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Milí čtenáři!
Tak jako rodiče se dívají s obavami, ale plni očekávání za dcerou ne

bo synem odcházejícím z domova, tak se dnes díváme i my na 
Immaclátu, která odchází z našeho nakladatelství v Českém Těšíně.

Má před sebou velký úkol -  přerůst do povědomí křestánů v naší 
vlasti a přibližovat jim Boha.

S radostí odevzdáváme naši skoro dvouletou práci Bratřím Minoritům 
v Brně, aby časopis odtud vydávali a distribuovali a Immaculátu přivedli 
k rozkvětu.

Vám všem, kteří jste Immaculátu podporovali, srdečné Pán Bůh za
plať.

Katolické nakladatelství a vydavatelství 
COR JESU 
Český Těšín 

dr. Ivan Doběš



Neposkvrněná

M aria, bez viny prvotní počatá, 

důstojnost panny a matka Te zdobí.

T )o nebe i se svým tělem jsi pňjatá 

není T i  podobné za  všechny doby.

X d y z  T ě  ‘Ttůh obdaňl tak mnohou předností, 

j iž  nedal žádnému jinému tvoru, 

snadno se hňšníku může zdát smělostí, 

pohlížet i  ‘Tobě co ke svému vzoru.

T y však jsi pokorně život svůj prožila 

ve všední práci ja k  ostatní ženy.

JLáskoujsi každou svou námahu měnila 

v zářivý drahokam nesmírné ceny.

SÄ proto za  “Tebou toužíme do výše, 

vžd y ť‘Ty nás voláš a HŮih si to žádá.

‘Ty víš, že u Tebe hledáme Ježíše, 

proto nám ubohým pomůžeš ráda!

Xvěta Xotápišová



Svatý M a x m iliá n  M a r ia  K o lbe
___________ ž ivo top is  - p o k račo v án í___________

N eposkvrněná podporovala svého rytíře také 
v těžkostech, které ho potkávaly ze strany jiných 
lidí. Ze začátku byl obviňován před církevními 
hodnostáři, že do Japonska přijel bez povolení. 
Ze čtyř františkánských kleriků, které přivezl 
s sebou z Polska, aby se v Japonsku připravovali 
na kněžství a misijní práci, jenom  jeden se udržel, 
bratr Mieczyslaw Mirochna. Naštěstí po vysvěce
ní na kněze v roce 1935 se stal oporou misie ve
dené Neposkvrněnou v době války a také po vál
ce se velm i zasloužil o je jí další rozvoj.
O. M axmilián zakusil nejvíce utrpení ze strany 
jednoho misionáře, který přijel pomáhat v roce 
1932. Tento m isionář nem ohl pochopit ideál 
Rytířstva Neposkvrněné a proto šířil v Mugenzai 
no Sono jiné názory a v dopisech odesílaných do 
Říma obviňoval o. Kolbeho, že se chce odtrhnout 
od řádu. Toto byl snad nejtěžší kříž v životě o. 
Kolbeho, ale nezlomil ho. Pravděpodobně právě 
v této době obdržel zvláštní milost, kterou částeč
ně poodhalil teprve v roce 1937, když se svěřil 
skupince spolubratrů z N iepokalanova.“ „Jsem

velmi šťasten, a to proto, že mám zcela bez ja 
kýchkoliv pochybností zajištěno nebe.“

Nestačilo mu však ani Japonsko. V roce 1932 se 
obrátil na svého představeného s otázkou, zdali se 
má soustředit na Japonsko, anebo se má spíše za
jím at o šíření Rytířstva na celém světě. Provincjál 
mu odpověděl, že ,je  možno se porozhlédnout po 
novém  N iepokalanově“. Tato slova byla pro 
„blázna Neposkvrněné“ rozkazem. I když si ne
jednou stěžoval, že v Japonsku , je  nedostatek ru
kou a strojů ke službě milionům,“ ihned započal 
přípravy na cestu. Vybral Indie, protože to chtěli 
i bratři a také provincjál se zmínil, že má ještě 
myslet na Indie a muslimy. Dne 31. května 1932 
odcestoval z Japonska, „aby se porozhlédl 
v Indiích, zdali tam Neposkvrněná něco nepřipra
vila“. Přijel do Malabaru. Po počátečních obtí
žích, které se zdály nepřekonatelné, když poprosil 
sv. Teresu od Dítěte Ježíš, obdržel od arcibiskupa 
A nděla M. Perez Cecilie povolení k založení 
kláštera poblíž Ernakulam a dokonce pozemek 
a dům  s kaplí, který později nazval Amalam 
(Niepokalanov). Avšak představení mu nařídili, 
aby se vrátil zatím do Japonska, protože nemohli ' 
v této době poslat nové misionáře. O. Maxmilián 
se snažil o založení N iepokalanova v Číně 
a v Koreji, kde posílal „Seibo no Kishi“ . Několik 
Korejců vzdělával ve svém klášteře a připravoval 
je  na kněžství. O. M axm ilián toužil dobýt pro 
Neposkvrněnou celý svět, ale především svůj řád, 
aby se posléze stal vhodným nástrojem v rukou 
Neposkvrněné. V době svého pobytu v Japonsku 
zpracoval zásady obnovy řádu, které se opíraly 
o víru v roli, jako hraje Patronka, Neposkvrněná 
v díle spásy a na úplném odevzdání se františká- • 
nů N eposkvrněné. Poukazoval na příkladě 
N iepokalanovů, které založil, jak  tyto zásady 
ulehčují posvěcování a dynam izují apoštolát. 
Pobízel k zakládání takových Niepokalanovů, 
aby posléze celý řád - sjednocený - přijal pro
gram Rytířstva a Neposkvrněná se stala duší fran
tiškánských konstitucí. „A pak - říkával - to tepr
ve bude práce na celém  světě pod praporem 
Neposkvrněné!“



( V roce 1936 vznikla nová m isijní m etoda o. 
Maxmiliána. Byl povolán z Japonska, aby se zno
va chopil řízení Niepokalanova v Polsku. Odtud 
s ještě větší energií usiloval o obrácení světa. 
Posílal propagační materiály různým zahraničním 
nakladatelstvím. Od roku 1938 vydával pro kněze 
a seminaristy v jiných zemích Rytíře psaného la
tinsky, aby mezi nimi šířil ideu MI a takto připra- 

* voval půdu pro založení dalších Niepokalanovů. 
Celý svůj řád přim ěl k  oficiálním u zasvěcení 
Neposkvrněné (8. 12. 1936). Na začátku roku 
1937 odcestoval do Říma za účelem reorganizace 
primarie MI, tzn. mateřského sídla Rytířstva a ta
ké aby seznámil se svou ideou širší církevní kru
hy. Na akademii, která se konala 11. února, mlu
vil prorocky o vítězství Neposkvrněné. Usiloval 
také o vyhlášení dogmatu. Panně Marii jako pro
střednici všech milostí. Odevšad, zvláště z jiho
východní Evropy a z Brazílie, začaly přicházet do 
polského Niepokalanova žádosti o založení míst
ních filiálek. V květnu roku 1939 o. Kolbe odces
toval osobně do Lotyšska, aby tam  připravil 
půdu pro nový Niepokalanov. Rytířstvo 
Neposkvrněné bylo všude stále známější, zvláště 
v Rumunsku, kde působil horlivě jeho spoluza
kladatel o. Josef Pal a také v Itálii, kde od roku 
1932 vycházel „Rytíř Neposkvrněné“.

V roce 1931 napsal: „Zdá se mi, že v každém 
státě by měl vzniknout Niepokalanov, ve kterém 
a skrze který má vládnout Neposkvrněná všemi, 
dokonce i nejmodernějšími prostředky... Cílem 
tohoto snažení mělo být dobytí světa a každé du
še zvlášť pro N eposkvrněnou a skrze Ni pro 
Nejsvětější Srdce Ježíšovo“.

Dne 8. prosince 1937 u příležitosti desátého vý
ročí N iepokalanova o. M axm ilián prom louval 
skrze rádio. Svou promluvu ukončil takto: „Když 
duch Niepokalanova, duch MI pronikne do celé
ho světa, tehdy přijde na zemi ráj, avšak ne ten 
utopistický...ale - jak je  to na této zemi jen možné 
- skutečný, který zakoušejí již  nyní ti, kteří bydlí 

. v Niepokalanově, kde existuje jediná rodina, ve 
které je Bůh otcem, matkou Neposkvrněná, star
ším bratrem Ježíš Kristus a všichni jin í ne sou
druhy, ale milujícími se navzájem bratry“.

Jiří Domaňski

PETR NAŠICH 
DNŮ

Nebojte m
hlásat

evangelium

.... Tento krásný spanilý svět, který je tak 
krásný, že Bůh posílá svého Syna, aby ho 
spasil, je místem stálého boje, boje o naši 
důstojnost a totožnost, o totožnost svobod
ných lidských bytostí. Je to boj, který se po
dobá apokalyptickém u boji, o kterém byla 
řeč v prvním čtení této mše svaté. Smrt boju
je proti životu, kultura smrti se snaží dostat 
na místo naší touhy po životě, a to po životě 
v plnosti...

Dnes se tento boj stává stále více bezpro
střední, obzvláště rodina je vystavena tomu
to útoku. Posvátný charakter lidského života 
je popírán. Nejvíce jsou ohroženi nejslabší 
členové společnosti: Nenarození, staří lidé, 
lidé postižení, chudí, nezaměstnaní, utečen
ci, vystěhovalci. Nejslabší jsou nejvíce ohro
ženi, a přece oni jsou solí země.

Mladí poutníci! Kristus vás potřebuje, aby 
mohl osvítit svět a ukázat mu cestu. Výzvou, 
která stojí před vámi, je, aby toto „ano“ 
Církve, vyslovené životu, se stalo konkrétní 
a účinné. Boj bude dlouhodobý a vyžaduje 
každého z vás. Odevzdejte vaši inteligenci, 
schopnosti, vaše nadšení, vaši schopnost 
soucitu s jiným člověkem a sílu službě živo
tu. Nebojte se, výsledek boje o život je už 
rozhodnut, i když boj trvá uprostřed velkých 
překážek a velikého utrpení. Tato jistota vy
plývá z toho, co bylo ve druhém čtení:



Kristus zmrtvýchvstai jako první mezi těmi, 
kteří zemřeli, a proto v Kristu vstanou všichni 
k životu. Paradoxem křesťanského poselství 
je to, že Kristus - Hlava již zvítězil nad hří
chem a smrtí, zatímco Kristus ve svém Těle - 
putujícím Božím lidu - stále zakouší prudké 
útoky zla a veškeré zlo, kterého je schopno 
hříšné lidstvo. V tomto stadiu lidských dějin 
se vkládá osvobozující poselství Dobré zvěsti 
o životě do vašich rukou. Úkol zvěstování té
to Zvěsti přechází na vaši generaci....

Nebojte se vyjít do ulic a odebrat se na ve
řejná místa jako první apoštolové, kteří hlá
sali Krista a Dobrou zvěst o spáse v ulicích 
a na náměstích měst a vesnic. Nyní není do
ba, abychom se styděli za Evangelium, není 
to doba na stud. Je to doba hlásání 
Evangelia, doba hlásání ze střech domů. 
Nebojte se! Nebojte se opustit pohodlný 
a všeobecný způsob života, abyste mohli 
hlásat Krista v moderních metropolích. Právě 
vy musíte vyjít na rozcestí a zvát každého, 
koho potkáte, na hostinu, kterou připravil 
Bůh. Bůh připravil tuto hostinu pro svůj lid.

Evangelium nemůže být drženo v úkrytu kvů
li strachu anebo lhostejnosti. Ono nemělo být 
nikdy něčím skrytým či soukromým. Musí být 
na viditelném místě, aby lidé mohli vidět jeho 
světlo a chválit našeho Otce v nebi.

Úryvek homilie pronesené Svatým otcem 
v Denveru dne 15. 8. 93

Kardinál Josef Beran:
PASTÝŘSKÝ LIST 

K SLAVNOSTI 
NEPOSKVRNĚNÉHO 

POČETÍ 
PANNY MARIE

Praha 8. 12. 1948 

V Kristu nejmilejší!

Mezi nejpožehnanější dny svého života po
čítám svátek Neposkvrněného početí Panny 
Marie. S hrdostí jsem se jako bohoslovec 
hlásil do řad akademiků, kteří se zavazovali 
hájit Neposkvrněné početí Mariino, s vděč
ností jsem oceňoval své přijetí do Mariánské 
družiny jinochů a mužů, jejímž hlavním svát
kem byl svátek Neposkvrněného početí, s ra
dostí jsem vždy zakládal Mariánské družiny 
jinochů a dívek s titulem Neposkvrněné.
A v ten svátek dostalo se mi nejvzácnější mi- ' 
losti - biskupského svěcení.

Proto jsem také neopomenul žádné příleži
tosti, doporučoval a šířil jsem co nejvřeleji, 
kdykoliv jsem mohl, zasvěcení Neposkvrně
nému Srdci Mariinu. Jsem šťasten, že i moje 
asrcidiecéze - veškeré duchovenstvo i věřící 
lid - je  uzavřena v Neposkvrněném Srdci 
Mariině. Musíme proto také s upřímnou vře-



lostí vždy slavit svátek Srdce Mariina a svá
tek jejího Neposkvrněného početí.

Není jistě náhodou, že první stránky BIBLE 
ve Starém Zákoně a poslední v Novém 
Zákoně připomínají Neposkvrněnou.

„Nepřátelství položím mezi tebou a ženou... 
, ona potře hlavu tvou a ty budeš úklady činit 

patě její“ (Gen 3,15). Tak zvěstuje Hospodin 
sám spásu lidstva skrze Syna Mariina a ten
to Syn ve Zjevení (12,1) svému miláčkovi 
ukázal „velké znamení v nebi“ žena oděná 
sluncem a měsíc pod nohama jejíma a na 
hlavě její koruna z dvanácti hvězd.“

Církev v tomto svém symbolu uznává obraz 
Neposkvrněné. Odvěký zápas zavilého ne
přítele lidstva, jímž je ďábel, proti Kristu 
a Jeho Církvi, je stejně veden i proti Marii, 
Matce Ježíšově a MARIA právě proto, že je 
Neposkvrněná, DRTÍ hlavu ďáblovu a tím po
máhá vítězství Kristovu. Bojovat pro Krista 
proti Antikristu nezbytně vyžaduje bojovat 
proti Antokristu proti MARII. Žena oděná 
sluncem, zářící světlem - i luna pod jejíma 
nohama i hvězdy kolem hlavy zář jejího svět- 

"  la zvyšují - je symbolem světového významu 
Mariina.

Na počátku světa byl chaos, zmatek, nepo
řádek. Byla tma a bylo pusto a prázdno. Bůh 
stvořil světlo - a světlo rozplašilo tmu, umož
nilo pořádek a vyvolalo život, jenž vyplnil 
pustou prázdnotu země!

Maria bez poskvrny prvotního hříchu poča
tá, jediná ze všech lidských potomků adamo- 

’ vých, byla od prvního počátku vymaněna 
z otroctví ďáblova. Duše zaplavená svatostí - 
MILOST PLNÁ - je opravdu bytostí sluncem 
oděnou. Svou Neposkvrněností rozplašuje 
tmu a zmatek, prosvěcuje vše světlem své 
svatosti a prohřívá teplem své lásky.

