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Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v jubilejním ro
ce narozeni sv.Maxmiliána Kolbe: 
leden 1993
“OTCE." Dej, aby v tomto roce stého výročí narození 
sv.M axmiliána Kolbe, každý člověk přijím áním  daru víry 
uznal Boží otcovství, 
únor 1993
"NÁS." Dej, aby se každé křesťanské společenství otevřelo, jako 
sv.Maxmilián Kolbe, se stejnou láskou pro potřeby bratří a sester 
vzdálených, jako se otevírají potřebám svých nejbližších.

Ukon 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, cokoli se Ti zalíbí.

Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoli 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 rukách užitečným 
nástrojem k probuzení a největšímu vzrůstu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných 
duších a tímto způsobem 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.

Redakce čtenářům
Dostává se Vám do rukou první číslo ",Immaculaty” z nového nakladatelství v Brně. Díky Pánu Bohu, 

Neposkvrněné a Vám všem se podařilo uzavřít minulý rok bez dluhů. Desáté číslo časopisu vyjde ještě ľ 
nakladatelství Cor Jesu v Českém Těšíně. Děkujeme panu dr. Dobešovi za to, že se s ochotou ujal vydávání 
tohoto mariánského časopisu. Díky němu jsme mohli “Immaculatu” první dva roky vydávat. On také nesl 
na svých bedrech většinu práce spojené s vydáváním, distribucí a finančním zabezpečením časopisu. Nyní 
přechází veškerá práce na nás, ale věříme, že s pomocí Neposkvrněné se najde dostatek lidí ochotných 
pomáhat, aby celé dílo stále rostlo.

Na stránkách “Immaculaty” Vás chceme znovu blíže seznamovat s Neposkvrněnou a jejím prostřednictvím 
také všechny přivádět k jejímu Synu Ježíši Kristu. Je to důležité zvláště v dnešní době, kdy jsme zaplavováni 
časopisy, které lidi odvádějí od Pána Boha a tím na ně svolávají mnoho katastrof a neštěstí. Immaculata 
- Neposkvrněná nás chce všechny zachránit, ale potřebuje k tomu také naši spolupráci. Je proto důležité, 
aby se každý z nás osobně podílel na tomto apoštolátu. Možností, jak se zapojit do práce, je více. Každý 
si může vybrat to, co mu nejlépe vyhovuje.

P okračován í na str. 32



Maria pomoz, přišel čas, 
milostiplná Matko, slyš náš hlas, 
v nebezpečí a strádání 
přímluva Tvá nás ochrání.

Lidská kde síla bezmocná,
Tvá kyne ruka pomocná.
Neoslyš proseb dítek svých 
k Tobě tak vroucně lkajících.

Matkou se ukaž laskavou, 
sešli nám v nouzi pomoc svou. 
Maria pomoz, přišel čas, 
milostiplná Matko, slyš náš hlas.

Petr našich dnů
Ptali jste se mě, jaký problém lidstva 

mě nejvíce znepokojuje. Nejvíce mě 
trápí myšlenka na lidi, kteří ještě 
neznají Krista, kteří ještě neobjevili ve
likou pravdu o Boží Lásce, představa 
lidstva, které se stále více vzdaluje od 
Boha, které se chce rozvíjet a zároveň 
zatlačuje Boha na okraj anebo přímo 
popírá Jeho existenci. Představa lidstva 
zbaveného Otce a tím i zbaveného 
lásky, lidstva osiřelého a dezoriento
vaného, schopného nadále zabíjet lidi, 
které nepovažuje za své bratry, čímž 
směřuje k sebezničení a záhubě.

Svatý otec k mládeži 
Buenos Aires r. 1987.



Svatý Maxmilián Maria Kolbe
životopis - pokračování

“Nikdo nemá větší lásku...”

Těsně před druhou světovou válkou o. Max
milián Kolbe pronesl ke svým bratrům v Nie- 
pokalanově proslov na téma třetího období 
života - utrpení, které obvykle přichází po 
přípravě k práci a po jejím skončení. “Není třeba 
se bát”, říkal, “vstoupit do tohoto třetího období,

, protože utrpení přijímané s láskou nás přibližuje 
nejvíce k Neposkvrněné a vyprošuje nejvíce 
milostí, které jsou nutné ke spáse a posvěcení 
duši” . V této souvislosti přál sobě a všem 
ostatním “tak rytířsky pracovat, trpět a zemřít, 
aby zpečetili svou lásku k Neposkvrněné, tak 
rytířsky prolévat krev do poslední kapky, aby 
urychlili dobytí celého světa pro Neposkvrně
nou”. O. Kolbe toužil po celý svůj život po 
mučednictví - jednu ze svých prvních mší 
svatých odsloužil na úmysl milosti mučednictví 
a dokonce říkával: “Toužím, abych byl pro 
Neposkvrněnou rozdrcen na prach.” Neposkvr
něná tyto prosby přijala a on šel za Ní až do 
hladomorny.

V polovině září 1939 Niepokalanov obsadili 
Němci. Škody vzniklé během bojových akcí ne
byly příliš velké, ale 19. září přišlo to, co se 
zdálo být nejhorší: transport do Německa všech 
obyvatel Niepokalanova, které zde okupanti za
stihli (většina bratrů odešla z kláštera již dříve 
na příkaz představených.

Mezi transportovanými se nacházel také 
kvardián - o. Maxmilián. Cestou říkal svým 
duchovním synům: “Jedeme na misie, a to bez 
velikých nákladů, abychom získávali duše pro 
Boha skrze Neposkvrněnou.”

Skutečně, celou dobu, kterou byli v táborech 
Lamsdorf, Amtitz a pak v Ostrzeszově (od 21.9. 
do 8.12.1939) chápal o. Maxmilián jako jednu 
velikou misii. Byl to velmi obtížný apoštolát v 
tvrdých koncentračních podmínkách vůči mrav
ně zkaženým esesákům, anebo zoufalým zajat
cům, avšak velmi plodný. Příklad řeholníků, je 
jich modlitby a náboženské písně dělaly velký 
dojem.

Dne 8. prosince přesně na slavnost Nepo
skvrněného početí P. Marie byli řeholníci 
propuštěni. Po návratu do Niepokalanova o. 
Kolbe znovu organizoval řeholní život a ihned 
plánoval, jak v těchto podmínkách mají sloužit 
Neposkvrněné.

Na toto období vzpomíná br. Kamil Bana- 
szek, který šel přivítat o. Maxmiliána po návratu 
do kláštera: “Přijal mě ve své cele, pokynul, 
abych si sedl, protože právě telefonoval. Jed
nalo se o přípravu ubytování pro 3000 Poláků 
ze Zbaszynia, Leszna a Lwówka. Hovořil s 
velikým zaujetím: "Musíme udělat všechno", 
říkal, “abychom zmírnili neštěstí těchto ubožáků 
vyhnaných z domovů bez všech nejnezbyt
nějších věcí. Postarejte se o to, milé děti, 
protože to je naše poslání pro nejbližší dny.” 
Zavěsil sluchátko. Nyní se srdečně přivítal se 
mnou a když viděl, že jsem smutný, řekl: 
“Nedělej si starosti, všechno dopadne dobře. 
Nyní nemůžeme nic vydávat, a proto budeme 
pomáhat lidem prací našich rukou. Budeme sta
hovat bratry. Zítra spustíme motor, dáme do pro
vozu dílny a postaráme se o bezdomovce. Bu
deme pracovat opět pro Neposkvrněnou a pro 
duše.”



A opravdu, i když řehotníci zjistili, že klášter 
je vydrancován, nebyli tím znechuceni, ale v 
důvěře v pomoc své Ochránkyně, se pustili s 
horlivostí do práce.

Ochotně pomáhali bezdomovcům, mezi 
kterými bylo 2000 Židů. Dělili se o všechno co 
měli: bydlení, stravu, topivo, oblečení a obuv. 
Pro okolní lidi otevřeli různé klášterní dílny: pilu, 
kovárnu, klempírnu, opravnu jízdních kol, oprav
nu hodin, krejčovství, opravu obuvi, atd., které 
vedli řeholní bratři. 0 . Kolbe se pokusil dokonce 
o obnovení Rytíře Neposkvrněné, ale dostal 
povolení na vydání jen jednoho čísla (prosinec 
1940, leden 1941). Především dbal o řeholního 
ducha svých podřízených. Jako kvočna 
shromažďuje kuřátka, tak je svolával z roz
ptýlení. Díky tomu byly začátkem roku 1941 v

Niepokalanově tři čtvrtiny předválečného počtu 
řeholníků. Zavedl také neustálou, celodenní 
adoraci Nejsvětější svátosti. Takto uskutečnil 
své dlouhodobé přání. Ve volném čase psal 
knížku o Neposkvrněné a jejím Rytířstvu.

Niepokalanov fungující uprostřed ukrutné 
války udivoval všechny. Nelibilo se to však

okupantům, i když - jak to tvrdil o. Kolbe u 
okresního úřadu - působnost Niepokalanova by
la prodchnuta pouze láskou bez zasahování do 
politiky. Dne 1. února roku 1940 byl zveřejněn 
ve “Warschauer Zeitung” pomlouvačný článek o 
Niepokalanově. Ke konci toho roku se pro
slýchalo o plánovaném zatýkání, ale předsta
vený zůstal na svém místě. Dne 17. února 1941 
se v klášteře objevilo gestapo v době, kdy 
o. Maxmilián zrovna končil diktát jedné z kapitol 
své mariánské knížky věnované Neposkvr
něnému Početí. Zatčeni byli o. Maxmilián a jiní 
čtyři otcové: O. Justýn Nazim, předchozí reda
ktor “Rytíře”, o. Urban Ciešlak, rektor malého 
semináře, o. Pius Bartosik, redaktor “Rytíře” a 
o. Antonín Bajewski.

Ihned se dobrovolně přihlásilo dvacet bratrů 
na místo zatčených 
kněží, ale okupanti 
tuto oběť nepřijali, i 
když neudali žádný 
důvod zatčení.Když 
odváželi z Niepoka
lanova o. Maxmi
liána, tak on utěšo
val plačící bratry a 
říkal: “Nic se ne
děje, Neposkvrně
ná se o vás pos
tará.” Byla to pro
rocká slova.

Niepokalanov, i 
když přinesl ještě 
nejednu oběť, ne
zahynul a dokonce 

mohl přijímat řeholníky z jiných klášterů řeholní 
provincie, které byly všechny buď zavřeny, ane
bo zničeny, jako klášter ve Varšavě během 
povstání.

Jiří Domaňski



Asi rok po založení Rytířstva Neposkvrněné 
sv. Maxmilián pobízel svého bratra Alfonse: 
"Odevzdej se zcela Neposkvrněné, naší nejlepší 
nebeské Mamince. Pak vítězně a lehce překonáš 
všechny potíže .... a dosáhneš svatosti, veliké sva
tosti, což ti z celého srdce přeji." Dále pokračoval: 
"Můžeme říci, že všichni svati jsou dílem přesvaté 
Panny Marie, a zvláštní pobožnost k Ní je jejich 
společnou vlastností."

O. Kolbe pobízel všechny k úplnému 
odevzdání se Neposkvrněné, zvláště pak členy 
MI, pro které takové odevzdání se znamená pod
statnou podmínku členství v tomto hnutí.

"Kdo se bezmezné odevzdá Neposkvrněné", 
opakoval stále, "ten dosáhne v krátké době 
nejvyšší stupeň dokonalosti a nejvíce oslaví Bo- 
há." Je pravda, že svatost křesťanů spočívá ve 
sjednocení s Ježíšem a skrze Něho s celou 
Nejsvětější Trojicí, avšak "skrze Marii jdeme k 
Ježíši a právě tato cesta je nejkrásnější, nejmilejší 
a nejjistější". Každý, kdo se odevzdává 
Neposkvrněné má účast v jejím zasvěcení se Bohu 
a v její svatosti.

Odevzdání se přesvaté Panně je, jak napsal 
mariolog o. Ludvík Křupa, "nejen uznáním její 
nejvyšší dokonalosti, ale také skutečným 
uznáním jejích práv, která má v církvi jako Matka 
Boží a Matka Církve".

Nositel Nobelovy ceny Carrel napsal, že 
"cílem života je uskutečnění původního vzoru 
člověka v každém jednotlivci". Krásně vyjádřili 
tuto pravdu dva francouzští básníci Claudel a 
Péguy. První z nich píše, že "Neposkvrněná 
pěstuje v nás povolání ke slávě, kterou má sama 
a zároveň nám dovoluje, abychom sami sebe 
uskutečnili." Péguy vyznává "čím více hloubám, 
tím zřetelněji vidím, že smys
lem všeho je Neposkvrněné 
Početí, protože dokonalý člo
věk je pouze tam. Maria je vzo
rem lidstva, které chtěl Bůh mít".

Tvůrce MI tvrdil, že "naším nejvyšším 
ideálem je Neposkvrněná", a že se máme dostat 
do pole její působnosti, abychom mohli vdecho
vat její neposkvrněnost. Psal: "Napodobujeme lidi 
dobré, ctnostné, svaté, ale nikdo z nich není bez 
nedokonalosti: jenom Ona, neposkvrněná od 
prvního okamžiku své existence je prostá

jakéhokoli třeba i nejmenšího nedostatku. Proto 
ji napodobovat, přibližovat se k Ní, stát se jejím 
vlastnictvím, být jako. Ona - to je vrchol doko
nalosti člověka. Člověk se nemůže povznést 
výše." Výše je jenom Ježíš, ale Neposkvrněná, 
která je jeho dokonalým odrazem, představuje 
"formu dokonalosti Boží" - jak to obrazně říkal 
sv. Ludvík Grignion - která v nás modeluje Ježíše.

