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Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné
Říjen

– Abychom podle Tvého vzoru, Maria, byli apoštoly evangelia
a svědky Slova života.

Listopad – Abychom na cestě za Tebou, Maria, dokázali s pevnou vírou
a pokorně pomáhat trpícím a opuštěným.
Prosinec – Abychom očekávali příchod Páně plni naděje a důvěry tak
jako Ty, Maria, která jsi byla připravena na narození Mesiáše
v Betlémě.

Úkon odevzdání se Neposkvrněné
Neposkvrněná, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků a naše nejlaskavější Matko, Tobě svěřil
Bůh celý řád milosrdenství. Já, ..., nehodný hříšník, padám k Tvým nohám a pokorně prosím, abys
mě celého a úplně přijala za svou věc a vlastnictví a udělala se mnou, se všemi schopnostmi mé
duše a mého těla i s celým mým životem, smrtí a věčností, cokoliv se Ti zalíbí.
Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo o Tobě řečeno: „Ona potře tvou hlavu“ a též: „Ty sama jsi na celém světě vyhladila všechny bludy“, abych se
stal v Tvých neposkvrněných a nejlaskavějších rukou užitečným nástrojem k probuzení a největšímu
vzrůstu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších a tímto způsobem přispěl k co největšímu rozšíření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam vyprosíš milost obrácení a posvěcení, vždyť Tvýma rukama stékají na nás všechny milosti z nejsladšího
Srdce Ježíšova.
Dovol mi, abych Tě chválil, přesvatá Panno. Dej mi moc zvítězit nad Tvými nepřáteli.
Ó, Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě
neutíkají, a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.
Milí čtenáři,
chtěl bych se s Vámi podělit veršem z Františkova chvalozpěvu, který se hodí na dušičkové období: Ať Tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla, žádný člověk jí nemůže uniknout. Myšlenky na smrt
nejčastěji odsouváme do pozadí, protože nás děsí; František však ji vyzývá k chvále Boha a ví, že
nic z toho, co Boha chválí, mu nemůže ublížit.
Zde vidím obrovskou sílu křesťanské naděje: navzdory obavám z neznámá a bolesti smrt pro
křesťana již není úděsnou událostí, ale projitím bránou, za níž čeká příslib věčného a šťastného
života. Příslib sám by byl málo platný, kdyby za ním nestála neotřesitelná záruka, avšak tu nám
Bůh dává ve svém Synu: Ježíš vzal na sebe hříchy každého člověka a na kříži je shladil, zmrtvýchvstáním pak zvítězil nad smrtí. V evangeliu nám Ježíš praví: Kdo věří v Syna má život věčný.
Sv. František to dobře věděl, a proto pln důvěry vyznával Bohu své hříchy a svěřoval se do rukou
božského Průvodce, který ho zavede do Otcova domu.
František ovšem vyslovoval i „běda“, a to těm, kdo zemřou v těžkých hříších, protože na cestu údolím smrti jim nebude dán Průvodce a na posledním soudu jim nebude dán Obhájce, budou se muset
hájit sami, ale nebudou moci obstát, protože očistit se z hříchu člověk sám od sebe nemůže.
Co tedy máme dělat dnes, abychom se své poslední hodinky nemuseli s hrůzou obávat? František
nás vybízí: Bratři, dokud máme čas, důvěřujme Bohu a konejme dobro.
br. Bohdan

První strana obálky: Panna Maria Tuřanská, foto: V. Rozlívka.
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Modlitba
před křížem
Nejvyšší, slavný Bože,
osviť temnoty mého srdce
a dej mi, Pane,
pravou víru,
pevnou naději
a dokonalou lásku,
moudrost a poznání,
abych splnil tvůj svatý
a pravý příkaz.

grafika: Thinkart | Dreamstime.com

sv. František z Assisi
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Hrdina Boží svatý Antonín z±Padovy

WILHELM HÜNERMANN

čtení na pokračování (17)
Strážce chudoby
V doprovodu věrného Lukáše Belludiho Antonín
putoval přes toskánské a umbrijské hory, aby se
zúčastnil generální kapituly řádu v Assisi. Širá
země zářila svatodušním leskem a každý kout byl
pln vůně květin a ptačího zpěvu. Antonín, který
jinak tak rád otevíral srdce nádhernému Božímu
světu, nyní jako by oslepl a ohluchl k symfonii
barev a zvuků. Daleká cesta byla pro něj obtížná
kvůli oslabenému zdraví, ale nebyla to námaha
z cestování, která jeho srdce sklíčila. Zamýšlel
se nad nejednotností v řádu, nad nenapravitelnou
roztržkou, která přinesla spor o ideál chudoby
společenství.
„Jak jen můžeš být tak smutný? Vždyť jdeme
na velikou slavnost!“ povídá Lukáš, když v poledne odpočívali ve stínu pinie. „To bude ta nejpěknější generální kapitula, jakou kdy řád zažil! Jen
si považ, jdeme k našemu Otci, kterému má být
udělena nejvyšší pocta po kanonizaci – přenesení
jeho ostatků do nádherné baziliky, kterou vybudoval generální ministr Eliáš z Cortony!“
„Eliáš z Cortony?“ vzdychl Antonín. „Právě
kvůli němu mi puká srdce. Vím, že vyhnal Paní,
která měla pro Otce velkou cenu, že se ve své zaslepenosti čím dál tím víc od milé Chudoby vzdaluje. Bratři, bratři! S řádem to špatně dopadne,
pakliže se nenavrátí k čistotě a velikosti svého nejvyššího ideálu.“
„Bůh kapitulu osvítí, aby znovu našla správnou
cestu,“ utěšoval Lukáš.
„Modlím se za to z celé duše!“
Mlčky pokračovali na své pouti.
Před branami Assisi potkal Antonín svého dávného přítele Angličana Adama z Marisca, který byl
jeho kolegou na studiích ve Vercelli u slavného
profesora Tomáše od sv. Viktora. I jej trápila velmi
neshoda, kvůli níž hrozilo, že se řád rozpadne.
K smrti se vylekali, když uviděli okázalý klášter,
který v Assisi zbudoval Eliáš z Cortony, a honosnou baziliku, pod jejíž klenbou pilířů měl světec
nalézt poslední spočinutí.

Dříve bylo náměstí, na němž teď ční mohutný Boží chrám, assiským smetištěm vším lidem
nazývané „pekelné návrší“. V tomto posledním
koutě špatné pověsti si František přál být pohřben.
Chudoba měla být jedinou ozdobou místa jeho posledního odpočinku. Proč se nezařídili podle jeho
posledního přání?
„Světec by byl určitě velmi nespokojen, kdyby
viděl nablýskaný dům, do něhož má být uloženo jeho znavené tělo!“ zoufal Antonín. „Proč mu
nedopřejete, aby jeho přítelkyně Chudoba dlela
u jeho lůžka?“
„Máš pravdu!“ kývl Angličan. „Neměl by se
svatému ani ve smrti uloupit takový vzácný poklad, jaký nade všechno miloval!“
Mnoho bratří přišedších do Assisi kroutilo smutně hlavami při pohledu na nádhernou baziliku
a nový klášter. Jiní ovšem mínili, že ani všechen
pozemský přepych by nepostačil, aby Otce uctil
a ozdobil jeho hrob.
Nakonec se však všichni s hlubokou pokorou
zúčastnili slavnostního přenesení svatých ostatků. Z assiských věží se rozezněly zvony, když se
otevřely brány kostela sv. Jiří a byla odtamtud vynesena schrána s relikviemi světce, aby se s nimi
procesí vydalo k nové bazilice. Cesta byla zkrášlena květy a větvičkami. Stříbrné pozouny radostně
vyhrávaly v onu zářivou neděli. Slavnostně nastrojení místní z Assisi doprovázeli velkého syna
svého města, kterému se kdysi vysmívali a mívali
jej za blázna.
Poutníci z celého světa se k nim připojili.
Pak následovali synové sv. Františka a dcery
sv. Kláry, zpívajíce hymny, svíce v rukou. V třpytivých zlatých ornátech kráčeli kněží a biskupové,
kardinálové v purpurovém hedvábí.
Synové nejvznešenějších rodů, obklopeni hořícími pochodněmi, nesli na svých ramenou drahocennou skříňku.
V třpytu sta svící se bazilika rozzářila, jakmile průvod vešel do ohromné chrámové lodi,
a relikviář byl postaven na hlavní oltář (svaté re-

č. 105 (5/2009)

NEPOSKVRNĚNÁ

likvie byly umístěny). Kardinálský legát si stoupl
za ambon a přečetl breve papeže Řehoře IX., velkého příznivce a ochránce řádu.
„...uprostřed všech útrap a strachů, které na naše
srdce nadmíru doléhají, skládáme plni útěchy
a radosti dík Božskému Spasiteli, který blaženého Františka, našeho a vašeho Otce, dokud ještě
na tomto světě žil, zahrnoval svými dary milostí
a po jeho smrti jej ozdobil nejvnitřnějším leskem
nebeským. Den ode dne se v nás rozhořívá čím dál
větší láska k němu v naději, že svatý František,
který nás na zemi tak velmi miloval, nás rovněž
bude milovat i v nebi. Ovšem i k vám, které svatý
Patriarcha zanechal jako dědice nejvyšší chudoby,
se přidáváme celým srdcem a nepřejeme si nic toužebněji než pokrok vašeho svatého řádu, neboť nás
na duchu posiluje naděje, že vaše prosby u Boha
nás před mnohými utrpeními ochrání a přinesou
spásu celému světu! Zapřísaháme vás a přikazujeme vám tímto apoštolským listem, abyste jako váš
blažený Otec nosili v srdci Kristův kříž a aby se
jeho život ukázal ve vašem. Ať je pravá pokora vaší
jedinou ozdobou, trpělivost vaší zbraní, poslušnost
vaším stálým průvodcem, jak jste to neodvolatelně
Pánu Bohu slíbili!...“
Jakmile legát papežské breve dočetl, poprosil
občany Assisi, zda by nechtěli přejmenovat náměstí, na němž se bazilika tyčí.

3

„Dříve jsme jej nazývali ‚pekelným návrším‘.
Od nynějška by se mohlo jmenovat ‚návrší rajské‘!“
Poté zaznělo do tónů varhan a trub Te Deum
a vzneslo se vysoko pod klenbu katedrály.
Nicméně slavnostní den obestřel těžký stín.
Antonín postrádal bolestně dřívější jednotu. Názory
na ideál chudoby se ostře vyhrocovaly.
Eliáš z Cortony, muž ducha a oslňující výřečnosti, sliboval řádu velkou budoucnost, pokud změní
regule a přizpůsobí je požadavkům doby. Chudoba,
jakou si svatý Zakladatel přál, nemůže prý zůstat
déle ve své přísné podobě. Je na čase snažit se
nejen o duchovní formaci, ale i jisté zabezpečení
konventů, aby snáz a dokonaleji bylo dosaženo nejvyššího cíle – oddat se vznešenému úkolu: navrátit
svět Kristu. Mnozí z bratří upřímně přitakávali, jiní
vrtěli hlavami se znepokojením, neodvažovali se
však generálnímu ministrovi odporovat.
Tedy Antonín vstal a vmetl Eliášovi do tváře výčitku, že duch, který by chtěl řádu dát, nemá prý se
svatým Zakladatelem už nic společného.
„Řád na chudobě stojí a padá zároveň!“ zvolal
nahlas. „Je naší záštitou, naší zbraní a naším bohatstvím. Pouze v chudobě našeho Otce můžeme dát světu, který klesl do chamtivosti, příklad,
který nás osvobodí z nešťastného zajetí mamonu.
Kdyby byl František mezi námi, zaplakal by nad