1. MARIA NEPOSKVRNĚNÁ rozptyluje zá
ří své milosti a svatosti tmu a zmatek. Tak ja
ko mír a pokoj zevní je závislý od míru a po

koje vnitřního, podobně i vnitřní zmatek, ro- 
zervanost jsou doprovázeny zmatkem a ro- 
zervaností vnější.

Svatý Pavel, který mluví sám jasně o vnitřní 
disharmonii mezi nižší a vyšší stránkou lid
ské přirozenosti (Řím 7,14 a n.), označil jindy 
za původce zevních zmatků ďábla, když „byv 
naplněn Duchem svatým “ (Sk. 13,9 vyřkl 
kletbu nad čarodějem Elimasem slovy: 
k „Synu ďáblův, plný všeliké lsti a zchytralos
ti, nepříteli veškeré spravedlnosti, nepřestá
váš převraceti přímé cesty Páně?“ (v. 10). 
Maria plností nadpřirozené milosti a nepo
skvrněností po celý život udržovala nejkrás
nější harmonii mezi tělem a duší, nižší a vyš
ší stránkou lidské přirozenosti. Nebylo zmat
ku v jejích citech, neboť nebylo zmatku ani 
v její obrazotvornosti a ve snahách, nebylo 
zmatku ani v rozumu a vůli.

Proto ji Církev opěvuje „celá jsi krásná 
ó Maria“ a je jí pevnost v boji proti zmatku 
charakterizuje názvy biblickým i: věž
Davidova, věž z kosti slonové - šik spořáda
ný - vzývajíc ji jako Pannu mocnou, Pannu 
moc mající.

Modlíme se za mír. Celý svět touží po míru. 
Dokavad však svět bude sloužit ďáblu, jenž 
je strůjcem všeho rozbroje a udržovatelem 
zmatku, nebude míru ve světě, leč zasáhne- 
li přímo Bůh. A Bůh zasáhne prostřednictvím 
MARIE NEPOSKVRNĚNÉ.

Vzývejme ji na tento úmysl. Bylo by však 
málo modlit se a žadonit. V PRVNÍ řadě my 
sami nesmíme sloužit ďáblu, ale MARII, 
v první řadě my sami musíme si vybudovat 
a udržovat harmonii vnitřní, vn itřn í soulad 
a pokoj. Jen se zpytujme! Nejsem tak často 
hříčkou nálady, nevyrovnanosti a zmatků 
fantazie? Jsem opravdu pánem ve svém do
mě, t. j. rozhoduje vždy rozum klidnou rozva
hou? Nepodléhám citovosti, vášním? Snažím 
se vychovávat je rozumně?

Nejmilejší! Zdraví našeho národa je ohrože
no morem pohlavních nemocí. Dokavad ne-
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bude výchova m ládeže sm ěřovat hlavně 
a v první řadě k výchově SILNÉ VŮLE, kaž
dá jiná snaha o záchranu m ládeže selže, 
a nepomůže ani sebepromyšlenější a sebe- 
připravenější poučování.

Mladý člověk musí být charakter, PEVNÁ 
povaha, a pak odolá v nebezpečích. 
Bědovat, naříkat nad zkažeností mládeže, 
rokovat, jak tomu odpomoci, a přitom zne
možňovat a mařit to, co by posilovalo pova
hu mladých, zato však propagovat a doporu
čovat to, co je zeslabuje, zavání neupřímnos
tí a POKRYTECTVÍM.

Drazí rodiče a vy všichni vychovatelé! BUĎ
TE UPŘÍMNÍ! Velká je zodpovědnost Vaše 
před Bohem i národem! Úcta a láska 
k Neposkvrněné nejen naučí milovat ctnost 
a mravní ukázněnost, ale získá i zvláštní 
ochranu MARIINU v boji proti mravním zmat
kům a pomůže k vyrovnanosti vnitřní, usnad
ní a posiluje i snahu upevnit zevně trvalejší 
mír a pokoj.

2. MARIA NEPOSKVRNĚNÁ šíří záři své 
milosti světlo PRAVDY. V osmeru blahosla
venství Spasitel b lahoslaví všechny, kdož 
jsou „čistého srdce“ neboť oni budou vidět 
Boha.“ (Mt. 5,8). Duše rozervané a zmatené 
nerozeznávají světlo od tmy. O takových pla
tí slova PÍSMA „lidé milovali více tmu nežli 
světlo.“ (Jan 3,19). Naopak duše zharmoni- 
zovaná je plna světla, jasně poznává všech
no, má smysl pro nadpřirozeno. Tím si vy
světlíme, proč církev sv. nazývá Pannu Marii 
Pannou nejmoudřejší a KATEDROU - Stolicí 
moudrosti. A jestliže sv. Pavel píše „Vždyť 
i Satan se přem ěňuje v anděla světla“ (2 
Kor. 11,15), pak tím jen připomíná výstrahu 
Spasitelovu, jenž mluvě o posledním soudu 
prohlásil: „Povstanou nepraví mesiáši a ne
praví proroci a budou činiti veliké zázraky 
a divy, takže by i VYVOLENÉ SVEDLI 
V BLUD, kdyby bylo možné.“ (Mt, 24,24). Je 
třeba proto BDÍT.

„Zbožným vzchází světlo v temnotách,“ zpí
vá Žalm ista Páně (Žl 111) a jinde:

Spravedlivému vzchází světlo.“ (Žl 96,11). 
U sv. Jana praví Pán: „Kdo činí pravdu, při
chází k světlu.“ (3,21). Žijme zbožně, spra
vedlivě, dle zákona Božího, dle pravdy 
Hospodinovy! Mravní ukázněnost nám k ta
kovému životu pomůže. Uctívejme 
Neposkvrněnou ne slovy jen a zpěvy, nýbrž 
i skutky, mravným, spravedlivým  životem, 
a nezbloudíme, nezaměníme tmu za světlo, 
nezaměníme nepravdu za skutečnou pravdu. 
A mládež dychtící po světle jen ve světle 
pravdy Boží nalezne život, zdraví a sílu! (Ef. 
5,8).

3. MARIA NEPOSKVRNĚNÁ teplem své 
svatosti rozehřeje k lásce. - Mezi nejčtenější 
názvy Mariiny patří onen, jímž k ní voláme ja 
ko k Matce krásného milování. Blíží se svát
ky vánoční. Svátky lásky. Nikde nezáří Láska 
Boží tak zjevně, tak poznatelně, jako z jeslí. 
„Tak Bůh miloval svět, že dal svého 
Jednorozeného Syna" (Jan 3,16) a tento Syn 
Bohu milý (Mt. 3,11), v němž se mu zalíbilo,“ 
aby ještě více dokázal svou lásku, vyvolil tu 
nejkrásnější chudobu,“ stáj - jesle - za místo 
svého narození. Čeho se mu však nedostá
valo v zevních okolnostech - přišel na svět 
v noci, v zimě, jeskyni - to mu nahrazovalo 
světlo a teplo mateřské lásky SRDCE MARI
INA. Tak blaženě se tu lí ke své Matičce! 
Nebylo šťastnějšího dítěte na světě nad ono 
chudé Dítě Betlémské v náručí Mariině. Čím 
je SRDCE čistší, tím je prostší Egoismu, tím 
větší a hřejivější je LÁSKA. Panna Maria byla 
proto schopna takové lásky, že její 
Neposkvrněné Srdce je SRDCEM nejčistším, 
nejčistotnějším. Proto též tato láska světlem 
hvězdy Betlémské září do celého světa, lás
ka přinášející pokoj a mír lidstvu. Ne bezdů
vodně tehdy andělé nad jeskyní zpívali „po
koj lidem dobré vůle“, ovšem jako v odměnu 
a budou-li lidé vzdávat Bohu slávu na výsos
tech.

Na lidstvu tedy záleží také z velké části, 
zda bude možné Lásce Boží uskutečnit mír 
a pokoj. Tolika srdcí se dotkly paprsky lásky 
Ježíšovy z Betléma, až v dálné kraje Mudrců



pronikly, ale blízký palác Herodův zůstal le
dový. Proto také Herodes jen nenávist plodil 
a vyvražděním nem luvňátek zpečetil svou 
zlobu.

Ti, kdož se dovedou vyhřívat na výsluní čis
toty Neposkvrněné Panny, ti, kdož svým ži
votem mravně ukázněným ctí je jí 
Neposkvrněné Početí, ti jsou též účastni 
i blaživého tepla její lásky, i když venku, mi
mo ně mráz a led vykonávají své zhoubné 
dílo.

V Kristu nejmilejší! - K Vám, kdož věříte, 
mluvím.
MILUJTE NEPOSKVRNĚNOU PANNU, dů

věřujte v JEJÍ LÁSKU.

Při poslední večeři Kristus Pán řekl Petrovi: 
„Šimone, Šimone, hle, Satan vyžádal si vás, 
aby vás tříbil jako pšenici. Ale já jsem prosil 
za tebe, aby nepřestala víra tvá, a ty jednou 
obrátě se posiluj své bratry.“ (Luk 22, 31-2).

Petrovi tedy přislíbil Pán Ježíš zvláštní svou 
modlitbu. Petra určil, aby posiloval a utvrzo- 

-  val bratry, když je Satan bude tříbit, potřásat 
a čistit, jako se čistí a tříbí pšenice na řešetě.

A Petr, zástupce Kristův, BYL VIDITELNOU 
HLAVOU CÍRKVE KRISTOVY. Na Skále 
Petrově je vybudována Církev, jen ten kdo 
vytrvá, PEVNĚ ZAKOTVEN na této SKÁLE, 
přežije všechny bouře životní. A tato Církev 
nám ukazuje na NEPOSKVRNĚNOU jako 
na ženu, jenž ROZDRTILA ĎÁBLOVI HLA
VU a jež je oděna Sluncem.

MILUJME MARII, NEPOSKVRNĚNOU 
PANNU, OPAKUJI ZNOVU: DŮVĚŘUJME 
V JEJÍ LÁSKU! JSME ZASVĚCENI JEJÍMU 
NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI. JSME POD 

, JEJÍ ZVLÁŠTNÍ OCHRANOU. ZŮSTAŇME 
Jí VĚRNI! „BLAHOSLAVENÝ ČLOVĚK, 
KTERÝ POSLOUCHÁ MNE, KTERÝ U DVE
ŘÍ MÝCH KAŽDÝ DEN BDÍ, POZOR DÁVÁ 
U VEŘEJÍ BRAN MÝCH.“ (Přísloví 8,34).

CELÁ JE KRÁSNÁ, NENÍ POSKVRNY NA 
Ní A ZE SLUNCE? JÍMŽ JE ODĚNA, ROZ
ZÁŘÍ SE TÍM VÍCE SVĚTLA V TEMNOTY 
A ZMATEK, ROZLEJE SE TÍM VÍCE TEPLA 
V SRDCE TOUŽÍCÍ PO LÁSCE, MÍRU 
A POKOJI.

AMEN.

Požehnej Vás všemohoucí a milosrdný Bůh 
Otec, Syn a Duch svatý.

JOSEF, arcibiskup 
V Praze - na Hradčanech dne 8. 12. 1948

Z j e v e n í  z á z r a č n é  
M E D A I L K Y

V sobotu dne 27. listopadu 1830 před první nedě
lí adventní uprostřed hlubokého ticha jsem  rozjí
mala. Zdálo se mi, že slyším šustění hedvábných 
šatů po pravé straně kaple. Najednou jsem  uvidě
la přesvatou Pannu vedle obrazu sv. Josefa. Byla 
střední postavy a tak neobvykle krásná, že se to 
nedá popsat. Byla oděna v červený třpytící se šat, 
který se podobal tomu, který nosí panny, tj. za
pnutý pod krkem s úzkými rukávy. Na hlavě mě
la bílý závoj sahající na obou stranách až k no
hám. Čelo měla ozdobeno čelenkou lemovanou 
krajkou, která přiléhala těsně k vlasům. Obličej 
měla odhalený. Pod noham a m ěla zeměkouli 
a spíše jen její polovinu, kterou jsem  viděla. Ruce 
m ěla zvednuté na úroveň pasu a držela v nich 
druhou zeměkouli (symbol celého vesmíru). Oči 
pozvedla k  nebi, jakoby obětovala celý vesm ír 
Pánu Bohu. Její tváře zářily stále větším jasem.

Náhle se na jejich prstech objevily prsteny s dra
hokamy. Z  nich vycházely na všechny strany svě
telné paprsky, které vytvořily kolem Ní takový 
jas, že jsem  přestala vidět je jí tvář i šaty. 
Drahokamy měly různou velikost a paprsky, kte
ré z nich vycházely byly více nebo méně zářící. 
Nemohu popsat všechno, co jsem  tehdy pociťova
la. Oslněna zjevením přesvaté Panny Marie jsme



hleděli na její majestát. Tehdy se na mě přesvatá 
Panna podívala a vnitřní hlas mi říkal: zeměkou
le, kterou vidíš, je  symbolem celého světa a kaž
dé lidské duše zvlášť. Vůbec nemohu popsat do
jem, který na mě učinily světelné paprsky. Tehdy 
mi přesvatá Panna řekla: „Paprsky, které splývají 
z mých dlaní, symbolizují milosti, které posílám 
těm, kdo o ně prosí“ . Tak mi naznačila, jak hojně 
obdarovává ty, kteří se k Ní utíkají... kolik jen 
milosti dává všem těm, kteří Ji vzývají... V této 
chvíli jsem  ztratila vědomí sebe sama, celá pono
řená ve štěstí... Pak se kolem přesvaté Panny uká
zal podlouhlý pás, na kterém bylo zlatými písme
ny napsáno: „O Maria bez hříchu počatá, oroduje 
za nás, kteří se k  Tobě utíkáme“.

Pak jsem  uslyšela hlas: „Postarej se o to, aby 
byla ražena medailka podle tohoto vzoru: všichni,

kteří ji budou nosit u sebe, obdrží hojné milosti, 
zvláště tehdy, když ji  budou nosit na krku. Ti, 
kteří mi důvěřují, obdrží hojné milosti.

V této chvíli se mi zdálo, že se obraz otáčí. Pak 
jsem  uviděla na druhé straně písmeno M s vyrů
stajícím zvnitřku křížem. Pod tímto monogramem 
Přesvaté Panny jsem  viděla srdce Ježíšovo s trno
vou korunou a srdce Mariino prokláto mečem“. .

Sestra Kateřina uviděla potřetí Neposkvrněnou 
Pannu v prosinci téhož roku. Tehdy se přesvatá 
Panna postavila nad svatostánek. Kolem Ní jsem 
viděla zlatý nápis: „O Maria bez hříchu počatá, 
oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme“. Nad Ní 
jsem  viděla obraz druhé strany zázračné medail- 
ky, tj. písm eno M s křížem  nad dvěm a srdci, 
Ježíšovým  a M ariiným . Přesvatá Panna znovu 
přikázala sestře Kateřině, aby se postarala o raže
ní medailky podle daného vzoru.

Vyprávění tohoto jevu popisuje takto: „Nejsem 
schopna všechno vyjádřit, co jsem  prožila, když 
přesvatá Panna obětovala Bohu celý svět a také 
to, co jsem  cítila, když jsem  se na Ni dívala.