Sv. Maxmilián tvrdil, že úplné odevzdání se 
Neposkvrněné je  vtělováním 
dogmatu o Neposkvrněném 
Početí do života. Říkával, že po 
vyhlášení tohoto dogmatu je 

nutno přiložit ruce k dílu, "k uskutečnění toho, 
aby tato pravda byla v srdcích všech a každého 
zvlášť (začít však musíme u sebe)". Způsoby re
alizace nám ukazuje Maria při zjevení v Lurdech 
necelé čtyři roky po vyhlášení dogmatu, když 
řekla: "Já jsem Neposkvrněné Početí." Hlásá: 
"Pokání, pokání, pokání!", chce vejít do srdcí, 
ovládnout je  a vést cestou odříkání ke sku
tečnému štěstí, k Bohu; připravovat v nich trůn 
pro Boží lásku, pro Božské Srdce, naučit je mi
lovat, zažehnout v nich lásku, milovat toto Srdce 
v nich a skrze ně, být jimi a je učinit sebou. Tak 
vypadá skutečnost o vtělování pravdy o Nepo
skvrněném Početí. Kdo se zříká sám sebe a stává 
se vlastnictvím Neposkvrněné, nedělá nic jiného, 
než že se Jí zcela odevzdává. Ve Fatimě Matka 
Boží zřetelně požadovala: "Odevzdejte se mému 
Neposkvrněnému srdci." Vůli Boží, která se týká 
našeho zasvěcení se Neposkvrněné, poznáváme 
z poslední vůle Ježíšovy závěti (srov. J 19,25-27), 
ve které Ji nazval naší Matkou a nás jejími dětmi. 
Sv. Jan, kterému umírající Ježíš svěřil svou Matku 
a kterého také svěřil do její mateřské péče, repre
zentuje všechny křesťany, což potvrzují biblisté. 
Jan přijal Marii "k  sobě", nejen, že "otevřel pro 
Ni svůj dům, ale také i svou duši", jak to vysvě
tluje Ondřej Feuillet.

P. Ignác 
de la Potterie 
tvrdí, že Ježíš 
nám na kříži 

zjevil, že "prvním úkolem Jeho učedníků je, aby 
byli Mariinými dětmi", takto se pak stanou i 
dětmi Boha. Zasvětit se Neposkvrněné není ničím 
jiným, než tím, co učinil sv. Jan.

O. Kolbe s radostí přijímal tu pravdu, že jsme 
dětmi Matky Boží a ihned vyvozoval závěr, že 
se Jí máme odevzdat nejen jako apoštol sv. Jan, 
ale tak jako Pán Ježíš. "On Svatý Bůh", psal,

Odevzdej se Neposkvrněné

a dosáhneš svatosti



"odevzdává se Neposkvrněné zcela bez výhrad, 
stává se jejím dítětem, chce, aby Ho libovolně 
vedla po dobu 30 let. Potřebujeme ještě lepší 
pobídku?" Následujme Pána Ježíše. "Ty, dítě, Ji 
proto miluj jako Matku... Ona učiní, že se Jí budeš 
stále více podobat, stále více tě bude činit 
neposkvrněným, bude tě krmit mlékem své mi
losti. Dovol jen, aby tě mohla vést, aby tě mohla 
stále svobodněji přetvářet.... Staň se její věcí a 
vlastnictvím. A Ona udělá s tebou, co sě Jí zlíbí." 
Francouzský teolog nám připomíná ve své knížce 
Etoile du matin (Jitřenka), že "všechno, co v díle 
naší spásy činí Duch Svatý, činí skrze Marii... Být 
v Mariinu srdci, odevzdaným Marii, je totéž, jako

více se bude vzdalovat hříchu. A také bude stále 
více zakoušet v srdci pokoj, i kdyby kolem šílely 
bouře. Postupně mu Neposkvrněná zjeví všechna 
tajemství Ježíšova Srdce a jeho duše se stane 
snoubenkou Ježíše, staršího Bratra.

Všechno toto zakoušel na sobě sv. Maxmilián. 
Jednou sám sebe přirovnal k metle, kterou Nepo
skvrněná používá k malování skutečných arciděl.

Tím mínil svá apoštolská díla, jejichž vznik 
a rozvoj připisoval Neposkvrněné. "Avšak", jak 
postřehl již v roce 1943 kard. Adeodato Piazza, 
"arcidílem je zde něco zcela jiného: O. Kolbe, 
který v MI nalezl svou úplnou a heroickou formu 
svatosti". Skutečně, "zdrojem jeho svatosti, příči-

dovólit Duchu Svatému, aby v nás působil s větší 
silou a intenzitou".

Ve svátek Uvedení Páně do chrámu rozjímá
me, jak Neposkvrněná obětuje Bohu svého jed- 
norozenného Syna a velkoryse souhlasí s jeho 
spasitelným posláním, které obdržel od Otce. 
Také nás, své duchovní děti, Maria obětuje Bohu 
a Bůh nás přijímá tím více, čím více jsme se Jí 
odevzdali a dovolili jsme Jí, aby nás svobodně 
přetvářela. Proto se neobávejme, že odevzdáním 
se Panně Marii porušíme kristocentrismus anebo 
teocentrismus.

Buď si jist - říká sv. Maxmilián - že kdo bude 
více vlastnictvím Neposkvrněné, bude také více 
Ježíšův a Otcův. Je však možné, že to nebude po
ciťovat, ani si to nebude uvědomovat. Všimne si 
však, že se snaží stále lépe plnit Vůli Boží a stále

nou všech jeho heroických činů, které opakoval 
každý den a jež stanoví osnovu celého jeho 
života, bylo zasvěcení se Neposkvrněné."

Kard. Karel Wojtyla řekl 15. října 1972 v 
Osvětimi u příležitosti slavnosti věnované o. Kol- 
bemu: "Maxmilián Maria byl přijat Nebeským 
Otcem z rukou Neposkvrněné jako zralá daň 
lásky. A nyní ho Nebeský Otec odevzdal Božímu 
lidu naší doby jako blahoslaveného."

Odevzdal nám jej proto, abychom následovali 
blahoslaveného a dnes už svatého Maxmiliána, 
abychom jeho cestou skrze Neposkvrněnou po
stupovali ke svatosti. Svatý Otec Jan Pavel II. nám 
dává příklad svým, "totus Tuus", kterým se zce
la odevzdal přesvaté Panně.

R.N.



Malý, osmiletý chlapeček, Karel Gold- 
mann vstoupil s bázní do kostela řeholních 
sestřiček Dam z Fuldy, aby ministroval při 
mši svaté. Byl velmi smutný. Před hodinou 
mu zemřela maminka. Sestřička Solana 
Mayová položila něžně ruku na jeho hlavu 
a tiše mu řekla: “Nenacházím žádná slova, 
kterými bych ti vyjádřila svoji soustrast. Ale 
neboj se, od dnešního dne se budu snažit být 
tvou maminkou.”

V tento den Karel vyslechl ještě mnoho 
milých a soustrastných slov, ale poslouchal 
je bez zájmu. Také slova sestřičky Solany se 
mu zdála být vzdálená a cizí. Nejraději by 
se skryl v nějakém koutě, aby se tam mohl 
vyplakat.

Sestřička Solana vzala svá slova velmi 
vážně. Ještě téhož dne šla ke své před
stavené a pokorně prosila o dovolení, aby se 
mohla celý svůj život modlit “zvláště za ma
lého Karla”. Když dostala od matky před
stavené povolení, odešla do kostela a modlila 
se k Pánu Ježíši: “Pane Ježíši, před 26 lety 
jsem se Ti zasvětila a Ty víš, že jsem se sna
žila, abych Ti po celou dobu věrně sloužila. 
Nyní Tě prosím o jednu zvláštní milost. Chci 
se modlit celých dvacet let, aby se malý Ka
rel, kterému dnes zemřela maminka, stal 
dobrým a svatým knězem. Prosím Tě, uděl 
mi milost, abych mohla za dvacet let políbit 
Karlovy posvěcené kněžské ruce.”

To se odehrálo 26. října roku 1924, ale 
Karel nic nevěděl o modlitbách sestry Sola
ny. Jeho otec se po třech letech znovu oženil 
a přestěhoval se s celou rodinou do Kolína, 
Karel odešel s nimi. Německo prožívalo těžké 
období svých dějin. Po porážce v první světo
vé válce mělo 6 milionů nezaměstnaných, 
vlády se měnily jedna za druhou, volby se

opakovaly a nacistická strana v čele s Adol
fem Hitlerem rostla v počtu členů a v moci. 
Hitler stále otevřeněji požadoval, aby se stal 
“vůdcem” germánského národa.

Pronásledovaný policií
Jednoho lednového rána roku 1933 se 

Karel dozvěděl od svého spolužáka, že Hitler 
je v čele nové vlády. Od tohoto dne se život 
v Německu podstatně změnil: mládež začala 
pochodovat v semknutých oddílech, červené 
vlajky s černým hákovým křížem vlály na



veřejných budovách, v ulicích bylo slyšet 
bubny. Bouřlivé řeči “vůdce národa” hřměly 
v radiopřijímačích: “Jeden národ, jedna 
vláda, jeden vůdce! Německo probuď se a ve
zmi do rukou osudy národa!”

Ale děly se i jiné věci. Židé začali mizet 
z veřejného života. Nepřátelé nacismu byli 
zavíráni do koncentračních táborů bez 
soudního přelíčení a bez odsouzení. Armáda 
rostla do obrovských rozměrů a černé oblaky 
se hromadily na obzoru.

Karel se zapsal do katolického hnutí 
“Nové Německo” a velmi brzy se střetl s 
přívrženci Hitlerovy mládeže. V polovině 
října se rozhodl vstoupit k františkánům. 
Byl přijat a představení jej poslali do 
noviciátu, do kláštera ve Fuldě.

Tehdy měl Karel 20 let a vůbec nevěděl, 
že ve vzdálenosti několika set metrů v 
klášteře Dam z Fuldy, sestra Solana začíná 
svůj třináctý rok modliteb za jeho kněžství.

27. srpna 1939 udělal františkánský 
bratr Karel Goldmann maturitu s vyzna
menáním. Na druhý den dostal povolávací 
rozkaz a byl začleněn do německé armády 
- Wermachtu.

1. září 1939 Adolf Hitler rozpoutal hro
znou druhou světovou válku. Německá voj
ska napadla Polsko. Goldmann byl přidělen 
ke zvláštním policejním útvarům, pověst
ným SS. Esesáci plnili ty nejhorší úkoly: tre
sty, vyhledávání osob, mučení, zabíjení bez 
milosrdenství.

Mnozí odsouzeni na smrt
Na jaře roku 1940 německý Wermacht 

napadl Francii. V Ardenách probíhaly kruté 
boje. Němečtí vojáci byli nuceni páchat na 
civilním obyvatelstvu přímo zvěrstva. Gold
mann to všechno viděl, ale byl bezmocný. V 
srdci zuřil, ale na druhé straně pociťoval, 
že všichni jsou jen kolečka hrozné mašinerie 
v kruté válce.

V lednu 1941 Goldmann onemocněl a byl 
převezen do nemocnice v Rosenheimu v Ba
vorsku. Zde poprvé uslyšel o hrozných tá
borech smrti, kde židé, katolíci, cikáni a S lo 
vané byli hromadně likvidování. Dozvěděl 
se, že do koncentračního tábora byl odvezen 
i jeho františkánský představený. Od svého 
přítele, velitele SS, se mu podařilo získat 
dovolení vkročit do koncentračního tábora v

Dachau. Nemohl se setkat se svým před
staveným, ale viděl na vlastní oči hrozný 
život koncentračních vězňů.

Tato návštěva v Dachau (žádný Němec 
se neměl dozvědět, co se děje v koncent
rácích) bude přečinem, který ho bude dopro
vázet po celou dobu jeho pobytu ve vojsku. 
Bude pak obžalován z porušení vojenského 
tajemství.

22. června 1941 Hitler křičel v hys
terickém projevu k německým občanům: 
“Rozviňte naše slavné zástavy do větru proti 
Východu!”

Bylo to vyhlášení války Sovětskému sva
zu. Také Goldmann byl přidělen na východní 
frontu. Dříve však, než odjel, odebral se do 
Fuldy, aby se pomodlil na hrobu své matky. 
Navštívil také kostel sestřiček. Když klečel 
před oltářem, najednou uslyšel za sebou kro
ky. Obrátil se a uviděl před sebou sestru So- 
lanu.

“Ach, můj chlapec se vrátil! Jak jsem 
štastná! Řekni mi, Karle, modlíš se vždy 
zbožně?”

“Dělám, co se dá.”
“A modlíš se, aby ses mohl stát v příštím 

roce knězem?”
“Knězem v příštím roce? To je zcela 

nemožné. Neukončil jsem studia a jsem 
vojákem. Jedu na ruskou frontu.”

Sestřička Solana jej chytla za ruku a za
vedla do sakristie. Zde mu ukázala svůj se
šit, ve kterém si zapisovala všechny modlit
by za něho. Teprve tehdy se Goldmann do
zvěděl, že 26. října 1924 se sestřička rozhod
la modlit, aby se stal knězem. Nemodlila se 
jen ona. Modlily se i jiné sestřičky. Karel 
viděl v sešitě záznamy o všech modlitbách, 
růžencích a sebezáporech a jiných dobrých 
skutcích.