foto: St. Jaromi OFMConv.
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tebou, bratře Eliáši, a nikdy už by tě neuznával
jako svého syna.“
„Jak si dovoluješ se mnou takhle mluvit?“ rozhněval se generál. „Měl bych se asi zachovat jinak.
Ale chci být shovívavý ke tvé nerozumné svéhlavosti. Tedy věz, doba kráčí kupředu a ideál, který
byl kdysi považován za dobrý, může být překonán
a změnit se v pošetilost. Dny nerozvážné blaženosti a skřivánčí volnosti jsou tytam!“
„Skřivánci už věru nad Assisi nezpívají!“ ozval
se Angličan Adam z Marisca. „Když se chudoby
zřekneme, umlčíme je jednou provždy a s nimi nás,
jeho syny, opustí radost a láska světce.“
„Zvláštní komedie!“ zvolal Eliáš z Cortony.
„Brit a Portugalec, kteří našeho Zakladatele sotva
kdy tváří v tvář viděli, ráčí o něm vědět víc než ti,
kteří strávili mnoho roků v jeho blízkosti.“
„Přijde mně kruté,“ opáčil Antonín, „ti před
všemi bratry odporovat. Ale i Pavel odporoval prvnímu apoštolovi do očí. Proto prohlašuji tebe, bratře Eliáši, že jsi nejen slovem, nýbrž ještě víc špatným příkladem své proměny zrádce řádu!“ Eliáš
zbledl, zuřil hněvem.
„Ty opravdu nevíš nic o úctě a poslušnosti, kterými jsou povinováni minorité svým představeným!“ křičel nepříčetně.
„Ve svaté řeholi také stojí,“ řekl místo pokáraného Adam z Marisca, „že žádný člověk nemá být
poslušností zavázán k něčemu, kvůli čemu se dopouští chyby nebo hříchu. To, co požaduješ, bratře
Eliáši, je hřích proti Bohu a našemu Otci, a pokud
bychom mlčeli, provinili bychom se též.“
Chvíli nebyl generální ministr schopen slova.
Poté zvolal přeskakujícím hlasem:
„Odsuzuji bratry Antonína a Adama k přísnému
vězení a krutému bičování.“
Ti bez bázně svěsili pokorně své hlavy. Vtom
však zasáhl papežský legát, který se dosud ovládal,
aby si bratři svůj spor vyřídili spolu.
„K řeholi se nehodí,“ řekl, „ukončit násilnými
opatřeními rozepři, jejíž výsledek je tak velmi důležitý. Jménem Svatého otce ruším uložený trest
a ukládám, aby se obě strany dostavily do Říma,
vyslechnout si rozsudek papeže. Nechť se přesunou k ukončení kapituly do Říma i všichni provinční ministři.“
O několik týdnů později padli pozvaní na kolena
před Řehoře IX.
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„Krvácí mi srdce,“ řekl nejvyšší představitel
církve pln starostí, „když se musím dívat na to,
jaký neblahý svár tak záhy po Zakladatelově odchodu řád ohrožuje. Přesto chceme záležitost vyřešit v míru. Řekněte tedy důvody, které vaše stanovisko doloží!“
Eliáš z Cortony, který promluvil jako první, se
znovu odvolával na požadavky doby, které vyžadují změnu řeholních pravidel především v otázce
chudoby.
Antonín mu protiřečil:
„Nejsme povoláni k tomu, abychom se přizpůsobovali době, nýbrž abychom přetvářeli dobu
podle Boží vůle a nařízení našeho Otce. Všechny
hereze mají svůj původ v názoru muset se obětovat duchu času. Jsem dalek toho, aby se podceňovaly skutečné požadavky doby. Pokládám tedy
spolu s generálním ministrem za nutné (potřebné) řádné vzdělání ducha menších bratří. Pakliže
však namísto svaté chudobě straní bezstarostnému
a zajištěnému životu, budu proti němu až do posledního dechu (dokud budu živ), právě kvůli naší
době, která – nemocná žádostivostí po penězích
a majetku – potřebuje příklad odříkající si oběti
lásky. Proto tvrdím i nyní jako v Assisi, že názor
bratra Eliáše nemá s duchem svatého Františka už
nic společného. Kdo chudobu, a sice pravou, skutečnou, utiskující chudobu opustí, zradí řád. Vím,
že vyslovuji souhlas s mnohem větší částí menších
bratří, kteří s pojetím, které generální ministr řádu
slovem a příkladem nechává poznat, v žádném případě nesouhlasí.“
Mnozí přítomní provinciálové souhlasně přikyvovali. Eliáš ovšem ztratil poslední zbytek duševního klidu a křikl:
„Ty lžeš, Antoníne, a ty víš, že lžeš!“
Takovou troufalostí otřesen papež na dlouhou
dobu zmlkl. Konečně řekl přiškrceným hlasem:
„Eliáši z Cortony! Kvůli přátelství, které tě
spojuje se světcem, jsem tvou volbu na generálního ministra schválil a potvrdil. Ale mé naděje
na to, že budeš pokračovat v práci v duchu našeho Zakladatele, jsi velmi zklamal. Proto tě zbavuji
podle apoštolské autority tvého úřadu a generální
kapitule ukládám, aby zvolila svého nového vrchního nadřízeného.“
Rozrušen opustil Eliáš místnost.
K Antonínovi nakloněn, Řehoř pokračoval:
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„Tebe, můj synu, prosím, aby ses do budoucna cele věnoval bohosloví, neboť máš pravdu,
když říkáš, že řád nepotřebuje k boji proti bludařům naší doby pozemský majetek, nýbrž zbraně
ducha a osvícenou vědu. Proto dovolujeme klášterům menších bratří také, aby vlastnili potřebné
knihy. Abys ale mohl svůj úkol lépe vykonávat,
uvolňuji tě ze všech úřadů a prosím tě, abys dál
zůstal u mé kurie jako můj poradce ve všech záležitostech řádu. Protože jsem poznal, že tě vede
správný duch. Pokud se ale týče ideálu chudoby,
měl by být menším bratřím zachován. V oblékání, v bydlení a způsobu života by měla vládnout
mimořádná skromnost. Avšak nemůže být proti
Boží vůli, pokud řád kvůli duším zřizuje trvalé
domy, jak uzná za vhodné. Přece by v nich měla
přebývat chudoba, jako v chatrčích ze slámy a lepenicích, které František svým synům dával jako
přístřeší.“
Antonín ale padl na kolena a řekl:
„Svatý otče, ty máš poradců ve své kurii dost,
mě ale nechej, prosím, odejít k mým bratřím
do Padovy, abych mohl sloužit Bohu v tichu své
cely! Neboť smrt už sahá po mém srdci.“
Po dlouhém váhání mu Řehoř vyhověl, ale poprosil Antonína, aby v kostelech Říma promluvil
ke kněžím a lidu, dříve než se s věčným městem
rozloučí. Když se rozneslo, že Antonín, jehož
sláva za těch dnů zaplavila celou Itálii, by měl
kázat, shromáždilo se nevídané množství lidu
kolem kazatelen. Cizinci všech národů obklíčili
tehdy město, Řekové, Francouzi, Španělé, Němci,
Skotové, Angličané, Vlámové, Švýcaři a Slované.
Byli tam křižáci z celého světa, poutníci z posvátných míst víry, kněží a biskupové ze všech zemí.
Chrám sv. Petra nemohl jejich množství pojmout.
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Papež přišel se všemi kardinály, aby si mocného
kazatele poslechl.
A stal se zázrak. Všichni, ať už přišli odkudkoli,
slyšeli jako cizinci v Jeruzalémě při letnicích světce mluvit ve své rodné řeči.
U hrobu sv. Petra kázal Antonín o apoštolech
jako o polnicích Božích, vyzývající k boji proti
nepravostem a hříchům, ke spasení duší a k oslavě nebeské krásy. Minorita projevil svým kázáním
tak hlubokou znalost Písma svatého, že papež nanejvýš uchvácen promluvil ke kardinálům: „Nikdy
jsem neviděl člověka tak mocného v díle a slově.
Skutečně, on je při potopě současného světa archou obou zákonů a zbrojnicí sv. Písma.“
Mezitím zvolila generální kapitula za nového
představeného Španěla Jana Parentiho, muže dobrých mravů a veliké zbožnosti. Jednota řádu byla
znovu obnovena. Antonín opustil věčné město
a vydal se s Lukášem Belludim na zpáteční cestu
do Padovy.
„Mezi těmi dvanácti, kteří kráčeli ve šlépějích
Pána, byl Jidáš Iškariotský,“ pravil bratr Lukáš.
„Náš svatý otec František měl učedníka, který se
jmenoval Eliáš z Cortony.“
„Prosím tě, bratře, neříkej tak tvrdá slova proti
tomu, který byl srdci našeho Otce drahý!“ káral
Antonín. „On nepotřebuje naše odsouzení, nýbrž
naše modlitby.“
Eliáš z Cortony, rozhořčen rozsudkem, se postavil na stranu nepřátel papeže. O několik let později
byl z řádu a společenství věřících vyloučen. Přesto
zemřel roku 1253 ve svém rodném městě Cortoně
kajícně smířen s církví.
z německého originálu Der Gottesruffer von Padua
přeložila Milada Prchalová
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Homilie Benedikta XVI. na mši svaté v Brně-Tuřanech

Milí bratři a sestry!
„Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi,
a já vás občerstvím“ (Mt 11,28). Ježíš zve každého svého
učedníka, aby s ním zůstal, aby v něm našel posilu, oporu
a útěchu. S tímto pozváním se obrací především na naše liturgické shromáždění, ve kterém je zde, spolu s Petrovým
nástupcem, v myšlenkách shromážděno celé vaše církevní
společenství. Můj pozdrav je určen všem společně a každému jednotlivě (...).
Milí přátelé, z důvodu povahy dnešního liturgického
shromáždění jsem rád přijal záměr, který ve své řeči již
naznačil váš biskup, a to zaměřit biblická čtení mše svaté
k tématu naděje: přijal jsem jej s myšlenkou jak na obyvatele této milé země, tak na Evropu a lidstvo celého světa,
které prahne po něčem, o co by pevně opřelo svou budoucnost. Ve své druhé encyklice – Spe salvi – jsem zdůraznil,
že jediná „jistá“ a „spolehlivá“ naděje (srov. 1) je v Bohu.
Historická zkušenost ukazuje, k jakým absurditám dospěje
člověk, když vyloučí Boha z horizontu svých rozhodnutí
a svého jednání. Vidíme, že není snadné vytvořit společnost založenou na dobru, spravedlnosti a bratrství, protože
lidská bytost je svobodným tvorem a jeho svoboda zůstává
křehkou. Musíme svou svobodu stále znovu a znovu zaměřovat k dobru. Nesnadné hledání „správného uspořádání
lidských věcí“ je úkolem pro všechny generace (srov. tamtéž, 24–25). A proto, milí přátelé, jsme zde hlavně proto,
abychom naslouchali slovu, jež nám ukazuje cestu vedoucí
k naději; ba dokonce nasloucháme Slovu, které jediné nám
může dát pevnou naději, protože je Slovem Božím.
V prvním čtení (Iz 61,1–3a) se prorok Izaiáš představuje jako obdařený posláním hlásat všem zarmouceným
a chudým osvobození, útěchu, radost. Tento text převzal
Ježíš a začlenil jej do svého kázání. Dokonce výslovně
řekl, že prorokovo zaslíbení se vyplnilo na něm (srov. Lk
4,16–21). Plně se uskutečnilo, když nás Ježíš svou smrtí
na kříži a zmrtvýchvstáním osvobodil z otroctví sobectví
a zla, hříchu a smrti. A toto je poselství spásy, starobylé

foto: Anton Frič, Res Claritatis

Člověk potřebuje víc
než jen osvobození
od materiální nouze

a vždy nové, jež církev hlásá od pokolení
do pokolení: Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý – Naděje lidstva!
Toto slovo spásy zaznívá silně i dnes
v našem liturgickém shromáždění. Ježíš
se s láskou obrací k vám, synové a dcery
této požehnané země, v níž už před více
než tisíci lety bylo zaseto semínko evangelia. Vaše země, stejně jako i jiné státy,
se nachází v kulturní situaci, která je často
radikální výzvou pro víru, a tedy i pro naději. Jak víra v Boha, tak naděje byly totiž
v moderní době „přemístěny“, byly odsunuty na rovinu pouze soukromou a pozemskou, zatímco v běžném a veřejném životě
se prosadila víra ve vědecký a ekonomický
pokrok (srov. Spe salvi, 17). Víme všichni, že tento pokrok je dvojznačný: otevírá
možnosti pro dobro, zároveň má však i negativní dopady. Technické vynálezy a zdokonalení společenských struktur jsou důležité a jistě potřebné, leč nestačí k tomu, aby
zaručily morální blaho společnosti (srov.
tamtéž, 24). Ano, člověk potřebuje být
osvobozen od materiální tísně. Mnohem
podstatnější však je, aby se zachránil před
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zlem, které postihuje ducha. A kdo jiný jej
může zachránit ne-li Bůh, který je Láska
a zjevil svou tvář všemohoucího a milosrdného Otce v Ježíši Kristu? Naší pevnou nadějí je tedy Kristus: v něm nás Bůh miloval
až do krajnosti a dal nám život v hojnosti
(srov. Jan 10,10), život, po kterém každý
člověk, někdy třeba nevědomě, prahne.
„Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte
a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ Tato
slova, napsaná velkými písmeny nad vchodem vaší brněnské katedrály, nyní Ježíš adresuje každému z nás a dodává: „Učte se
ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek“
(Mt 11,29–30). Můžeme zůstat neteční vůči
jeho lásce? Zde jako jinde v minulých staletích mnozí trpěli pro věrnost evangeliu
a neztratili naději. Mnozí se obětovali, aby
vrátili důstojnost člověku a svobodu národům, když ve velkorysém přilnutí ke Kristu
našli sílu budovat nové lidstvo. A stejně tak
v současné společnosti: Mnohé formy chudoby vznikají z osamělosti, z nedostatku
lásky, z odmítání Boha a z tragédie člověka,
který si myslí, že si může stačit sám nebo
naopak že je pouhým bezvýznamným a pomíjejícím jevem. V tomto našem světě, který
se ztrácí, „když důvěřuje pouze lidským plánům“ (srov. Caritas in veritate, 53), jedině
Kristus může být naší spolehlivou nadějí. To
je zvěst, kterou my křesťané jsme povoláni
každodenně hlásat a dosvědčovat.
Hlásejte ji, milí kněží, tím, že zůstanete
niterně sjednoceni s Ježíšem a budete konat
s nadšením svou službu, s jistotou, že nebude mít nedostatku ten, kdo mu důvěřuje.
Buďte Kristovými svědky vy, milí řeholníci
a řeholnice, když budete radostně a důsledně uskutečňovat evangelijní rady, a tím budete ukazovat, jaká je naše skutečná vlast:
nebe. A vy, milí laici, mladí i dospělí, vy,
milé rodiny, opřete o víru v Krista své rodinné, pracovní a školní plány, jakož i aktivity v každé oblasti společnosti. Ježíš nikdy
své přátele neopustí. Ujišťuje o své pomoci,
protože nic nelze konat bez něho, zároveň
však vyžaduje, aby se každý osobně nasa-
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dil a šířil jeho univerzální poselství lásky a pokoje. Budiž
vám povzbuzením příklad svatých Cyrila a Metoděje, hlavních patronů Moravy, kteří evangelizovali slovanské národy,
a svatých Petra a Pavla, kterým je zasvěcena vaše katedrála. Pohleďte na zářivé svědectví svaté Zdislavy, matky, jež
vynikala skutky zbožnosti a milosrdenství; na svatého Jana
Sarkandra, kněze a mučedníka; na svatého Klementa Mariu
Hofbauera, kněze a řeholníka, narozeného v této diecézi
a svatořečeného před sto lety, či na blahoslavenou Restitutu
Kafkovou, řeholnici narozenou v Brně a zavražděnou nacisty ve Vídni. Kéž vás doprovází a ochraňuje Maria, matka
Krista Pána, naší naděje. Amen!

DĚKUJI, SVATÝ OTČE!
Harmonogram cest oficiálních představitelů bývá vždycky neúprosný. Město Brno dostalo na návštěvu Svatého
otce 27. září necelé čtyři hodiny. Bylo to moc, nebo málo?
Naštěstí Boží aritmetika času není závislá na jeho délce.
Brno právě tak jako všechna velká města hostilo v dávné
i nedávné minulosti řadu vysoce postavených osobností světa, někdy i několik dní. Kdo si dnes ale vzpomene na jejich pobyt? Jen zažloutlé dokumenty v archivu
informují, kdy přesně a na jak dlouho navštívili město
Chruščov, Brežněv, Castro, princezna Diana aj. Nikde se
nedozvíme, že by jejich přítomnost a slova, která řekli,
někoho zasáhla přímo do duše a ovlivnila jeho život.
S návštěvami papežů je to však jiné. Příjezd Jana Pavla II.
do Prahy a na Velehrad r. 1990 změnil duchovně k lepšímu
nejednoho vlažného katolíka, setkání téhož náměstka Kristova
s mladými na Sv. Kopečku u Olomouce r. 1995 se nesmazatelně zapsalo do srdcí účastníků. Svědectví o tom je bezpočtu.
Příjezd Benedikta XVI. znamenal totéž. Jeho charisma
je jiné, ale v tom spočívá nádhera vanutí Ducha Svatého.
Zatímco Jan Pavel II. dokázal strhnout své posluchače nadšením pro Krista, působivým projevem a silou slova, Benedikt
XVI. fascinuje svojí typicky „ratzingerovskou“ teologickou
precizností a jasnou logikou, proti níž chybějí argumenty.
Zajisté se nespleteme, když řekneme, že návštěva Benedikta
XVI. měla katecheticko-formační charakter. Rozvíjel nauku
o třech božských ctnostech: víře, naději a lásce. V Praze
se věnoval víře, v Brně naději a ve Staré Boleslavi lásce.
Přiznám se, že teprve po jeho kázání v Brně jsem plně pochopil, co je to vlastně ctnost naděje a v čem spočívá.
Nejen víra, ale i naděje je odsouvána moderní sekulární
společností do ryze soukromé sféry. Tak to papež v Brně
řekl a doplnil, že ve veřejné sféře místo víry a naděje