Znovu jsem  uslyšela vnitřní hlas: „Paprsky sym
bolizují milosti, které přesvatá Panna vyprosí pro -  
ty, kteří Ji budou o ně prosit“. Posléze, když si 
uvědomila, jak moc bude přesvatá Panna uctívá
na od všech, bezděky zavolala: „Jak to bude krás
né, když budeme slyšet: „Maria je  Královnou ce
lého světa“. A všechny její děti budou opakovat: 
„Ona je  Královnou každého zvlášť“.

Sv. Maxmilián

Z á z r a č n á  m e d a i l k a  ‘ 
N e p o s k v r n ě n é  
P a n n y  M a r ie »

My, sestry, rády vzpomínáme na léta ošetřování 
nemocných v plícní léčebně v Jablunkově, kde 
došlo k více obrácením na přímluvu Panny Marie



pomocí její zázračné medailky. Při vážném zhor
šení zdravotního stavu u těch, kterým chyběla ví
ra v Boha, jsm e medailku tajně zašívali s hlubo
kou vírou do polštáře nemocného. Její účinek nás 
nikdy nezklamal.

Píše se rok 1952. Pracujeme ještě u nemocných, 
ačkoliv většina sester jiných řádů je  už vyvezena 
do společných klášterů. Nejdůležitější věci máme 
sbalené, neboť nevíme den ani hodinu, kdy pro 
nás přijedou stěhovací auta. Prozatím pracujeme 
v plícní léčebně. Přiváželi nám samé těžké přípa
dy z moravských, českých i slovenských sanato
rií. Stávalo se, že dostáváme pacientku, která zde 
prožívá jedinou noc a umírá se slovy: „Z takové 
dálky jsem  tady m usela přijet, abych přijala 
Ježíše“. My, sestry, máme zakázáno mluvit s pa
cientkami o Bohu, ale je  zde domácí kněz, který 
se stará o duchovní život nemocných a umožňuje 
jim  přijímat Pána Ježíše.

N a jednom  z pokojů leží 6 nem ocných žen. 
Všechny jsou katoličky, až na jednu velmi šle
chetnou paní X, která je  právě 30 let vypsaná 
z katolické církve a je  členkou církve českobratr
ské. Začalo to tím, že se jí  hodně přitížilo. Sestra 
se jí proto mezi čtyřma očima zeptala, zda nechce 
duchovní posilu. Přesto, že nás sestry měla ráda, 
odpověděla úsečně: „To je  moje věc!“ Tak jsme 
viděly, že účinnější než slova bude m odlitba. 
Když jsem  se o tom zmínila Matce představené, 
podala mi zázračnou medailku s pokynem, aby
chom ji daly do postele nemocné. Tak jsm e jí 
v době, kdy byla na rentgenu, medailku potají za
šily do polštáře. Zmobilizovaly jsm e k modlitbě 
celý konvent i pacientky, které s ní ležely na po
koji. Za nějaký čas přišla k  této nemocné na ná
vštěvu je jí dcera, která pracovala jako  vrchní 
sestra v jednom ústavu. Naše pacientka X jí  řek
la: „Víš, Lído, o tom, že mi sestry zašily medail
ku do polštáře?“ Dcera naštěstí odpověděla: „Ale 
maminko, to ti nemůže uškodit.“ Zatímco návště
va ještě trvala, jedna pacientka z toho pokoje nám 
přišla všechno se smíchem vyložit. Naše modlit
by neustávaly. Za půl roku se pacientce X značně 
přitížilo, proto byla přemístěna na pokoj v izola
ci. Předvídal se brzký konec jejího života. Náhle 
se její stav opět trochu zlepšil. V době, kdy měla 
jedna starší sestra noční službu, se náhle ozval 
zvonek. Ozýval se z pokoje pacientky X.

- Co si přejete?
- Chtěla bych kněze.
- Kterého kněze chcete?
- No, vašeho katolického kněze!

Bylo kolem půlnoci. Sestřička ihned vzbudila 
ústavního kněze a poslala ho na izolačku. 
Nemocná přijala svátost smíření, kněz jí  podal 
Pána Ježíše a udělil svátost pom azání nem oc
ných. Ráno nám řekl: „Tak hlubokou lítost jsem 
dávno nezažil“ . Všichni jsm e se těšili z toho, co 
s ní Panna Maria udělala. Každý, kdo k ní přišel, 
uslyšel vždy slova: „Pochválen buď Pán Ježíš 
Kristus, já  jsem  katolička“. Takto se s tím všem 
chlubila. Za pár dnů za ní přijeli čtyři elegantní 
páni - její rození bratři. My, sestry, jsme se lekly, 
protože jsm e slyšely, že jsou komunisty. Co jen 
řeknou? Ale ona je, stejně jako všechny, vítala: 
„Pochválen bud Pán Ježíš Kristus. Víte, že jsem 
katolička?“ Zřejmě ji měli moc rádi, protože od
pověděli: „Jestli ti to dělá dobře, ať js i.“ Ve dvou 
měsících, které jí Pán Bůh dopřál prožít ještě zde 
na světě, moc trpěla. Ale jakým  způsobem ? 
Nešlo ji  dostat do postele, aby si odpočinula. 
Byla natolik statečná, že pořád seděla a modlila 
se.
- Sestřičko, já  nemám čas, m usím  dohonit, co 
jsem  zameškala! To štěstí, které jí  M aria zpro
středkovala u svého Syna, ji  naplnilo největší ra
dostí už zde na zemi, a co teprve v nebi?



Zvláštní pomoc Panny M arie jsm e pocítily 
i v měsíci máji, kdy je zvlášť uctívána. Jednalo se 
o vážně nem ocnou dívku M arkétku, která se 
u nás léčila na jaře r. 1950. Byla to velmi hodná, 
hezká dívka a ačkoliv nebyla pokřtěná a o Bohu 
nic nevěděla, žila velmi čistě. Byla m lčenlivá, 
vždy přívětivá. V této době se v našem ústavu lé
čil také jeden  vážně nem ocný kněz. Jednoho 
květnového večera, před m ájovou pobožností 
nám řekl: „Sestry, ať to děvčátko nezem ře bez 
křtu“. M arkétce se totiž hodně přitížilo. Trpěla 
tuberkulózou hrtanu. Jedna sestřička neváhala 
a šla za ní. Už v předešlých dnech si všimla, že jí 
Markétka chce něco říct, ale pravděpodobně ne
má k tomu dost odvahy. Teď se jí prostě zeptala: 
„Markétko, nechceš být pokřtěna?“ a ona, i když 
už téměř nemohla mluvit, řekla: „Na.to čekám!“

- A věříš? - zněla otázka sestry.

- „Ano, už delší dobu věřím v Boha.“ Na to se 
obě společně pom odlily „V ěřím  v B oha...“ . 
Sestra pak přivolala kněze, který jí udělil svátost 
křtu a podal Pána Ježíše ve svatém  přijím ání. 
V době, kdy sestra ještě v její intenci vzbuzovala 
akty víry, naděje a lásky, zaslechla M arkétčina 
slova: „Ježíši, já  Tě mi-lu-...“-zbývající-ji- bylo 
řečeno už na věčnosti.

Protože ji všichni měli velmi rádi, její smrt pro
m luvila ke všem , zvláště nemocným , lépe než 
nejlepší kázání. V rakvi ležela jako nevěsta pro 
Ježíše - oblečena do bílých šatů, zasypána májo
vými květy, s usměvavou tváří, která zářila nad
přirozeným štěstím.

sestry Alžbětinky 
Bezručova 395 

739 91 Jablunkov

C E L IB Á T
- dar milujícího Boha

V dnešních dnech se mnoho diskutuje o ce
libátu. Dalším diskusním tématem je nový

katechismus. O obojím se diskutuje nejen 
prudce, ale i velmi povrchně.

I dnes je nutné brát velice vážně zvolání 
Jana Křtitele. „Připravte cestu Páně!“ (Lk. 
3,4). Církevní, kriticky znějící hlasy často 
vzbuzují dojem, jako by chtěly spíše klást ka
meny na cestu Páně než na ni vstoupit. 
Naopak prorocké hlasy naší doby jsou vy- v
smívány „posměvači“ (2.Petr. 3,3). Avšak ty
to prorocké hlasy nám praví: „Hleďte, jak ve
likou lásku nám Otec projevil, že se smíme 1
nazývat Božími dětmi, a to také jsme! Proto 
nás svět nezná, že nepoznal jeho“ (1. Jan. 3, 
1-2).

V následujících úvahách Joachima 
Kardinála Meisnera ok celibátu o životě kně
ží a v myšlenkách Josefa kardinála 
Ratzingera u příležitosti presentace 
„Katechismu katolické církve“ se jedná o ta
kové prorocké hlasy, které věrností Bohu 
a z hloubky jejich srdce vnímané odpověd
nosti za pravé štěstí a pravou svobodu lidí, 
připravují cestu Páně.

Kardinál Joachim Meisner: -

„Celibát je dar milujícího Boha - a to cenný 
dar jeho církvi.“ „H lavní důvod (v diskusi 
o celibátu) spočívá podle mého mínění 
v současné krizi víry. V diskusi se ukazuje 
strašný nedostatek znalostí ve víře a také 
zkušeností ve víře. Celibátní forma života je 
přijatelná jen tehdy, je-li Ježíš Kristus. Kdo již 
nezakouší existenci Kristovu, kdo jej necítí 
v srdci a v něj nevěří, pro toho je celibát či
nem blázna nebo nemocného člověka. 
Kristus říká výslovně se zřetelem k odřeknutí 
se manželství z důvodu dosažení nebeského 
království: Kdo můžeš pochopit, pochop.

Pochybnosti o celibátu jsou v zásadě po- , 
chybnosti o skutečnosti existence Boží. Jako 
by Bůh ve svém synu Kristovi, který se stal 
člověkem, nemohl nadchnout srdce mladého 
muže pro tuto cestu.



Celibát není nutno nově zdůvodňovat. 
Konečně to není otázka církevního práva ne
bo dogmatiky, ale je to otázka víry v Boha, 
který může být člověku blízký, že partnerství 
s Bohem dá přednost před jakýmkoliv jiným 
partnerstvím. Celibát tedy není zřeknutí se 
něčeho, ale znamená dát přednost něčemu. 
Celibát nelze pojímat v sociologických, psy- 

'  chologických nebo pedagogických katego
riích, nýbrž jen teologicky a duchovně. Bez 
modlitby, bez rozmluvy s Pánem není cesty 
k celibátu.

Duch svatý nám dává vnitřně porozumět, 
co k nám církev z vnějšku hovoří. Mohu na 
tomto místě citovat orthodoxního metropolitu 
Igmatia Hazina. Říká: „Bez Ducha svatého je 
Bůh daleko, Kristus zůstává v minulosti, 
evangelium je mrtvou knihou, církev je jen 
organizací, autorita je panováním, poslání 
jen propagandou, kult zaklínáním a křesťan
ské jednání jen morálkou pro otroky.“ 
Nesmýšlí tak dnes mnoho lidí, i pokřtěných?

Lidsky vzato, můžeme říci, že církev niko
mu nebrání žít plně víru, naději a lásku. Ano, 

•* kdyby tak všechny údy církve jednaly, ve 
všech oblastech je jich působnosti, pak by 
bylo o křesťanství v našem světě a o hodno
ty v naší společnosti dobře postaráno. 
Kristus váže výslovně počet pracovníků na 
své vinici na modlitbu věřících: „Prostě Pána 
žní o dělníky pro svou sklizeň“. Člověk mod
litby předpokládá možnost vyslyšení prosby 
a Boha pokládá za dostatečně mocného 
prosby vyslyšet.

Od katolických křesťanů by už bylo možno 
očekávat, že je pro ně toto téma příliš vážné, 
příliš důležité a příliš svaté, aby posudek pře
nechávali v zásadě nekřesťanské veřejnosti 
nebo aby tím dosáhli pochybné publicity. Je 
to také otázka slušnosti a dobrého chování. 
Ještě jednou: Pochop, kdo můžeš pochopit, 
a kdo nemůže pochopit, ten, prosím, ať ne
chá na pokoji ty, kteří se tímto způsobem 
nadchli pro Boha a pro člověka.

Člověk nedosáhne života v celibátu proto, 
že s ním mnozí souhlasí, ale proto, že ho vo
lá Bůh. Na lásku je možno odpovědět jen 
láskou. Kněžské svěcení neodsuzuje také 
člověka k samotářství, nýbrž začleňuje jej do 
společenství, totiž do presbyteria biskupství 
na čele s biskupem.

V našich krajích dělá dnes církev dojem, že 
se více opouští než přijímá. Zůstávat věrný 
celibátu není otázka dogmatu nebo církevní
ho práva, nýbrž lásky a věrnosti. Nevěsta cír
kev zůstane věrná svému ženichu Kristovi, 
a formou této věrnosti je láskyplné odevzdá
ní se Kristu v celibátu, plné Ano tomu Bohu, 
který nás k tomu uzpůsobuje a který nás ob
darovává...“
(Přeloženo z měsíčníku MÍR Frieden und Heil.
4. Jahrg. April 1993, str. 15)
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PTALI SE KNĚZE,
PROČ SI VYBRAL TOTO POVOLÁNÍ

ODPOVĚDĚL:

Inženýr buduje domy, stroje továrny - 
kněz charaktery.

Lékař léčí nemocné tělo - 
kněz duši.

Psycholog učí analyzovat rozpory lidské
ho podvědomí -
kněz učí harmonické syntéze lidské osob
nosti.

Advokát brání člověka před soudem 
světa -
kněz jej brání před soudem svědomí.

Vědec otevírá lidstvu horizonty vesmíru - 
kněz horizonty věčnosti.

Umělec odhaluje záblesky krásy - 
kněz ukazuje na Krásu samu.

t  !<

Politik usiluje o blahobyt lidí své země - 
kněz o blaženost bez hranic místa a času.

KAŽDÝ MŮŽE DÁT 
POCTIVOU PRACÍ 

LIDSTVU MNOHO DOBRÉ.

Kněz vede lidstvo ke Kristu, který odpoví
dá na jeho otázky po smyslu a cíli života 
a sytí jeho hlad po štěstí.

Proto jsem se stal knězem a toužím být 
synem Mariiným!

'

VYŠÍVANÁ OZDOBA 

NA BISKUPSKÉ MITŘE
Matka Barbora velmi milovala všech svých 

dvanáct dětí. Avšak na svém malém 
Lojzíčkovi pozorovala něco zvláštního. 
Vytušila, že ho Pán Bůh povolává k vyšším 
věcem. Neoddávala se však snění. Cítila, že 
kněžské povolání se obyčejně rodí a roste 
v srdci matky, a proto se snažila být hodna 
takového daru. Stále se modlila na tento

úmysl a jednou za týden se postila o chlebě 
a vodě. Roky utíkaly a z Lojzíka vyrostl cha; 
rakterní křesťanský mladík. V srdci nosil 
vroucí lásku k rodině, ke svému národu 
a k Církvi. Zdálo se, že Pán Bůh vyslyšel v 
modlitby jeho maminky. Po maturitě vstoupil 
Alois do kněžského semináře. Avšak krátce 
nato vypukla první světová válka a Alois mu
sel odejít na italskou frontu. Za svou udat
nost a mimořádné schopnosti byl ve svých ř 
19 letech povýšen na důstojníka. Dostal se 
však do zajetí a musel nějakou dobu žít v za
jateckém táboře v Itálii. Maminka se stále za 
něho vytrvale modlila.