“Můj synu, v Písmu svatém se nemluví 
o této válce, ale je tam napsané, že Bůh 
vyslyší naše modlitby, když Ho budeme 
upřímně prosit. Jsem si jistá, že se v příštím 
roce staneš knězem. Papež ti může udělit di
spens od zkoušek, které jsi ještě neudělal.”

Goldmannovi se zdálo, že stará sestřička 
ztratila rozum. Vytáhl z náprsní tašky papír 
a řekl jí:

“Milá sestřičko, zde je napsáno, že musím 
odcestovat na ruskou frontu' a papež 
nepřebývá v Rusku.”



“Kdybys měl více víry, zajel bys ke 
Svatému Otci. Nyní mě však napadlo, že bys 
měl vykonat pouť do Lurd a poprosit Pannu 
Marii o pomoc.”

Za hodinu po tomto rozhovoru seděl Ka
rel ve vlaku, který ho vezl do Kasselu, odkud 
měl na druhý den odcestovat do Ruska. Při 
myšlence na rozhovor si Karel sáhl na čelo 
a sám sobě řekl: “Zdá se mi, že sestřička So
lana se zbláznila.”

Zatčení
Na druhý den ráno Karel stál na ná

stupišti a čekal na vlak, který ho měl odvést 
na východní frontu. Najednou k němu přišel 
nějaký důstojník a oslovil ho: “Poddůstojníku 
Goldmanne, mám na vás zatykač. Pojďte se 
mnou!”

V Berlíně se dověděli o Goldmannově 
návštěvě v koncentračním táboře v Dachau. 
Ihned byl poslán telegram: Nařizuje se, aby 
Karel Goldmann byl okamžitě přemístěn do 
trestaneckého tábora v Pau.

“A kde se k čertu nachází to Pau?”, zeptal 
se Goldmann. Dověděl se, že v jižní Francii 
nedaleko od Lurd.

Za pár dnů si mohl Karel kleknout v je 
skyni, ve které se krásná paní zjevila Ber- 
nadettě. Poslal pohlednici sestřičce Solaně. 
Ta mu za několik dnů odpověděla lístkem, 
ve kterém byla jen tato slova: “Vydrž a neu
stále se modli!”

10. července 1943 se na Sicílii vylodili 
angloamerické jednotky. Také Goldmannův 
oddíl byl odeslán na italskou frontu, aby bo
joval proti spojeneckým vojskům. Utábořili 
se na úpatí hor na západ od města Messiny. 
Boje byly tvrdé, krvavé. Goldmann velel 
malé polní nemocnici asi tři kilometry za 
frontou. Sem mu přinášeli raněné vojáky.

Vstaň a vykopej si venku jámu!
Jedné noci se na smrt unavený Gold

mann svalil na postel. Kolem druhé hodiny 
po půlnoci se najednou probudil. Zdálo se 
mu, že slyší zcela zřetelně nějaký hlas a roz
kaz. Karel se převrátil na druhý bok a chtěl 
usnout. Najednou znovu uslyšel jasný roz
kaz: Vstaň a vykopej si jámu! Rychle! 
Neotálej, nezbývá mnoho času! Za chvíli zno
vu tentýž jasný rozkaz. Goldmann pochopil, 
že to nemůže být sen. Vstal, našel si lopatu

a v tichosti vyšel ven do olivového háje při 
nemocnici. Začal usilovně kopat jámu. Stráž *
se vyděšeně dívala...

Když byla jáma už tak hluboká, že se 
mohl v ní celý skrýt, položil se na dno jámy, 
aby si trochu odpočinul. Asi po pěti minutách 
se objevila na obloze skupina nepřátelských 
stíhaček.

Poplach, křik, volání, shon. Příliš 
pozdě! Letadla přiletěla s pronikavým ra
chotem a hodila na polní nemocnici mnoho 
bomb. Když přišla skupina zachránců, na- i
lezla mezi prachem, zemí, troskami a 
mrtvolami živého jedině Goldmanna. Byl v 
bezvědomí, ale živý.

Za tři týdny Karel dostal dopis z Fuldy. 
Sestřička Solana mu psala, že jednou v noci 
před třemi týdny se vzbudila a byla plná 
strachu. Oblékla se a utíkala do kaple, aby 
se modlila za Karla, protože cítila, že je ve 
velkém nebezpečí.

V prosinci roku 1943 po měsících tvrdých 
bojů se Goldmann vrátil do Fuldy na dovo
lenku. V těchto dnech se připravil na složení 
věčných slibů a na přijetí jáhenského svěcení.

S tajným poselstvím do Ríma
V prvních dnech ledna roku 1944 se 

Goldmann vrátil na italskou frontu. Byl 
pověřen tajným úkolem: Měl donést tajnou 
zprávu německému velvyslanci do Ríma. 
Zpráva byla tak tajná, že ji nedostal písem
ně. Musel se ji naučit nazpaměť. Po 
odevzdání zprávy se ho velvyslanec zeptal:
“Čím bych se vám mohl odvděčit?”

“Excelence, byl bych vám velmi vděčný, 
kdybyste mi zprostředkoval audienci u Sva
tého Otce”, odpověděl Goldmann.

Na druhý den Goldmann čekal s něko
lika dalšími lidmi v jednom vatikánském sá
le na audienci.

Když přišla na něho řada, v y p r á v ě l  
Svatému Otci celou historku sestřičky Sola- 
ny. O jejích modlitbách, o jejím proroctví, že 
se jednou setká s papežem a že dostane od 
něho dispens od chybějících zkoušek. Svatý 
Otec Pius XII. se zamyslel. Potom se zahle
děl do jasných očí Karla Goldmanna. Poky
nul na sekretáře, aby mu dal papír a péro. 
Napsal několik vět na papír a odevzdal jej 
Karlovi se slovy: “Napište si žádost o kněž
ské svěcení a dejte ji  do Kongregace pro



řeholníky. Přiložte k ní také tento lístek. A 
milost Boží ať vás provází, milý synu!” 

Karel políbil papeži prsten a celý šťastný 
se vzdálil.

10. ledna 1944 Goldmann odjel na frontu 
směrem na jih. V tašce má dokument od 
Kongregace pro řeholníky, na kterém je 
povolení ke kněžskému svěcení. Vedle leží 
lístek od papeže.

Blízko Montecassina se rozpoutaly těžké 
boje mezi německými a spojeneckými jednot
kami. Jedné noci plné hrůz a strachu, byl 
Goldmann zajat americkými vojáky. Zatímco 
Karel držel ruce při prohlídce nad hlavou, 
všiml si amerického důstojníka s křížkem na 
prsou.

Důstojník přistoupil blíž a roztrhal blu- 
zu, jak mu naznačil Goldmann. Našel dopis, 
a když ho přečetl, byl jako omráčen.

Za několik dnů zajatec Goldmann seděl 
v letadle, které ho vezlo do Nostre-Dame du 
Rivet, blízko Alžíru. Tam Američané zřídili 
tábor pro seminaristy - studenty teologie pod 
vedením Otce benediktina Walzera. Zde byl 
zajatec Karel Goldmann vysvěcen na kněze 
dne 24. června 1944. Byl vysvěcen alžírským 
pomocným biskupem Mons. Leynaudem.

Uplynulo přesně 19 let od doby, kdy 
sestřička Solana prosila o milost kněžství 
pro malého Karla.

Po skončení války se Goldmann vrátil do 
Fuldy. A i když bylo všechno ještě rozbou-

Js i  špinavý Němec
“Jsem františkánský klerik!”, řekl hla

sitě. Důstojník-kněz si ho prohlédl a řekl: 
“Jsi špinavý Němec!”

“Ano zvnějšku jsem špinavý, ale uvnitř 
jsem františkán. Zde v blůze mám zašitý do
pis od papeže a dokument od Kongregace pro 
řeholníky.”

rané a zničené, sestřička Solana prožívala 
svůj nejkrásnější den. Její Karlíček sloužil 
pro sestřičky Dámy z Fuldy svou primiční 
mši svatou. Sestra Solana s velkým dojetím 
a slzami v očích mohla po mši políbit kněž
ské ruce svého duchovního syna, za kterého 
se dvacet let modlila.

Paula Terbos 
Převzato z mariánských zvonů.



Zjevení Xc})oskvrnčnc v Lurdceh
Dne 24. března večer v rodinném kru

hu Bernadetta oznámila svým rodičům, 
že obdržela vnitřní vnuknutí. Byla přes
vědčena, že ji zítra v jeskyni čeká veliké 
štěstí.

Do hloubi duše dojata touto myš
lenkou se odebrala ke spánku, ale ne
mohla usnout.
Noc se jí zdála být 
dlouhá. Ještě se 
p o m o d l i l a  
mnohokrát na rů
ženci Zdrávas 
Maria... Jakmile 
první paprsky 
slunce dopadly 
do bytu rodiny 
Soubirous, Berna
detta vstala z po
stele, rychle se 
oblékla a vykro
čila směrem k 
jeskyňce Massa- 
bielle. Nevěnova
la příliš pozorno
sti asthmatu, kte
rý znovu pociťo
val její útlý orga
nismus. Jak však 
byla vyvedená z 
rovnováhy, když 
uviděla, že jesky
ně je již osvětlena a Paní na ni čeká!... Ber
nadetta řekla, že: "Paní byla klidná, 
usmívala se a hleděla za zástupy lidí jako 
maminka, která s něhou hledí na své 
děti."

Vizionářka pak pokračovala: "Když 
jsem klečela před Paní, prosila jsem Ji,

aby mi prominula, že jsem přišla pozdě 
dó Massabielle. Stále byla na mě velmi 
dobrá a pohybem hlavy mi naznačila, že 
se nemusím omlouvat. Tehdy jsem Jí 
vyjádřila všechny své pocity lásky, hlu
bokou úctu a štěstí, že ji mohu znovu 
vidět.

Hovořila jsem  s 
Ní o všem, co jsem 
měla na srdci a pak 
jsem vzala svůj 
růženec. Když jsem 
byla pohroužena v 
modlitbě, objevovala 
se myšlenka, abychse 
zeptala na je jí jméno. 
Tato myšlenka zate
mnila všechny mé 
ostatní myšlenky. 
Obávala jsem  se, že 
budu vtíravá, když 
zopakuji otázku, na 
kterou jsem  zatím ne
dostala odpověď. 
Avšakněcoměnutilo, 
abych se ptala. Kone
čně, vlivem nějakého 
vzrušení, které jsem 
nemohla ovládnout, 
jsem  promluvila... 
prosilajsem Paní, aby 
byla tak dobrá a řekla 

mi, kdo je.
A nyní, stejně jako při mé poslední 

otázce, Paní sklonila hlavu, pousmála 
se, ale nic neodpověděla. Nevím proč, 
ale pocítila jsem  nyní větší odvahu a 
znovu jsem  Ji začala prosit o milost, 
aby mi zjevila své jméno.



Paní se znovu pousmála, ale i ten
tokrát nic neřekla.

Potřetí, znovu se složenýma rukama a 
upřímným dojetím, že nejsem hodna té 
milosti, o kterou prosím, jsem zopakovala 
svou prosbu."

V tomto místě Bernadetta pokračovala 
s velikým dojetím: "Paní stála nad keřem 
divoké růže ve stejné poloze, jak je zo
brazena na zázračné medailce. Když jsem 
potřetí zopakovala otázku, její obličej vy
padal velmi vážně a zároveň projevoval 
hlubokou pokoru... Paní složila ruce jako 
k modlitbě, pozvedla je vzhůru na úroveň 
prsou.... pohlédla na nebe... pak velmi po
malu rozpřáhla ruce, naklonila se ke mně 
a řekla hlasem, ve kterém bylo znatelné 
mírné chvění: "Qué soy 1'immaculada 
Councepsiou!" - "Já jsem Neposkvrněné 
Početí!"

Při těchto slovech Bernadetta sklonila 
hlavu, napodobujíc tak pohyby nadzem
ské Paní.

Veliké tajemství jeskyně bylo 
konečně objeveno! A v jaký den!... 
Přesně ve výročí dne třikrát 
blahoslaveného, ve kterém archanděl 
Gabriel přišel se vzkazem Nejvyššího a 
zvěstoval světu blízký příchod 
očekávaného Spasitele. Marii pozdravil 
těmito slovy: "plná milosti", to je: 
"Neposkvrněná", panna určená, vyvo
lená, která dle slibu daného našim 
prarodičům v ráji, potřela hlavu 
pekelného hada. Jaká shoda okolností! 
A pro nás - gesto tryskající nadějí!

Dne 25. března odpoledne Bernadet
ta nečekaně navštívila mne a mou se
stru. Kdyby k nám přišel anděl, 
neudělal by nám větší radost, než jakou 
jsme pociťovali při pohledu na 
vizionářku. Bernadetta byla skutečným 
andělem, který šířil kolem sebe vůni 
mystické růže. Čtenář nepochybně 
uhodne myšlenky, kterými jsme se teh
dy zaobírali. Náš rozhovor s dívkou se

zabýval výlučně tím, co se stalo v jeskyni. 
Vyptávali jsme se velmi podrobně na 
intimní podrobnosti duchovní vize 
dnešního rána.