vládne přesvědčení o všemohoucnosti vědeckého a technického pokroku. Ten je však založen na čistě lidských
plánech, na pouhé důvěře v člověka, kdy se s Bohem vůbec
nepočítá. Paradoxně právě tato bezmezná důvěra v člověka se obrací nakonec proti člověku. Ten jako jednotlivec
se v těchto „pouze lidských plánech“ ztrácí, mizí. Tím se
odsouvá i ta největší božská ctnost, láska, která je realizovatelná pouze za předpokladu, že člověk bude mít ve společnosti stejnou hodnotu, jakou má před Bohem.
Tato slova Svatého otce ťala do živého. Jestliže vědecký
a technický pokrok probíhá s vyloučením Boha, potom se
zákonitě člověk stává pouhým kolečkem v pomyslném stroji na výrobu „ráje na zemi“. Tento „stroj“ vyprodukoval nacismus, komunismus, konzumismus a další totalitní -ismy,
které lidstvu přinesly (a přinášejí) jenom hrůzy, krutost
a utrpení. Vědecký a technický pokrok za těchto okolností
dospěl k potratům, eutanazii, pokusům na embryích, znečištění životního prostředí, smrtonosným zbraním a dalším ohrožením člověka, zatímco bychom od něho právem
očekávali lék proti rakovině a jiným zhoubným nemocem,
usnadnění komunikace mezi lidmi, zvláště pak rychlejší
kontakt s těmi, kteří trpí a potřebují pomoc, ulehčení přístupu k užitečným a ducha povznášejícím informacím apod.
Tato pozitiva se sice objevují, ale nacházejí se hluboko
ve stínu uvedených negativ, která jsou jednoznačně „kulturou smrti“, jak je nazval papež Jan Pavel II.
Vědecký a technický pokrok se může stát opravdovým
požehnáním pro člověka pouze tehdy, až bude založen
na přednostní důvěře v Boha a nikoli v člověka. Každý
musí začít nejprve sám u sebe. Nakolik já osobně Bohu
důvěřuji? Jak daleko na Něho spoléhám? Nevím sice, co
mi konkrétně v budoucnosti chystá, nevím ani, jak bude
vypadat věčnost v Jeho přítomnosti, neboť ani ty nejlepší
představy nemohou vystihnout nádheru Božího království, vím ale, že to bude pro mne to nejlepší. Tak jsem díky
Benediktovi XVI. pochopil, co je to vlastně naděje. Víra –
to je mé zcela jednoznačné „ano“ konkrétním pravdám,
které mi předkládá Bůh skrze své Zjevení. Naděje – to je
mé „ano“ vůči Božímu plánu se mnou a potažmo s lidstvem
a světem, i když konkrétní podobu tohoto plánu neznám –
vím jen to, že Bůh mi připravuje ten nejlepší úděl, protože
mne miluje až k smrti na kříži. Proto i já mám Jeho a ty,
za které prolil na Golgotě svou krev, také milovat. To je
potom láska, třetí a největší božská ctnost.
Takže, Svatý otče Benedikte, díky. Tato Vaše, byť jen kratičká teologie „několika vět“, mne ponořila do hloubky tří
božských ctností tak, že už z ní jen tak „nevypadnu“. Můj
život, i když poznamenaný slabostmi a hříchy, se tak přece
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jen posunul blíže směrem k Pánu. A na to
se nezapomíná, Vaši návštěvu v Brně si ponesu v srdci až do smrti. A dá-li Bůh, tak
ještě i po ní. Vím, že nejsem v tomto zážitku osamocen, i jiní byli takto nebo podobně Vámi osloveni. Na celý život.
-ram-
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CO DNES CÍRKEV NEJVÍCE POTŘEBUJE
Již několik desetiletí je možno slyšet, že církev dneška potřebuje především schopné manažery, odborníky v různých specializacích, lidi, kteří
umějí vystupovat v médiích atd. Pouze takoví prý
dokážou zastavit sekularizaci, propad víry, jehož
jsme v posledních letech svědky. Jen jedno mi
tady schází a domnívám se, že jde o to podstatné:
církev potřebuje
na prvém místě
světce! To jaksi
upadlo v zapomnění.
Když
ale
nahlédneme do církevních dějin, zjistíme, že to byli právě světci,
kdo způsobili,
že církev začala růst a vzkvétat. Vzpomeňme, jaké výfoto: Lawrence OP
sledky měl sv.
Jan Křtitel Vianney, farář arský, jenž právě svojí svatostí změnil
jednu z nejhorších farností diecéze. Co dokázal sv.
Jan Bosco mezi zanedbanou mládeží! Z bývalých
pouličních kapesních zlodějíčků a flákačů se stali
zbožní katolíci a spořádaní občané. Kolik obrácení způsobil ve zpovědnici i jinde sv. otec Pio! Dalo by se pokračovat a řada jmen by nebrala konce.
Jestliže věhlasný polský básník Adam Mickiewicz
jednou napsal, že je na čase, abychom se „nejdříve stali světci a potom teprve básníky“, lze to parafrázovat i na nás, katolíky počátku III. tisíciletí v Evropě a zvláště v českých zemích: Nejprve
bychom měli být světci a potom teprve specialisty, kteří slouží církvi svými schopnostmi, ať už jako duchovní nebo jako laikové.
Jenže námitka: Svatými v pravém slova smyslu nebudeme nikdy! Jsme hříšníky a podléháme
mnoha svým slabostem. To je pravda a Bůh jistě
chápe, že nedosáhneme velikosti sv. otce Pia, faráře arského nebo Matky Terezy (i když „člověk
nikdy neví“). Jemu stačí, když se budeme v mezích

svého stavu a možností o svatost upřímně snažit,
když si ji vytkneme jako cíl a ideál ve smyslu následování Ježíše Krista jako svého vzoru. Jistěže
přitom mnohokrát klopýtneme a zhřešíme, s tím
měli svou zkušenost i velcí světci. Bůh ale není trenér, který by hodnotil jako na stadionu především
„výkon“, On hodnotí na prvém místě snahu a dobrou vůli. Život,
v němž má
modlitba své
důležité místo,
zvláště sv. růženec, pravidelná
účast na mši sv.
a horlivé přijímání svátostí,
osobní
vztah
lásky k Ježíši
Kristu, bezpodmínečný souhlas s naukou,
jak ji předkládá jeho církev,
a vůle plnit její
morální principy... to stačí jako krok správným směrem. Ostatní
je dílem Boží milosti, o niž je třeba stále prosit. On
si mne už dovede tam, kam potřebuje. Odhalí mi
také hřivny, které jsou zapotřebí pro evangelizaci.
Ty pak musím rozvíjet a zdokonalovat.
Toto úsilí o svatost se dnes příliš málo zdůrazňuje, podceňuje se. Místo toho neustále slyšíme: buďte komunikativní, aktivní, organizujte,
snažte se vyniknout... ne, že by tyto věci neměly svou váhu a význam, ale v hierarchii hodnot
stojí až na druhém místě. Prvním a podstatným
v duchu evangelia a nauky církve je právě úsilí
o svatost: modlitba, osobní vztah lásky k Pánu,
přijetí nauky církve, ochota žít podle katolické
morálky. Všechno další teprve z tohoto vyplývá.
Evangelizační úspěchy závisí na tom, jak budeme schopni a ochotni přijmout tuto původní stupnici hodnot, jakou církev vždycky předkládala.
Církevní historie to jasně ukazuje.
-rm-
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Ztracená svátost?

Díky Pánu Bohu jsou v českých zemích zpovědnice stále obležené, zejména na první pátky.
Totéž platí i o Slovensku, Polsku, Maďarsku. Tím
se Církev v těchto státech liší od svých jižních
a západních sousedů, kde se zpovídá velmi málo,
někde dokonce už vůbec ne. Protože ale hranice s Rakouskem a Německem fakticky neexistují
a vlivy těchto zemí k nám pronikají se stoupající
intenzitou, bylo by lehkomyslné „usnout na vavřínech“ a ignorovat nebezpečí, že tyto pochybné
praktiky proniknou i k nám.
V Německu např. r. 1950 chodilo ještě 50 procent
praktikujících katolíků ke zpovědi každý měsíc.
R. 2009 jich chodí ročně ke svátosti smíření sotva
10 procent. Významná kněžská osobnost současného německého katolicismu, mohučský profesor
církevního práva Georg May, označil současnou
krizi Církve v západních zemích mj. i za „krizi
zpovědi“. Vidí především tři její příčiny:
Tou první je ignorance, ne-li přímo popření, samotné reality hříchu. Už papež Pius XII. prohlásil,
že největším hříchem moderní doby je ztráta vědomí, že hřích existuje. Na tom má podle Maye vinu
hlavně neomodernistická teologie, která bagateli-

zuje pojem hříchu. Ta proniká i do výuky náboženství a na ambony v chrámech. Mnozí učitelé
náboženství a někteří kněží v pastoraci hlásají, že
„spáchat těžký hřích je velmi nesnadné, téměř nemožné“. Je-li tomu tak, proč tedy vlastně zpověď?
A lehké hříchy? Na jejich rozhřešení prý stačí všeobecná generální absoluce. Je pravda, že ta sice
lehké hříchy odpouští, jenže mezi ně určitě nepatří manželská nevěra, sexuální promiskuita, antikoncepce nebo dokonce potrat. Kolínský kardinál
Joachim Meisner si v kázání cca před dvěma lety
trpce stěžoval, že je mnoho věřících obtížených
na duši právě těmito hříchy, kteří již dlouhá léta
nebyli u sv. zpovědi, ale každou neděli přistupují
ke sv. přijímání, čímž si nebezpečně zahrávají se
svojí věčnou spásou.
Druhou příčinu představuje obsah náboženské
výuky infikované bludnými názory. Řada teologů zpochybňuje svátost smíření, jako by nebylo
vůbec jisté, že skrze kněžské rozhřešení dochází
k odpuštění hříchů. Tyto postoje vycházejí vstříc
protestantům, kteří svátostnou zpověď neuznávají.
Proto jsou hojně zaváděny podle protestantského
vzoru tzv. kající pobožnosti, ukončené všeobecnou
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generální absolucí. Zapomíná se ale, že Církev
vždycky vyzývala k časté sv. zpovědi i tehdy, když
člověk nemá na duši těžké hříchy. Každoroční zpověď je církevním přikázáním, a kdo je ignoruje,
hřeší. Pán Ježíš při zjevení svého Božského Srdce
sv. Markétě Marii Alacoque r. 1675 slibuje mimořádné milosti všem, kteří přistoupí ke svátosti smíření na první pátky v měsíci. Praxe měsíční zpovědi jakožto normy opravdového zbožného života
se již léta osvědčila a osvědčuje. Ústní zpověď
spojená s osobním duchovním vedením je nezastupitelnou hodnotou, skrze niž dostává člověk krom
odpuštění hříchů i řadu milostí.
Třetí příčina spočívá podle Maye v tom, že lítost a předsevzetí, nezbytné podmínky k dosažení
svátostného odpuštění hříchů, se v pastorační praxi
téměř vůbec nezdůrazňují, mlčí se o nich. Zpověď,
pokud se ještě tu a tam praktikuje, degradovala
často na pouhý „psychologický“ pohovor, kdy role
kněze-zpovědníka je zaměněna za roli psychiatrického terapeuta. Někdy před dvaceti lety jsem měl
doma návštěvu jednoho holandského profesora
teologie, který mne přesvědčoval, že zpověď tam
u nich je vlastně jakýmsi terapeutickým cvičením.
Věřící, když chce přistoupit ke zpovědi, nemůže
jít kdykoli tak jako u nás, ale musí se objednat
(průměrná čekací doba trvala tenkrát asi měsíc).
Zpověď se tam podle tohoto profesora nazývala
„pastorační pohovor“. Ne tedy vyznání hříchů, ale
„pohovor“. Hříchy proti 6. a 9. přikázání jsou prý
tabu a kněz, i když o nich u penitenta ví, se na ně
nesmí ptát, to je údajně „soukromá věc mezi člověkem a Bohem“. Na závěr tohoto „pohovoru“,
pokud si to věřící přeje, mu má kněz udělit rozhřešení. Lítost a předsevzetí z tohoto slovníku zcela
vymizely. Tiše se akceptuje Freudova nauka, podle
níž jsou výčitky svědomí a pocity viny chorobou,
již je nutno léčit. Proto tedy kajícnost a vůle polepšit se jsou škodlivé a nemají ani ve svátosti smíření
co dělat, musíme být přece „v souladu s vědou“.
Za těchto okolností ovšem zpověď přestává být
zpovědí, neboť chybí vlastní materie svátosti.
Svatý otec Benedikt XVI. mnohokrát při svých
veřejných vystoupeních vyzýval k časté sv. zpovědi a k obnovení této svátostné praxe v těch zemích,
kde poklesla. Díky Pánu v poslední době zejména
v USA a ve Francii, jak informují média, opět katolíci objevují úžasnou hodnotu svátostné zpovědi.

Je to potěšující trend. To ale neznamená, že na nás
nemůže opožděně dopadnout ze Západu výše uvedená negativní praxe. Abychom tomu předešli,
bude nutné více mluvit a psát o tom, jakým úžasným, byť nezaslouženým Božím darem je sv. zpověď a jak požehnaně působí na lidskou bytost.
Hilarion
Použito: Jens Mersch: „Das verlorene Sakrament“,
Kirchliche Umschau 8/2009

Jak by vypadal náš svět,
kdyby v něm nebylo slovo „odpuštění“?
Kdyby to, co je jím míněno,
nemohl už nikdo z nás zakusit?
Kdyby v něm už nebyly vztažené ruce
nabízející odpuštění?
Kdyby každý, kdo se provinil,
musel zůstat provinilcem?
Kdyby každý zůstal se svým selháním?
Kdyby platila jen odveta, a ne usmíření?
***
Nemůžeš si koupit odpuštění,
ani si je zasloužit.
Nikdo nemá právo na odpuštění.
Můžeš prosit o odpuštění pro sebe
a pro jiné - vždyť Boží láska je nekonečná!
Dostalo-li se ti odpuštění,
můžeš žít se svou vinou, růst z ní,
můžeš sám milovat a odpouštět ve světě,
který odsuzuje a trestá.
***
Ježíš praví svým učedníkům:
„Jestliže odpustíte lidem jejich poklesky,
odpustí také vám nebeský Otec;
ale když lidem neodpustíte,
ani váš Otec vám neodpustí
vaše poklesky.“
(Mt 6,14)
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Maria bez hříchu počatá,
oroduj za nás...
V listopadu uběhne 179 let od zjevení Panny
Marie sv. Kateřině Labouré, zobrazeného na nejznámější medailce, která je nazývána zázračná.

Zázračná medailka v apoštolátu
O její rozšíření se zasloužil sv. Maxmilián
a různá hnutí, která založil nebo k jejich založení
inspiroval. Mladý minoritský řeholník v době římských studií r. 1917 přijal tuto medailku za znak
Rytířstva Neposkvrněné. Podle sv. Maxmiliána je
nošení medailky vnějším znakem a připomínkou
úplného odevzdání se Neposkvrněné jako její sluha,
dítě, vlastnictví a nástroj.
Zvyk nošení mariánských medailonků je v katolické církvi velmi populární. Je to skutečný projev víry. Je také vnějším znakem úcty k Matce
našeho Pána a výrazem důvěry v její mateřskou
péči. Maria řekla při zjevení sv. Kateřině jasně:
„Všichni, kdo jej budou nosit, dosáhnou velkých
milostí, zvláště budou-li jej nosit na krku.“
Zázračná medailka, tak jako všechny jiné mariánské medailky a různé kultovní předměty, není
talisman ani nemůže vést k prázdné lehkověrnosti. Mariin slib, že lidé nosící zázračný medailonek dostanou veliké milosti, vyžaduje od věřících
pokorné a trvalé přijetí křesťanského poselství,
hlubokou a důvěryplnou modlitbu a život podle
zásad víry. V tomto duchu církev žehná tyto předměty mariánské zbožnosti a připomíná, že „mají vzbuzovat lásku k Ježíši
Kristu a prohloubit důvěru v pomoc
Nejsvětější Matky“, a také napomíná
věřící, aby nezapomínali, že úcta
k Matce Ježíše žádá „svědectví hluboce křesťanského života“.

Katechizace medailkou
Medailka, podobně jako každý nábožný obrázek, plní také katechetickou
úlohu. Katechismus katolické církve
učí: „Křesťanská ikonografie prostřednictvím obrazu vyjadřuje poselství Evangelia, zapsané
v Písmu svatém prostřednictvím slov. Obraz a slovo
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se vzájemně vysvětlují.“ Obraz na medailce je tedy
vyjádření biblického poselství jiným způsobem –
postavami, tvary, symboly. Medailka, odlitá podle
pokynů, které sv. Kateřině dala Panna Maria, je pro
svou bohatou symboliku nazývána mariánským mikrokosmem. Francouzský spisovatel a filozof Jean
Guitton vyslovil přesvědčení, že medailka obsahuje
„maximum poučení při minimu slov a symbolů“.