Na frontě a v zajetí se Alois setkal s lidskou 
bídou, zvláště mravní. Jeho víra a ctnosti 
odolaly všem nástrahám, ale kněžský ideál 
se mu začal zdát příliš náročný. Navíc se 
v zajetí setkal s katolickým knězem, který za
nechal kněžství a lásku ke Kristu vyměnil za 
lásku k lidskému stvoření. To ještě potvrdilo 
Aloisovy obavy, že i on by mohl zradit kněž- 

'  ský ideál.

Když se vrátil ze zajetí domů, prožíval těž
kou duševní krizi. Jeho maminka to vytušila 
a zintenzívnila své modlitby. Posléze Alois 
řekl svému strýci, který byl knězem, že se 
nevrátí do sem ináře: „Nebudu knězem! 
Kněžský kříž je příliš náročný a vznešený. 
Nejsem hoden, abych ho nesl.“

Ale maminka se nevzdávala. Její víra ji po
bízela, aby doufala i proti veškeré naději. 
Přece dobrotivý Bůh vyslyšel modlitby a při
jal slzy svaté Moniky, matky svatého 
Augustina. Určitě vyslyší i její úpěnlivé pros
by.

Roky ubíhaly. Alois pracoval v otcově stat
ku jako rolník a horlivě se zúčastňoval života 
ve farnosti. Matka si jasně uvědomovala, že 
takovýto život není pro něho. Pozorovali to 
i ostatní, když viděli, jak se Alois v neděli 
modlil v kostele a pak, když ho viděli při prá
ci. Když měl 25 let, tak se rozhodl na otcovo 
naléhání, že si založí rodinu. Zasnoubil se 
s jednou bývalou spolužačkou, která byla 
chodubná, ale velmi dobrá dívka. Chybělo už 
jen několik týdnů do svatby. Aloisova matka 
vyšívala v hlubokém zamyšlení svýma mo
zolnatýma rukama krásnou lněnou košili, 
kterou si měl Alois obléci podle zvyku ke 
svatbě. Každý steh, každé bodnutí jehlou by
lo bolestným bodnutím do jejího srdce.

Když už byla vzácná ozdoba hotová, 
Aloisova snoubenka najednou, jako blesk 
z jasného nebe odvolala zasnoubení a vrátila 
mu prsten. Nikdo si to nedovedl vysvětlit. 
Teprve po létech, když se Alois stal arcibis
kupem, řekla: „Nyní už chápete, proč jsem to

udělala. Cítila jsem, že Alois nemohl patřit 
nějakému lidskému stvoření, protože už pat
řil Bohu... Bůh si ho vyvolil. A proti Bohu ne
lze jít!“

Přešel další rok. Alois ve své pokoře koneč
ně pochopil, že ho Bůh volá ke kněžství. 
Odcestoval do Říma studovat teologii. Matka 
odložila vyšívanou košili do skříně, ale ne na 
dlouho, protože její syn Alois, jako třicetišes- 
tiletý kněz byl jmenován pomocným záhřeb
ským biskupem. Rozhodl se, že výšivka ze 
svatební košile bude sloužit jako ozdoba na 
jeho biskupské mitře.

Modlitby A loisovy matky byly vyslyšeny. 
Avšak její Lojzík, jak ho nazývala, vystoupil 
nejen k oltáři, ale i na kalvárii, když ho jako 
záhřebského arcibiskupa odsoudili jako zlo
čince k dlouhým rokům vězení. Krátce po vy
hlášení zločinného rozsudku, přišla matka do 
vězení navštívit svého nejmilejšího syna - vý
květ nejen Církve a chorvatského národa, 
ale také i je jich nespočetných modliteb



a obětí. Když ji syn uviděl, jak je zarmouce
ná, řekl jí: „M aminko, nyní budu pro vás 
všechny užitečnější, jako dříve. O Církev se 
postará Pán. A konečně Církvi je možné po
máhat více utrpením než kázáními. Ty jsi 
udělal pro Církev více než já. Ode dneška to 
budu dělat stejně jako ty- modlit se a trpět. 
Tak to dělala i Panna Maria.“

Kardinál Alois Stepinac zemřel v domácím 
vězení 10. února 1960. Za dva dny ho po
hřbili v záhřebské katedrále, kde pokračuje 
ve svém poslání... Jeho čelo zdobí biskupská 
mitra s výšivkou, kterou zhotovily ruce jeho 
matky. Je to jakoby symbol modliteb a obětí, 
kterými ho doprovázela v jeho povolání.

Převzato z Mariánských zvonů

Řeholnice 
bez hábitu

Co to je za prapodivný nadpis, kdo to jaktě
živ slyšel, aby řeholní sestra, pro kterou je 
neodmyslitelné je jí zcela zvláštní oblečení, 
její doslova rozlišovací znamení od ostatních 
„obyčejných lidí“, mohla existovat bez hábi
tu? Vždyť přece právě řeholní oblečení je po
znávacím znakem příslušnosti k tomu které
mu řeholnímu společenství a patří k řeholní 
osobě tak podstatně jako uniforma k vojákovi!

A přece, i když se to mnohým třeba nebude

zdát, se jedná o omyl. Řeholní oblečení 
k podstatě řeholního, tedy zasvěceného ži
vota, nepatří. A jsou řeholní sestry, právo
platné, podle ustanovení kanonického práva 
a s věčnými sliby, které od ostatních lidí, lidí 
v civilu, podle šatů nerozeznáte. Podle šatů 
ovšem. Kdybyste nahlédli do jejich srdce, to 
už by byla jiná věc. Ale tam má právo nahlí
žet jenom Bůh. •

Proč se tyto sestry oblékají do civilních ša
tů? To vůbec žádné svoje zvláštní řeholní 
oblečení nemají?

Vyplývá to z jejich poslání a z celého stylu je
jich života. Nemají své ústavy, budovy, do
movy pro staré lidi nebo nemocnice. 
Chudobu, kterou si vyvolily, vztahují i na ne
movitý majetek. Jsou tu proto, aby sloužily, 
kde je to zapotřebí, mezi lidmi. Nečekají, až 
se starý člověk, který se o sebe nedokáže 
postarat, uchýlí do domova. Jdou za ním, 
tam, kde přebývá, do jeho bytu. Pohybují se 
mezi lidmi této společnosti, často mezi nevě
řícími nebo hledajícími. Nevěnují se jenom 
jedné, určité činnosti, nemají jenom jedno 
specifické poslání. Sestry tohoto řádového 
společenství jsou učitelky, ošetřovatelky, pe- „ 
čovatelky, lékařky. Mladým sestrám po jejich 
vstupu do řádu, umožní komunita studium 
a odbornou přípravu pro takový obor, pro 
který se cítí povolány, pro který mají přiroze
né předpoklady i milost Ducha svatého.

A protože je jich působištěm není nějaký 
ohraničený, uzavřený prostor, ale nejrůznější 
místa, na kterých se mohou setkat s lidmi 
všeho možného zaměření, přesvědčení a vy
znání, nechtějí mezi ně a sebe postavit bari
éru, kterou pro mnohé může řeholní roucho 
představovat. Přicházejí docela prostě jako 
lidé, kteří se od svých partnerů v dialogu, od 
svých přátel, bratří a sester, od všech ostat
ních lidí nechtějí nijak odlišovat, ani šatem.

t
Jejich šatník je sice velice skromný, a na 

nějakou parádu si vůbec nepotrpí, vždyť jsou 
vázány slibem chudoby, ale je civilní. Jenom 
ke zvláštním příležitostem, ke slavnostní ka-



pitule nebo shromáždění řádu mají své fran
tiškánské hnědé oblečení, no a, samozřej
mě, závoj, symbol zasvěcení. Ten ovšem no
sí častěji, obvykle při každé bohoslužbě, 
a tak aspoň při ní se můžeme na vlastní oči 
přesvědčit, že se jedná o opravdové, skuteč
né řeholnice.

c
„  O jaký řád se tedy jedná? Jaké má zaměře

ní? Kdo ho založil a kde existuje?

Jedná se o nový typ Bohu zasvěceného ži
vota, ve kterém ožívá původní myšlenka sv. 
Františka, totiž žít evengelium ve světě ne- 
klášterně. Sestry, plně a výlučně zasvěcené 
Bohu, mají tytéž řeholní závazky a povinnosti 
jako ostatní řeholnice, ale jejich životní styl je 
evangelní, vzdávají se světa, ale žijí v něm. 
Tato evangelní forma se programově přibli
žuje době prvotního křesťanství, kdy se křes
ťané od ostatních žádným vnějším znakem 
neodlišovali, a kdy nevytvářeli žádná uzavře
ná společenství. Typ takovéhoto apoštolátu 
je mimořádně vhodný pro dnešní dobu, které 
je půvab řeholního oblečení často vzdálený 
a která akceptuje spíše apoštola, který se 
přib ližuje k druhému člověku jako rovný

i  k rovnému, zná jeho problémy a mluví jeho 
řečí.

Nutnost nových forem apoštolské práce 
v nové době dokonale vystihl ve dvacátých 
letech našeho století vynikající pražský kněz 
a teolog, člen františkánského řádu, P.PhDr. 
Jan Ev. Urban OFM, který se stal inspiráto- 
rem, zakladatelem a prvním duchovním vůd
cem nového řeholního společenství, které 
má název Apoštolát sv. Františka. Jeho ma- 
teřinec s kostelem sv. Václava a malou bu-

'  dovou s provozním zázemím, knihovnou, re
fektářem, kuchyní a celami sester, které se 
o provoz budovy starají, se nachází na 
Probnoštské ulici v Praze - Dejvicích (ze 
stanice Metra Dejvická druhá zastávka tram
vají směr Vokovice).

Ostatní sestry bydlí „v terénu“, v skromně za
řízených bytech na různých místech republi
ky v malých společenstvích, většinou po

dvou, a vykonávají práci, ke které jsou urče
ny, zejména ve službě opuštěných, trpících,

chudých, všelijak narušených a jinak potřeb
ných. Nevyhýbají se ani těžké práci s lidmi 
odsouzenými ve vězení, vyučují náboženství, 
připravují dospělé ke křtu i k jiným svátos
tem, vykonávají pečovatelskou službu u sta
rých lidí. Pracovním polem jiných řádů je je
jich klášter, nemocnice nebo škola. 
Pracovním místem Apoštolátu je každé mís
to, kde je člověk, kterého je nutno vyhledat 
a přivést k Pánu Bohu. Jsou lidé nevěřící 
a rozkolísaní, nejistí i upřímně hledající, kteří 
by nikdy nepřišli do styku s knězem, a kteří 
se ostýchají nebo mají množství předsudků, 
aby přišli sami. Sestry Apoštolátu mohou 
v duchu svého poslání pracovat od člověka 
k člověku, postupují od života ke slovu, niko
liv naopak. Právě proto je jejich působení tak 
účinné. Ne nadarmo se jis tý  vyšetřovatel 
v době totalitního útlaku vyjádřil o jedné sest
ře: „Ta je pro nás nebezpečnější než deset 
kněží!“ Není divu, dostane se i tam, kam se 
kněz dostane jen sotva, nebo vůbec.

Takováto činnost „v terénu“ , a ještě k tomu 
bez ochrany řeholního oděvu, je mimořádně 
náročná. Nemá v sobě ani špetku sentimen
tality, která se někdy z nevědomosti životu 
v řádu připisuje. A protože se vskutku jedná 
o neustálé rozdávání se, je nanejvýš nezbyt
né postarat se, aby bylo z čeho rozdávat. 
A v tom Apoštolát zakladateli fran tiškán
ských řádů, sv. Františku z Assisi, ani hlubo-



ké spiritualitě  Otce Urbana nezůstává nic 
dlužen. Důkladná, poctivá, nanejvýš svědo
mitá příprava na náročný život v řádu začíná 
dvouletou dobou formace ihned po obřadu 
obláčky. Novicka ji tráví na „místečku“ zva
ném „A lverna“ (podle hory, na které Sv. 
František obdržel stigmata, rány Kristovy) 
v přítomnosti svátostného Spasitele a pod 
vedením magistry novicek. Přestože se toto 
místo nachází v samém centru Prahy, je 
svou duchovní atm osférou, klidem i obsa
hem podobno spíše karmelitskému klášteru 
než městskému bytu. A není se čemu divit.
I když hluboký vnitřní život, nejtěsnější spoje
ní s Kristem, musí být pěstováno a obnovo
váno neustále, přece jenom na prvním kon
taktu s božskými skutečnostmi a s charisma
tem řádu záleží nejvíc. Je tomu jako v přiro
zeném životě: první dojmy se vtiskují 
nejhlouběji.

Po dvou letech duchovní formace a studia 
v noviciátu může být novicce dovoleno složit 
první sliby, tentokrát na pět let, a potom, udr- 
ží-li si své povolání, navždy.

Ale i pak, v průběhu celého řeholního života 
je duchovní život nejdůvěrnější spojení 
s Kristem, věcí daleko nejpodstatnější a nos
nou, bez níž by veškerá činnost byla jen 
prázdným pachtěním. K tomu slouží denní 
řád, občasná shrom áždění sester, řádové 
kapituly, exercicie, duchovní vedení.

Snad by bylo vhodné citovat na tomto místě 
aspoň několik vět z Životních pravidel 
Apoštolátu, a to z jeho úvodu:

„Sv. František dokonale následoval Ježíše 
Krista, našeho Pána, a On mu vtiskl jako pe
čeť svoje svaté rá n f a tak zjevil a potvrdil 
Františkovou vlastní charisma v životě círk
ve. Toto charisma je nám konsekrací vtiště- 
no a my je vděčně vyznáváme jako své. Ono 
v nás rozvinulo svátostné znamení křtu a biř
mování v apoštolátní nadpřirozenost. Ono 
obsahuje poslání žít plně svaté evangelium: 
vnitřně křestním kněžstvím až ke kříži 
a vzkříšení a navenek evangelní formou živo
ta (v oděvu, obydlí, jídle, věcech a práci) ve 
veliké prostotě a pokoře, danosti a evangelní 
čistotě. Toto poslání pak s důvěrou v pomoc 
milosti (křestní, biřmovací, konsekrační) 
uskutečňujeme v serafické lásce k našemu 
Pánu a Veleknězi a ke každému člověku, až 
k nejvyššímu vnitřnímu dokonávání v oběti 
smíru za kněze, vkládané denně a navždy 
do Oběti kříže a oltáře.“

Duchovní hloubka, přilnutí ke kříži, k zna
mení našeho vykoupení, serafická láska 
k Bohu a obětování sama sebe ve službě 
nejpotřebnější, postupuje každou stránkou 
Pravidel. Ta jsou ovšem jenom slovním vyjá
dřením požadované skutečnosti. Co dává



slovům sílu, je duch, duch evangelia, Ježíše 
Krista, svatého Františka, Otce Urbana. 
A tento duch z řádu nevyvanul. Malým dokla
dem kvality současného duchovního vedení 
sester by mohla být skutečnost, že Otce 
Benedikta OFM, současného duchovního 
vůdce Apoštolátu, si vyžádali biskupové 
Čech a Moravy jako svého exercitátora.