Jaká atmosféra štěstí naplnila Berna- 
dettu. Ihned začala vyprávět o tom, co 
jsme už věděli. Postoje a pohyby Nepos
kvrněné Panny napodobovala s takoovou 
podrobností a s takovým vzrušením, že 
jsme měli pocit jako by se skutečně ne
beské zjevení ukázalo našim očím. Ke 
konci vyprávění byla dívka velmi dojatá, 
chvílemi zadržovala svůj hlas... a pak... se 
slzami v očích, chvějícím se hlasem a plná 
serafínského půvabu nám zopakovala 
nezapomenutelnou odpověď Neposkvr
něné: "Je suis ľlmmaculée Conception!" 
- "Jsem Neposkvrněné Početí!"

Když jsem popisoval tuto událost, 
neměl jsem v úmyslu pouze připomenout 
pro mě krásnou vzpomínku, ale pře
devším jsem chtěl udat nový důkaz 
potvrzující pravdomluvnost Bernadetty.

Ubohé dítě neumělo správně vyslovit 
slovo conception (početí), které ona vys
lovovala concheption (v nářečí: "Coun- 
chet-siou"). Za další nevěděla, co zname
nají slova: "Jsem Neposkvrněné Početí."

Když Bernadetta skončila své vy
právění, má sestra ji opravila a správně 
vyslovila slovo "conception" - početí. 
Dívka pochopila a pak se s naivními roz
paky zeptala: "Prosím vás, co znamenají 
slova "Je suis ľlmmaculée Conception?"

Kdo by mohl po této otázce pochybo
vat o pravdomluvnosti Bernadetty? Když 
někdo lže, pak používá slova, jejichž 
význam zná, a ne taková, kterým nero
zumí.

(V druhé části bylo použito úryvku z 
knížky "Les apparitions de Lourdes" od 
J. B. Estradé.)

sv. Maxmilián



První síavnost
Zdá se, že široké kruhy katolíků ještě 

nepřijaly docela za svou slavnost Panny 
Marie-Matky Boží, slavenou každoročně
1. ledna. Většina z nás si snad ani plně 
neuvědomuje, jaké tajemství se ten den 
slaví. Také se ještě nezačala vytvářet tra
dice mariánského charakteru tohoto dne.

Je to tím, že byl tento svátek zaveden 
poměrně nedávno, až po II. vatikánském 
koncilu. V určitém jeho přehlížení se 
obráží malý zájem věřících o obnovenou, 
pokoncilní liturgii. Otcům, shromáždě
ným na koncilu však šlo o prohloubení 
mariánské úcty v Církvi a o širší pohled 
na mariánská tajemství víry. Vždy jim 
ležel na srdci rozkvět Církve a ten se nedá 
od rozkvětu mariánské úcty oddělit. Pro
jevem péče koncilních Otců o mariánskou 
úctu je i zcela konkrétní počin - zavedení 
úplně nové, už třetí mariánské slavnosti 
v liturgickém roce, a to na první den roku 
občanského. Církev považuje svůj vztah

k Matce Boží za tak důležitý, že chce 
právě s ní začínat každý nový rok. A jistě 
ví proč postavila na tak čestné místo 
právě tuto slavnost.

Co však činí z tohoto dne největší 
mariánskou slavnost není jeho datum, 
nýbrž samotný obsah svátku. Datum nám 
může připomínat, že tato slavnost, která 
je z hlediska doby svého vzniku posled
ním mariánským svátkem, pro svou 
náplň představuje první a největší ma
riánský den v roce. Slavíme skutečnost, 
že Panna Maria je Matkou Boha. V tom 
je ona důležitost. Protože všechen Mariin 
význam, všechna její krása, velikost a sva
tost, je právě v této skutečnosti. Ta je i 
důvodem naší mimořádné úcty k ní. Ma
riina důstojnost nespočívá ani tak v tom, 
jaká byla či je, v jejích charakterových vla
stnostech, jako je poslušnost, ochota slou
žit Bohu a podobně. Její velikost je pře
devším v tom, kým je, že ie Matkou Boží.



Tím je u ní teprve dáno všechno ostatní. 
Její mateřství je ozdobou všech jejích oz
dob, výsadou zahrnující všechny ostatní 
výsady. I ona veliká tajemství slavená 
Církví v ostatních dvou - již tradičních - 
slavnostech, totiž její uchránění od 
dědičného hříchu (8.12.) a nanebevzetí 
(15.8.). Mariina bezhříšnost byla předpo
kladem, jakousi přípravou jejího Božské
ho mateřství, slavný konec jejího pozem
ského života vychází opět z jejího mateř
ství jako jeho důsledek.

Pro nás, Čechy a Moravany (a právě 
tak Slováky), má nyní 1. leden ještě 
větší význam, než míval dřív. Bůh nám 
dopřál milost, že právě v ten den vznikl 
náš nový stát. Jako bychom tu cítili 
milosrdenství a slitovnost Jeho Matky. 
Vždyť jsme ještě ani neodčinili urážku 
způsobenou stržením jejího sloupu po 
vzniku Československa. Přes naši hříš
nost nám Pán dává novou příležitost, 
možnost začít znovu a lépe, začít ten
tokrát už opravdu s Pannou Marií. Přij
meme tuto milost od Boha s vděčností? 
Neodmítneme opět nabízenou Mariinu 
pomocnou ruku?

Dostali jsme však ještě víc. Naše 
Česká republika se zrodila nejen 1. led
na pro tento svět, ale za půl roku nato 
se skrze Marii narodila znovu, tentokrát 
pro Boha. Její zasvěcení rukama Panny 
Marie se uskutečnilo 5. července, v den 
státního svátku, zatímco její vznik 
politický připadl na svátek mariánský. 
Děkujme Bohu za tato znamení Jeho 
přízně, děkujme Jeho Matce za to, že Jí 
smíme patřit, což si rozhodně nezaslou
žíme.

Krásnou příležitostí k projevení naší 
vděčnosti Bohu i touhy po blízkosti Pan
ny Marie je hlubší prožívání a radostné 
slavení každého 1. ledna tak, jak si to 
Církev, v duchu svého posledního kon
cilu, přeje.

Vít Cigánek

Fatimský 
apoštolát

Celosvětové hnutí s názvem Fatim
ský apoštolát Matky Boží bylo založeno 
po 2. světové válce farářem Colganem 
v USA. Bylo schváleno Svatým otcem 
a působí jako odpověď křesťanů na 
volání Matky Boží Panny Marie. V sou
časné době je rozšířeno už více jak do 
110 zemí celého světa. Má 25 milionů 
členů, kteří jsou zapsáni v tzv. "domě 
modré armády", přímo ve Fatimě. Tam 
se také shromažďují všechny přihlášky 
do tohoto mariánského Fatimského 
apoštolátu.

U nás na Moravě byl Fatimský apoš
tolát znovu obnoven v r. 1990. Důstojný 
pán Beer z Německa, který je pověřen 
šířením Fatimského apoštolátu v 
bývalých východních zemích, návštívil 
na jaře 1990 Brno a po přednáškách o 
Fatimě svěřil starost o šíření Fatimského 
apoštolátu důstojnému pánu Pavlu 
Dokládalovi, tehdejšímu faráři ve Sla- 
panicích u Brna, v současné době dě
kanovi v Třebíči. V říjnu 1990 byl Fatim
ský apoštolát ustanoven ve Slapanicích u 
Brna a hned druhý den v Třebíči. Třebíč 
se také stala centrem Fatimského 
apoštolátu pro Českou republiku.

Fatimský apoštolát je neformální 
hnutí, které si klade za cíl odpovídat 
Matce Boží Panně Marii a s ní Boží 
Lásce. Členem Fatimského apoštolátu 
se může stát každý, kdo má v srdci 
vnitřní touhu a snahu žít stejně jako 
Panna Maria. Katolický křesťan, který



se přihlásí do Fatimského apoštolátu, 
přijímá závazky spočívající v denní 
modlitbě pěti desátků svatého růžence, 
v krajním případě pouze jeden desátek. 
Dále bere na sebe všechny denní sta
rosti na znamení smíru Neposkvrně
ného Mariina Srdce a nosí posvěcenou 
medailku nebo mariánský škapulíř a 
slaví první mariánské soboty. Členství 
ve Fatimském apoštolátu se navzájem 
nevylučuje se členstvím v jiných 
podobných mariánských hnutích. Ka
tolický křesťan 
může být tedy za
pojen ve více 
hnutích. Všichni 
členové jsou jako
by vepsáni do 
N eposkvrněného 
Mariina Srdce ve 
Fatimě, kde je za 
ně obětována kaž
dou sobotu mše 
svatá, a to za živé 
i zemřelé členy 
Fatimského apo
štolátu. Od členů 
Fatimského apo
štolátu se nevybírají žádné pevné přís
pěvky, ale veškerá činnost apoštolátu je 
hrazena z dobrovolných darů.

Společná setkání členů Fatimského 
apoštolátu z celé republiky se konají 
jedenkrát do roka, a to vždy v říjnovém 
mariánském růžencovém měsíci. Pře
vážně na dvou místech - ve Šlapanicích 
u Brna a v Třebíči.

Fatimský apoštolát připravil pro 
šíření katolické víry a mariánské úcty 
evangelizaci, která se opírá o nejpod
statnější evangelizační otázku: "Je mož
né dokázat existenci Boží?" Tento evan

gelizační pořad byl v uplynulém roce 
uveden ve více než šedesáti městech a 
farnostech v Čechách, na Moravě i na 
Slovensku. Nejvhodnějším místem pro 
kázání evangelizace je kinosál nebo kul
turní dům, ale mohou se samozřejmě ko
nat také v kostele. Celý evangelizační 
pořad trvá asi 90 minut a je rozdělen na 
dvě části. V první části hledáme od
pověď na základní otázku důkazu Boží 
existence. Už tato první část sama je 
velikým povzbuzením ve víře těch, kteří 

pravdu o Božím zje
vení hledají, ale ta
ké pro ty, kteří jsou 
věřící a dostávají 
užitečné rady, ja
kým způsobem vést 
evangelizaci v tom
to světě v otázce 
Boží existence.

V druhé části 
evangelizace se po
tom vydáváme na 
jednotlivá místa zá
padní Evropy, aby
chom prožili tzv. 
doteky Boží milosti. 

Jsou to místa, která ve studijní cestě 
Fatimského apoštolátu navštívil otec 
děkan Pavel Dokládal. Slovem a obra
zem tato místa věřícím přibližuje v 
pořadí, jak je v evangelizaci probíráme. 
Je to: Paray-le Monial - sv. Markéta Ma
ria Alacoque, Nejsvětější Srdce Ježíšo
vo, Lurdy, Nevers - sv. Bernadetta Sou- 
birouse, více jak sto let po smrti její 
neporušené tělo, Loyola - sv. Ignác z 
Loyoly, Limpias - sv. Kříž, úžasné zna
mení Boží moci a lásky, Santiago de 
Compostela - hl. poutní místo Španěl
ska, sv. Jakub, Pontevedra a Tui - místa

M odlitba sjednocuje svět



úzce související s Fatimou, Coimbra - 
setkání se sestrou Lucií, Fatima a Avilla, 
Zaragoza, Monserrat a Ars - sv. Jan Ma
ria Vianey.

Pro tuto evangelizaci je potřebné, 
aby pořadatel, farní úřad, Lidová stra
na, Orel, či jiná organizace, samotní lai
ci nebo kněz ve farnosti - připravili 
pouze vhodný prostor, kde je možné 
plné zatemnění, kde je přiměřená tepel
ná pohoda, a aby připravili velké pro
mítací plátno a el. zásuvku 220 V. Zá
sadně však je třeba v každé farnosti či 
městě o konání evangelizace informo
vat místního duchovního správce a tuto 
evangelizaci s ním konzultovat. Při do
mluvě této evangelizace vám také za
šleme plakáty, které můžete na vhod
ných místech vyvěsit (obchody, zastáv
ky, nádraží, kostel). Evangelizace je vel
mi vhodná zvláště pro ty, kteří Krista 
hledají a působí značné duchovní 
povzbuzení i těm, kteří věřící jsou.

Po studijní cestě otce děkana Do
kládala připravil Fatimský apoštolát 
také další evangelizační pořad: "Svatá 
země slovem i obrazem". V první části 
tohoto pořadu se opět dotýkáme otázek 
Boží existence a osobní odpovědi ve 
víře člověka, přijímáme základní infor
mace o Svaté zemi ze zeměpisného i 
historického hlediska a v druhé části 
opět při promítání procházíme Svatou 
zemí na základě rozjímání radostného, 
bolestného a slavného růžence. Prvním 
místem rozjímání je Nazaret, dále Ain- 
Karim, Betlém, Jeruzalém, Zeď nářků 
- zbytek jeruzalémského chrámu. Po
tom následuje část rozjímání o životě 
Pána Ježíše: Jordán - křest Páně, hora 
Karantal - pokušení, Kána Galilejská, 
hora Blahoslavenství, Kafamaum, Ge-

nezaretské jezero, Bethanie a další 
místa z Ježíšova života. Následuje roz
jím ání bolestného růžence, které začíná
me slovem i obrazem v Getsemanské 
zahradě, pak místo, kde byl Ježíš

P. Pavel Dokládal v Arsu (Francie) na své studíjní cestě po 
západní Evropě

bičován, tm ím  korunován, Via dolorosa 
- cesta křížová, Kalvárie - místo ukři
žování. A slavný růženec - rozjímání za
čínáme v Božím hrobě, Kristovo zmrt
výchvstání, hora Olivová - Ježíšovo na
nebevstoupení, večeřadlo - seslání Du
cha svatého a končíme v Dormitionu - 
chrámu zesnutí Panny Marie v Jeru
zalémě při rozjímání posledních desát
ků sv. růžence. Tento evangelizační po
řad trvá rovněž přibližně 90 minut a



pro jeho zajištění platí stejné 
podm ínky jako pro mariánskou evan
gelizaci.