Symbolika zázračné medailky
V centru medailky vidíme postavu ženy stojící na polokouli a zašlapávající hlavu hada.
Tento obraz intuitivně připomene úryvek z knihy
Genesis. Biblická zpráva, nazývaná protoevangelium, popisuje reakci Boha na hřích prvních lidí.
Analogicky k první ženě, která měla podíl na pádu
lidského rodu do hříchu, je zde ukázána jiná žena,
která spolupracuje na Božím plánu spásy. Její potomstvo rozdrtí hlavu hada – symbol zla, plně zvítězí nad ním i jeho potomstvem. Toto proroctví se
naplnilo v Kristu. On a jen on zvítězil, ale žena má
svým mateřstvím na tom plný podíl.
Biblické proroctví z knihy Genesis je jedním
z písemných zdrojů pravdy o Neposkvrněném
Početí. Bohem předpovězené nepřátelství mezi
ženou a hadem získává zvláštní význam v kontextu Mariiny svatosti. Absolutní nepřátelství Marie
se satanem znamená plnost svatosti, čili osvobození od hříchů – a to od první chvíle života, čili
osvobození od dědičného hříchu. „Kdyby existoval
jistý okamžik, v němž by Požehnaná Panna Maria
byla Boží milosti zbavena, protože by její početí
bylo poskvrněno dědičným hříchem, už by mezi
ní a hadem nebylo to odvěké nepřátelství, o němž
se mluví od prvopočátku tradice až do slavnostní
definice Neposkvrněného Početí, nýbrž jistý vztah
závislosti“ (papež Pius XII.). Proto žena na zázračné medailce je Maria neposkvrněně počatá. Takové chápání obrazu potvrzuje nápis:
„Ó Maria bez hříchu počatá, oroduj za nás,
kteří se k tobě utíkáme.“
Při pohledu na obraz vyrytý na medailce si všimneme, jak z rozevřených dlaní
ženy plynou paprsky směrem k zeměkouli,
na níž stojí. Co znamená tento prvek obrazu?
Sama Maria to vysvětlila při zjevení sv. Kateřině: „Paprsky, které vidíš plynout z mých dlaní,
jsou symbolem milostí, které sesílám těm, kdo mě
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prosí.“ Maria je tedy Prostřednicí milostí, proudících na věřící skrze její mateřské přímluvy u Boha,
jediného zdroje milosti.

Druhá strana medailonku
Písmeno M je iniciála jména Maria. Kříž
je symbolem spasitelné oběti Krista. Ten
jaksi vyrůstá z Marie. Znamená to, že
Maria je spojena se spasitelnou obětí
kříže. Toto spojení se zakládá na souhlasu, vyřčeném při Zvěstování, podmiňujícím vtělení Slova – přijetí lidské
přirozenosti Bohem Synem, aby mohl
spasitelně trpět, umřít a vstát z mrtvých.
Bez Marie, bez jejího mateřství by nebylo
Krista Vykupitele v té podobě, jakou Bůh plánoval.
Druhé spojení písmena M s křížem odkazuje
na scénu z evangelia popisující přítomnost Marie
pod křížem, z něhož ji Ježíš veřejně prohlásil
za duchovní Matku lidí: „Ženo, toto je syn tvůj...
Toto je Matka tvoje.“ Toto mateřství se realizuje
„v řádu milosti“ – je ve své podstatě „nadpřirozené“, přičiňuje se o duchovní růst a o prohloubení života milosti v člověku, ačkoli se může týkat
i sféry materiální. Maria plní mateřskou roli přímluvami i zářným příkladem života.
Srdce obtočené trnovou korunou je Srdce Ježíšovo – symbol jeho lásky, která je zraněna. Spasitelná
láska Božího Syna se projevila přijetím utrpení
za hříšné lidi. To stále zraňované Srdce milovalo a dále miluje láskou intenzivní, vřelou, o čemž
svědčí symbol plamene, planoucího ze srdce.
Podobný plamen vychází z druhého srdce, milujícího také láskou vřelou a nekonečnou, které zraňuje meč. Je to nepochybně Srdce Mariino. V tomto
obraze spatřujeme výrazný odkaz na Simeonovo
proroctví, předpovídající probodení Mariina srdce
mečem bolesti, které se splnilo na Kalvárii. Maria,
stojící blízko Syna, umírajícího ve strašných mukách, trpěla nevýslovným způsobem, ale současně svou vírou souhlasila s vůlí Boží; tím přinesla
svůj vklad do Kristova spasitelného díla. Srdce
Mariino – probodené mečem, umístěné vedle
Srdce Ježíšova obtočeného trny – znamená jejich
mystické sjednocení v lásce a v realizaci tohoto
spasitelného plánu.
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Po obvodu reversu medailky najdeme dvanáct
hvězd. Tento obraz se vztahuje k jedinému
místu v Písmu svatém, mluvícímu jasně
o věnci z dvanácti hvězd, který zdobí
hlavu ženy oděné sluncem a mající pod
nohama měsíc. Ženu můžeme ztotožnit s Marií v královské nebeské slávě.
Dvanáct hvězd nám „hovoří“ o Nanebevzaté Marii, Královně celého vesmíru.
Ne bezdůvodně nazýváme zázračnou
medailku „mariánským mikrokosmem“.
V obrazech na něm najdeme symbolicky
vyjádřené základní pravdy víry: tajemství
Kristova vykoupení i aktivní podíl jeho Matky
na něm, Marie neposkvrněně Počaté, kralující
v nebi, Prostřednice, neustále nás milující duchovní Matky v církvi.
Zázračná medailka je také nástrojem evangelizace pro rytíře Neposkvrněné. Sv. Maxmilián učil:
„Jako prostředek se doporučuje zvláště rozdávání
zázračné medailky, což praktikujeme a praktikovali jsme od počátku.“

Neustávající poptávka
Kdysi jsem od kvardiána Niepokalanowa dostal
sáček medailek. Kolik jich bylo? Bezpočtu. Určitě
stovky, možná tisíc. Spolu s obdrženými materiály
se mi velice hodily při šestileté službě spirituála
v semináři ve městě Przemyśl, kde byli každoročně kolem 8. prosince přijímáni studenti prvního
ročníku do Rytířstva Neposkvrněné. Tyto „každoroční akce“ trošku ztenčily moje zásoby medailek.
Ale jednoho roku před odjezdem na Vánoce přišel
ke mně student s prosbou o několik medailonků,
které by chtěl rozdat známým. Dal jsem mu hrst.
Situace se opakovala na Velikonoce a poté se stala
zvykem onoho klerika před každým výjezdem
do terénu. Před letošními prázdninami po poslední
návštěvě toho „medailkového apoštola“ se v papírovém sáčku objevilo dno. To dno mě ale velice
těší. Ukazuje velkou „poptávku“ po tomto mariánském vnějším symbolu víry s hlubokým teologickým obsahem.
Zajímavost: Biblisté interpretují meč ze
Simeonova proroctví jako symbol Božího slova,
které neustále proniká Mariiným srdcem.
P. Siwak, RN 11/2008
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Církev ve službě člověku (1)

Mravní přednosti starozákonního Izraele
Před časem jsme uveřejňovali na pokračování seriál „Trochu apologie“. Vyvraceli jsme v něm pomluvy, lži a polopravdy, které jsou v důsledku minulé i současné mediální masáže hluboce zakódovány v povědomí lidí na téma dějinného působení katolické církve. Nyní otevíráme nový seriál, jenž se bude zabývat
nikoli tím negativním, co se – ať už pravdivě nebo vylhaně – o církvi píše a mluví, ale naopak tím pozitivním, dobrým, co církev v dějinách vykonala a nadále koná. Náš „Otec vlasti“ František Palacký, ačkoliv
protestant, napsal, že katolická církev vykonala v dějinách mnohem více dobrého než zlého. Právě tomu
dobrému se chceme věnovat. Inspirovala nás k tomu kniha amerického historika Thomase E. Woodse „Jak
katolická církev budovala západní civilizaci“ (vyd. Res Claritatis, Praha 2008).
Jako katolíci pevně věříme, že nauka církve, obsažená v Písmu svatém a v tradici, je pravá. K bohaté důkazové argumentaci ve prospěch tohoto
postoje také patří otázka, jestli se katolicismus zasloužil o nějaký civilizační pokrok lidstva, čímž se
rozumí nikoli pokrok vědecko-technický (ačkoliv
i na něm má církev svůj nikoli nepatrný podíl), ale
především pokrok mravní a kulturní.
Katolická církev nikdy neučila, že na světě
lze dosáhnout stavu, kdy zmizí každé mravní zlo
a veškeré bezpráví. To je utopie, odporující mnoha
výrokům Písma sv., kterou hlásali reprezentanti
bezbožeckých ideologií, zejména francouzského
osvícenství, později pak nacismu a komunismu.
Jak vypadal jejich „ráj na zemi“, jsme psali v minulých číslech Immaculaty mnohokrát. Katolík
ví, že stavu dokonalé spravedlnosti bude dosaženo až v nebi, na zemi nikoliv, protože člověk nese
s sebou zátěž dědičného hříchu.
S tím však není v rozporu názor, že určitého
mravního pokroku přece jen může být silou nějaké
ušlechtilé ideje dosaženo. U pravého náboženství bychom to dokonce měli předpokládat jako
„znamení“ pravosti. Je tomu u křesťanství skutečně tak? Co všechno církev vykonala pro člověka? K jakým změnám v mravním ohledu došlo
ve srovnání s předcházejícími obdobími? Kdyby se
žádné nestaly, bylo by možno udělat nad pravostí
Kristovy radostné zvěsti oprávněný otazník. Jenže
ony proběhly – a to velice významné, které dosvědčují skutečný božský původ katolické nauky.
Je třeba začít už od Starého zákona. Zesnulý
papež Jan Pavel II. při své návštěvě římské synagogy r. 1986 nazval Židy „v jistém slova smyslu

našimi staršími bratry ve víře“. Tato slova se konkrétně týkají celého starozákonního Božího lidu
až do příchodu Ježíše Krista a v současnosti také
těch Židů, kteří se věrně drží starozákonní tradice
a výslovně se neuzavírají možnosti přijmout Ježíše
jako Mesiáše a Syna Božího. Nelze je však v žádném případě aplikovat na ty Židy, kteří akceptují
slova Talmudu (sepsaného v letech 70–500 po Kr.)
o Ježíši jako „podvodníkovi“ a „nemanželském synovi“ nebo na odpadlíky od židovského náboženství k ateismu a bezbožeckým ideologiím. Takový
postoj k židovstvu zaujal už na počátku 20. stol.
známý francouzský katolický spisovatel Léon Bloy
ve spise „Spása skrze Židy“.
Starozákonní Židé před příchodem Ježíše Krista
byli nositeli pravého náboženství. Věřili v jednoho jediného Boha, a nikoli ve více bohů a bůžků.
Tím se lišili od všech jiných národů starověku.
Vedla tato pravá víra též k většímu humanismu,
k vyšší morálce ve srovnání s okolními pohanskými kmeny a národy?

Lidské oběti ve starověku
Dovedeme si cenit starověkých civilizací a žasnout nad uměleckými i stavitelskými poklady a nad
vědeckými objevy, které nám zanechaly Egypt (pyramidy), Babylon (astronomie), Čína (výroba hedvábí) aj. Zvlášť významný je přínos antiky, tj. řeckořímské civilizace, ale o tom pojednáme později
v jiných souvislostech. Nicméně součástí života
všech těchto národů byla do nebe volající krutost
vůči nevinným lidem, jež se netýkala pouze válek,
ale i normálního života v míru. Na prvém místě
je třeba jmenovat lidské oběti, přinášené bohům.
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Féničané ve městě Kartágo v severozápadní Africe
uctívali např. boha Molocha, kterého představovala jakási kovová konstrukce, v níž hořel věčný
oheň. Do něho byly házeny prvorozené děti jako
oběti, podobný osud čekal i mnohé válečné zajatce a vybrané otroky. Lidské oběti přinášely svým
bohům všechny starověké národy s výjimkou dvou:
Peršanů a Židů. U Peršanů to bylo proto, poněvadž
pokládali lidské tělo za „nečisté“, a proto nehodné
k tomu, aby bylo obětováno jejich „dobrému“ bohu
Ormuzdovi. U starozákonních Izraelitů pak byla
motivace hlubší.
22. kapitola starozákonní 1. knihy Mojžíšovy
(Genesis) je v tomto rozhodující. Pojednává o příkazu Hospodina Abrahamovi, aby obětoval na hoře
Moria svého jediného syna Izáka. Na poslední
chvíli ale Bůh zabrání, aby Abraham své dítě, svázané na oltáři, zabil. Izraelský národ to chápal tak,
že jeho jediný Bůh, Jahve, si nepřeje lidské oběti,
že je odmítá, proto mu obětoval na oltáři výhradně
a pouze zvířata.
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Jen vyslovený ignorant může popřít hluboký
humánní aspekt této skutečnosti, jíž se izraelský
národ výrazně odlišoval od svého okolí. S příchodem Ježíše Krista zmizely u novozákonního
Božího lidu, u církve, i zvířecí oběti, staly se zbytečnými, neboť Ježíš, Boží Beránek, přinesl oběť
za hříchy lidstva jednou provždy.

Vztah k otrokům
Otrok byl u všech starověkých národů chápán
jako věc nebo snad na úrovni dobytka. Neexistovala
prakticky žádná povinnost pána vůči svému otroku. Mohl jej beztrestně zabít, zmrzačit, vyhodit
na smetiště, když zestárnul. Izraelský národ byl
jediný, který jednal s otrokem jako s člověkem –
a sice na základě příkazů, které Bůh dal Mojžíšovi
na hoře Sinaj. Majitel otroka nejenže ho nesměl
zabít nebo s ním špatně nakládat, ale po sedmi letech (každý sedmý rok byl nazýván „milostivým“)
mu musel – ať už se mu to líbilo nebo ne – nabídnout svobodu (srv. Ex 21,1–6; Deut 15,12–18).

Laurent de LA HIRE, Abraham obětuje Izáka, Musée Saint-Denis, Reims
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A nejen to, dokonce jej při propuštění musel ještě
hojně obdarovat: „...nedáš mu odejíti s prázdnou,
dobře mu nadělíš z ovec, z humna a lisu, podle toho,
jak ti Jahve, tvůj Bůh, požehná, mu dáš. Vzpomeň si,
žes byl otrokem v egyptské zemi a že tě vysvobodil
Jahve, tvůj Bůh...“ (Deut 15,14–15). Dále Hospodin
přikazuje přijmout otroka, který utekl před krutostí
svého pána, a nevydávat mu ho: „Nevydáš otroka,
který se k tobě utekl před svým pánem, jeho pánovi.
Ať zůstane u tebe tam, kde je mu dobře, na místě,
které si vybral...“ (Deut 23,16–17).
Něco podobného u jiných starověkých národů nemáme ani v nejmenším zaznamenáno. Hospodin židovskému národu připomíná, že on sám byl v otroctví Egypťanů, proto je třeba, aby se k otrokům choval
slušně jako ten, kdo se dokáže vcítit do jejich situace.
Poprvé v dějinách se zde otrok stává člověkem, nikoli pouhým nástrojem produkce, který možno kdykoliv beztrestně odhodit nebo zničit. Zcela odlišný
vztah starozákonních Izraelitů k otrokům signalizuje
vyšší civilizaci a morálku. Je to svědectví o nadpřirozeném původu nauky Starého zákona, která posléze
získala své dovršení a naplnění v Novém zákoně.