A co sestry, co ty říkají samy o sobě? Za 
všechny ostatní ať slouží ukázka z jeho dopi
su:

„Přišla jsem do Apoštolátu v pozdějším vě
ku. Moje cesta k zasvěcení byla vyzkoušena 
různými překážkami a zkouškami ve věrnosti 
vytrvat v mém rozhodnutí dát se cele Bohu 
a jeho službě. Byla to doba totality, která ja
koby zhášela všecky moje naděje. Ale co ne
ní možné u lidí, je možné u Boha. Proti veš
keré naději mi Pán Bůh nasměroval cestu, 
která mě dovedla až k cíli, k splnění mých tu
žeb.

Moje obláčka byla ve skrytu před světem, 
u lůžka těžce nemocného duchovního Otce 
Jana Urbana, který mě přijal. Sliby, kterými

jsem zpečetila věrnost a osobní lásku Kristu 
a Apoštolátu, byly také v úplném ústraní, 
v místnosti zvané „skladiště". Byly to chvíle 
nevyslovitelného štěstí v duši. Vždyť i Bůh si 
volil a volí cestu pokory, ponížení a skrytosti. 
Celý další život jsem zasvětila  službě ne
mocným, trpícím, opuštěným, nemilovaným, 
nešťastným v jejich příbytcích. Bylo jich mno
ho, kterým jsem posloužila, povzbudila, vráti
la jim chuť žít. Na některé zvlášť vzpomínám, 
ale nemohu o všech psát, proto alespoň 
o jednom případě budu něco vyprávět.

Zazvonila jsem u bytu paní J. Chvíli jsem  
čekala a pomalu se otevřely dveře. 
Uviděla jsem shrbenou, o berle se opírají
cí stařenku, plnou vrásek v obličeji, které 
prozrazovaly bolestný stav a utrpení. 
Vešla jsem dovnitř a zatočila se mi hlava 
nad tím, co jsem viděla. Zanedbaný byt, 
stará špína tvořila vrstvy, zápach z hnisa
jících ran činil vzduch nedýchatelný. Paní 
J. plakala nad svým ubohým stavem. 
Podala jsem jí ruku a přijala jsem ji jako 
svou vůli Boží mi danou pacientku. 
Vybídla jsem ji, aby se posadila a něco mi 
o sobě vyprávěla. Překvapila mě její dů
věra ke mně a jako by se zpovídala, mi 
řekla celý svůj život. Ulevilo se jí a naděje 
z mé nabídnuté pomoci jí dodala chuť žít. 
Udělala jsem nejnutnější práce, ale na 
příští návštěvu jsem se už připravila. 
Vzala jsem obvazový m ateriál, cestou



jsem koupila nákup, přípravky na úklid 
a s Boží pomocí jsem se chopila služby. 
Část po části jsem dávala do pořádku byt, 
převazovala rány na nohou, připravila jíd
lo. Ale to hlavní pro ni bylo, že se jí někdo 
ujal.

Silný zážitek jsem prožívala, když jsem 
si klekla k jejím nohám, abych je ošetřila. 
Ošetření vyžadovalo hodně času. V du
chu jsem si představila Pána Ježíše, jak  
umýval apoštolům nohy a dal nám tak pří
klad obětavé blíženské lásky. Po pečli
vém, vytrvalém ošetřování se podařilo rá
ny zahojit a paní J. to považovala za zá
zrak. Všechno to ji postupně přivádělo  
k myšlenkám na Boha. Měly jsm e časté 
rozhovory o víře a jednou mi řekla: 
„Závidím Vám Vaši víru, chtěla bych také 
tak věřit“. Alespoň lítostí smývala své vi
ny z duše, poněvadž cesta ke svátostem  
nebyla zatím pro ni otevřená, byla jiné ví
ry, svátosti tak dalece nechápala.

Měla jsem ji v péči dlouho, zpříjemnila 
jsem jí konec života a navedla k tomu, 
aby se mohla více zam yslit nad sebou. 
V létě jsem měla vždy 14 dní dovolenou. 
Dělalo jí to starost a byla smutná, kdo k ní 
zase přijde jako náhrada za mne. Při po
sledním loučení jakoby cítila, že se už ne
uvidíme. Smutné oči, které mě vyprováze
ly ke dveřím, opravdu zhasly. Její zdra
votní stav se zhoršil a byla převezena do 
nemocnice, kde zemřela. Doufám pevně, 
že pro slzy lítosti byla přijata milosrdným  
Soudcem a Pánem.

Takové svědectví, jedno z mnoha, vydá za 
celou knihu. Sestry Apoštolátu však v době 
totality pomohly i mnoha kněžím v jejich potí
žích a trampotách s totalitní mocí. Jedním  
z nich byl i současný arcibiskup pražský 
a primas český, Mons. Miloslav Vlk, který 
ve svém příspěvku věnuje milou vzpomínku 
i na zakladatele Apoštolátu P.Dr.Jana Ev. 
Urbana:

„Velmi rád a s velkou vděčností vzpomínám 
na Otce Jana Urbana. Znal jsem ho nejprve 
pouze z doslechu, když jsem začátkem 50. 
let využíval dobrodiní stanice Apoštolátu 
v zadním traktu českobudějovického děkan
ství. Po zrušení sem ináře v Českých 
Budějovicích jsme byli nejen fyzicky, ale 
hlavně duchovně bez přístřeší. Já jsem tehdy 
našel aspoň nakrátko pevné duchovní záze
mí právě u sester Apoštolátu. V jejich kapli 
jsem si dělával duchovní orientaci. Hluboce 
mě oslovovala jasnost myšlení a ryzost jeho 
slova.

Když jsem se s ním pak setkal osobně 
v Nespekách někdy v 70. letech, obraz, který 
jsem v duši měl, se najednou „z tě lesn il“ . 
Napadlo mě tehdy při tom setkání slovo 
Písma: „navzájem se mějte vroucně rádi“. 
Viděl jsem ho žité. Láska, která se naprosto 
vydává a přitom „nezatěžuje“, není obtížná. 
Cítil jsem, jak Otec Urban vychází zcela ze 
sebe. Jakoby jeho já bylo plně ve stínu, v po
zadí. Bylo to tak hluboce a přirozeně nadpři
rozené. Byl to jeho život, nic umělého. A při 
tom byl ten postoj tak lehký, samozřejmý, 
přitahující. Napadlo mě, že tak asi žijí a ztě
lesňují slovo Boží světci. Tak žije někdo, kdo 
„poznal Boha“.

Další naše setkání ve mně tento první do
jem jen posílila a rozmnožila. Ano, Otec 
Urban byl charismatický člověk v tom pra
vém biblickém slova smyslu.

Otec arcibiskup ostatně kostel sv. Václava 
v Praze Dejvicích nedávno docela nečekaně 
a neohlášené navštívil a uprostřed sester 
Apoštolátu sloužil mezi svými mši svatou. 
Tak tedy žijí a pracují řeholnice bez hábitu, 
sestry Apoštolátu sv. Františka. Když mám 
možnost a jsem v Praze, vždycky je navští
vím. Jejich srdečnost a ustavičné šťastné ve
selí z nich přímo sálá. A také léčí a uzdravu
je. Mezi nimi není možné být smutný nebo 
nešťastný. Protože jejich štěstí nespočívá ani 
v majetku, ani v kariéře, ani v užívání věcí. 
Je v nich snad právě proto, že všech těchto 
pomyslných statků, po kterých dnešní lidé ší



lí, se dokázaly vzdát. Ale jak je z jejich ra
dostného pohledu a stále dobré nálady znát, 
ani o moc nepřišly. Že by přece jenom bylo 
pravda, co už před staletími vyjádřil žalmista 
slovy:

„Všichni, kdo se k tobě utíkají, 
ať se veselí, ať jásají bez přestání, 
ať se radují v době, kdo milují tvé jméno, 
protože ty, Hospodine, žehnáš spravedlivé
mu,
jako štítem ho věnčíš svou přízní. (Ž.5)?

bratr Petr OFS

Komedie sexu
RaVat, CEDO

Přišel jsem  k dobrém u známému. Ale sotva 
jsem  se usadil v židli, odvolali ho. Omluvil se, že 
se hned vrátí, ale nevracel se. Byl rozžatý televiz
ní přístroj, začal jsem  tedy sledovat program. Byl 
to film, nějaká romantická historie o pirátu z do
by první španělské kolonizace zámořských ostro
vů. Pochopitelně tam bylo všecko, co k této histo
rii patří. Pirátovi se podaří zmocnit se španěl
ských lodí, pobít posádku, která ho má chytit. Je 
tam ovšem i žena: mladá španělská kněžna, která 
je  místodržitelkou malého ostrova a ta nakonec 
po tolika odporech svolí, že bude jeho.

Jinak taková historie ani vypadat nemůže, nelí
bila by se. Ale líbí se i obrázky, barevné scenerie 
tropických ostrovů, majestátní kroje španělských 
grandů a důstojníků, vojáčci jako voskové figur
ky. Aby to bylo pěkné na pohled, musí tam být 
ovšem typické nesrovnalosti. Vojáci, oficíři se 
plazí v prachu k tvrzi, jsou asi už po dlouhém po
chodu, kde asi spali v křoví, ale mají šaty vyžeh
lené a čisťoučké. Cválají na koni, seskočí, utíkají 
o překot, najednou se zastaví a rozmlouvají bez 
nejm enší známky udýchanosti, bez potu, vlasy 
jsou načesané a pokožka vymydlená. Jsou tam

ovšem bitvy hrozně divoké a všecko se děje ruč
ně, šavlemi. Ale nikde neteče krev. Bylo by to 
neestetické a zkazilo by to radost z toho, že pirát 
pobil s úsměvem takové kopy řadových vojáků. 
A všecka ta historie je  kdesi daleko, na ostrovech, 
které jsm e nikdy neviděli a kde se dá prostě 
um ístit všecko: bujný tropický prales, písečná 
poušť, primitivné domorodce a zámeček guver- 
nérky, která se pohybuje v rokokových tanečních 
šatech na pavlači, za kterou chybí dům, který by 
ji  držel atd.

Ptal jsem  se jednou skutečného filmového uměl
ce, čím to je , že mají všecky tyto historie, ať už 
jsou ze španělských kolonií nebo z divokého zá
padu takovou snůšku hrubých scénických chyb. 
Pokrčil rameny. Dodal jenom , že se toho dělají 
kilometrové pásy denně v Hollywoodu a musí to 
být nafilmováno v rekordním čase, aby to mnoho 
nestálo. Co na tom, když to není skutečnost! 
Právě to se na tom davovým divákům nejvíc líbí.

Ta poslední poznám ka stojí za uváženou. 
Davovým divákům se nejvíc líbí neskutečné. Ale 
proč? Myslím, že se to dá uhádnout. Je v tako
vém filmu mnoho násilností, vražd, obsah je  čistě 
egoistický. Kdybychom to viděli v plné skuteč
nosti, třásli bychom se hrůzou a odporem. Ale 
je-li to všecko přeneseno do světa iluzí, kde to 
nemá žádné následky pro náš denní život, stává 
se to pobavením, neškodným promarněním vol
ného času. Výčitky svědomí necítíme. Vždyť je to 
všecko jen komedie. Protestovali rodiče v Itálii 
proti sérii takových programů pro děti, že je  tam 
tuze mnoho násilností a divokosti. Autor se hájil 
více méně těmito slovy: „Nedělám politiku, ne
chávám na pokoji náboženské přesvědčení každé-



ho, nehlásám nenormálnost. Chci jenom děti dob
ře pobavit.“ Ale může být zábava úplně mimo 
svědomí a náboženský postoj?

Nechrne prozatím stranou problémy romantic
kých a divokých filmů. Snad nejsou tak závadné, 
jak  je  posuzují přísní moralisté. Věříme i jejich 
výrobcům , že nechtějí podlam ovat mravnost, 
chtějí prostě prezentovat obrázky a děj bez ja 
kýchkoli důsledků. Pirát tam svou šavlí popichal 
kupu španělských vojáků. My se smějeme tomu, 
jak virtuózne tím kordem švihal a jak mu hlupáci 
lezli do nástrahy. Baví nás jenom  to a nic víc. 
Otázku vraždy vůbec nebereme na přetřes. Vždyť 
nejsme v životě, ale na komedii.

Je jisté, že člověk v krátkých chvilkách oddechu 
tento postoj vyhledává. Je to psychologické uleh
čení pro toho, kdo je  unaven. Vzpomínám si, jak 
jednou stařeček si nesl domů pytel s bramborami. 
Pořádně ho to tížilo. Na můstku se zastavil, po
stavil své břemeno a zakřičel na babičku na druhé 
straně: „Teď to hodím všecko do vody a budu se 
smát, jak  ty brambory poplavou a jak  ty budeš 
naříkat.“ A skutečně smál se na celé kolo. Ale 
pak pytel zase vzal a hrdinně jen  donesl domů. 
Nějak tak podobně se bavíme i my, když vidíme 
jak  vyhrál pirát nad normální armádou nebo jak 
zloděj utekl strážcům bezpečnosti. Jde tu o vědo
mé a dobrovolné chvíle ulehčení. V životě má to
tiž každý čin důsledky a ty tíží, dělají starosti. 
Laciný film nás od nich osvobozuje.

Ale může se stát něco nesm írně zlého. 
Lehkomyslný člověk se začne dívat na skutečný 
život jako na laciný film. Přestává domýšlet dů
sledky jednotlivých činů. Na počátku je to jenom 
z pohodlnosti. A vzniknou nehody. Vyjel autem 
a nedíval se, je-li tam dost vody. Červený signál 
blikal. „Však to vydrží!“ Než dojel, začal už mo
tor kouřit. Dnešní společnost už ví, že se takovým 
typům nesmí svěřit žádné odpovědné místo. 
Způsobili by neštěstí.

Tato neštěstí však mají přece jen něco pozitivní
ho. Působí jako šok. Pořádná ztráta učí. Podruhé 
si dá pozor. Horší jsou tyto neodpovědnosti ve 
světě mravním. Důsledky se hned nevidí a když 
se dostaví, ten, kdo je  měl vidět, je  už mravně

slepý. Velký div přírody je mezi mužem a ženou. 
Pohlavní styk je  tajemství života. Je možné se 
pouštět na toto pole bez pocitu odpovědnosti? 
Bez uvážení důsledků?

Dnešní sexuální lehkomyslnost jde touto cestou. 
Všecko je  tu dovolené, jen  se nesmí myslet na 
další tak jako v komedii. Zajímavé je, že i vystu
pující osoby se tu začínají vidět podobně jako 
v divokém filmu. Nemají minulost a memají bu
doucnost. Sexuální kult nezná chlapce nebo dív
ku. Vidí jen  formy těla, oddělené od osoby. Cíl je 
zážitek, osoba se musí brzy zapomenout. Hlavně 
pak je potřeba zaretušovať všecko, co by tu moh
lo připomínat skutečný život. Proto se sexuální 
zábavy dělají nejraději v nočních lokálech, při 
hudbě, která otupuje pozornost, pod vlivem alko
holu, který pobuzuje instinkty.