Fatim ský apoštolát organizuje také 
společné poutě pro své členy i pro 
ostatní křesťany. Pravidelně na 
začátku novény před Duchem sva
tým, tedy v sobotu novény (8 dnů 
před slavností seslání Ducha sv.), 
společnou p ou ť do .hlavního pou
tního místa brněnské diecéze - Křtiny 
u Brna. Začátek pouti je  pravidelně v 
16.45 h, kdy každým rokem vy
cházím e z kraje obce Křtiny spo
lečným  procesím s hudbou. Potom 
následuje mariánská pobožnost. V 
18.30 h mše sv. a po ní světelný 
průvod.

Vždy poslední sobotu v srpnu 
pořádá Fatimský apoštolát každým 
rokem p ou ť do Mariazell. Odjezd je 
brzo ráno z Třebíče a návrat ve 
večerních hodinách.

Fatim ský apoštolát M atky Boží v 
naší zemi si klade za cíl najít 
správnou odpověď katolických křes
ťan ů  v otázkách m ariánských zjevení. 
N esouhlasí na jedné straně s pře
hnaným  a nekritickým  přijímáním 
jakýchkoliv osobních zjevení a vla
stních názorů vydávaných za pravé, 
od Panny Marie. Ale na druhé straně 
nesouhlasí s tvrdým odmítáním ma
riánských zjevení a poselství z řad 
některých věřících či dokonce kněží. 
Ví, že tento odmítavý postoj je 
vyvolán často nekritickým přijímáním 
různých pseudoposelství a vydá
váním  je  za pravé. Proto chce právě 
v tomto směru působit .v naprosté 
jednotě s církví, která miluje Pannu 
M arii jako svou matku.

Protože týdně vstupuje do 
fatimského apoštolátu několik desítek 
nových křesťanů, vytvářejí se určitá 
centra, která v návaznosti na ma
riánská večeřadla m ohou být zv lášť 
účinnou odpovědí křesťanů. Pra
videlné mariánské večeřadlo Fatim 
ského apoštolátu se koná každou so
botu v Třebíči. Začíná v zim ních m ě
sících v 17 hodin, v letních v 18 hodin. 
Začínají m odlitbou radostného a 
bolestného růžence, po nichž ná
sleduje litanie podle nápěvu z Med- 
jugorie, pak vzývání Ducha svatého a 
mariánská hymna; pokračují mší sva
tou a pak m odlitbou Věřím v Boha, 7x 
Otče náš, Zdrávas a Sláva Otci; ma
riánské večeřadlo končí posvěcením  
předmětů a m odlitbam i před křížem 
za uzdravení duše i těla.

Doporučujem e m ariánská večeřa
dla jak  ostatním  členům  Fatim ského 
apoštolátu, tak všem věřícím  kato
líkům. N ení-li možné každou sobotu, 
pak alespoň vždy první sobotu v 
m ěsíci, tak jak  se k tomu zavazují 
členové Fatim ského apoštolátu. Na 
první mariánskou sobotu se také čle
nové Fatimského apoštolátu zavazují 
k tomu, že bude-li jim  to m ožné, 
půjdou ke sv. přijím ání, m ěsíčně ke sv. 
zpovědi, pomodlí se ten den pět de
sátků sv. růžence a 15 min rozjímají. 
Místo tohoto rozjím ání je m ožné po
modlit se ještě jeden růženec.

Fatimský Apoštolát Matky Boží
Martinské Nám. 20
674 01 Třebíč



Šla jsem  z večerní mše svaté domů 
a zcela "náhodně" jsem  vystoupila o 
zastávku dřív, jelikož jsem si chtěla ještě 
něco zařídit. Jdu přes sídliště a najed
nou ke mně přiběhne děvče a osloví 
mě: "Dobrý den. Chtěla bych s Vámi 
mluvit." "Co potřebuješ?", odpověděla 
jsem. "Připravila byste mě k prvnímu 
svatému přijímání?" Hledím na díven
ku nechápavě a uvědomuji si, že asi 
dva měsíce ji vídávám v neděli v ko
stele. "A  kolik je ti let?", ptám se.

"Patnáct", odpovídá a pokračuje. "M lu
vila jsem  o tom i doma. Maminka proti 
tomu nic nemá. Tatínek však nechce ani 
slyšet. Ale já  bych přesto moc chtěla." 
Náš hovor jsem  ukončila tím, že teď 
momentálně spěchám, jelikož brzy ráno 
jedu do Prahy a potřebuji si ještě něco 
zařídit, ale ať za mnou přijde v neděli 
po mši svaté a domluvíme se. Po kon
zultaci s knězem jsem se rozhodla vě-
n n v a t  c p  H íw n r p

Přišel čas první katecheze. Nabídla 
jsem  M artině, že pokud bude chtít, 
může přijít v pátek pom oci zdobit ko
stel květinami. Přislíbila svou pomoc. 
Když jsm e procházely kostelem ,
všim la jsem  si, že si pečlivě prohlíží 
křížovou cestu. Řekla jsem : "Víš, M ar
tinko, až si budem e vyprávět o mši 
svaté, pak půjdeme do kostela,
všechno ti ukážu, vysvětlím  a také ti 
řeknu, co znam enají tyhle obrazy
křížové cesty." "A le vy jste mi už jed 

nou toto
vyprávěla." Dívám  
se na M artinu nechá
pavě a děvče pokra
čuje. "Bylo m i tehdy 
10 let. D ělali jsm e s 
pionýrem  brigádu u 
pam átníku a vy, ještě 
s jiným a, jste zase 
uklízela kolem  koste
la. Ukončili jsm e bri
gádu u památníku. 
Já  a pár kluků a ho
lek nešlo domů, ale 
postávali jsm e před 

kostelem. Tak jsem  si toužebně přála 
podívat se do tohoto, pro mě, 
tajuplného domu. Vy jste přišla k nám 
a zeptala se, zda se chcem e podívat do 
kostela. Přikývli jsm e a vy jste nás za
vedla dovnitř. Ukázala jste nám  kostel, 
hrála na varhany a pak jste vyprávěla, 
co znam enají jednotlivé obrazy křížové 
cesty." Najednou se mi celá situace vy
bavila. Vzpomněla jsem  si, jak  jsem  na- 
konpr děti vedla ke svatostánku, všich



ni jsm e poklekli a já tehdy prosila Pána, 
aby se dal jednou těm to dětem po
znat a oni Jem u uvěřili. Prosila jsem , 
aby jednou byly št;astné, tak, jak  
jsem  já  šťastn á, protože znám Ježíše. 
Také jsem  děti svěřila do ochrany 
M atce Boží a pak už děcka šly domů.

Stála jsem  s M artinou uprostřed 
kostela, dívala jsem  se na svatostá
nek. Bylo mi zcela jasné, proč M ar
tina přišla s prosbou o přípravu k 
prvním u sv. přijím ání za m nou a 
m ěla jsem  dojem , jako by Pán ze 
svatostánku prom louval: "N echte
děti přicházet ke mně a nebraňte 
jim , n e b o ť  jim  patří nebeské králo
v stv í."

Katecheze pokračovaly a z m ých 
úst se často ozývalo: "Pane, dokonči 
v M artině dílo, které js i Ty sám  
zap o čal."  Při poslední katechezi se 
mě M artina ptá: "Ř ekni mi, prosím  
Tě, co to je. Vždy jsem  chodila do 
kostela, protože jsem  v něm  chtěla 
být. Ale celou m ši jsem  jen  proseděla 
a poslouchala. Poslední dvě neděle 
byly ale jiné. P ociťov ala  jsem  něco 
takového zvláštního, velkého, krás
n éh o ." O dpověděla jsem : "V íš, to se 
ti dal asi poznat Bůh. On se dává 
člověku znát takovým  zvláštním  a 
přitom  krásným  způsobem . A čím  
víc budeš žít s Bohem , tím víc budeš 
Boha p oznávat." M artina se zam ys
lela a pak řekla: "A si je  to tak, jak  
řík áš." M lčela jsem  a z m ého nitra 
se ozývalo: "Velebím  Tě, Pane nebe 
i zem ě, že js i tyto věci skryl před 
m oudrým i a rozum ným i a zjevil jsi 
je  m aličkým . Ano, Otče, tak se Ti 
zalíb ilo ."

Veronika Puková

Je tomu moc dávno. Nás capartů 
byl právě čtyřlístek. Já jako druho- 
rozený jsem ještě nechodil do školy. 
Nejmladší si cumlal prstíky v ko
čárku. Náhle se na naši rodinu snesl 
černý mrak. Maminka vážně one
mocněla. Před odjezdem do nemoc
nice ji přišel místní kněz zaopatřit 
svatými svátostmi. Nebyl jsem ještě 
ministrantem, ale nesl jsem před 
ním rozsvícenou lucernu a zvonil 
zvonečkem. Padal hustě sníh a 
začínal adventní čas.

Maminku odvezla sanitka do ne
mocnice a prognózy lékařů byly ve
lice nepříznivé. Náš tatínek, muž 
pevné víry, který si stále v životě 
opakoval - nesmíš pochybovat! - za
čal s námi konat každý večer po
božnosti za záchranu maminky. Já 
se starším bratrem jsme klečeli na 
prkenné podlaze vedle otce. Po 
obvyklé večerní modlitbě se pře- 
dmodlíval loretánské litanie. U in- 
vokace: "Uzdravení nemocných", se 
zastavil, poněkud se mu chvěl hlas, 
a opakoval to zvolání třikrát vždy 
zvýšeným hlasem a my jsme se 
přidávali se svým "oroduj za nás."



Byl to doslova pro nás tichý ad
vent. Posluhu a chůvu nám dělala 
pomocnice naší matky, která bydle
la nedaleko a vychovala ze syna 
kněze, ten však zahynul v Osvětimi. 
Před vánočními svátky se krize 
zhoršila a nebyla naděje. Tenkrát 
večer nás tři tatínek oblékl. Venku 
byla tma. Ještě nebyla zavedena 
elektřina. Na nárožích blikaly 
petrolejové lampy a my šli ke ko
stelu. Tatínek si vypůjčil klíč od 
hlavních dveří a my jsme po scho
dech za ním cupitali dovnitř. Lucer
na v jeho ruce nám svítila na cestu 
dlouhou lodí ke svatostánku. Bylo 
to pro naši dětskou mysl něco 
úžasného. Klečíce na koberci, opět 
jsme recitovali loretánskou litanii.

Na konci pobožnosti mě otec 
vzal do náručí, vynesl k oltáři. 
Poklekl jsem na přikrývku a jak 
mi tatínek radil, zaklepal jsem 
na dvířka svatostánku a opako
val po něm slova, která mi 
napovídal. Náš pobyt ve večer
ním kostele nebyl dlouhý. Tatí
nek nikdy po nás nežádal příliš.

O vánocích jsme měli malý 
stromeček a téměř žádné dárky. 
Bez maminky prostě nic nefun
govalo. Naše modlitby neocha
bovaly. Večer co večer vystupo
valo k nebi naše dětské: "oroduj 
za nás."

Po Třech králích jsem jel vla
kem s tatínkem a bráškou na 
návštěvu do nemocnice. Vše zlé 

se obrátilo k dobrému. Maminka se 
šťastně vrátila domů a ujala se ve
dení rodiny. Ta se rozrůstala, takže 
nás nakonec bylo třikrát víc.

Při soutěži moderních nábožen
ských písní bych dal přednost sta
robylým litaniím loretánským, zvlá
ště, když jsou zpívané. Tyto litanie 
doprovázejí poutníky, kteří praš
nými cestami jdou k Matce Boží. 
Lze si je recitovat jízdou v autě nebo 
ve vlaku. Hříšníci volají - Útočiště 
hříšníků - ,  nemocní - Uzdravení ne
mocných - a smutní - Potěšení zar
moucených - a všichni se srdcem 
plným víry a důvěry opakují: "oro
duj za nás."

Jaroslav Olšava



Víra v akci 
u nás

V roce 1992 jsem se seznámila s ka
tolickou laickou organizací Faith in action 
- Vírou v akci, která velmi úzce spolupra
cuje s Českou biskupskou konferencí a 
Americkou národní konferencí katolic
kých biskupů.

Víra v akci nabízí svou pomoc církvi 
a společnosti v oblasti laických iniciativ 
se zaměřením na misie laiků. Posláním 
organizace je prakticky realizovat výzvu II. 
vatikánského koncilu o úlo
ze laiků v církvi, což zna
mená umožnit laikům 
prožít duchovní zkušenost 
ve službě církvi a potřeb
ným. První informační cen
trum je situováno ve Zlíně, 
kde jsem se také mohla set
kat se dvěma jejími členy:
Andym Arganbrightem, 
který působil jako lektor 
anglického jazyka na Arci
biskupském gymnáziu v 
Kroměříži a Judith Schello- 
vou. Judy pracuje v Poradně 
pro ženy a jako zdravotní 
sestra zde nabízí pomoc ženám, které se 
chtěným či nechtěným těhotenstvím cítí 
zaskočené. Sama aktivně pracuje ve 
sdružení Ochrana nenarozeného života a 
v hnutí Pro život.

Při setkání s Judy jsem jí položila 
několik otázek:

A.S. Co tě přimělo k tomu, že jsi k 
nám přišla pracovat jako dobrovolnice?