Povinnosti vůči chudým
Také sociální postavení chudých bylo v Izraeli
odlišné od jiných národů a civilizací. To, co přikázal v tomto směru Hospodin Mojžíšovi na Sinaji,
bylo hotovou revolucí: „Nikdo nesmí vzíti do zástavy mlýn nebo vrchní mlýnský kámen, neboť bere
do zástavy život...“ (Deut 24,6); „Půjčíš-li něco
svému bližnímu, nesmíš vejíti do jeho domu, aby sis
vzal zástavu. Zůstaneš státi venku a muž, kterému
půjčuješ, přinese ti zástavu ven. A běží-li o chudého
muže, nesmíš si s jeho zástavou ulehnouti ke spánku. Vrátíš mu zástavu, jakmile slunce zajde, aby si
mohl ulehnouti ve své pokrývce...“ (Deut 24,10–13);
„Nezadržuj mzdy nádeníkovi, chuďasovi a nuzákovi z tvých soukmenovců nebo z cizinců, kteří bydlí
u tebe ve tvé zemi, v tvých osadách. Denně mu vyplatíš jeho mzdu, nedej nad ním slunci zapadnouti:
je chudý a toužebně ji žádá...“ (Deut 24,14–15);
„Nezkřivíš práva cizincova nebo sirotkova, nezastavíš šatu vdovina, pamatuj, žes byl otrokem v Egyptě
a že tě odtud vysvobodil Jahve, tvůj Bůh. Proto ti
nařizuji takhle jednati...“ (Deut 24,17–18).
Tato sociální opatření jsou v mnohém aktuální
i dnes. V jiných starověkých civilizacích se s něčím
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takovým vůbec nesetkáváme. Chudoba byla považována za prokletí a trest, nikoli za výzvu k pomoci, k solidaritě. Opravdovým znamením ušlechtilého citu vůči chudým a potřebným, k němuž Bůh
svůj národ vychovával, jsou potom následující
slova Starého zákona: „Žneš-li na svém poli a zapomeneš snopek, nevracej se pro něj; patří cizinci,
sirotku a vdově, aby ti Jahve, tvůj Bůh, požehnal
ve všem, co podnikáš. Srážíš-li své olivy, nesliď
po sklizni, patří cizinci, sirotku a vdově. Máš-li
na vinohradě vinobraní, nepaběrkuj; patří to cizinci, sirotku a vdově...“ (Deut 24, 19–22). Povinnost
pamatovat na chudé, jimž se nedostává základního
živobytí, byla tak Izraelitům od malička vštěpována přímo na základě Božího zákona, Božího slova,
řečeného celému národu prostřednictvím Mojžíše
na hoře Sinaj. Tento humanismus má tak bytostný
a neoddělitelný vztah k samotnému Hospodinu, je
bezprostředně odvozen z monoteistického náboženství starověkého Izraele, což jen odhaluje jeho
jiný než ryze přirozený původ.

Netrestat za skutky druhých
Ve starověku bylo běžnou věcí, že když někdo
spáchal trestný čin hrdelního charakteru, byl potrestán smrtí nejen pachatel, nýbrž i celá jeho rodina. Tak čteme u proroka Daniela v 6. kapitole, že
perský král Dareios dal uvrhnout do lví jámy nejen
úředníky, kteří Daniela křivě obžalovali, ale také
jejich ženy a děti.
U starozákonních Židů tomu tak nebylo, protože
Bůh nařizuje něco jiného: „Nesmí být usmrceni otcové s dětmi, nesmí být usmrceny děti s otci; budou
usmrceni každý za svoji vinu...“ (Deut 24,16). Tím
je postaven základ civilizovaného právního řádu:
Nikdo nesmí být trestán za skutky jiných, člověk
zodpovídá pouze za to, co udělal sám, nikoli za to,
co spáchal druhý, byť by to byl i jeho nejbližší
příbuzný. Toto židovské právo, dané vyvolenému
národu samotným Bohem, je tak starší než římské
právo, které tuto zásadu, tj. princip ryze osobní
odpovědnosti, povýšilo za základ života občanské společnosti. Rozdíl je ale v tom, že zatímco
Římané svůj právní systém neodvozovali od náboženství, u Izraelitů bylo toto sepětí jednoznačné.
Monoteistické náboženství starověkého Izraele tak
opět dokumentovalo svoji pravost a mravně-civilizační pokrok ve srovnání s pohanskými kulty.
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Ve výčtu dokladů vyšší morálky a civilizačně-kulturního pokroku starověkých Izraelitů
proti jiným národům té doby by se dalo pokračovat. Bůh např. zakazuje Židům mít u chrámu rituální prostitutky, které byly v pohanských kultech
naprostou samozřejmostí (Deut 23,18–19). Někdo
ale může namítnout, že Hospodin kromě vysoce
morálních a ušlechtilých věcí přikazuje i vyslovené krutosti, na něž Starý zákon není skoupý, včetně
vražd žen a dětí na dobytých územích.
Toto je jistě pravda. Nesmíme ale zapomenout,
že Bůh vedl svůj starozákonní lid (a totéž dělá
i s novozákonním lidem, s církví) pedagogicky.
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Nežádal po nich nic, co by ve své mentalitě nedokázali ještě pochopit a co by pokládali přímo
za šílenství, např. že ve válce mají šetřit nevinné
civilisty, zejména ženy a děti. Tyto kruté praktiky byly v té době používány všemi národy a staly
se nezbytnou podmínkou přežití. Izraelský národ,
chtěl-li přežít, nemohl jednat jinak. Bůh však postupně a trpělivě vychovával svůj lid i v tomto
směru k jinému, humánnějšímu smýšlení. Vtělený
Bůh Ježíš Kristus přináší v pravý čas a na pravém
místě ještě vyšší a ušlechtilejší morálku a posunuje
mravně-civilizační pokrok zase o kus dál.
Radomír Malý

Bavorská obec Konnersreuth není některým
našim čtenářům neznámá. Tady působila až do své
smrti r. 1963 Terezie Neumannová, vizionářka,
která od svého mládí nepřijímala potravu a žila jen
z přijímání Těla Páně. Měla též stigmata na nohou
i na rukou, každoročně ve Svatém týdnu upadala
do mystického vytržení, v němž bytostně prožívala
utrpení Spasitele a pronášela v extázi Boží poselství. Proticírkevní kruhy to prohlásily automaticky za lež. Vydavatel nejvlivnějšího bavorského
deníku „Münchner Neueste Nachrichten“ vyslal
do Konnersreuthu r. 1927 samotného šéfredaktora
Fritze Michaela Gerlicha, aby „odhalil podvod“.

Odpůrce nacismu
a přítel Terezie Neumannové
Před 75 lety byl esesáky umučen Fritz Michael Gerlich

Gerlich se narodil r. 1883 v bohaté obchodnické
rodině v přístavním městě Štětíně (dnes součást
Polska). Pokřtěn byl v evangelické církvi. Otec
patřil k nábožensky lhostejným, matka horlivě vyznávala Kalvínovu nauku. V bavorském Mnichově
vystudoval Gerlich přírodní vědy a historii.
Od mládí tíhl ale k žurnalistice. Stává se redaktorem a od r. 1920 šéfredaktorem nejčtenějšího liberálního deníku „Münchner Neueste Nachrichten“,

proslulého mj. i svými neomalenými útoky proti
katolicismu. Gerlich byl v té době velkým odpůrcem Katolické církve. Považoval ji za podvodnou
organizaci, která šíří pověru. S tímto přesvědčením
odjel r. 1927 do Konnersreuthu.
Stačilo ale pár dní rozhovorů s vizionářkou,
aby změnily nejen Gerlichovy názory, ale celý
jeho život. Zjistil mimo jakoukoliv pochybnost,
že podvod je vyloučen. Terezie Neumannová totiž
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v extázi promlouvala plynulou aramejštinou, mateřštinou Ježíše Krista, ačkoliv žádný cizí jazyk
neznala. To potvrdil biblista profesor Wutz, jenž
aramejské výroky vizionářky překládal, a také
jiní odborníci. Gerlich se vrátil z Konnersreuthu
jako přesvědčený katolík. Konvertoval a zařadil
se do okruhu přátel vizionářky Terezie. Býval
v Konnersreuthu častým hostem. „Prožil jsem tam
jako sv. Pavel svůj Damašek,“ napsal v jednom ze
svých pozdějších článků.
Bylo mu jasné, že v dosavadním proticírkevně orientovaném deníku nemůže zůstat. Odchází
a zakládá svůj vlastní katolický časopis „Geraden
Weg“ (česky „přímou cestou“), zaměřený na propagaci Konnersreuthu. To se již ale dral nezadržitelně k moci Adolf Hitler. Gerlich ve svém časopise odhaluje nacismus jako protikřesťanskou
ideologii, jejímž cílem je mj. zlikvidovat katolickou víru. Jeho protinacistické články byly tak
ostré, že narazily i u některých biskupů, kteří
se báli Hitlerovy pomsty, až se dostane k moci.
Mnichovský kardinál Michael Faulhaber ho však
podpořil a prohlásil jej za svého osobního přítele. Gerlichovými úzkými spolupracovníky se stali
kapucínský kněz Ingbert Naab a šlechtic Erwein
von Aretin, oba blízcí přátelé Terezie Neumannové
a hlasatelé poselství z Konnersreuthu. Naaba zachránila před zatčením gestapem jen předčasná
smrt, Erwein von Aretin strávil téměř celou nacistickou éru v koncentračních táborech.
Nacistům byl Konnersreuth solí v očích. Rádi
by vizionářku zatkli, báli se to však udělat bez
nějaké zjevně „politické“ příčiny, protože si nebyli jistí reakcí obyvatelstva. Najímali na ni agenty,
aby ji usvědčili z „protistátních“ řečí. Bylo by se to
skutečně podařilo, kdyby spolupracovníci gestapa
znali aramejsky. Terezie sdělovala v tomto jazyce
mj. i slova Kristova o Hitlerovi jako Antikristovi.
Naštěstí překladatel prof. Wutz tyto výroky před
veřejností nikdy netlumočil, což vizionářku zachránilo. V koncentrácích a na popravištích ale
skončili mnozí přátelé Terezie Neumannové.
Profesor filozofie Johannes Verweyen, původně
svobodný zednář, jenž po návštěvě Konnersreuthu
se stal horlivým katolíkem, byl zatčen za propagaci protinacistické encykliky papeže Pia XI. „Mit
brennender Sorge“ a později jako „velezrádce“
popraven. Konvertita ze židovství Paul Nicholaus
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Crossmann, univerzitní profesor, jenž se obrátil
také v Konnersreuthu, zahynul jako Žid v Terezíně.
Nicméně první obětí z řad přátel a stoupenců
Konnersreuthu byl právě Fritz Michael Gerlich.
Už na jaře r. 1933 se dozvěděl, že má být zatčen.
Odjel proto do Rakouska. Terezie Neumannová
mu poslala vzkaz, aby se nevracel a emigroval
do Švýcarska. Gerlich neposlechl, touha po vlasti
byla silnější, krom toho nechtěl opustit své přátele. Vrátil se, byl gestapem zatčen a odtransportován do koncentračního tábora Dachau. Redakční
místnosti časopisu „Geraden Weg“ příslušníci SS
zpustošili a vypálili. Před zatčením ještě Gerlich
stačil napsat životopis Terezie Neumannové, který
byl vydán až po válce. 1. července r. 1934 jej esesáčtí dozorci utloukli k smrti. Proti jeho uvěznění
ostře protestoval kardinál Faulhaber i jiní církevní
představitelé.
Ještě těsně před transportem do koncentračního
tábora řekl svým přátelům: „Za hodnotami, které
hlásám, musím stát také i svým vlastním životem a být ochoten ho dát všanc, bude-li to nutné.“
Gerlich je jedním z prvních katolických mučedníků
nacistické éry, silná osobnost hluboké víry a působivého svědectví pro Krista a Jeho nauku. Zároveň
také patří k nejdůležitějším svědkům mystických
zážitků Terezie Neumannové a jejich blahodárného působení ve směru probuzení a upevnění katolické víry.
R. Malý
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Slepé sestry
z Tortony
V Tortoně, v malém městě na severu Itálie, je
ženský
nský klášter zcela nevšedního charakteru: sestry
tohoto
hoto společenství jsou slepé. Před 80 lety založil
jejich komunitu sv. Don Luigi Orione a nazval ji
„Le Suore Sacramentine adoratrici non vedenti“
čili „Slepé adorátorky Nejsvětější svátosti“. Jsou
vedlejší větví Kongregace malých misionářek blíženské lásky. Smyslem jejich řehole je neustálá
adorace před svatostánkem a kontemplace. Tím
konkretizují úmysl papeže Benedikta XVI., který
právě v Eucharistii vidí centrum a pramen své služby. Jejich život naplňuje ustavičná modlitba, která
buduje mosty do celého světa. Denní modlitba růžence patří rovněž k jejich řeholi.
Tyto sestry konsekrovanou Hostii v monstranci nevidí. Přesto však dokážou před vystaveným
Tělem Páně klečet a adorovat dlouhé hodiny. Věří
v jeho přítomnost pod způsobou chleba, adorují
a vnitřně s Ním hovoří. Na jejich příkladu je vidět,
že smysly nejsou tak důležité jako víra. Tu nemůže
umenšit ani to, když některý ze smyslů chybí.
Samozřejmě tyto sestry se naučily postarat se
o sebe tak jako každý zrakově postižený. Mladší
se věnují péči o staré a nemocné, v každodenním
rytmu života je pamatováno i na tělesný pohyb.
Se světem jsou sestry spojeny počítačem opatřeným speciálním programem pro slepecké Braillovo
písmo. Kláštery těchto Slepých adorátorek existují
také ve Španělsku, v Argentině, v Brazílii, v Chile
a v Keni.
Gino Gadeggianini, italský televizní reportér, natočil o tortonských řeholnicích dokument, v němž
říká tato závažná slova: „Když jsem viděl, jak tyto
slepé sestry své utrpení s radostí přijímají a obětují, pochopil jsem, jak je důležité akceptovat, co
nám stále život nakládá na bedra. Neboť jen tehdy,
když to přijmu, mohu teprve být šťasten, zejména
potom ve společném životě s jinými stejně postiženými. Přijmout svoji bolest v modlitbě, to může
učinit opravdu šťastným.“

A jedna ze sester v Gadeggianiniho dokumentu
praví: „Ustavičné klanění před Nejsvětější svátostí
má smysl, i když venku ve světě mnozí říkají, že
my jsme svůj život promarnily. To není pravda.
V tomto materialistickém světě, který už v Boha
nevěří, je důležité, aby věřící lidé o Něm vydávali
svědectví. My to chceme dělat svým životem modlitby, právě tímto způsobem chceme světu říct, že
Bůh existuje a je třeba se k Němu modlit, ne se
honit za penězi, mocí a kariérou, ale věnovat se duchovnímu životu, to má tu největší hodnotu.
Být slepý může být darem. Už náš Otec Don
Orione řekl, že adorátorky, i když slepé, mohou
být svým životem světlem pro ty, kteří je vidí nebo
slyší. My, slepé adorátorky, obětujeme své světlo
zraku za ty bratry a sestry, kterým chybí světlo
pravdy, světlo Boží, což znamená mnohem závažnější slepotu. Tuto oběť rády přinášíme. Život bez
fyzického světla je jistě těžký, ale život bez Božího
světla musí být přímo strašný...“
Podle pramenů -bk-
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FATIMSKÝ SLUNEČNÍ ZÁZRAK ODOLÁVÁ NÁMITKÁM
V dějinách církve jsou známá mnohá údajná zjevení Panny Marie. Katolická církev uznala a prohlásila za pravá 23 z nich za posledních 500 let.
I když tento souhlas církve nezavazuje katolíka
k víře v tato zjevení, jednal by nerozumně, když
by je kategoricky popíral. To platí zvláště tehdy,
když Bůh na přímluvu Matky Boží na místě, kde se
ona ukázala omilostněným duším, vykonal zázrak
viditelný všem přítomným. Tak tomu bylo r. 1917
v portugalské Fatimě, kde se odehrála přirozeně nevysvětlitelná rotace slunce. Bylo by ovšem
vážnou chybou upnout se k tomuto mimořádnému jevu jako k „senzaci“ a nevšimnout si toho, co
Panna Maria ve svém poselství skrze tři fatimské
děti řekla. Její slova nejsou ničím jiným než aktualizací evangelia pro dnešní dobu: výzvou k pokání
a nápravě života, k modlitbě růžence a k důvěře
v Boží dobrotu. Fatimské zjevení přispělo k obrácení řady ateistů. Mezi nimi byl i německý právník
dr. Günther Stolze, který se mnoho let věnoval fenoménu fatimského slunečního zázraku. Pochopil
ho jako doklad, že Panna Maria má pravdu právě
tak, jako ji má Kristus a jeho církev, když člověka nabádají k životu v milosti a v lásce vůči Bohu
a bližnímu.
Stolze vyrostl v ateistické rodině. R. 1940 byl
malým chlapcem. Při náletu se schovala rodina
v krytu. Všichni měli strach. Malý Stolze najednou viděl starší ženu modlit se růženec. Zeptal se
jí s typickou dětskou nevinností: „Vy, paní, nemáte strach?“ „Nemám, chlapče, vždyť je tady Bůh,“
odpověděla žena. „Ale Bůh přece není,“ namítl
hoch. „Ale je, chlapče, je, slunce přece tančilo
ve Fatimě.“
Tato slova neznámé babičky nedala od té doby
Stolzemu spát. V dospělosti se zabýval čím dál
detailněji slunečním zázrakem ve Fatimě, který se
odehrál 13. října 1917 podle předpovědi P. Marie.
Ta se zjevovala od května každého 13. dne v měsíci třem dětem. Výsledkem byla konverze
dr. Stolzeho ke katolické víře. Sluneční zázrak
ve Fatimě se stal jeho celoživotním „koníčkem“,
shromáždil k němu velké množství materiálu a je
považován v současné době za jednoho z největších znalců tohoto jevu. Rakouský časopis