Vypravovali mně ve Švédsku humornou histor
ku. Matka šla s pětiletým chlapcem na procházku 
do parku. Sedla si na lavičku a chlapec kroužil 
okolo v křoví. Objevil tam sexuální vztahy, které 
se tam ukryly. Přiběhl k lavičce: „Mami, mami, 
tam v tom křoví je  televize!“

Je to humorné, nebo je  to tragické? Smutná je 
okolnost, že už pětiletý chlapec zná víc, než je 
pro něho vhodné, z televize. Ale daleko tragičtěj
ší je, že odrostlí často žijí, jen jakoby to byla scé
na v televizi, oddělená od života a bez důsledků. 
Tím ovšem všecko ztrácí smysl.

Vypravuje se kazatelský příklad o rytířově synu, 
který si chtěl vzít chudé děvče. Otec ovšem nedo
volil. Syn chřadl a tvrdil, že bez toho děvčete ne
může být. „Co se ti na ní vlastně tolik líbí?“ roz
zlobil se otec. „Ty její modré oči,“ vyznal chla
pec. Otec poslal žoldnéře, kteří děvčeti oči vy
píchli a donesli je  na talíři rytířovu synu. „Tu 
máš, co se ti tolik líbí!“ Oči vytržené z obličeje 
jsou ovšem ohyzdnou hmotou. Ale má být snad 
lepší pohled na sexuální zážitky vyrvané z živo
ta? Jak se může nazvat láskou zážitek, který se 
odpoutá od osoby?

M yslím , že nepotřebujem e rozvádět detaily. 
Jsou nechutné. Ale naše společnost se musí sku
tečně vážně zamyslit nad důsledky svého postoje



k tajemství života. Ti, kdo je nerespektují, život 
na zemi nezničí, ale život zničí je  a dá místo j i 
ným, kteří si dovedou vážit nejvyšších darů 
Božích.

P. Tomáš Špidlík SJ 
převzato z Vatikánského rozhlasu

S p o l e č n o s t

SE MUSÍ  BR Á NI T  

p ř e d  P o r n o g r a f i í

24. ledna 1989 roku den před svou popra
vou poskytl rozhovor psychologovi Jakubu 
Dobsonovi, předsedovi společnosti „Focus 
on the fam ily“ , čtyřicetidvouletý Američan 
Ted Bundy, který byl odsouzen za znásilnění 
a vraždy kolem stovky žen. Ve svém rozho
voru Ted Bundy vysvětlil s upřímnou lítostí, 
jak se i celkem slušný hoch může stát krimi
nálním sadistou, když se nechá ovládnout 
pornografií. Nakonec úsilně prosil všechny, 
aby začali už něco dělat a zabránili tak obje
vení se nových Bundých.

- . . . začněme však od začátku. Vyrůstal jsi 
v pořádné rodině?

- Ano!

- Nebyl jsi sám někdy v sexuální oblasti ně
kým násilně ovlivňován?

- Ne, nikdy. To je také tragédie. Vyrůstal 
jsem ve skvělé rodině. Mí rodiče se starali 
a byli plní lásky. Mám pět sourozenců. Spolu 
jsme chodili do kostela. Mí nejbližší nepili, 
nekouřili, neuznávali hazardní hry, nesnášeli 
násilí nebo hádky. Občas se sice objevovaly 
nějaké problémy, avšak v žádném případě to 
nemělo vliv na to, co se stalo. Spíše bych 
chtěl připomenout, jak jsem ve svých 12 lé
tech objevil pornografii v obchodě poblíž na
šeho domu. Spolu se svými kamarády jsme 
si hráli často na ulici, hrabali jsme se ve vy
hozených časopisech a občas jsme nachá
zeli pornografické obrázky.

- Pamatuješ si na své myšlenky z té doby?

- Než odpovím, chci něco vysvětlit: Nechci 
se ospravedlňovat. Jsem zcela odpovědný 
za to, čeho jsem se dopustil. Avšak jsem 
přesvědčen, že pornografie mě postrčila na 
cestu násilí. Povzbuzovala mou fantazii. Pak 
jsem se stal otrokem svých představ.

- Chtěl bych, abys mi to lépe vysvětlil. 
Znamená to, že tvé představy roznícené por
nografií, dosahovaly takové síly, že jsi poci
ťoval neovladnutelné nutkání, abys je usku
tečnil?

- Přesně tak. Všechno se však vyvíjelo po
stupně. Pokaždé jsem hledal v pornografii 
silnější a mohutnější prožitky. Je to jako dro
ga, bez které nelze vydržet. A pak člověk 
zjišťuje, že mu to nestačí.

- Předtím jsi nemyslel na to, že je možné 
spáchat takové zločiny?

- Nejdříve člověk pociťuje velmi silné nutkání



spáchat takový zločin, a pak se to stane. 
Chci, aby všichni pochopili: byl jsem normál
ním člověkem, netrávil jsem svůj čas v hos
podě, netoulal jsem se, nebyl jsem úchylný. 
Měl jsem dobré přátele, vedl jsem normální 
život až na ty destruktivní představy, které 
jsem skrýval. Když jsem byl poprvé zatčen, 
byl to šok a zděšení pro mé přátele, kteří mě 
považovali za slušného amerického mladíka. 
Toto nečekali. C itlivost a svědomí, které 
jsem obdržel od Boha, nebyly postižené, 
avšak ve chvílích násilí jakoby mizely. Lidé 
musí pochopit, že kdo je pod vlivem násilí, 
zvláště násilí z pornografie, není netvorem 
od narození. Moje rodina byla věřící a skvělá, 
ale neexistuje žádná obrana před vlivem por
nografie, která je trpěna přemírou tolerance 
naší společnosti.

- Vím, že jsi přesvědčen o tom, co říkáš. 
Jsem zde proto, abych předal jiným  tento 
tvůj poslední vzkaz: pornografie škodí lidem 
a je příčinou vražd a znásilnění.

- Ve vězení jsem se setkal s mnoha lidmi, 
kteří se dostali k násilí tak jako já, pod vlivem 
pornografie. Bez ní by byl můj život a život ji
ných lidí lepší.

Ú C TA  
K RO DIČŮM

Tento film byl vynikající. Ukazoval osudy ma
lého vojenského oddílu, který se snažil uniknout 
z obklíčení. Hlavním hrdinou byl velitel - člověk 
ve středních létech s obrovskými zkušenostmi, 
velmi moudrý, který pociťoval velikou odpověd
nost za svůj oddíl. Dokázal přivést všechny své 
vojáky k cíli, i když se na své cestě setkávali 
s velikými překážkami. Byly to léčky nepřítele, 
miny, bažiny apod. Samozřejmě, že velitele po
slouchali všichni vojáci. Zvláště v oblasti, kde se 
nacházely miny. V elitel, který měl přístroj ke

zjišťování min, mohl ukazovat svým vojákům  
bezpečnou cestu. Vojáci si nemohli dovolit šláp
nout vedle. Každá chyba by mohla skončit tragi
cky.

Když jsme ve skupince přátel mluvili o tomto 
filmu, někdo z nich poznamenal, že také dnes na
dále trvá válka, i když třeba neslyšíme střílení. Je 
to válka o každého člověka a zvláště o jeho duši. 
Zlý duch chce za každou cenu zadržet ty, kteří 
kráčejí k  cíli tj. do nebe. Nejvíce ohroženi v tom
to boji jsou mladí lidé a děti. Lidé, kteří se necha
li ovládnout zlým duchem, připravili pro ně tolik 
léček, že je  zapotřebí mnoho moudrých a zodpo
vědných vůdců, kteří je  přivedou k cíli v tomto 
velmi nebezpečném čase. Možná, že se zeptáš, 
o jaké léčky a nebezpečí se jedná? Zde je několik 
z nich:

- Kolem tebe je  mnoho poutavých časopisů 
a knih. Lákají tě krásné obrázky, anebo nějaký 
poutavý nadpis, který přitahuje mladé lidi. 
Uvědom si však, že se jedná jen o krásnou nálep
ku na krabičce, která obsahuje jed pro tvou duši.

- Jdeš do kina a díváš se na filmy, ve kterých je 
brutalita, násilí a krev. Takto ztrácíš nevědomky 
soucit pro ty, kteří trpí, stáváš se lhostejný k bo
lestem druhých lidí.

- Neuhlídáš-li své oko a začneš se dívat na obráz
ky nahých lidí a na projevy manželské lásky, kte
ré by norm álně měly zůstat skryté před očima 
ostatních lidí, pak opět nevědomky ztratíš úctu 
k duši druhého člověka a nebudeš schopen v do
spělosti vybudovat krásný, trvalý a harmonický 
partnerský vztah.

- Pokud začneš obdivovat své kamarády a kama
rádky, kteří kouří, pijí alkohol, kradou a mluví 
sprostě, pak se jim  také postupně a zcela nepozo
rovaně začneš podobat.

V těchto situacích velkého ohrožení Pán Bůh 
dává dětem  a m ládeži průvodce, kterým i jsou 
především RODIČE! Právě oni jsou v čele a uka
zují cestu dětem, které je následují. Proto také ta
to horoucí výzva: „Cti otce svého i matku svou“, 
tj. važ si jich, poslouchej je  a řiď se jejich radami.



Těm, kteří to činí, Bůh slibuje: „budeš dlouho žít 
a dobře ti bude na zemi“, tj. že projdeš bezpečně 
k cíli uprostřed léček tohoto světa. Již zde na ze
mi budeš šťasten a dosáhneš i štěstí věčného. 
Tvoji rodiče slíbili při tvém křtu před samotným 
Bohem, že se budou snažit, aby tě nesvedl zlý 
duch a lákadla tohoto světa, že budou tvými prů
vodci na cestě do nebe. U vědom uješ si to? 
Pomáháš jim  v tom? Jsi jim  za to vděčný a mod
líš se za ně?

Volně zpracováno podle Zrodia

Pivy, o 
§§ nepsalo

Stalo se to v době stanného práva po aten
tátu na Heydricha. Tenkrát na protektorát 
Bôhmen und Máhren padl děs. Nikdo si ne
byl jist životem.

Můj mladší bratr jako malíř obrazů i pokojů 
pracoval v tu dobu v Telči. Nacisti zabloko
vali všechny silnice a přístupové cesty, takže 
by nikdo neproklouzl a potom každého obča
na legitim ovali. Můj bratr jim  uvízl v síti. 
Neměl u sebe doklad zvaný Kennkarte. On 
vůbec žil jako bohém zcela jiném u světu 
a o politiku nebo úřady nedbal. Nacisti po
chytali houf občanů bez legitimace a začali 
je vyšetřovat. Ti místní byli v doprovodu vojá
ka zavedeni domů, a když se prokázal občan 
legitimací, byl propuštěn. Můj bratr byl přes
polní, proto z Telče telefonoval německý ofi- 
cír do mého rodiště, vzdáleného 10 km, na 
četnickou stanici s dotazem, zda je brácha 
policejně přihlášen. Vrchní strážmistr, znaje 
naši rodinu jako pořádnou, odpověděl, že 
ano. Naštěstí se přece jen podíval do karto
téky a k své hrůze zjistil, že bratr Jan tam ja
ko jediný není. Pot ho polil, rychle se oblékl 
a rozběhl se k mým rodičům. Naštěstí? 
Kdeže, řízením Božím byl můj otec doma 
a on jediný znal nazpam ěť data narození 
všech svých dětí a bylo nás víc než tucet.

Toho dne, kdy se to stalo, visel život bráchy 
na vlásku. Bylo právě 13. června 1942, svá
tek svatého Antonína Paduánského. Bývalo 
u nás obyčejem, že jsme v neděli za pěkné
ho počasí chodívali s tatínkem na procházku 
do přírody. Tak jsme poznávali celé okolí, le
sy, potoky, kapličky a kříže. Tatínek nás učil 
poznávat květiny, brouky a ptactvo. Někde 
jsme se usadili a on nám vyprávěl příběhy 
z biblické dějepravy nebo své příběhy ze ži
vota. Často jsme vystupovali stromořadím lip 
k Panně Marii Na kopečku. Je tam krásná 
barokní kaple z roku 1780. Tam jsme zpívali 
písně a modlili se. Na jedné ze starobylých 
lip je zavěšen obraz svatého Antonína Pad. 
U něho jsme se pokaždé zastavili a hlasitě

Hned spěchal se 
strážm istrem  do úřa
dovny. Tam byla na 
stroji sepsána poli
cejní přihláška, vrch
ní ji hodil na podla
hu a botou ji ošou
pal o zem, aby vy
padala jako 
ohm ataná, sfoukl 
z ní prach 
a třesoucím i se 
prsty ji zařadil.
Tatínek mu vřele 
poděkoval a odebral 
se do blízkého o te
vřeného chrámu, 
aby tam na kole
nou vzdal 
Bohu díky za 
záchranu sy
na. Sotva 
vkročil do 
B o ž í h o  
d o m u ,  
p ř i ř í t i l o  
se vo
je n s k é
vozidlo, oficír vběhl do stanice, aby zkontro
loval, zda je bratr opravdu přihlášen. Byl. 
Důstojník zasalutoval a odjel do Telče, aby 
nařídil bratrovo propuštění.



se modlili. Za tuto poklonu se světec naší ro
dině bohatě odměnil. Škoda, že dnes rodiny 
s dětmi tak málo chodí pěšky do přírody. 
Auta a te levize odnaučili národ chodit 
s úctou Boží přírodou, tam si vyprávět, číst 
a pomodlit se. Je psáno: Budeš-li ke mně vo
lat, já tě uslyším, já tě vysvobodím. . .
Stalo se.

Jaroslav Olšava

Vyrůstala jsem v rodině silně protikatolicky 
zaměřené. Na počátku komunistické hrôzo
vlády mně však Bůh dal možnost prožít dva 
roky v prostředí naplněném vírou a láskou.

Tam jsem poznala svatého kněze a byl mi 
dán dostatečný čas, abych věděla, komu 
a proč jsem uvěřila. V 19 letech, v r. 1949, 
jsem konvertovala. Plně jsem si tehdy uvě
domovala tíhu doby a toužila jsem prožívat 
dobré i zlé ve dvou. Ovšem jako celoživotní
ho druha jsem viděla vedle sebe vždy jen vě
řícího katolíka. Ale kde jsem se s ním měla 
setkat? Proto jsem doufala, že Pán uslyší 
mé každodenní prosby. Nedoufala jsem zby
tečně.

V létě r. 1952 mě přítelkyně seznámila po 
mši sv. před kostelem sv. Jiljí v Husově ul. 
v Praze s přítelem jejich rodiny, který pochá
zel z české rodiny usazené v Chorvatsku. 
V té době právě byl kvůli svému původu tvr
dě pronásledován. Na první pohled jsme si 
s Jeronýmem byli sympatičtí, a protože byl 
hluboce věřící katolík, nic nestálo v cestě dal
šímu rozvíjení našeho přátelství. Pro velké 
zásluhy v boji proti nacistům byl Jeroným po 
válce jmenován ředitelem velké továrny blíz
ko Zábřehu. Měl před sebou krásnou bu
doucnost, ale protože znal Titův vztah k ná
boženství, že by po nějaké době jistě musel 
volit mezi kariérou a Bohem, využil pováleč
ného vyzvání naší vlády k návratu všech 
Čechů ze zahraničí. Přijel do Prahy a velice 
úspěšně pracoval v jednom ústředním úřadu. 
Avšak roztržka s Jugoslávií byla příčinou je
ho okamžité výpovědi. V té době jsem ho po
znala a začátkem r. 1953 byla svatba.