Judy: "Služba Bohu a ženám, které 
chci varovat před jedním velkým 
nebezpečím - abortem neboli potratem. 
Vždycky jsem cítila a byla přesvědčena o

tom, že potrat je vražda lidské bytosti, a 
tak jsem se začala věnovat ochraně takto 
ohrožených lidských jedinců."

A.S. Našla jsi tady to, co jsi očeká
vala?

Judy: "Ne. Našla jsem sice mnoho 
katolíků podporujících intence sdružení 
Ochrana nenarozeného života a hnutí Pro 
život, ale pouze prostřednictvím projevo
vaných sympatií, nikoliv však praktickou 
činností. Nakonec jsem však našla ně
kolik lidí, kteří se opravdu snaží nasadit 
pro toto dílo."

A.S. Co považuješ za nedůležitější, co 
by se mělo u nás udělat?

Judy: "Říci lidem pravdu o potratu. 
Každý život má svoji nenahraditelnou

Vlevo Jud ith  Schellová

hodnotu, i když o tom smýšlí někdo jinak 
(např. matka nebo otec nenarozeného 
dítěte). Nikdy nelze stavět materiální 
hodnoty, zájmy anebo práva druhých lidí 
výše než hodnotu lidského života. Uzná
vám však, že tento postoj je spojen v 
praktickém životě s mnohými obtížemi 
zvláště v mezních situacích. Vaše země je 
také plná bolesti, protože je tu málo těch, 
kdo by ženám řekli pravdu o tzv. post- 
abortivním syndromu. Mnoho lidí ani 
neví, jak těžce a dlouho ženy po potratu 
strádají, i když si ani samv neuvědomují.



že jejich potíže souvisí s potratem. Mnoho 
žen dokonce až po letech objevuje, co se 
v nich odehrálo a co udělaly."

A.S. Věřím, že si ze svého pobytu u 
nás také něco odnášíš. Můžeš nám pro
zradit, co by to bylo?

Judy: "Odnáším si krásné vzpomínky 
na laskavost a pohostinnost vašich lidí a 
pečlivou starost o nás, dobrovolníky Víry 
v akci. Toto považuji za jednu z věcí, kte
rou jsme v Americe ztratili. Byla jsem 
rovněž překvapená, kolik lidí s nadšením 
obdivuje Ameriku. A to je nebezpečné. 
Tím nechci říci, že bych nebyla na svoji 
zemi hrdá. Lidé tu mají totiž špatné in
formace o naší zemi. Vidí Ameriku jako 
pohádkovou zemi, kde lidé vlastní hodně 
materiálních věcí. Neuvědomují si, že v 
tom není skutečné štěstí. Američan chce 
samozřejmě věci mít, vlastnit a dobývat 
je. To je v jeho přirozenosti. Jsou tu však 
lidé, kteří tyto materiální věci chtějí po
skytnout druhým jako pomoc v těžkých 
situacích. Říci, že bohatství je špatná věc, 
je velice zjednodušené. Když se používají 
dary, které nám Bůh dává, k dobrým 
účelům, pak je to požehnané."

A.S. V září se vracíš 
zpět domů. Chceš nám pň  
této příležitosti něco 
popřát?

Judy: "Ano, moc. Aby 
lidé našli vlastní českou 
cestu v době ekonomic
kých změn. Cestu k mo
rálnímu růstu, jako i k 
vlastní identitě. Americká 
cesta nemůže být cestou 
českou. Často jsem slyšela: 
"Jsme příliš malým a eko
nomicky slabým státem ve 
srovnání s ostatními eko
nomicky vyspělými státy." 
Možná je to pravda. Naj
děte si však vlastní cestu. 
Nečekejte mnoho pomoci 
od druhých. Po totalitním 

období jste příliš pasivní. Pomozte sami 
sobě. Vaši lidé mají všechno, co potřebují, 
jen se naučit to dobře a správně užívat. 
Uzdravení z totality snad přijde."

A.S. Jak se díváš nyní na Ameriku po 
zkušenostech, které jsi získala ve 
východní Evropě?

Judy: "Vaši křesťané jsou opravdový
mi křesťany. U nás je to trochu jiné. V 
Americe se lidé za křesťany mnohdy 
pokládají, nežijí však podle toho. Pro 
komfort mnohé zapomněli. Amerika 
vznikla mimo jiné také za tím účelem, 
aby se Bůh mohl oslavovat v duchu 
náboženské svobody. Ve škole se tomu tak 
učíme. Přeji si, aby se všechno, co je v 
naší konstituci, skutečně žilo."

A.S. Děkuji ti, Judy, za milý a 
zajímavý rozhovor a také za úspěšnou 
činnost ve věci, pro kterou tě Bůh povolal 
do naší země. Odpověděla jsi mu 
skvělým způsobem. Děkujeme ti za to a 
přejeme tvé zemi hodně požehnání.

Ing. Alena Šenková



Čistota -
předpoklad verného 

a trvalého manželství
Možná, že se některým z vás bude zdát, 

že je to divné téma. Ve skutečnosti to však 
není podivné téma, ale spíše dnes mají 
někteří lidé podivný názor na čistotu. Jsou 
to především ti, kteří jsou přesexualizovaní. 
Tato jejich vlastnost se projevuje v jejich 
myšlení, chování, v řeči a v jejich vztazích 
k bližním, zvláště k osobám jiného pohlaví. 
Hned na začátku si položíme otázku: Co je 
čistota? Čistota je nezištná láska, která 
nehledá vlastní, osobní požitek, ale chce 
plnit vůli Boží a to i v sexuální oblasti. 
Obcházením vůle Boží v této oblasti vznikají 
problémy, které často končí skutečnými ka
tastrofami. Avšak sexuální problémy nejsou 
příznačné jen pro naši dobu. Jsou to 
problémy všech lidských pokolení. Proto se 
těmto problémům nevyhýbá ani Písmo 
svaté, které mluví o těchto problémech vel
mi střízlivě ale i velmi přísně, protože Pán 
Bůh chce, aby člověk byl na sebe v 
sexuálních otázkách velmi přísný a náročný. 
Asi se zeptáte proč. Protože sexualita nebyla 
dána lidstvu jako hračka a není dána ani 
jednotlivci jako hračka, ale spíše jako velká 
síla, kterou Bůh učinil z člověka spolutvůrce 
nového lidského života. Z dějin se můžeme 
poučit, že mnohé národy si toho byly vě
domy a snažily se o to, aby u nich vládla 
přísná morálka v sexuální oblasti. Všude 
tam, kde se tato morálka přestala dodržovat, 
docházelo k úpadku a k různým katastro
fám. Některé národy nezničily války, ale 
mravní úpadek v sexuální oblasti. K nim 
patří Římané a Řekové, kteří byli silní jen 
tehdy, když u nich vládla morálka. Když 
však došlo k úpadku sexuální morálky, tyto 
velké a silné národv bvlv zničenv. To, co

platí o národech, platí i o rodinách a 
každém jednotlivci. Také v sexuální oblasti 
platí známá pravda: zachovej řád a řád tě 
zachová. Je to samozřejmé, protože tam, kde 
se nezachovává řád v sexuální oblasti, tam 
se vnáší neřád do všech ostatních oblastí 
života.

Dnes se hodně mluví o devastaci. A to 
nejen devastaci hospodářské, kulturní, de
vastaci životního prostředí, ale také o deva
staci mravní. A v čem spočívá mravní de
vastace v sexuální oblasti? V úplném zbor
cení sexuálního řádu. Monika napsala o 
sobě: "Živě si vzpomínám na své školní 
období a na rozhovory se svými spolužač
kami o zkušenostech s chlapci. Měla jsem 
pověst zkušené světačky, která střídá chlap
ce. Ze zbabělosti jsem se však nikdy ne
přiznala, že nemám žádné intimní zkuše
nosti s mužem. Děvčata, která přiznala, že 
jsou ještě panny, byla terčem posměchu. 
Někdy je vážně litovali a to jak chlapci, tak 
i děvčata. Radili jim, jak se zbavit tohoto ne
dostatku....

Mluvila jsem na toto téma s mnohými 
kluky. Měli už mnohé zkušenosti, ale každý 
z nich chtěl za manželku pannu." Je to sku
tečná zvrácenost. Už se stydíme za to, čím 
bychom se měli chválit a chválíme se tím, 
za co bychom se měli stydět. Jak si mnozí 
protiřečí. Před manželstvím chtějí partnery 
střídat, ale manželství chtějí uzavřít s tím, 
kdo zachovává čistotu. Tuto mravní deva
staci podporuje záplava dráždivých pouta
čů: na plakátech, v časopisech, v novinách, 
v kinech a na obrazovkách televizorů. Te
levize, videokazety a pornografické časo- 
d ís v  dnes maií Drimát v devastaci spxuální



morálky. Prostředky, které by se daly použít 
k poučování, výchově člověka a upevňování 
mravnosti národa, se zneužívají.

Zodpovědní činitelé tak páchají strašný 
hřích na vlastním národě, který vedou k 
nemravnosti a kopou mu hrob.

Důsledky: Už malé děti vědí všechno o 
pohlavním životě, ale nesprávně. Mnohé 
mladé svobodné matky jsou nešťastné, ří
kají, že si zbabraly život! Manželství z nut
nosti, která nikdy nemohou být šťastná, 
protože jim schází skutečná láska. Rozbité 
rodiny, nešťastné děti, které jsou sirotky, i 
když jejich rodiče žijí. Kromě toho může se
xualita člověka úplně zničit, když není pro

jevem pravé, osobní lásky. Kdo je 
nenasytný, toho tento pud zotročí stejně ja
ko alkohol, nikotin nebo drogy. Začátek 
sexuální dychtivosti vypadá skoro nevinně. 
Nejdříve několik zážitků, ale brzy sex ztrácí 
svou uzdu a rozpoutá nemilosrdnou tyranii. 
Praskla hráz a proud se žene, naráží na 
útesy. Na kterém z nich ztroskotáš? Zero- 
tizovaný člověk potřebuje stále víc a více, 
stejně jako alkoholik nebo narkoman. Po
žaduje změnu, stále nové zážitky. Nejhorší 
na tom je, že i na manželství hledí pod 
úhlem své nespoutané sexuality, která zničí 
jako rakovinový nádor pravou lásku. 
Takový člověk už není schopen milovat, 
když se ožení. Bude brutálním manželem,

který bude vidět ve své manželce ne 
člověka, ale pouhý předmět sloužící k 
ukájení pudů. Pro manželství je nej
potřebnější láska. Mezi štěstím v manželství 
a skutečnou láskou je přímá úměra. Čím 
více lásky je v manželství, tím je šťastnější. 
Tuto lásku je třeba dokazovat již před man
želstvím. Avšak sex není zkouškou lásky. 
Naopak sex před manželstvím je projevem 
sebelásky, hrubozrného egoismu a ten ještě 
nikoho neudělal šťastným - ani svého 
původce ani jiné lidi. Pravá láska se doka
zuje sebeovládáním, sebezáporem a obětí. 
Tyto ctnosti jsou nutné pro šťastné man
želství.

Avšak bude je někdo mít, když se 
jim nenaučil před manželstvím? Milá 
děvčata a kluci. V manželství je 
nej důležitější pravá láska, která není 
lehká. Vždy vyžaduje oběť, sebe- 
ovládání a sebezápor. Usilujte o tyto 
ctnosti už nyní, abyste v období 
známosti lépe poznali a dovedli vyz
koušet, zdali je má i váš budoucí 
partner. Sexualitu není třeba zkoušet, 
protože ta funguje i bez,zkoušení. Je 
součástí naší přirozenosti. Ale to, co 
nefunguje samo, co si je třeba vyz
koušet a čemu je třeba se naučit je 
schopnost obětovat se ve prospěch 

milované osoby. Dokázat zapomenout na 
sebe a myslet na toho druhého. Netoužit po 
daru, ale dokázat druhého obdarovat. Toto 
dokáže jen skutečná láska. Dovolte Panně 
Marii, aby vám pomáhala v přípravě na 
budoucí manželství, protože vstup do něho 
je nej důležitějším krokem ve vašem životě. 
Proste Pannu Marii, aby vás chránila před 
hříchy, kterými byste si pokazili své 
budoucí manželství a aby vám vyprošovala 
Boží požehnání pro manželství už nyní, 
když se na ně teprve připravujete.