„Betendes Gottesvolk“ zveřejnil s ním zajímavý
rozhovor:
Pane doktore, stále lze slyšet námitku, že tenkrát 13. října 1917 se ve Fatimě jednalo o masovou hysterii.
„K tomu mám dvě odpovědi. Tou první je jednoznačné vyjádření meteorologů, že to, co se tam
dělo, je fyzikálně a vůbec přirozeně absolutně nevysvětlitelné. Druhá odpověď potom zní: Kdyby
šlo o masovou hysterii minimálně 60 tisíc lidí, kteří
zázrak viděli, tak by to byl ještě větší zázrak než
samotný jev uvedených slunečních úkazů. Vždyť
to pozorovali i zarytí odpůrci fatimského zjevení,
i lidé ve vzdálenosti 30 km, kteří se o to vůbec
nezajímali. Že by toto byla masová sugesce, to kategoricky vylučují i renomovaní odborníci na parapsychologii, např. prof. Bender.“
Takže neexistuje žádné přirozené vysvětlení
fatimského slunečního zázraku?
„O to se stále jeho odpůrci pokoušejí. V poslední době se stalo módou tvrdit, že prý se jednalo
o písečnou bouři na Sahaře, kterou vítr zanesl
až do portugalské Fatimy. Ta prý vyvolala iluzi
slunečního zázraku. Byl jsem nedávno přítomen
na přednášce nějakých fyziků, kteří to takto intepretovali. Přihlásil jsem se potom do diskuse
a namítl, že kdyby se opravdu jednalo o písečnou
bouři nad Fatimou, tak by musela být celá vesnice
poseta zrnky písku, jenže nic takového tam nebylo. Krom toho je známo, že písečná bouře zasahuje pouze malou část území, rozhodně nemohla
současně řádit ve Fatimě i ve vzdálenosti 30 km
odtud. Jak je ale možné, že přesto i v těchto obcích
tento úkaz viděli? Na to mi žádný z přednášejících
neodpověděl, jeden z nich se dokonce urazil a rozhněvaně opustil sál.“
Jsou známy „sluneční zázraky“ nebo podobné jevy i u jiných náboženství?
„Zabýval jsem se tím opravdu do podrobností. Mohu s jistotou říct, že mimo křesťanství se
s ničím takovým, jako sluneční zázrak, vůbec nesetkáváme. Nic podobného tam není. Sluneční zázraky se ve 20. stol. vyskytly i na jiných místech
mariánských zjevení, ale nikdy ne v tak velikém
rozsahu jako 13. října 1917 ve Fatimě.“
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Univerzitní profesor
svědkem slunečního zázraku

My jsme ale fatimský sluneční zázrak nezažili. Jsme odkázáni na svědectví jiných. Jak jsou
tito svědkové věrohodní?
„Já sám jsem měl možnost hovořit s více než
30 svědky tohoto zázraku a nemám důvod o jejich
věrohodnosti pochybovat. My však máme ještě
něco mnohem spolehlivějšího než svědectví přímých účastníků: fotodokumentaci tohoto jevu.
Existovaly ještě před válkou tisíce fotografií, které
zachytily tento sluneční úkaz, bohužel se jich
uchovalo do dnešní doby jen 13. Ostatní byly zničeny, což svědčí o neustálé snaze vymazat fatimské zjevení P. Marie a její poselství světu z povědomí katolíků a vůbec všech lidí.“
Vyskytl se už někdy v církevních dějinách
takový nebo podobný jev?
„Nikoliv, před Fatimou 13. října 1917 nebyl
žádný sluneční zázrak nikde zaznamenán.“
Můžeme tedy sluneční zázrak ve Fatimě označit za největší zázrak v poapoštolské době?
„Ano, to odpovídá.“
Pane doktore, děkujeme za rozhovor.
Betendes Gottesvolk 2/2009,
překl. redakce Immaculaty

Dva měsíce po posledním zjevení Panny Marie
ve Fatimě 13. října r. 1917, kdy došlo ke slunečnímu zázraku, který vidělo zhruba 70 tisíc lidí,
popsal tento jev očitý svědek univerzitní profesor
přírodních věd v portugalské Coimbře José Maria
de Provenca Garrett. Jeho sdělení je tím cennější,
že se jedná o odborníka v oboru přírodních věd a ti
nejsou lehkověrní. Píše:
„Přišel jsem tam v poledne. Od rána padal bez
přestání hustý déšť, doprovázený silným větrem,
takže hrozily záplavy. Zůstal jsem stát na ulici,
jež ležela trochu výš než místo, o němž se říkalo,
že tam probíhá zjevení. Byl jsem od toho místa
vzdálen asi sto metrů.
Déšť nyní udeřil na hlavy čekajících ještě většími proudy a promočil jejich oděvy. Byly již skoro
dvě hodiny odpoledne. Náhle sluneční paprsky
prorazily hustými mraky. Všechny pohledy se
na ně zaměřily jako přitahovány magnetem. I já
jsem se o to pokusil. Objevilo se slunce s jasnými obrysy, zářící, ale neoslepující. Ve Fatimě
jsem potom slyšel, že vypadalo jako slabě stříbrný kotouč. To mi nepřipadá výstižné. Ono mělo
naopak pronikavou jasnost, která svým leskem
připomínala perlu. Nepodobalo se měsíci za jasné
noci, neboť nemělo jeho barvu. Připomínalo zářící kolo, jehož stříbrný jas vypadal jako převzatý
od mušle.
To není poezie. Mé oči to tak viděly. Toto slunce nemělo žádnou podobnost se sluncem, které se
najednou objeví mezi mraky. Nebylo v mlze ani
zahalené mračnou stěnou jako závojem. Rychle se
sneslo ze svého pozadí dolů. Tento zářící kotouč
se prudce pohyboval, kroužil s neobyčejnou rychlostí kolem sebe sama. To vyvolalo v zástupu křik
a strach. Slunce se ještě více odpoutalo od oblohy
a přiblížilo se k zemi v krvavě rudé barvě, hrozící
všechno spálit. Byly to strašlivé okamžiky.
Všechny tyto jevy, které jsem uvedl a popsal,
jsem pozoroval naprosto chladnokrevně, plně při
smyslech a bez jakéhokoliv vnitřního pohnutí.
Přenechávám jiným, aby je posoudili.“
Betendes Gottesvolk, 2/2009, přel. -ram-

22

IMMACULATA

č. 105 (5/2009)

Františkovou cestou...
Františkova pozemská pouť dosahuje svého vrcholu na hoře La Verna. Je to hora v Toskánsku,
východně od Florencie, v Casentinském údolí.
Nejvyšší výčnělek tohoto masivu dosahuje výše
1283 metrů nad mořem. La Verna znamená tolik
co Zimní hora, což říká něco o jejím drsnějším podnebí. Hora patřila místnímu šlechtici panu
Orlandu z Chiusi, který ji už v r. 1215 nabídl
Františkovi a jeho bratřím jako příhodné místo
k usebranosti a rozjímání. Světec vděčně tento dar
přijal a vždy znovu se sem rád uchyloval, zvláště aby zde trávil postní období. Když poprvé se
svým doprovodem na tuto horu vystupoval, vítalo
jej podle tradice veliké množství opeřenců, kteří
se slétli jako na nějaký ptačí sněm. Bratři zde vybudovali skromné chýše a svatyni zasvěcenou tak
jako v Porciunkuli Panně Marii, Královně andělů.
V létě r. 1224, dva roky před smrtí, přichází
sem František kolem svátku Nanebevzetí Panny
Marie naposled, aby zde prožil čtyřicet postních
dnů před slavností sv. Michaela archanděla, jehož
velmi uctíval.
La Verna je místem Františkovy nejniternější
zkušenosti s Bohem. Rozeklaná srázná hora připomínající obrovský zbloudilý balvan probouzela
ve světcově srdci vzpomínku na Kristovu smrt,
kdy skály pukaly. Skalní převis, mohutné Sasso
spico, bylo světcovým úkrytem před nepohodou
i místem rozjímání. Legendární podání vystihuje bezpochyby pravdivou skutečnost, že světcův
pobyt se zde neobešel bez určitého boje s temnými mocnostmi. Dodnes se ukazuje na La Verně tzv.
Precipizio, místo nad hlubokou prohlubní, odkud
prý ďábel chtěl svrhnout sv. Františka, ale on se
přitiskl ke skalnímu masivu a skála přijala do sebe
vtisk jeho těla.
Při svém posledním pobytu na La Verně tušil
světec hned od počátku, že jej tu tentokrát čeká
něco mimořádného, že Bůh bude od něj cosi velkého žádat. Tak jako na počátku svého obrácení
i zde hleděl blíže poznat Boží vůli. Třikrát otevřená kniha evangelia vždy ukázala místo, kde se popisuje Kristovo utrpení. Od té chvíle se František
zcela ponořil do rozjímání o tajemství kříže.

Jednou časně zrána – bylo to kolem svátku
Povýšení svatého kříže – se František modlil
na osamělém místě a vroucně prosil Ježíše Krista,
aby mu prokázal dvě milosti, dříve než zemře: aby
na svém těle i ve své duši zakusil bolesti jeho vykupitelského utrpení a zároveň aby ve svém srdci
cítil tu lásku, s kterou náš Pán trpěl za nás. Podle
líčení životopisců měl vzápětí zvláštní vidění:
rychlým letem se k němu blížil zářící seraf mající
šest křídel: dvě se zdvihala nad hlavou, dvě byla
roztažena k letu a dvě zakrývala spodní část těla.
Mezi křídly spatřil František podobu ukřižovaného
člověka, jehož ruce i nohy byly přibity. Neobvyklý
zjev se před ním zastavil. Světec v tu chvíli pocítil
radost smíšenou s bolestí: radost nad zářícím zjevem a vlídným pohledem serafa, bolest a soucit
nad ukrutností ukřižování. Když vidění zmizelo,
pocítil František ve svém srdci nesmírný žár lásky
a zároveň bolest na svém těle: jeho ruce i nohy
byly jakoby probodeny a z krvácejících ran vyčnívaly zvláštní výrůstky na způsob hřebů: kulaté hlavičky na vrchní straně nohou a v dlaních, zatímco
na svrchních částech rukou a chodidlech vybíhala
zahnutá podlouhlá špička. A konečně ve světcově
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pravém boku byla široká otevřená rána čerstvě krvácející.
František chtěl nejprve vše utajit, avšak na dotaz
obecně formulovaný mu kterýsi bratr řekl, že to, co
mu Bůh zjevil a prokázal ve skrytosti, není určeno
jen pro něj, ale také pro duchovní dobro ostatních.
A tak bratřím, kteří byli tehdy s ním na hoře, vypověděl, co se událo, avšak to, co mu sdělil nebeský
zjev, nemínil a snad ani nedovedl lidskými slovy
vyjádřit. Ukrýval rány, jak mohl, ale protože bylo
zapotřebí je obvazovat, spatřili je jeho nejbližší vícekrát ještě během života a po smrti mnoho
svědků.
Označení světce ranami Kristova utrpení nazýváme stigmatizací – od řeckého stigma, což znamená pečeť. Stigmatizace je jakousi projekcí, promítnutím Kristova ukřižování na tělo Františkovo.
Není podstatné zkoumat, nakolik silný vnitřní prožitek může vyvolat i účinky somatické – proměnu těla. Oblast přirozena a nadpřirozena se může
zde prolínat: Bůh je svrchovaným pánem v jedné
i druhé oblasti. Podstatné je, že světec byl zcela
proniknut láskou k Ukřižovanému a touhou s ním
trpět. Stigmatizace je pečetí nadpřirozené lásky.
Bolest trpěná z lásky ústí do radosti. František
zkrvavenou rukou píše své „Chvály Nejvyššího“
a později po probdělé noci – to už nebylo na La
Verně – složí svou „Sluneční píseň“, ve které velebí Původce tvorů. Ta píseň dodnes vlévá do srdcí
radost. Františkova probodená ruka žehná, zahřívá, uzdravuje. Po svátku sv. Michaela archanděla
odchází František z La Verny. Dojemně se loučí
se svými bratry i s místem, jež mu bylo tak drahé.
„Sbohem, sbohem, sbohem, zůstávejte v pokoji,
nejdražší synové ... sbohem, sbohem, už se sem
nevrátím.“ František se stal živým obrazem Krista
a i dnes nám připomíná, že jedině Kristova láska
může zahojit rány způsobené hříchem.
František se vrací do Assisi, kde kdysi začalo
jeho obrácení. Po dvou letech v sobotu 3. října
1226 v době večerních Chval, když se modravý soumrak snášel na Spoletské údolí, nastala
Františkova poslední hodina zde na světě. Leží
na prostém loži v chýši nedaleko Porciunkule.
Ještě naposledy mu zazpívají Sluneční píseň a pak
si dává přečíst z evangelia sv. Jana stať o utrpení
Páně. Pak žehná bratřím a konečně slabým hlesem
začíná zpívat žalm: „Hlasitě volám k Hospodinu,

hlasitě Hospodina zapřísahám... Vyveď mě ze žaláře, abych chválil tvé jméno. Obklopí mě spravedliví, až se mě ujmeš!“ (Ž 141) A pak jeho svatá
duše vstoupila do věčného Božího jasu.
Hlavní význam Františkův je v tom, že znovu
lidem přiblížil Krista. Vždyť ve svých svatých jako
by Kristus vždy znovu přicházel na svět. Není pochyb o tom, že sv. František je první církevní osobností 13. století, ačkoliv byl pouze jáhnem.
Kéž by i každý z nás svým věrohodným křesťanstvím byl zvěstovatelem Krista!
P. Petr Alkantara Houška OFM

Svatý František z Assisi

Povzbuzení
k chválám Božím
Bojte se Pána a vzdávejte mu čest.
Hoden je Pán přijímat chválu a čest.
Všichni, kdo se bojíte Pána, chvalte ho.
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou.
Chvalte ho nebesa i země.
Chvalte, všechny řeky, Pána.
Dobrořečte Pánu, děti Boží.
Toto je den, který učinil Pán,
jásejme a radujme se v něm.
Aleluja, aleluja, aleluja! Král izraelský!
Každý duch ať chválí Pána.
Chvalte Pána, neboť je dobrý;
všichni, kteří toto čtete,
dobrořečte Pánu.
Všechna stvoření, dobrořečte Pánu.
Všechno nebeské ptactvo chval Pána.
Všechny děti chvalte Pána.
Jinoši a panny, chvalte Pána.
Hoden je Beránek, který byl zabit,
přijímat chválu, slávu a čest.
Ať je velebena svatá Trojice
a nerozlučná Jednota.
Svatý archanděli Michaeli,
chraň nás v boji.
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Minoritské kláštery v České republice. K 800. výročí vzniku Řádu minoritů.