Neměli jsme byt ani peníze. Za dva roky 
doslova vyběhal na úřadech malý suterénní 
byt, 170 cm pod chodníkem. Žili jsme ale 
šťastně a spokojeně. Byly nám svěřeny dvě 
děti, které jsme s pomocí Boží chtěli vycho
vávat jako dobré křesťany připravené plnit 
vůli Boží. Manžel byl výborný ekonom, poda
řilo se mu za několik let zakotvit v jednom 
výzkumném ústavu, kde byl před Vánoci r. 
1958 jako nejlepší pracovník obdarován vla
ječkou na pracovní stůl a cestopisem 
Hanzelky a Zikmunda. V té době jsme byli 
odkázáni na jeden plat, byla jsem na mateř
ské dovolené s druhým dítětem.



Naše naděje na klidnější život skončila 
v únoru r. 1959, kdy probíhaly v ústavu pro
věrky, při kterých měl být stav pracovníků 
snížen asi na polovinu. S manželovou odbor
ností byli spokojeni, ale mohl být dál zaměst
nán jen jako člen komunistické strany. Dostal 
týden na rozmyšlenou. Vstoupit - nevstoupit, 
vždy jsme našli argumenty pro i proti. Kromě 
toho jsme si oba uvědomovali, že je naprostý 
technický antitalent. O tom se přesvědčil už 
při nucené výuce na soustružníka začátkem 
padesátých let. Pomalu se blížil konec týdne 
a tak Pán, když viděl naši nerozhodnost, po
slal nám rodinného přítele, který podpořil na
še rozhodnutí „nevstoupit“ a plně se spoleh
nout na Boží pomoc v dalších dnech. Ocitli 
jsme se tehdy na takovém důležitém život
ním rozcestí, kde hloubku tohoto rozhodnutí 
jsme si plně uvědomili až mnohem později.

Samozřejmě následovaly sankce, které nás 
však nepřekvapily. Manžel chodil až do kon
ce roku doslova s čepicí v ruce podnik otf 
podniku, měl i dost přátel, často byl velký zá
jem o jeho práci, ale dělnická rada nikdy ne
dala souhlas. Teprve koncem roku byl přijat 
za 1 200 Kč v jednom velkém pražském pod
niku. Ale tím nebylo ještě všem trápením ko
nec. V novém zaměstnání měl šéfa, který tr
pěl pocity méněcennosti a vyžíval se tím, že 
„pana inženýra" neustále ponižoval a proná
sledoval, protože vycítil, že je mu naprosto 
vydán. Jeronýmovi se ozvaly žaludeční vře
dy a oba jsme věděli, že to dlouho nemůže 
vydržet. Záchrana přišla s měsíčním poby
tem šéfa mimo podnik. V době jeho nepří
tomnosti se manželovi podařilo nalézt nové 
zanjěstnání.

A pak se, jako zázrakem, vše obrátilo. Na 
splátky jsme koupili polovinu vilky uprostřed 
zahrad s možností výměny bytu. Majitelé 
měli mnoho zájemců, uvažovali o prodeji ví
ce než 10 let, ale uskutečnila se až naše 
koupě. Pokládali jsme to za veliký dar Boží. 
Mohla bych dále pokračovat vypočítáváním 
dalšího dobra v našich životech i v životech 
našich dětí.

Jen na závěr bych se ráda ještě zmínila 
o tom, že naše děti se nikdy netajily svou ví
rou a snažily se podle ní žít. Když nastalo 
rozhodování, jestli vstoupí do svazu komu
nistické mládeže, rozhodly se samy, že ne
vstoupí, i když musely předpokládat, že příp. 
nebudou moci studovat. Ale opět s Boží po
mocí obě vystudovaly a našly dobré uplatně
ní v životě.

Ráda bych ukončila své vzpomínky tím, že 
je důležité nezradit své přesvědčení a pevně 
věřit v pomoc Boží.

E. M.

Po dobu několika let jsem prožívala velmi obtíž
né období v mém manželství. Můj manžel si našel 
špatnou společnost. Začal pít, byl nevěrný, doma 
se hádal a nakonec nás opustil. Neměl zájem 
o naše čtyři děti. Pracovala jsem jako dělnice, 
abych mohla děti uživit. Ve svých modlitbách 
jsem  prosila Matku Boží ustavičné pomoci, sv. 
Josefa, ochránce rodin a sv. Maxmiliána o po
moc. Sousedé mi radili, abych manžela nepouště
la domů, ale mé děti toužily po tatínkovi a já  jsem  
měla pocit, jakoby mi někdo stále říkal, abych mé 
sousedy neuposlechla. Pouštěla jsem manžela do
mů, když se vrátil po jednom anebo dvou měsí
cích, i když v krátké době se znovu dostal do sta
rých kolejí. Spolu s dětmi jsme se modlili o jeho 
obrácení na dobrou cestu. Po desíti létech pocho
pil svou chybu. Nyní je  dobrým manželem, tatín
kem a velmi šťastným dědečkem. Za obrácení mé
ho manžela a za šťastné manželství mých dětí dě
kuji vroucně Panně Marii, sv. Josefovi a sv. 
Maxmiliánovi a prosím o požehnání do dalšího 
Života.

Hedvika Ch.

Vroucně děkuji Panně Marii, že přes cukrov
ku, na kterou se léčím ji ž  16 let, jsem  porodila 
dvě zdravé děti. Když jsem  před  pěti léty porodila



mrtvé dítě, lékaři m i sdělili, že už nebudu m ít dě
ti a proto mám dělat všechno, abych už neotě
hotněla. Avšak společně se svým manželem jsm e  
všechno svěřili Pánu Bohu skrze N epo
skvrněnou. Po dvou létech jsem  znovu otěhotně
la. Několikrát jsem  byla v nemocnici na vyšetře
ní. Výsledky byly vždy dobré. V osmém měsíci 
jsem  porodila císařským řezem zdravou dcerku. 
Podle ošetřujícího lékaře to byl zázrak, který se 
už nemůže znovu opakovat. V krátké době jsem  
byla znovu těhotná. Gynekolog mi řekl, že buď 
půjdu na potrat, anebo moje dcerka bude sirot
kem, v nejlepším případě však porodím m rtvé dí
tě. O potratu jsem  nechtěla vůbec uvažovat, ale 
pro mne začaly hrozné dny a noci. Prosila jsem  
Neposkvrněnou o pomoc, stále jsem  se modlila 
růženec. Do nemocnice jsem  odjížděla se slzami 
v očích, pro tože jsem  se bála, že už neuvidím  
Katku, manžela a rodiče. V  nemocnici jsem  opět 
porodila císařským řezem syna. Byla jsem  velmi 
šťastná, ale je n  krátkou dobu, pro tože lékaři 
zjistili u syna srdeční vadu. Sílu mi dával růže
nec. A si za tři týdny jsem  vezla mého syna do
mů. Když jsem  se zeptala, ja k  to vypadá s jeho  
srdíčkem, dověděla jsem  se, že jeh o  srdíčko je  
naprosto v pořádku, jako  u každého novorozen
ce. O bě děti jsou  zdravé. A ž do konce života bu
deme za tyto m ilosti děkovat Pánu Bohu 
a Neposkvrněné.

Tereza

Chci poděkovat Matce Boží za uzdravení. Bylo 
to krátce po válce, měla jsem 10 let, když jsem  
poprvé dostala záchvat padoucnice. Jako dítě 
jsem si uvědomovala, že má nemoc musí být asi 
zlá, když maminka byla mou nemocí velice sklíče
ná. Navštívili jsme i lékaře, ale záchvaty se stále 
opakovaly. Jednoho dne mi řekla kmotra: 
„Pojedeme spolu na pouť do Frýdku a tam bude
me prosit o tvé zdraví. “ Bylo škaredé sychravé 
ráno, ale nás to neodradilo a do Frýdku jsme 
přesto jely. Upřímně jsem vyznala své hříchy ve 
svátosti smíření a po mši svaté jsem spolu se svou 
kmotrou prosila o uzdravení. Vrátila jsem se do
mů a už nikdy jsem záchvat nedostala. Pak jsem  
se provdala, vychovala jsem  dvě dcery a teď, 
když už mám vnoučata a dívám se s odstupem ča
su na svůj život, uvědomuji si, co všechno Panna

Maria v mém životě pro mne vykonala. Panno 
Maria, přijmi za všechno mé malé, ale přesto 
vroucí díky.

Anežka

Naše nebeská Maminko, Panno Maria, děkuji 
Ti za to, že pom áháš udržet a posílit víru mně 
i ostatním svým dětem. Děkuji Ti, že js i  m ě vy
vedla z malomyslnosti a žes mi pomohla uzdravit 
se z  hříchu. Prosím Tě, pom áhej nám, svým dě
tem, dá l nalézat sílu a útěchu ve svém Synu  
Ježíši Kristu. Za vás za všechny se m odlí a do 
ochrany Panny Marie vás svěřuje vaše v Kristu 
oddaná

Martina

Chci poděkovat Neposkvrněné Panně Marii za 
vyslyšení mé prosby. V únoru šla na nákup moje 
dcera. Když přišla k pokladně a chtěla platit, zjis
tila, že ztratila peněženku s větším peněžním ob
nosem. Domů se vrátila velmi rozhořčená a smut
ná. Když jsem  j i  uviděla, povzdechla jsem  si 
a řekla: „Přesvatá Panno, Ty všechno můžeš, 
prosím Tě, postarej se o to, aby se ty peníze na
lezly! Můj manžel se odebral do obchodu, kde 
dcera nakupovala, aby se dověděl, zdali někdo 
nenašel peněženku. Prodavačky však odpověděly, 
Že se nic nenalezlo. Asi za dvacet minut se znovu 
můj manžel vrátil do obchodu a tentokrát přinesl 
peněženku i s penězi. Nějaký pán nalezl peněžen
ku na podlaze a odevzdal j i  prodavačce. Dosud 
existují ještě čestní lidé. Za to a také za nalezení 
peněženky ze srdce děkuji Pánu Bohu a naší 
Matce, Panně Marii.

Jana

K dyž jsem  se provdala, toužila jsem  po  tom, 
abych měla hodně dětí. Jako p rvn í se narodil 
syn, ale druhé a tře tí d ítě  Pán povolal k sobě. 
Velmi jsem  se modlila o to, aby Pán Bůh splnil 
to, po  čem jsem  toužila a navíc jsem  je š tě  začala 
pracovat pro Pána: na prosbu pána faráře jsem  
začala šířit ve farnosti katolický tisk. Byla jsem  
vyslyšena. Období dalšího těhotenství jsem  sná
šela velmi dobře. Když jsem  porodila, zjistilo se, 
Že m é d ítě  je  nemocné. Prosila jsem  Ježíše  
Krista, aby m i za přím luvu své  M atky a sv.



Antonína dítě ponechal. V  krátké době se zdra
votní stav dítěte zlepšil. N yní můj druhý syn má 
už rok a je  zdráv. Za tuto milost chci veřejně po 
děkovat Pánu Ježíši, N eposkvrněné a sv. 
Antonínovi.

G .L .

N edávno má kam arádka u m ně viděla 
„Zázračnou medailku“ a ptala se, zdali bych j í  
mohla takovou sehnat. Tuto medailku jsem  do
stala od našeho pana faráře, když jsem  byla biř
mována. Zrovna týden předtím  si m ohl každý 
z n aší fa rn o sti vzít letáček, kde bylo psáno  
o mnoha zázracích, které se staly díky medailce. 
Také zde bylo napsáno, abychom tuto medailku 
propagovali a dávali všem lidem. Proto jsem  by
la ráda, když se mi naskytla takováto příležitost. 

K dyž jsem  této dívce m edailku donesla  
i s obrázkem, kde bylo napsáno, ja k  meda- 
ilka vznikla a o tom, ja k  je  zázračná, chtě
la j i  přinést je š tě  i ostatní děvčata . . .  Ta 
dívka, která chtěla tuto m edailku ja k o  
první, byla nevěřící. Medailku chtěla jen  
proto, že se j í  líbila. Na letáčku bylo na
psáno, abychom  se také  m odlili za lidi, 
kterým jsm e medailku dali. Modlila jsem  
se proto a nedávno m i ta dívka řekla, že 
začala číst bibli a začala se zajímat o víru. 
Děkuji proto Neposkvrněné za tuto milost, 
kterou prokázala m é kamarádce.

Hanka Štefanová

. . . Opravdu jsem poznal, jak naše 
milá Neposkvrněá Panna Maria je  
a milosrdná. Dokáže pomoci ve chvílích, kdy si 
nevíme vůbec rady a jsme zoufalí. Jsem si vědom, 
Že mé děkování je  opravdu nepatrné a má láska 
k Matce Boží tak maličká, že mč to občas přivádí 
až k pláči. V tak těžkých podmínkách, jaké jsou ve 
vězení, člověk touží po pomoci, pochopení a lás
ce. A milá Maminka mi jde vždy vstříc a pomáhá 
mi, v čem potřebuji. Občas cítím, že 
Neposkvrněná Panna Maria je  úplně blizoučko 
a vyzařuje pokoj, lásku a jistotu bezpečí. Jsem 
šťasten, že smím zakoušet a poznávat vše krásné, 
co nám Matka Boží dává, ale bolí mě, že se mí 
spoluvězni trápí a naříkají. Dennodenně se za ně  
modlím z celého srdce a snažím se jim  pomáhat. 
Zkouším stále všechny možnosti, jak proniknout 
do jejich srdcí a krůček po krůčku je  přivádět ke

světlu Evangelia, k našemu drahému Ježíši Kristu 
skrze naši milou Maminku. Velmi bych si přál, 
aby Pán Bůh přivedl k víře mým prostřednictvím 
aspoň jediného člověka. Měl bych z toho velkou 
radost. Byla by
to krásná vzpomínka a krásné povzbuzení k další 
záhraně lidských duší. Z celého srdce si přeji 
a toužím mít podíl skrze naši Matku Boží na zá
chraně a obrácení lidí k víře a světlu Evangelia, 
aby směli, j i ž  zde na zemi zakoušet Království 
Boží a aby měli podíl na věčném životě. Stále 

děkuji naší Panně Marii, že se za mne 
přimlouvá a pomáhá mi a prosím 

Ji o pomoc a záchranu 
mých spoluvězňů.

L.M.



M X  v IMblkisi
Rozhovor s asistentem  M.I. varšavské 

provincie minoritů P. M iroslavem 
Adaszkiewiczem OFMCony.
Tvůrce M.I. sv. Maxmilián byl členem této 
provincie a zde založil Niepokalanów.

Mirku, ty jsi vlastně jeden z jeho nástup
ců, jsi v centru dění a vytváříš (pochopitelně 
ne sám, především Neposkvrněná a mnoho 
jiných) kontinuitu tohoto díla v současnosti. 
Co dnes znamená být členem M.I.?

Stejně jako v době sv. Maxmiliána stále 
nejdůležitější je  odevzdat se Neposkvrněné. 
To je  podstata Rytířstva. Z toho vyplývá prv
ní, základní úkol: začít od sebe, j í t  cestou 
evangelijní Marie - modlitba, kontemplace, 
sjednocení s Bohem - a tento základ má vést 
k evangelijní M artě - služba, vnější aktivita, 
apoštolát.