o. Stefan 
převzato z Misionára



Ježíši tichý a pokorný srdcem, vyslyš mne!
Od touhy, abych byl vážený,
osvoboď mne, Ježíši.
Od touhy, abych byl oslavovaný, 
osvoboď mne, Ježíši.
Od touhy, abych byl milovaný,
osvoboď mne, Ježíši.
Od touhy, abych byl středem pozornosti,
osvoboď mne, Ježíši.
Od touhy, abych byl chválen,
osvoboď mne, Ježíši.
Od touhy, abych měl přednost před jinými, 
osvoboď mne, Ježíši.
Od touhy, abych byl tázán o radu, 
osvoboď mne, Ježíši.
Od touhy, aby se souhlasilo s mými názory, osvoboď mne, Ježíši.
Od touhy, aby lidé chápali a uznávali mou dobrou vůli, osvoboď mne Ježíši.
Od bázně, abych nebyl pokořován, osvoboď mne, Ježíši.
Od bázně, aby mnou lidé neopovrhovali, osvoboď mne, Ježíši.
Od bázně, aby mne lidé od sebe neodháněli, osvoboď mne, Ježíši.
Od bázně, abych nebyl tupený, osvoboď mne, Ježíši.
Od bázně, abych nebyl opomíjený, osvoboď mne, Ježíši.
Od bázně, abych nebyl zesměšňovaný, osvoboď mne, Ježíši.
Od bázně, aby se mnou nezacházeli nespravedlivě, osvoboď mne, Ježíši.
Od bázně, abych nebyl podezíraný, osvoboď mne, Ježíši.
Abych si nikdy nemyslil, že jsem lepší než druzí, viděl vždy nejprve trám ve svém oku 
a potom třísku v oku svého bratra
- Pane, smiluj se.
Abych viděl, že můj dluh vůči Bohu je vždy větší než to, co mi dluží můj bratr
- Pane, smiluj se.
Abych se necítil nadřazeným nad druhého, že bych nesnesl jeho bratrskou kritiku a přestal s ním rozmlouvat
- Pane, smiluj se
Abych dokázal, když jsem se s někým pohádal, udělat jako první krok ke smíření
- Pane, smiluj se.
Aby jiní rostli ve vážnosti a já, abych byl umenšován
- Ježíši dej mi milost, abych po tom toužil.
Aby jiní byli milováni více než já
- Ježíši, dej mi milost, abych po tom toužil.
Aby se jiní uplatňovali a já abych byl odstrkován
- Ježíši, dej mi milost, abych po tom toužil.
Aby jiní byli chváleni a já zůstal nepovšimnutý
- Ježíši, dej mi milost, abych po tom toužil.
Aby se jiným dávala ve všem přednost přede mnou
- Ježíši, dej mi milost, abych po tom toužil.
Aby se jiní stávali více svatými nežli já, jen když se já stanu natolik svatým, na kolik mohu
- Ježíši, dej mi tu milost, abych po tom toužil.
Dej, abych se stále umenšoval a Tys Ježíši, rostl. Amen



A B C
Zázračné medailky

1. Co je Zázračná medailka?

Zázračná meddailka je dar Matky Boží, 
který nám dala, abychom na Ni pamatovali, 
k Ní se modlili a jejím prostřednictvím 
dostávali potřebné milosti.

2. Kdy nám Matka Boží dala 
Zázračnou medailku?

Matka Boží nám předala Zázračnou 
medailku před více než 160 lety, dne 27. 
listopadu 1830, v sobotu před první 
adventní nedělí.

3. Jakým způsobem nám dala Mat
ka Boží Zázračnou medailku?

Matka Boží se zjevila sv. Kateřině 
Labouré v Paříži na ulici du Bac, číslo 140, 
v kapli Milosrdných sester sv. Vincenta a 
žádala, aby dala razit medailky podle 
vzoru, který jí ukázala.

4. Co řekla Matka Boží sv. Kateřině 
Labouré?

Maria řekla: Je třeba se postarat o 
ražení medailek podle tohoto vzoru. Oso
by, které ji budou nosit a zbožně se modlit 
tuto modlitbu (která je na medailce), 
obdrží velké milosti a já se budu o ně 
osobně starat.

5. Jak zní modlitba, kterou 
doporučila přesvatá Panna při zjevení 
Zázračné medailky?

Touto modlitbou je provolání:
"Ó, Maria, bez hříchu prvotního počatá, 
oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme.

6. Které mariánské pravdy jsou 
obsaženy v této modlitbě?

Slova této modlitby nám připomínají, 
že přesvatá Panna byla uchráněna od 
prvotního hříchu, a ukazují nám Marii jako 
prostřednici a přímluvkyni u Boha.

7. Co vyjadřuje první strana 
Zázračné medailky?

Na první straně je kromě výše 
uvedené modlitby obraz Neposkvrněné, 
která šlape na hlavu hada, a z jejích ru
kou vycházejí paprsky milostí splývající 
na zeměkouli. Tento obraz představuje 
Neposkvrněné Početí, tj. Pannu Marii jako 
prostřednici všech milostí a její vítězný boj 
se satanem.

8. Co je na druhé straně Zázračné 
medailky?

Na druhé straně je kříž a pod ním 
písmeno M, dvě srdce a kolem dokola 
dvanáct hvězd. Kříž nám připomíná naše 
vykoupení, které uskutečnil Ježíš Kristus. 
Písmeno M pod křížem, Mariin mono
gram, znamená, že Neposkvrněná trpěla 
na Kalvárii spolu s Ježíšem a tam nám 
Ji také Ježíš dal za naši duchovní Matku. 
Vyjadřuje také, že Maria čerpá všechny 
svoje výsady, celý svůj spasitelný vliv na 
lidi ze zásluh Vykupitele. Srdce: Ježíšovo 
(obklopené trním) a Mariino (proklaté 
mečem) vyjadřují jejich bezmeznou lásku 
ke každému člověku. Hvězdy, které jsou 
symbolem apoštolů a celé církve ve vizi 
apokalyptické Ženy (Zj 12,1), vyjadřují 
apoštolskou úlohu věřících.



9. K  čem u zavazuje nošení 
Zázračné m edailky?

Každý, kdo u sebe nosí Zázračnou 
medailku, by se měl modlit k přesvaté 
Panně a usilovat o zdokonalení svého živo
ta po vzoru P. Marie.

10. Proč nazývám e m edailku  
N eposkvrněné Zázračnou m edailkou?

Nazýváme ji Zázračnou medailkou 
vzhledem k jejímu původu a také pro 
množství milostí, často mimořádných, kte
ré dostávají ti, kteří ji nosí.

11. K terý zázrak související s 
nošením  Zázračné m edailky je 
nej znám ější?

Tímto zázrakem je náhlé obrácení 
židovského bezvěrče Alfonse Ratisbonna 
dne 20. ledna 1842 v Římě, který ze 
zdvořilosti přijal od svého přítele medailku 
Neposkvrněné. Krátce potom vešel do ko
stela sv. Ondřeje delle Fratte a uviděl 
Neposkvrněnou v takové podobě, jaká je 
na Zázračné medailce.

12. Co se stalo v roce 75. výročí 
zázračného obrácení Alfonse Ratis
bonna?

V tomto roce dostal sv. Maxmilián 
v Římě od Neposkvrněné vnuknutí 
založit Rytířstvo Neposkvrněné (Militia 
Immaculatae) za účelem obrácení hříšní
ků, zvláště zednářů a posvěcování všech.

13. Jakou úlohu hraje Zázračná m e- 
dailka v M I?

Zázračná medailka je znamením 
našeho úplného odevzdání se Nepo
skvrněné jako nástroje k obrácení a 
posvěcování duší. Kromě toho je apoš
tolským prostředkem, který zakladatel 
MI nejvíce doporučoval: Propagujeme 
zázračnou medailku a každý den se

modlíme modlitbu, která je na ní napsaná 
a zahrnujeme do ní všechny lidi, zvláště 
nepřátele církve.

14. Jak sv. M axm ilián povzbuzoval 
členy M I k používání Zázračné m e
dailky v apoštoláte?

Sv. Maxmilián říkal: "A ť se medail
ka Neposkvrněné stane kulkou, kterou 
používá každý rytíř Neposkvrněné. Kdy
by byl někdo třeba nejhorší, ale bude sou
hlasit s nošením Zázračné medailky, pak 
mu ji máme dát. My ji rádi zadarmo 
pošleme, kolik bude zapotřebí - avšak je 
třeba se za něho modlit a při vhodné 
příležitosti se snažit přivádět ho dobrým 
slovem k zamilování si Neposkvrněné 
Matky celým srdcem a k utíkání se k Ní 
ve všech těžkostech a pokušeních." 
(12.10.1924)

15. Jak  je m ožno stát se členem  
Rytířstva N eposkvrněné?

Kdo chce sloužit Neposkvrněné v 
MI, ať napíše do Národního centra MI v 
Brně (ul. Minoritská 1), odkud dostane 
diplom MI a Zázračnou medailku. Pak se 
zasvětí Neposkvrněné, nejlépe v den 
jejího svátku po předchozím přijetí sváto-

si na krk Zázračnou medailku.

16. Jaké naděje spojuje sv. Kateřina  
Labouré a po ní i M I s rozšiřováním  
Zázračné m edailky?

Sv. Maxmilián nejednou připomínal 
slova sv. Kateřiny Labouré: "O, jak je 
milé, jak je milé slyšet slova: Maria je 
královnou celého světa... Bude to období 
pokoje, radosti a štěstí..." MI směřuje k 
tomu, aby co nejdříve zavládlo ve světě 
skrze Neposkvrněnou Království Srdce 
Ježíšova.

Rytíř Neposkvrněné



Pro děti
V zimě jsi už mnohokrát viděl 

na sněhu různé stopy: od kočky, 
psa, zajíce... Určitě již umíš po
znávat, kterému zvířeti jedno
tlivé stopy patří. Po staletí pro
cházely zemí tisíce lidských 
pokolení, které zanechávaly po 
sobě také stopy. Byla to krev

ukončil studium filosofie a teo
logie a získal titul doktora teo
logie a filosofie. Kromě toho byl 
odborníkem na hudbu a kon
struktérem varhan. Ve třiceti le
tech začal studovat medicínu. 
Rozhodl se, že půjde pracovat do 
Afriky, kde lidé postrádají jakou-

Ve službě životu
povražděných, slzy raněných, 
zříceniny, koncentrační tábory a 
velké hřbitovy. Člověk zabíjel 
jiného člověka, ničil jeho kulturu, 
hmotné a duchovní statky. Dě
jiny, kterým se učíte jsou často 
dějinami válek, násilí a smrti.

Avšak kdysi byli a jsou i dnes 
lidé, kteří ve svém životě konají 
mnoho dobrého: slouží životu, 
pomáhají trpícím, utěšují plačící 
a pečují o raněné, aby se zhojily 
jejich rány. Tito lidé odpověděli 
kladně na Boží výzvu: "Neza
bíjej a služ životu."

Znám mnoho takových lidí, 
ale obzvláště na mě zapůsobil 
doktor Albert Schweitzer. Velmi 
brzy, již ve svých jednadvaceti 
letech si uvědomil, že by se měl 
obětovat pro jiné. V šestadvaceti

koliv zdravotní pomoc. Ve svém 
svědomí slyšel Boží hlas: "Pokud 
jsi obdržel něco víc než jiní lidé, 
například dobré zdraví, scho
pnosti, sílu, úspěchy, radostné 
dětství, harmonickou rodinnou 
atmosféru - nepovažuj to za sa
mozřejmost. Jsi povolán k tomu, 
abys z toho mnoho obětoval 
jiným. Když jsi sám nepoznal 
utrpení, měl by ses snažit uti
šovat utrpení cizích lidí." V roce 
1913 po osmi letech studia medi
cíny, odcestoval do Afriky. Před
tím však odeslal sedmdesát be
den se zdravotnickým materiá
lem, který potřeboval k založení 
malé nemocnice. Pak spolu se 
svou ženou vstoupil na loď  a 
odplul do Lambarene - místa, 
kde v okruhu pětiset kilometrů



nebyl žádný lékař. Přesto, že byl 
protestant, spolupracoval s 
pařížskou katolickou misií. Když 
se lidé dozvěděli, že přijel bílý 
lékař, přiváželi své nemocné z 
míst vzdálených na dvěstě až 
třista kilometrů. Nejčastěji trpěli 
malomocenstvím, malárií a spa
vou nemocí. Všechny peníze, 
včetně Nobelovy ceny, věnoval 
na záchranu lidských životů.

"Udržovat život, působit v jeho 
prospěch - to je dobré, ničit život 
a působit v jeho neprospěch - je

zlé" - to je závěť dnes již 
mrtvého doktora Alberta.

Dnes se zvláště obětuje 
pro záchranu a udržení ži
vota matka Tereza z Kalkaty 
- velmi statečná řeholní se
stra. Spolu se svými sestrami 
pečuje o sirotky, nemocné, 
přijímá k sobě lidi, kteří 
umírají na ulicích velkých 
měst na celém světě.

Životu slouží tisíce lékařů, 
zdravotních sester a mnoho 
dobrých lidí, kteří při pohle
du na lidskou bídu zjistili s 
hlubokým dojetím, že Bůh ji 
nestvořil. My jsme ji stvořili: 
ty a já. Jsme za ni odpovědní, 
protože se nedokážeme roz
dělit o to, co máme. Ani Bůh 

nás nemůže přinutit, abychom 
konali dobro. Sami se musíme 
pro to rozhodnout."

Svět potřebuje "milosrdné 
samaritány" - lidi, kteří jsou 
schopni sklonit se k člověku a 
ošetřit jeho rány. Proto i dnes 
Ježíš volá ke mně i k tobě: "Jdi 
a jednej stejně i ty" - chraň život.

Josef Guzdek 
převztato ze Zródla



Poděkování

Děkuji Pánu Ježíši a Neposkvrněné 
Panně Marii za to, že již také u nás jsou 
organizovány pěší poutě do Čensto- 
chové. Děkuji Jim také, že jsem se mo
hla zúčastnit jedné z nich a že jsem ji 
zdárně ukončila přes mou nemoc a ma
lou fyzickou kondici. 2. pěší pouť 
začala 1.8.1992 v Českém Těšíně. Do 
Čenstochové jsme dorazili 6.8.1992. 
Pouti se zúčastnily dvě skupiny. Jedna 
z Československa a jedna z Polska. Vel
mi dobře jsme si rozuměli a navzájem 
si pomáhali. Po celou dobu jsme se 
modlili, zpívali duchovní písně, denně 
jsme slavili mši sv. a přijímali svátosti. 
Cestou jsem  si nebyla jistá vlastními si
lami a tak jsem si stále říkala, že když 
Pán Bůh bude chtít, tak do Čensto
chové dojdu. Byla jsem velmi šťastná, 
když se mi to konečně podařilo s 
pomocí Boží a mých spolupoutníků, 
kterým také za všechno ze srdce děkuji.