foto: bB

Konvent Matky Boží v Jihlavě

Pověsti říkají, že jihlavský konvent je nejstarším
minoritským klášterem v našich zemích. Nejstarší
kroniky však jsou střízlivé a uvádějí, že o počátcích a zakladatelích kláštera nelze nic říci. Je jisté,
že klášter vznikl spolu s městem někdy ve čtyřicátých letech 13. století, písemně je doložen poprvé
až roku 1257. Dnešní kostel představuje vzácně dochovaný typ mendikantských staveb, jeden
z nejstarších toho druhu u nás.
Významně se klášter zapsal do dějin Jihlavy
v roce 1402, kdy v noci z 19. na 20. února došlo
k přepadení města rotami loupeživých rytířů, které
se přes hradby dostaly do kláštera. Menší bratři,
zachovávající noční chór, však rychle zburcovali
celé město, takže útok byl odražen. Na památku
této záchrany města byla nejprve v presbytáři zasazena kamenná deska, později byla celá událost též
znázorněna na fresce, dodnes zachované.
Husitské války klášter v katolické Jihlavě přežil
bez úhony, po jejich skončení se vzmáhal, což se
projevilo nejen růstem majetku, ale i stavebními
aktivitami. Kamenná deska vyjadřující vděčnost
šlechetné dárkyni Elišce z Petrovic se díky špatně
přečtenému letopočtu po čase stala nedobrovol-

ným základem pověstí o tom, že kostel pochází
z 11. století. Nastupující protestantismus ohrozil
existenci kláštera v samých základech, ten však
přežil. Pozdější barokní přestavby v 18. století způsobily narušení vzácné gotické křížové chodby.
Za josefínských reforem klášter unikl zrušení, i při zdejším kostele byla zřízena roku 1784
druhá městská farnost, nejprve spravovaná diecézním knězem a od roku 1800 přímo členy kláštera.
Za totality sloužily klášterní budovy školským
účelům a zčásti též farnímu úřadu.
red.
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Obviňování
Když jsme frustrovaní, plní zlosti a nepokoje,
stává se nám, že obviňujeme okolí. Chceme se zbavit toho, co nás tíží, a děláme to často téměř bezmyšlenkovitě. Z našich úst plynou ostrá, zraňující slova,
vybuchneme a pak se za to stydíme. V dnešní době
máme my i naše děti více práce, než bylo dříve zvykem, a žijeme ve stále větším stresu. Uvnitř rodiny
naše potřeby kolidují, což zase zvyšuje napětí. Hněv,
zlost a urážky se vyskytnou zajisté v každé rodině. Je
možné vyjádřit své pocity podle pravdy, ale tak, aby
druhá osoba byla ochotna nás vyslechnout a zamyslet se nad tím, co jí chceme povědět?
Není to snadné, ale stojí to za úsilí. Nejprve si
musíme uvědomit, že slova: „Proč všude necháváš nepořádek?“, „Nedá se s tebou dohodnout!“,
„Vůbec nepřemýšlíš!“, „Zase máš zpoždění!“, „Ty
snad nikdy nepochopíš...“, „Jsi hloupá!“ – nepřimějí druhou osobu ke změně chování. Stává se
naopak, že výsměchem vyprovokujeme dospívající děti k tomu, aby odpověděly stejným způsobem, a roztočíme spirálu oboustranně nepříjemného chování. Co však dělat v atmosféře nabité
napětím a zlostí? Nejprve si uvědomit svou zlost
a informovat o ní okolí. Autorky Faber a Mazlish
v knize o dospívajících uvádějí: „Je velice těžké
myslet a mluvit racionálně, když je člověk rozčilený. Když moje dospívající děti udělaly něco, co mě
vyvedlo z míry (a to se stalo
mnohokrát), křičela jsem:
Teď jsem rozčilená tak, že
neodpovídám za své činy
ani slova! Radši se ke mně
nepřibližujte! Byla jsem
přesvědčená, že je to
chrání a mně dává
trochu času, abych
vychladla.“ Poté
je třeba využít
nějakou vyzkoušenou metodu
pro vyprchání
naší zlosti (domácí
práce,
telefonický
rozho-
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vor s manželem, šálek silného čaje, prolistování
oblíbeného časopisu nebo jakoukoliv konstruktivní
činnost, která nám pomáhá).
Potom, poněkud uklidněni, můžeme konečně
povědět, o co nám jde. Nejdůležitější je mluvit
jedině o sobě – o svých pocitech, očekáváních,
o tom, s čím nemůžeme souhlasit a na čem nám záleží. „Mrzí mě, žes mi předem neřekla, že odcházíš
na celý večer.“ „Když na tvou prosbu peču cukroví
na třídní vánoční besídku, chtěla bych od tebe uslyšet slovo: děkuji.“ „Nerada organizuji celý úklid
domu. Ráda bych uslyšela: Mami, umyla jsem
koupelnu, vyluxovala schody a mohla bych udělat
ještě jednu věc. Co nejvíc potřebuješ?“ „Velice mi
záleží na tom, aby ses vrátil domů před jedenáctou.“ „Nemohu souhlasit s tím, abys jela na hory
sama s kamarádem. Zkusme vymyslet, jak to udělat, abych já byla klidná a ty spokojená.“
Když jsou na obou stranách příliš silné emoce,
pak obviňování, urážení, výsměch, vyhledávání
chyb je snadnější. Rozeznání vlastních pocitů, konfrontace s nimi, vyjádření, o co nám skutečně jde,
vyžaduje úsilí. Sebeovládnutí, byť namáhavé, nám
ukazuje, že jsme na dobré cestě. Následně se dostaví pocit uspokojení, že jsme si uměli poradit v napjaté situaci. Pokud se nám ji totiž povede jednou
takto vyřešit, můžeme se na to příště odvolávat:
„Když jsem to dokázala tehdy, poradím si i teď.“
Jolanta Basistowa, Źródło 3/2008
foto: Klaus23 | Dreamstime.com
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Rozlúčka so starou
mamou Grace
Moja matka mi raz v studený októbrový večer zatelefonovala. „Ahoj Janet. Chcem ti povedať, že stará
mama Grace zomiera.“ Potom povedala, že stará
mama začala pred dvomi dňami odmietať jedlo.
Pomyslela som si: „Aké je to zvláštne.“ V deň,
keď moja stará mama prestala jesť, začala som novénu k severoamerickým mučeníkom. Môj úmysel: spása starej mamy. Nezačala som novénu
preto, žeby som vedela veľa o týchto svätcoch
alebo že som bola inšpirovaná – jednoducho sa mi
zdalo, že je to dobrá vec.
„Nečakáme, že sem prídeš,“ pokračovala moja
matka. „Bola si tu v auguste a s tými malými
deťmi...“ Jej hlas sa strácal. Ale moje myšlienky už preklenuli 1440 km medzi mojím domom
v Georgii a New Yorkom, kde bývala moja stará
mama. Veľmi som túžila byť pri nej.
„Ó, budem tam,“ uistila som matku. „Budem
tam o pár dní.“

Miláčik starej mamy
Moja stará mama Grace bola pre mňa veľmi
vzácna. Boli sme si vzácne navzájom. Tešila sa
z narodenia svojich dvoch synov a potom z narodenia svojich dvoch vnukov, mojich bratov. Ale ja
som bola prvé dievča – a ako sa ukázalo, bola som
aj posledná v dvoch generáciách.
Hoci rodičia dbali o to, aby zo mňa nevyrástol
nespratník, stará mama ma rozmaznávala. Myslím
si, že sme pokazili jedna druhú. So starým otcom
sa rozviedla v roku, keď som sa narodila, takže
som bola dokonalým liekom na jej zlomené srdce.
A hoci som bola uličníčka, stará mama ma vychovávala, aby som bola hrdá na to, že som dievča.
Bola mojou hrdinkou.
Položila som telefón a snažila som sa spracovať
tú smutnú správu. Modlila som sa, aby si Boh spomenul na niečo, o čo som ho prosila pred 2 rokmi:

foto: Sandor Kacso | Dreamstime.com

Mala som výsadu byť svedkom „obrátenia mojej
starej mamy na smrteľnej posteli“.

„Aby som držala starú mamu za ruku, keď bude
vchádzať do slávy.“ Bola to odvážna modlitba.
Problémom nebola len vzdialenosť a môj zaneprázdnený život. Veľká prekážka spočívala v tom,
že stará mama nemala vzťah k Ježišovi a nikdy sa
o tom ani nechcela rozprávať.
Stále som sa však modlila, keď som šla za manželom. Je to dobrý človek, takže všetko zariadil
tak, aby som mohla hneď odísť.

Duchovný zápas
Stará mama už spala, keď som prišla do domova
dôchodcov. Strávila som pri nej celú noc. Modlila
som sa ešte vrúcnejšie než kedykoľvek predtým.
„Urob ma odvážnou,“ prosila som Boha. Vedela
som, že mám sklon prosiť váhavo. „Použi ma, aby
si priviedol starú mamu k sebe. Ukáž mi, čo mám
povedať.“
A prosila som ešte o niečo: „Prosím, Ježišu, daj
mi znamenie, aby si ma uistil, že stará mama je
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naozaj s tebou. Nech sa nevrátim domov v neistote, či je spasená.“
Keď nastalo ráno, stará mama sa na mňa pozrela a krásne sa usmiala. „Milujem ťa, stará mama.“
Stlačila mi ruky a prikývla, nemohla povedať slová:
„Aj ja ťa milujem.“ Jej žiarivá tvár mi to však povedala.
Prišla hodina pravdy. Zamrmlala som rýchlu
modlitbu a pokračovala: „Ježiš ťa tiež miluje, stará
mama.“ Všetka moja váhavosť zrazu zmizla. Bola
som úplne sústredená, akoby Boh zatiahol záclonu,
aby sme mali súkromie.
Ale v tej chvíli sa zmenila aj tvár starej mamy.
Jej úsmev sa vytratil a oči sa zúžili. Dýchala namáhavejšie. Akoby som sledovala duchovný zápas.
„Počula si ma, stará mama?“ spýtala som sa.
„Ježiš ťa tiež miluje.“ Ale nepočula ma – akoby
hlboko spala. Vnímala som však, že nie je pokojná. Naliehavo som začala prosiť Ježiša, aby ju
vyslobodil spod zlých duchovných vplyvov, ktoré
ju trápia.
„Ježišu, nech ťa nič neodlúči od starej mamy.
Modlím sa v tvojom mene, aby si ju vyslobodil
od Zlého v tejto chvíli smrti. Chráň ju pred pôsobením diabla a zachráň ju, Pane. Priveď ju k slobode, aby ťa po celú večnosť mohla chváliť s tvojimi
svätými.“
Takto som sa modlila asi hodinu. Vtedy mi prišli
na myseľ štyri slová: svätená voda a krstné sľuby.

Čas narodiť sa
Na druhý deň ráno stará mama vyzerala ako
obyčajne – usmievala sa a bola šťastná, že ma vidí.
Ale vedela som, že som ešte niečo nedokončila.
Prišla som pripravená.
„Dobré ráno, stará mama,“ usmiala som sa.
„Musím sa ťa niečo spýtať.“ Naklonila som sa
k nej, aby počula otázku.
„Viem, že tvoji rodičia ťa dali pokrstiť ako dieťa,“
začala som. Zistila som to len nedávno, keď môj
strýko našiel v podkroví jej krstný list. „Priniesla
som teda svätenú vodu, aby som ti pomohla obnoviť krstné sľuby. Chcela by si to urobiť?“
Stará mama nebola pokrstená v Katolíckej cirkvi
a dlho nebola v nijakom kostole. Kládla som

si otázku: „Počula vôbec niekedy tieto sľuby?“
Rozhodla som sa však pokračovať. Dôverovala
som Bohu, že preklenie medzery.
Stará matka prikývla: „Áno.“ Chcela, aby som
pokračovala. Začala som pomaly čítať krstné
sľuby, aby vnímala každé slovo. Namiesto nej
som odpovedala, keďže nemohla hovoriť. Keď som
prečítala záverečnú modlitbu – o novom narodení v Kristovi – žiarila a hlboko a pokojne si povzdychla. Takmer som mohla vidieť, že spočinula
v Ježišovom náručí.

Nebeská realita
To bola posledná príležitosť, keď som mohla komunikovať so svojou starou mamou. Po tom ráne
upadla do zmäteného stavu a už nikoho nespoznávala. Naďalej som bdela pri lôžku a modlila som sa
za jej dušu ruženec za ružencom.
Koniec prišiel o štyri dni. Držala som starú
mamu za ruku. Počúvala som, ako je jej dych čoraz
plytkejší. Bola to veľmi zvláštna skúsenosť – akoby
som sledovala narodenie dieťaťa. Nemohla som
od nej odtrhnúť oči.
Len môj strýko a teta boli pri nás, ale zdalo sa,
že celá miestnosť je preplnená nebeskou rodinou
starej mamy. Mohla som cítiť prítomnosť Ježiša,
Panny Márie a samozrejme svätého Izáka Joguesa
a iných severoamerických mučeníkov, ktorých som
prosila o orodovanie. Hoci som to nevidela očami,
môj duchovný zrak mi hovoril, že nebo a zem sa
v tej miestnosti stretli.
Keď stará mama vydýchla naposledy, premohla
ma radosť i vďačnosť. Boh odpovedal na moju najhlbšiu modlitbu: Bola som si istá, že ide do slávy,
a zomrela, keď som ju držala za ruku.
A moje znamenie? Boh sa postaral aj o to.
Nevedela som o tom, keď som začala pred deviatimi dňami novénu, ale sviatok severoamerických
mučeníkov je 19. októbra. To bol deň smrti starej
mamy. Boh mi dovolil zohrať úlohu v jeho pláne
lásky k starej mame, keď som vzývala tých mučeníkov. Som si istá, že ju priviedli domov.
Janet Hatfieldová,
převzato ze Slovo medzi nami 9/2008
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Drahé děti,
když se Pán Ježíš poprvéé setkal
k l se svatým
ý
Petrem, ten se nejmenoval Petr, ale Šimon.
Řekl mu: „Šimone,
ty se budeš jmenovat
Petr.“ Česky to znamená „Skála“. Šimon
nevěděl, proč mu Ježíš
dává takové jméno. Ale
dověděl se to později.
Petr, tak jako řada
ostatních apoštolů, byl
rybářem. Bydlel u velikého jezera Genezaretského v městě Kafarnaum
se svým bratrem Ondřejem, také rybářem a potom
také apoštolem. Teď je tam kostel, který stojí
na sloupech jako na nohách a v pohledu ze strany
má tvar obrovské ryby. Až někdy pojedete do Svaté
země, můžete navštívit také tento kostel.
Když na výzvu Pána Ježíše zázračně ulovili naráz
ohromné množství ryb, Petr se považoval za nehodného být s Pánem Ježíšem a řekl: „Pane, odejdi ode
mne, jsem člověk hříšný.“ Ale Pán Ježíš mu odpověděl: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.“
Jednou se Pán Ježíš zeptal apoštolů: „Za koho
mě pokládáte?“ Petr odpověděl: „Ty jsi Kristus,
Syn živého Boha.“ Pán Ježíš mu nato řekl: „Ty jsi
Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev
a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče
od nebeského království: co svážeš na zemi, bude
svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ („Svázat“ nebo „rozvázat“ znamená něco přikázat nebo dovolit.)
Při poslední večeři Petr příliš spoléhal na své
vlastní síly, místo aby pokorně prosil o Boží
pomoc, myslel si, že je statečnější než ostatní, ale
„pýcha předchází pád“. Ze strachu třikrát zapřel,
že zná Ježíše. Ale hned potom toho s pláčem litoval a Pán Ježíš mu odpustil. Pro Petra to bylo nezapomenutelné poučení, že člověk si nesmí o sobě
myslet, že je lepší než druzí, a že je třeba vždycky
prosit o Boží pomoc. Často na to zapření vzpomínal a vždycky při tom plakal.