Jak vypadá praxe v dnešním Polsku?
. Vznikly a dále vznikají kroužky Rytířstva 
ve farnostech. Náplň jejich  práce je  velmi 
různorodá. O becně můžu říct, že většina 
těchto kroužků klade důraz na modlitbu. 
Většinou z této modlitby se rodí nové obzory 
další působnosti. Velmi často je  to charita
tivní práce, distribuce Rytíře Neposkvrněné 
a jin é  literatury a kazet, pomoc kněžím ve 
farnostech při liturgii nebo i ten nepopulární 
úklid kostela.

Jak odpovídáte členům M.I. na otázku: Co 
máme dělat? Je to totiž nejfrekventovanější 
otázka objevující se v dopisech zasílaných 
do našeho Centra M.I. v Brně.

Obyčejně odpovídáme ve smyslu - nestaví 
se mosty tam, kde není řeka.

O č tady jde? Je nám těžko říct, jakou akti
vitu m ají rozvinout členové M.I. třeba ve 
Varšavě nebo někde jinde, kde neznáme 
podmínky, možnosti nebo potřebu. Není 
možno zhora vnucovat konkrétní program  
působnosti. To je  ten universalismus Otce 
Maxmiliána - všechny prostředky, na které 
dovoluje stav, okolnosti a podmínky, jen  aby 
byly morálně nezávadné a shodné s učením 
církve. Ale přece musíte dělat něco konkrét
ního.

1. Organizujeme exercicie v duchu M.I. 
zde v lesíku u našeho kláštera po dobu ce
lých prázdnin.

2. Mimo prázdniny zase zde máme tzv. 
dny soustředění o každém víkendu pro různé 
skupiny z celého Polska i zahraničí.

3. Když nás zvou různé kroužky M.I., na 
vštěvujeme je  a děláme přednášky, seznamu
jem e  ä duchem sv. Maxmiliána.

4. V terénu vedeme v duchu M.I. také ad
ventní nebo velkopostní dny obnovy ve fa r 
nostech.

5. Také se snažíme centralizovat jednotli
vé skupinky M.I. do regionů a pak pro tyto 
regiony organizujeme různé akce.

6. Jednou za dva měsíce organizujeme 
form ační setkání animátorů, kteří nám pak 
pomáhají v době prázdninových exercicií.

7. H nutí M.I. slouží především časopisy 
Rycerz Niepokalanej a Informátor M.I., 
ve kterých se uveřejňují různé informace 
Z jednotlivých skupinek, farností nebo regio
nů M.I.

Jaké poslání podle tvého mínění má M.I. 
v současné církvi?

M.I. má realizovat obecný program círk
ve, bránit učení církve, stavět se na odpor 
morálnímu zlu, ukazovat pravdu, otvírat oči 
a skutečně bojovat o křesťanské hodnoty ve



společnosti, být protiváhou zla. Vše podle  
hesla: „Zlo přemáhej dobrem.“ (Řím 12,21) 
Jako potřebu doby vidím nutnost uvádění do 
Života učení Jana Pavla II. M ělo by být 
předmětem rozjímání a katecheze, mělo by 
být orientací, cestou. Ostatně, poslání M.I. 
bylo vždy stejné. Vlastně všechno, co jsem  
řekl, je  obsaženo ve slovech sv. Maxmiliána 
navazujících na příčinu vzniku Rytířstva  
Neposkvrněně: „...aby se mohlo podat po
mocnou ruku tolika nešťasným duším, aby se 
mohlo více upevňovat v dobré nevinná srd
ce, aby se mohlo více pomáhat k přibližová
ní k prostřednici m ilostí - Neposkvrněně“. 
Také v této souvislosti mohli bychom připo
menout jeho  jin ý  výrok: „Rytířstvo
Neposkvrněné je  celkem katolického života v 
nové fo rm ě  zakládající se na spojení 
s Neposkvrněnou. “

Současná doba p rostě  potřebuje taková 
hnutí, protože:

1. Velice roste zájem a lidé s chutí přijí
mají takovou cestu a životní orientaci. Tento 
zájem není uměle vyvoláván, ale roste z du
chovních potřeb dnešního člověka.

2. Stále více duchovenstva se angažuje 
v tomto hnutí.

3. Rytířstvo se drží církve a jeho magiste- 
ria, je  hnutím typicky církevním.

4. Také mládež se stále větší chutí a na
dšením se odevzdává Matce Boží agnažova- 
ností v M.I.

Tato duchovní orientace pomáhá člověku 
dojít k Bohu, k pravdě, k zblížení se s Boží 
Matkou a přijetí Ji za svoji Matku. Pomáhá 
k tomu, aby člověk ve svém životě více p o 
znal, přijal a uskutečnil Evangelium

- „ To je  Tvá Matka. A od té chvíle si j i  ten 
učedník vzal k sobě., “
(Lk 19,27) J.K.

Zakladatel 
Schonstattského 

hnutí P. Josef 
Kentenich

Je podivuhodné, jak si Panna Maria volí 
k uskutečňování svého díla zde na zemi své 
nástroje v různých částech světa. Jedním 
z nich je i P. Josef Kentenich.

Jako malý 9tiletý chlapec byl dán svou 
maminkou do sirotčince. Matka, která jej ne
mohla mít doma (doposud byl u babičky), 
s těžkým srdcem se rozhodla k tomuto kro
ku. V sirotčinci na chodbě byla socha P. 
Marie s Ježíškem v náručí, tam poklekla při
cházející matka s malým Josefem. Vzala ře
tízek s křížkem s krku a pověsila na sochu P. 
Marie a tím jí ho zcela svěřila zasvětila. On 
sám jako dospělý řekl: Nikdy později jsem 
nemohl nic hlubšího ve vztahu k P. Marii 
udělat. Daroval jsem  se jí zcela navždy 
a z tohoto darování žil. Byla mi milující 
matkou a vychovatelkou, v úmluvě lásky 
jsem jí svěřoval všechno, na ni se obracel ve 
všech těžkostech a ona se vždy postarala. Ve 
12ti letech se rozhodl pro kněžství. Cesta 
byla ještě  daleká a překážek mnoho, ale 
M atka Boží se starala. Později se rozhodl 
stát se Pallotinem (mis. společ.). Jako mladý 
kněz - Pallotin se stal spirituálem chlapců, 
kteří se připravovali jako kdysi on na kněž
ství. A tak je  učil tomu, co jemu samému to
lik pomohlo, vztahu - lásce k P. Marii a vedl 
je  k zasvěcení P. Marii. Vytvořil tím začátek 
skupiny, která se pod jeho vedením po lé
tech rozhodla pro veliký cíl: „Obnova světa 
v Kristu skrze M arii:“ Jejich vlastní snaha



o sebeposvěcení měla být něžným násilím 
na P. Marii, aby je vyslyšela. - Dnes už se 
jedná o svatořečení těch, kteří dali vše - i ži
voty pro vítězství P. Marie (Mater ter admi- 
rabilis - Matky třikrát podivuhodné). Jejich 
malý hlouček se rozrostl v široké Schonstatt, 
t.j. Krásné místo!), které v úmluvě lásky 
spojuje všechny stavy: kněze, bratry, sestry, 
rodiny, jednotlivce. Všichni prožívají denně 
nejen její ochranu, ale nechávají se jí také 
vychovávat v nového člověka plného Krista 
podle jejího vzoru. Snaží se o svatost všed

ního dne, spojením přirozená a nadpřiroze
ná.

Úmluva lásky znamená vzájemnou výmě
nu srdcí, spolupráci na výchově sebe 
a všech, které mi Otec posílá a kam mne je 
ho láska postavila.

Nechceš to zkusit také?
M aria vládni - náš život naší Králově 

(heslo prvních - pro obnovu světa v Kristu!) 
Sestra Pavla, Institut sester Mariiných 
Nad Koulkou 11 
Praha 5 - Smíchov

Oznámení
Oznamujeme váženým čtenářům Immaculáty, že naše nakladatelství otevřelo prodejnu 
křesťanské literatury a devocionálií v Orlové. Můžete si zde vybrat nejen pěkné katolické 
knihy, ale také množství uměleckých předmětů náboženského charakteru.
Vámi objednané zboží Vám můžeme zaslat také na dobírku.

Adresa: pan Jindřich Piečka 
Prodejna COR JESU 
Staré náměstí 894 
735 11 Orlová I.



Poděkování za dary 
dětem Ukrajiny

děkujeme všem čtenářům, kteří po zveřejnění článku o dětech z Ukrajiny v minulých číslech 
Immaculaty, poslali do redakce dětské oblečení nebo finanční příspěvek.
Do uzávěrky č. 8 jsme obdrželi dary od:

1. Jany Trávníkové (Mutěnice)
2. Marie Súplové (Rohle)
3. Marty Běhounkové (Nový Jíčín)
4. Ludmily Málkové (Dymokury)
5. z konta 219 2094 -  468 z Liberce
6. Jany Štěpničkové (Praha 4) 
a dalších

7. Zity Požárové (Trstěnice)
8. Blaženy Kubíčkové (Činěves)
9. M. Hockové (Poděbrady)

10. A. Řehákové (Liberec)
11. A. Votýpkové (Koloveč u Domažlic)
12. Ludmily Valíkové (Božkovice)

Za finanční dary byly nakoupeny věci, o které vychovatelé dětí v dětském domově žádali a 
šatstvo bylo dodáno redakcí a nakladatelstvím přímo do Svalavského dětského domova na 
Ukrajině.

Za vaši obětavou pomoc srdečné Pán Bůh zaplať redakce immaculáty

2 j p _ i * í í  v y
P. Giuseppe Puglisi, farář z Palerma je dal

ší obětí sicilské mafie. Byl zastřelen ránou do 
týla. Jeho smrt se považuje za varování círk
ve a za odpověď mafie na kázání, které Jan 
Pavel II pronesl 9. května t. r. v Arigento na 
Sicílii. Papež se tehdy vyjádřil velmi ostře 
proti nadvládě mafiánských klanů a varoval 
mafii před Božím hněvem. Pohřbu palerm- 
ského faráře se zúčastnilo přes 10 tisíc osob. 
Sicilští kněží se obrátili na Svatého Otce 
s prosbou, aby znovu přijel na Sicílii a po
vzbudil je v jejich úsilí o boj s mafií.

Zródlo

V Etiopii připadá na jednoho lékaře 72 tisíc 
obyvatel (ale tisíc etiopských lékařů pracuje 
ve Spojených státech amerických). 150 tisíc

etiopských dětí je  nevidomých v důsledku 
nedostatku vody, vitaminů a léků.

Fam. Chrét. 4 II 
Kardinál Narcisco Jubany Arnou zveřejnil 6. 

března t. r. prohlášení španělského biskup
ského sboru pod názvem: „Euthanasie - 100 
otázek a odpovědí na obranu života z pohle
du křesťana“ . Je v něm zcela jednoznačně 
vyjádřeno stanovisko Církve k tomuto problé
mu: „Euthanasie je vražda a její legalizace je 
útokem na důstojnost lidské bytosti“ .

Zródlo

Od roku 1980 se zvýšil trojnásobně obrat 
křesťanských knihkupectví v USA a nyní do
sahuje výše kolem 4 mil. dolarů. Největší zá
jem je o křesťanské romány.

Zródlo



Při vánoční besedě v Paříži v roce 1965jsm e vzpo
mínali na své zážitky od vzniku našeho druhého od
boje ve Francä v roce 1939 až do současné doby. Moji 
přátelé i předseda čs. dobrovolníků v Paříži L. 
Mániček mě žádali, abych své vzpomínky svěřil papí
ru, což skromně činím. V mém vypravování se projeví 

jistě mnoho nedostatků, ale snad i tyto řádky upřesní 
a doplní obraz našeho čs. odboje, které napsali nebo 
napíši oficiální historikové.

P. Antonín Bemáček

VE VÁLEČNÉ ARÉNE 
1938 -  1945

(Dvakrát do exilu)

TT T  S  \S S  \ S j  /> V  •Vazem ctenari,
oznam ujem e, že právě vyšla v našem  nak ladatelstv í kn iha duchovního otce 
v M etylovicích Pátera Antonína Bernáčka -  člena čs. zahraniční armády -  plukovní
ka v. v. s názvem „VE VÁLEČNÉ ARÉNĚ 1938 -  1945“.
Kniha obsahuje nezapomenutelné zážitky kněze a plukovníka v období druhé světo
vé války.

Cena 20 Kč, 100 stran
Knihu lze zakoupit v naší prodejně v Českém Těšíně, Čapkova 10 (u nádraží), tel. 
0659-558 49 a dalších křesťanských knihkupectvích.

Písemné objednávky zasílejte na adresu:
K a t o l i c k é  n a k l a d a t e l s t v í  

COR JESU 
Čapkova 10 

737 01 Český Těšín 
tel./fax 0659-558 49

P. Antoním
člen čs. zahraniční 

plukovník v.



OBSAH
Neposkvrněná 1
Sv. Maxmilián - životopis 2
Petr našich dnů 3
Kardinál Josef Beran - pastýřský list 4
Zjevení zázračné medailky 7
Zázračná medailka Neposkvrněné
Panny Marie................................................  8
Celibát - dar milujícího Boha 10
Ptali se kněze 12
Vyšívaná ozdoba na biskupské mitře 12 
Řeholnice bez hábitu 14
Komedie sexu 19
Společnost se musí bránit před 
pornografií 21

Úcta k rodičům 22
Divy, o kterých se nepsalo 23
Důležité je nezradit Pána 24
Poděkování 25
Dopisy čtenářů 27
M. I. v Polsku 28
Zakladatel Schonnstatského hnutí 
P. Josef Kentenich 29
O znám ení......................................................... 30
Poděkování za dary dětem Ukrajiny 31
Zprávy.................................................................31
Knižní novinka 32

Im m aculata  (dvoum ěsíčník): 6/1993 
ročník II.
s církevním schválením-č.j. 07006/92,
Olomouc 14. 4. 92 
Vydávají:
Bratři minoritě, Minoritská 1, 602 00 Brno 2 
Nakladatelství
COR JESU, Čapkova 10, 737 01 Český Těšín 
Předplatné:
Dobrovolné dary: Tyto je možno zasílat 
na adresu:

COR JESU, Čapkova 10,737 01 Český Těšín
poštovní poukázkou vzoru C (žlutou)
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Stálé předplatitelé prosíme, aby při poštovním styku s námi uváděli číslo vytištěné 
pod svou adresou za zkratkou IČP.

Všem dobrodincům, kteří přispěli finančním darem na krytí výrobních nákladů, vyjadřujeme
srdečné Pán Bůh zaplať.

VATIKÁNSKÝ ROZHLAS
vysílá pro Vás denně na středních vlnách 1 530 kHz a na krátkých vlnách 6 245 kHz (49m)
•  česky v 5,5hod. a v 19“  hod. •  slovensky v 5 30 hod. a v 1945 hod.

Prosíme všechny čtenáře, kteří obdrží náš časopis, 
aby je j zapůjčili také svým přátelům a známým 

a takto se podíleli na šíření větší úcty k Panně Marii.

Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě 
č.j: P/2 - 436/93 ze dne 24. 7. 92 
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