Celá pouť mě velmi obohati
la o poznání, že s Boží pomocí 
jsem přemohla svou slabost i ne- 

_  moc a dosáhla cíle. To ovšem 
neznamená, že od té pouti je  můj 
život bez problémů, ale vždy, 

|jí^B|když klesám na mysli, tak si
■  začínám vzpomínat, co všechno
■  jsem musela překonat na pouti a

■  jak se mi to ve spojení s Pánem 
H  Bohem podařilo a pak se za svou

ochablost stydím. Doufám, že mi 
Pán Bůh bude i nadále pomáhat.

Poprvé jsem  jela k Panně Ma
rii do Čenstochové autobusem 

již v roce 1969. Podruhé mě Panna Ma
ria přivedla k sobě pěšky v roce 1992 
a nyní jsem  zvědavá, jaké bude to třetí 
setkání.

Irena Popková

Přes mé slabé zdraví a potíže s chůzí 
jsem se rozhodla, že první den nového 
roku navštívím náš farní kostel, abych 
Pánu Bohu poděkovala za všechny da
ry a milosti, které nám prokazoval v 
minulém roce a vyprošovala Milosr
denství Boží a hojnost milostí na další 
rok. Kostel je však dosti daleko a proto 
je třeba jet autobusem. Největší potíže 
mi však působí nastupování do auto
busu po schodech, které jsou pro mě 
příliš vysoko. Bez pomoci jiných lidí 
čekajících na autobus jsem  nebyla 
schopna sama nastoupit. Prosila jsem 
proto Pána Ježíše a Neposkvrněnou 
Pannu, aby někoho poslali, kdo bude



ochoten mi pomoci. Došla jsem na 
zastávku, ale nikdo tam nebyl. Byla 
jsem již nervózní, když se autobus blížil 
a stále nikdo nepřicházel. Autobus za
stavil, dveře se otevřely. Přistoupila 
jsem ke schodům a prosila: "Pane Ježíši, 
pomoz mi...." V té chvíli vstal řidič au
tobusu od volantu, sestoupil po scho
dech dolů a pomohl mi nastoupit. Velmi 
jsem  mu děkovala za laskavost a 
chválila Pána Boha, který všechno řídí 
a posílá lidi, aby splnili Jeho vůli. V 
takových chvílích si vždy uvědomuji, 
jak je Pán dobrý a jak neustále na 
každého z nás myslí.

Anna Klappholcová

V roce 1981 se má dcera rozhodla, 
že opustí svého muže kvůli manžel
ským neshodám. Byla jsem zoufalá 
zvláště proto, že měli dvě děti ve věku 
12 a 6 let. Zatímco můj manžel již odjel 
k dceři, aby jí pomohl vyměnit zámky, 
já  jsem  poklekla před obrazem Matky 
Boží a bl. Maxmiliána a prosila, aby se 
má dcera smířila s mým zeťem. V srdci 
mi něco říkalo: "Neplač, jeď  se podívat, 
všechno je v pořádku." Nastoupila jsem 
do autobusu a jela. Když jsem přišla k 
dceři, tak mi řekla: "Maminko, vše je 
v pořádku, manžel mě odprosil a 
usmířili jsme se." S radostí jsme se ob
jaly. Do dnešního dne je vše v pořádku: 
děti mají otce a dcera manžela. Z celého 
srdce děkuji Neposkvrněné a sv.Max- 
miliánovi za tuto milost.

V.M.

Byla jsem velmi zarmoucená, když 
jsem  se dozvěděla, že jsem těhotná. By
lo to již páté těhotenství. Protože jsem 
měla zrakové potíže (stále se zhoršující

krátkozrakost), lékaři mě varovali, že 
mohu oslepnout, v každé chvíli při 
nějaké námaze jsem  byla ohrožena 
odchlípením sítnice. Dle lékařů bylo jen 
jediné východisko: potrat. Jsem věřící a 
s potratem bych nesouhlasila ani v 
případě, že by mi hrozila smrt. Rozhod
la jsem se, že porodím páté dítě.

V těžké situaci jsem  prosila Matku 
Boží o pomoc a našeho pana faráře 
jsem  poprosila, aby odsloužil každý 
den mši svatou po dobu devíti dnů. By
lo to v roce 1964.

Matka Boží m i vyprosila u svého Sy
na takovou milost, že přes velkou 
námahu v práci v době mého těho
tenství jsem porodila skoro bez poro
dních bolestí (narozený syn vážil 4 kg). 
Když měl osmnáct let, tak jsem  mu také 
vyprávěla, jak to bylo s jeho narozením. 
Tehdy mě objal, políbil a řekl: "Děkuji 
ti maminko za život, který jsi mi dala."

A já  děkuji Tobě, nejmilostivější 
Matko, za tuto velikou milost, že mohu 
vidět tento svět, své děti a také i 
vnučku od svého pátého dítěte, a také 
za mnoho dalších milostí, které js i mi 
v životě darovala.

Anna P.

Děkuji Neposkvrněné Matce Boží za 
vyslyšení modliteb mých rodičů, které 
mi pomohly zbavit se zlozvyku. Kromě 
toho mi Matka Boží pomohla najít 
pravé přátele a dala radost z námahy, 
z práce a dovolila, abych se těšil ze 
všedních věcí. Do mého srdce také vlila 
naději. Tím se můj život změnil. Za to 
vše, jí z celého srdce děkuji.

K. K.



Holešov
Časopis Immaculata se nám libí, 

bereme z jeho obsahu velkou sílu a 
odvahu žít radostně, podle příkladu 
Matičky Neposkvrněné, Nosíme její 
medailku při sobě a snažíme se roz
šiřovat její úctu modlitbou svatého 
růžence, zvláště mezi mládeží, která 
je v dnešní době tolik ohrožena tím 
"zlým", který obchází a hledá, koho 
by mohl uchvátit a zhltnout. Také se 
utíkáme denně modlitbou k arch
andělu Michaelovi, aby nás ochránil 
v boji proti zlu a úkladům ďáb lo 
vým...

Marie Vabroušková

Holešov
Chtěla bych Vám poděkovat za 

to, že u nás začal vycházet časopis 
s touto tématikou, který jsem dosud 
postrádala, Díky Vám jsem nyní 
našla lepší vztah k Matce Boží, Můj 
vztah k Ní byl předtím, než jsem 
poprvé přečetla Váš časopis, velmi 
vlažný.

Orlová
Velmi často cestuji za svou rodi

nou a několikrát během cesty 
přestupuji. Během cesty se vždy 
modlím anebo si čtu nějakou du
chovní literaturu. Jednou večer jsem 
se vracela domů a při nastoupení 
do vlaku jsem se začala modlit delší 
modlitbu, Naproti se posadila starší 
paní a neustále mě upřeně pozoro
vala. Po určité době mi to začalo 
vadit, nemohla jsem se soustředit, a 
tak jsem uvažovala, jak mám zavést 
rozhovor. Zeptala jsem se jí, zdali 
ráda čte, Odpověděla mi, že je po 
operaci zákalu očí a čte jen s 
brýlemi, a to velmi málo, Řekla jsem 
jí, že si může alespoň prohlédnout 
obrázky a podala jsem jí jedno z 
čísel Immaculaty, které jsem měla u 
sebe. Prohlídka časopisu ji zaujala 
tak, že si nakonec vzala brýle a 
četla. Mezitím si k ní přisedla její 
známá a zvědavě se jí do časopisu 
dívala. Proto jsem jí dala ještě jedno 
číslo Immaculaty, zatímco já jsem 
pokračovala v modlitbě. Pak si už k 
nám nikdo nepřisedl. Měla jsem po
cit, že uprostřed vlaku tvoříme malé 
společenství, ve kterém je přítomen 
Pán Bůh, Při vystupování mi časopisy 
vrátily a ptaly se mě na adresu, kde 
by si časopis mohly objednat, Ad
resu jsem jim dala a jedna z těch 
paní se ještě pochlubila, že má také 
knížku o sv. Anežce české. Nakonec 
mi bylo líto, že jsme si už nemohli 
více povídat,

Monika Strýčková Irena Popková



San salvadorský arcibiskup potvrdil zprávu, 
že byl zahájen beatifikační proces arcibiskupa Os- 
cara A. Romera, zavražděného při sloužení mše 
svaté, dne 24. března 1980. Výsledky vyšetřovací 
komise OSN dokazují, že rozkaz k zavraždění ar
cibiskupa Romera vydal major Roberto Aubuis- 
son, zakladatel nacionalistické strany, který v 
minulém roce zemřel na rakovinu.

Žrádlo

Podle severoamerického statistického úřadu 
skoro čtvrtina svobodných američanek od 18 do 
44 let vychovávala v roce 1992 své děti. Je to sko
ro o 60 % víc, než před deseti lety.

15. května 1994 bude dnem sdělovacích 
prostředků. Základní myšlenkou toho dne bude: 
Televize v rodině. Kritéria správného výběru při 
sledování televizních programů.

Papežská rada pro sdělovací prostředky chce 
připomenout rodičům o nutností pomoci při vý
běru televizních programů pro jejich děti. Nepří
tomnost kontroly toho, na co se děti dívají, může 
vést k vážným mravním problémům a psychické 
degradaci dětí a mládeže.

Žrádlo

V jihobrasilském městě Pelotas policie zajisti
la skupinu "Upírů smrti". Je to 27 homosexuálů 
a prostitutek nakažených AIDS, kteří schválně 
přenášejí nákazu na své spoluobčany. Skupina 
byla odhalena dvěma psychology, kteří pomáhají 
nemocným na AIDS. Snažili se přimět členy sku
piny k upuštění od msty a agrese vůči místnímu 
obyvatelstvu. Počet nakažených není znám.

Hlas pro život Reuter, 14. června 1993

Pokračování z druhé strany obálky

Opět v tomto roce můžete “Immaculatu” někomu předplatit. Za pouhých 60,- Kč tak nejen obdarujete 
někoho šestkrát během roku duchovní četbou, ale budete mít také podíl na šíření větší úcty k  
Neposkvrněné, čímž můžete získat i  nevadnoucí poklad v nebi. Pro všechny ostatní je  předplatné opět 
dobrovolné. Kdo má více, může poslat větší dar, kdo má málo, a ť  pošle, kolik může. Těm, kdo jsou  
v tíživé finanční situaci, pošleme dle našich možností časopis i  zdarma, když s i o něj zažádají. Opět 
však připomínáme, abyste své adresy psali vždy čitelně. Uvítáme také, když si objednáte několik výtisků 
z  každého čísla a budete je  nabízet ve svých farnostech. Takto lze získat mnoho nových čtenářů (jsou 
nám známy případy, kdy jeden člověk v celkem malé farnosti získal přes šedesát nových odběratelů). 
Po přečtení časopisu je j nenechte nikdy ležet, ale zapůjčte ho také svým přátelům a známým. Ze 
zkušeností víme, že “Immaculatu” čtou i lidé, kteří o sobě tvrdí, že jsou nevěřící.

V souvislosti se založením nového nakladatelství Vás prosíme o hojnější dary, abychom mohli uhradit 
finanční položky za přístroje potřebné k  vydávání časopisu. Jsou to nemalé částky, ale chceme pro 
Neposkvrněnou používat co možná nejkvalitnější přístroje, aby se kvalita časopisu stále zvyšovala. Ne
dovolme, aby ti, kdo šíří bludné a rozkolné nauky, měli kvalitu tisku více přitažlivou než naše Immaculata”.

Snažme se v tomto jubilejním roce, kdy si připomínáme sté výročí narození sv.Maxmiliána, odpovědět 
na jeho výzvu - “pomozte mi, drahé děti, co nejdříve dobýt celý svět pro Neposkvrněnou” - tím, že 
něco konkrétního uděláme pro rozšírení “Immaculaty", která je  pokračováním apoštolského díla tohoto 
velikého světce. Závěrem Vás všechny prosíme o modlitby, aby se toto apoštolské tiskové dílo rozvíjelo 
v souladu s vůlí Boží a Neposkvrněné.
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poštovní poukázkou typu C (žlutou) s 
poznámkou "předplatné Immaculaty" v 
rubrice "zpráva pro příjemce".

Výrobní náklady na 1 výtisk: 9,- Kč.
Registrační značka: MK ČR 6202.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Dle 

finančních možností budeme posílat náš 
časopis i těm, kteří nemají dostatek financí 
k zaplacení předplatného, a o časopis si 
zažádají.

Stálé předplatitele prosíme, aby při 
poštovním styku s námi uváděli číslo 
vytištěné pod svou adresou za zkratkou 
ICP

Prosíme všechny čtenáře, kteří obdrží 
náš časopis, aby jej zapůjčili také svým 
přátelům a známým a takto se podíleli na 
šíření větší úcty k Panně Marii.
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RYTIER NEPOŠKVRNENEJ
- slovenská verze “Rytíře” vychází čtvrtlet
ně - zájemci jej mohou objednat 
na adrese
Dariusz Žuk-Olszewski, Štúrova 17/3.  
949 01 Nitra
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Učiň mé, Pane, 
Tvým

nástrojem, zářím 
ijem.” 

o po celý rok 1994 
řeje všem čtenářům

redakce 