foto: Anton Frič, Res Claritatis

Nástupce svatého Petra

Pán Ježíš mu toto zapření předpověděl, ale řekl mu
také: „Já jsem za tebe prosil, aby tvá víra nepřestala.
A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry.“
Po zmrtvýchvstání se Pán Ježíš dříve než s ostatními apoštoly nejdříve setkal s Petrem. Za několik dní potom se ho třikrát zeptal: „Miluješ mě?“
A po každé jeho odpovědi: „Pane, ty víš, že tě
miluji“ mu řekl, aby pásl jeho ovce a beránky,
to znamená lidi. Také mu předpověděl, že zemře
mučednickou smrtí. To se stalo po téměř čtyřiceti
letech, když byl svatý Petr při pronásledování církve v Římě ukřižován. Tam byl také pohřben a nad
jeho hrobem byl později postaven krásný kostel,
jeden z největších na světě. Hlavní oltář je právě
nad hrobem svatého Petra.
Ale Pán Ježíš buduje svou církev stále dál, nejen
po dobu pozemského života svatého Petra. Jak
řekl: „Po všechny dny až do konce světa.“ Proto
po smrti svatého Petra nastoupil jiný a po něm zase
další až dodnes. Je nazýván „papež“ (to znamená
„otec“) nebo „Svatý otec“. Nynější nástupce svatého Petra se jmenuje Benedikt XVI. Ten je teď tou
„skálou“, na které Pán Ježíš stále buduje svou církev, ten je teď tím „pastýřem ovcí Kristových“, ten
teď „utvrzuje své bratry“ ve víře a věrnosti Kristu.
Jeho návštěva v naší zemi je vzácným darem
pro nás všechny. Lidé věřící i mnozí nevěřící
v celém světě se na něho dívají s velkou úctou,
slyší nebo čtou jeho slova plná moudrosti, víry,
naděje a lásky.
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Modleme se za to, aby jeho návštěva u nás
přinášela mnoho milostí, pokoje a radosti a aby
to i pro mnohé nevěřící byl začátek cesty k víře.
Prosme o přímluvu Panny Marie, kterou Svatý
otec velmi často připomíná a vybízí k modlitbám
za její přímluvy a pomoc.
S přáním ustavičného Božího požehnání Vás
všechny srdečně zdraví
Váš P. Bohumil Kolář

w?5B
Chtěla bych poděkovat Panně Marii za ochranu na cestě za prací do ciziny, kdy práce nevyšla
a já byla na ostrově bez peněz, jídla a letenky.
Díky lidem, kteří mi byli posláni do cesty, jsem se
za dva dny mohla dostat domů. Také děkuji Panně
Marii Římovské za pomoc s bolestí zubu.
Jana

Chtěla bych poděkovat za přijatá dobrodiní.
Po nepříznivém verdiktu lékařů, že se druhého dítěte nemusíme dočkat, jsme se přece jen dočkali.
Díky všem svatým, k nimž jsme volali o přímluvu,
naší velké Přímluvkyni, Panně Marii, a hlavně milosrdnému Bohu, který je nade vším.
M. Š.

Vážená redakce, ráda bych Vaším prostřednictvím chtěla veřejně poděkovat Panně Marii
za všechny přímluvy u jejího Syna. Mockrát vyslyšela mé prosby v těžkých situacích, ať už to byla
nemoc manžela, potíže syna při stavbě rodinného
domku, nebo jiné těžké rodinné situace. Vždy nás
přijala pod svůj plášť a vše se v dobré obrátilo.
Matko ustavičné pomoci, mnohokrát děkuji
a prosím i nadále o ochranu a přízeň pro moji velkou rodinu.
s vděčností Marie z Valašských Klobouk

Milí přátelé z časopisu Immaculata, konečně se
dostávám ke splnění svého slibu, který jsem dala
naší Mamince P. Marii Pomocné.
V loňském lednu jsme zažili zázrak, můj muž
Pavel se dostal do nemocnice se silným zánětem
slepého střeva. Problémy měl už dříve, ale nepozna-

li jsme pravý stav. V těle měl už rozsáhlou otravu
a hrozilo odebrání ledviny. Lékaři už nedávali žádnou
naději na uzdravení. Snažili se ze všech sil a jsme jim
hodně vděčni za jejich zájem o člověka.
Ve stolku u postele byla přiložena zázračná medailka P. Marie a voda z Turzovky. Neustále byli
v modlitbách příbuzní a známí a sloužila se za něj
i mše svatá. Stav se začal lepšit a můj muž se mohl
ke konci února vrátit.
Díky Tobě, Matičko Boží, prosíme Tě, i dál nás
opatruj a žehnej nám.
vděčná čtenářka A. Nováková

Chci poděkovat všem, kdo se podílejí na vzniku časopisu Immaculata, který odebírám s radostí
mnoho let. Leckterá jiná křesťanská periodika jsem
za tu dobu postupně odhlásila, jiná přestala existovat. Některá odebírám ze setrvačnosti, z piety...
Immaculata má široký záběr, dotýká se témat,
která jsou pro mne důležitá. Je skromná formátem,
zato hluboká a pravdivá. Vždy se najdou i příspěvky, zkušenosti, které dojmou k slzám, dotknou
se srdce, přinášejí smysluplnou inspiraci. Veliký
obdiv a speciální dík patří vašemu věrnému dopisovateli, dr. Radomíru Malému, jehož fundované
a odvážné články nepřinášejí pouze informace, ale
přispívají výrazně k formaci duchovního života.
Někdy mne napadá, že je to takový prorocký hlas
volající na poušti. V posledním čísle jsou od něj
dokonce tři články, jeden lepší než druhý. Snad
český národ nezahyne, dokud má takové muže,
kterým je zákon Boží nade vše.
Mgr. Michaela Auerová

Děkuji Panně Marii Neposkvrněné, že vidím
a nebolí mě levé oko. V únoru r. 2008 jsem měla
úraz oka. Přesto, že jsem viděla, cítila jsem bolest
a štípání očí. Lékař konstatoval, že budu muset
užívat kapky a příliš se nenamáhat. V květnu jsem
byla na pouti v Něpokalanově. Po ní jsem zjistila,
že oko je zcela v pořádku. Medicína je nejednou
bezradná, Maria však nikoliv. Bůh existuje a vždy
vyslyší naše prosby.
vděčná Bogumiła P., Pruszcz Gdański, 2009

Svou vděčnost dále vyjadřují:
M. T. J., Karolína z Moravy.
O modlitbu prosí:
Veronika Zapletalová z Čáslavi.
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Přesně tak by se dal charakterizovatt životopis sv. Františka
z Assisi, vydaný právě nyní brněnským Konventem minoritů pod názvem „Svatý František Serafínský“. Jde o volné zpracování starší knihy
P. Bonaventury J. Wilhelma.
ství literatury. Psát o něm se zdá být
O sv. Františku existuje velké množství
ečnosti jde ale o velice obtížné téma.
na první pohled jednoduché, ve skutečnosti
ne do jednoho ze dvou extrémů: buď
Snadno se může stát, že autor upadne
se zaměří na mystickou a nadpřirozenou stránku světcova života, nebo
sto opomíjí fakt, že zapouze na tu přirozenou. V prvním případě se často
kladatel Menších bratří žil v konkrétní historické době, byl příslušníkem
ů Ve druurčitého národa a podléhal způsobu myšlení svých současníků.
hém případě se naopak odsouvá do pozadí skutečnost, že František byl
ích a misijních akcí, ale hlavně
nejenom nábožensko-mravní reformátor a organizátor velkolepých charitativních
mystik, pevně zakotvený v nadpřirozenu, jehož život sám Bůh poznamenal mnohými zázraky.
Wilhelmova kniha v podání brněnských bratří minoritů se dokázala oběma úskalím vyhnout. Podařilo se
jí pevně uchopit Františkův život v jeho dějinném a duchovním kontextu a zároveň vyzvednout všechno to,
v čem tento světec pronikl za horizont 13. století, do něhož jej Pán postavil. František je osobností nadčasovou, která má co říci každé době a každé generaci. A to jak svojí přirozenou reakcí na nešvary své doby, především na konzumně materialistické zaměření značné části obyvatelstva, tak i svou jednoznačnou zakotveností
v Ježíši Kristu, na niž On sám odpověděl nadpřirozenými zásahy. To všechno nám nově vydaný Františkův
životopis předkládá čtivou a poutavou formou, připomínající poněkud světcův životopis z pera dánského spisovatele a katolického konvertity Johanna Joergensena. Kéž přinese hojné a požehnané ovoce!
-kb-
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ZPRÁVY
USA: V newyorské nemocnici Mount Sinai byla
propuštěna zdravotní sestra Cenzon-De Carlo, protože jako katolička odmítla z důvodu svědomí asistovat
u potratu. Krom toho jí byla odňata licence k výkonu
povolání zdravotní sestry. Sdružení „Alliance Defensee
Found“, na něž se postižená obrátila, nemocnici zažalovalo.
www.kreuz.net, 24. 7. 2009
Polsko: Mírně poklesl počet Poláků, kteří chodí
pravidelně každou neděli na mši sv. Je jich podle nejnovějších statistik 37 procent, r. 1998 to bylo ještě 42
procent. Vzrostl přitom počet Poláků, kteří se sice deklarují jako katolíci, ale na nedělní bohoslužby chodí
nepravidelně.
www.kreuz.net, 21. 7. 2009
USA: Kardinál z Filadelfie Justin Rigali, předseda
komise amerického episkopátu na obranu života, protestoval u úřadů distriktu Kolumbia (na jehož území
leží hlavní město Washington) proti financování potratů z veřejných prostředků všeobecného zdravotního
pojištění.
Nasz Dziennik, 6. 7. 2009
Vatikán: Prefekt Kongregace pro bohoslužbu kardinál Antonio Caňizares vyzval duchovní, aby odmítali
podávat sv. přijímání politikům, kteří hlasují pro potraty. Takové odmítnutí je nejen povinností kněze, ale
také službou blíženské lásky, neboť znemožňuje těmto
politikům dopustit se svatokrádeže, již by dokonali
tím, že ve stavu smrtelného hříchu, kterým podpora
potratů bezesporu je, by přijali Tělo Páně.
www.kreuz.net, 28. 7. 2009
Vietnam: Katolíci hromadně prchají z městečka
Dony Hoi v severním Vietnamu. Příčinou jsou fyzické útoky na ně, vyvolané místními komunistickými
médii. Všechno začalo před pár měsíci, když se dožadovali návratu kostela, vybombardovaného Američany
v tzv. vietnamské válce v 60. letech. Úřady, které
na tomto místě zřídily památník, to považují za „zneuctění“ a zahájily štvavou kampaň proti tamním katolíkům. To vyvolalo hysterickou reakci. Jejich domy
jsou podpalovány, ženy a děti na ulicích přepadány
a bity. Když si místní výbor, který si katolíci utvořili,
stěžoval na útoky a násilí, policie začala místo útočníků zatýkat právě katolíky.
Nasz Dziennik, 30. 7. 2009
USA: Školská rada státu Kalifornie vyzvala naléhavě učitele základních a středních škol, aby uvolňovaly
z vyučování žákyně a studentky, které jdou na potrat –

a to i bez vědomí rodičů. Toto opatření vyvolalo ostrý
protest organizací na ochranu života.
Nasz Dziennik, 1. 7. 2009
Vatikán: V neděli 11. října v 10 hod. dopoledne v Bazilice sv. Petra kanonizoval Benedikt XVI.
5 blahoslavených. Nejznámější z nich je bezpochyby bl. Josef Damian de Veuster, kněz Kongregace
Nejsvětějších srdcí Ježíše a Marie a Ustavičné adorace Nejsv. Svátosti, který roku 1873 odešel na ostrov malomocných Molokai v Havajském souostroví, kde sám po 14 zemřel na tutéž nemoc, kterou
trpěli ti, jimž přišel sloužit. Dále je to bl. Zygmunt
Szczęsny Feliński, polský biskup z 19. století a zakladatel Kongregace františkánských sester rodiny
Mariiny; španělský dominikán bl. Francisco Coll
y Guitart, kněz z 19. století a zakladatel kongregace sester dominikánek od Zvěstování Panny Marie;
bl. Rafael Arnáiz Barón, mnich z řádu trapistů žijící
v první polovině 20. století, a francouzská řádová sestra bl. Marie od Kříže (Jeanne) Jugan, zakladatelka
kongregace Malých chudých sester žijící na přelomu
18. a 19. století.
podle RaVat, 11. 10. 2009
Arcibiskup Christoph Schönborn nabádá kněze,
aby pomohli lidem hovořit s Bohem a otevřeli kostely pro ty, kdo chtějí uctívat Nejsvětější svátost.
Řekl to na exerciciích pro kněze pořádaných v Arsu.
Připomněl, že svatý Jan Vianney nabádal farníky, aby
se modlili před svatostánkem a říkali: On je tady, on
je tady.
Jsou-li kostely zavřené, zraňuje to Kristovo Tělo,
řekl arcibiskup. Dělejte všechno možné i nemožné,
aby mohli lidé hledat Boha a měli přístup k svátostnému Ježíši: Nezavírejte dveře kostela, prosím vás!
Připomněl, že i lidé, kteří nechodí na mši, vstoupí
občas do kostela, je-li otevřený. Pro věřící je povzbuzením, vidí-li svého kněze, jak se modlí před svatostánkem.
Res Claritatis, 4. 10. 2009
Vatikán: Vedoucí zahraničního úřadu moskevského patriarchátu arcibiskup Hilarion Alfejev pobýval
od 15. do 20. září ve Vatikánu na pozvání papežské
rady pro jednotu křesťanů. Setkal se mj. se zakladatelem společenství Sant Egidio Andreem Riccardim
a s kardinálem Walterem Kasperem. Vyjádřil se, že
čas napětí s katolickou církví už pominul. Také kardinál Kasper se pozitivně vyjádřil k současnému stavu
vzájemných vztahů.
Res Claritatis, Kathnet 24. 9. 2009
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RYTÍŘSTVO NEPOSKVRNĚNÉ

Hnutí, jehož členové se snaží o obrácení hříšníků a těch, kdo ještě nepoznali Krista, zvláště o obrácení nepřátel
Církve, o jednotu křesťanů a o posvěcení všech pod ochranou a prostřednictvím Neposkvrněné.
PODMÍNKY:
1. Odevzdat se úplně Neposkvrněné. Stát se nástrojem v Jejích mateřských rukou.
2. Nosit zázračnou medailku.
3. Zapsat se do knihy Rytířstva v sídle kanonicky ustanoveném.
PROSTŘEDKY:
1. Denně se modlit střelnou modlitbu k Neposkvrněné: „Ó Maria, bez hříchu počatá, oroduj
za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kteří se k Tobě neutíkají, a zvláště za nepřátele
Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.“
2. Využívat pro Neposkvrněnou všechny morálně dobré prostředky, jaké dovoluje stav, podmínky
a okolnosti. Nejúčinnější prostředky jsou – modlitba, pokání a svědectví křesťanského života.
3. Doporučuje se šíření zázračné medailky Neposkvrněné.
* * * Národní centrum MI, Minoritská 1, 602 00 Brno * * *

foto: Anton Frič, Res Claritatis

foto: Marieta

Papež Benedikt XVI.
v České republice

 let od založení
Řádu minorit ♦ -

Sv. František přijímá stigmata.
Giotto di Bondone, freska v Bazilice sv. Františka, Assisi.

