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IMMACULATA

Zdrávas, milosti plná. 
Zdrávas, Matko  

nebeské radosti!
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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 řeče-
no: „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 ne-

utíkají, a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.

Milí čtenáři, mnozí s sebou nosíte tzv. Zázračnou medailku. Ta se začala razit na popud samotné Panny 
Marie, která se zjevila roku 1830 novicce sester vincentek Kateřině Laboure v Paříži na ulici Rue du Bac. 
Panna Maria tehdy slíbila, že kdo tuto medailku bude nosit, obdrží mnoho milostí. Samotná medailka je 
plná symboliky poukazující na duchovní rozměr člověka. Jednou z věcí, k níž nás medailka vybízí, je 
modlitba. Bůh chce lidi obdarovat mnohými milostmi, ale ti o ně neprosí, proto zůstávají nevyužité.

Proč modlitba? Je to jedinečný okamžik, kdy překračujeme svou pozemskou omezenost. Naše tělo 
vzniklo z prachu země a po smrti se zase v prach obrátí. Většina našich činností se týká pouze pozem-
ských záležitostí. Ale v modlitbě pozvedáme svou mysl, srdce, duši k věčnému Bohu, který je nepo-
míjející plností života a dobra. Modlitba je drahocenný dar, o němž sv. farář arský říkával, že „byli by-
chom si zasloužili nesmět se modlit, ale Bůh nám ve své dobrotě dovolil, abychom s ním rozmlouvali.“ 
Jenže člověk na to tak snadno zapomíná, nebo dokonce to nebere vážně. Přichází tedy naše nebeská 
Maminka a znovu poukazuje na to, co je skutečně důležité: Bůh – zdroj a dárce života – je důležitý. 
Tomu, kdo je Prapůvodcem veškerenstva, bez něhož by nikdo a nic neexistovalo, se patří projevovat 
vděčnost. Bůh nás však nejen povolal k existenci, ale dal jí i hluboký smysl, kterým je šťastný život 
ve společenství s ním v nebi. A je to opět modlitba, v níž si vyprošujeme moudrost a sílu při našem 
pozemském putování k onomu konečnému cíli. Bez modlitby a víry v Boha se naším posledním 
cílem stává hrob bez jakékoliv další naděje. V důvěryplné modlitbě však směřujeme dál – směřujeme 
k zmrtvýchvstání, směřujeme k plnosti života.

O Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme, abychom Bohu uvěřili a byli 
obdarováni životem.

br. Bohdan

První strana obálky: Madona s Dítětem, Riga, Litva, foto: Aje | Dreamstime.com

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné 

Listopad – Za to, abychom pamatovali na poslední věci člověka.

Prosinec	 – Za úctu vůči Neposkvrněné a šíření Jejího Rytířstva. 
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Zdrávas, Maria, 
nejmilejší Dcero věčného Otce; 
zdrávas, Maria, 
podivuhodná Matko Syna; 
zdrávas, Maria, 
věrná Choti svatého Ducha; 
zdrávas, Maria,
má drahá Matko, milovaná Vládkyně  
a mocná Panovnice; 
zdrávas, má radosti,  
má slávo, mé srdce a má duše.

Před tváří celého nebeského dvora  
se Ti, Maria, dnes zasvěcuji:  
Buď mojí Matkou a Královnou.
Ve vší podřízenosti a lásce Ti 
odevzdávám a zasvěcuji své 
tělo a svou duši, své viditelné 
i neviditelné statky a plody 
svých dobrých skutků, 
minulých, současných 
i budoucích.  
Dávám Ti plné právo 
nakládat se mnou  
a se vším, co mi náleží, 
bez výjimky, jak se 
Ti zlíbí, k větší slávě 
Boží v tomto čase 
i na věčnosti.

r

Zásvětná modlitba k Panně Marii

foto: Abxyz | Dreamstime.com
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a čtenáři Immaculaty, uběhly opět dva 
měsíce a další číslo našeho časopisu Vám 
klepe na dveře a rádo by oslovilo i Vaše 
srdce. Událo  se kolem nás mnoho věcí. 
Něco málo z toho jsme zachytili i na na-
šich stránkách.

Výjimečnou  událostí,  která  se  dotý-
ká  –  můžeme  říci  bez  nadsázky  –  celé-
ho světa je, putování ikony Panny Marie 
Čenstochovské od oceánu k oceánu. 

Hlavním  smyslem  této  akce  je  pros-
ba  k  Matce  Boží,  aby  se  přimlouvala 
a  ochraňovala  naše  pokolení  před  šířící 

se  kulturou  smrti,  jež  se  projevuje 
neúctou k životu.

Možná  jste  se  při  tomto  podivu-
hodném  putování  měli  možnost 
s  Matkou  Boží  setkat  i  Vy  v  růz-
ných  městech  naší  republiky.  I  nám 
se  dostalo  té  cti,  že  jsme  putující 
Madonu  mohli  přivítat  v  našem  brněnském  klášteře,  kde 
sídlí i Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné (MI). Toto 
setkání bylo pro nás obrovskou posilou v naší práci pro její 
Rytířstvo a časopis. V duchu MI jsme se jí znovu odevzdá-
vali a s důvěrou žádali od ní milosti, abychom dokázali hle-
dat a statečně plnit Boží vůli v našich životech.

Povzbuzení  návštěvou  naší  Paní  jsme  pak  jeli  navštívit 
rytíře na různých místech.

Prvním cílem byly Těšetice u Olomouce, kam nás pozval 
pan Jan. Jednalo se o takové informační setkání, kdy jsme 
se mohli osobně poznat a zjistit možnosti dalšího rozvoje. 
Setkání se účastnil také místní kněz Jan Kulíšek.

Dále  jsme  navštívili  již  dříve  avizovaný  Uherský  Brod. 
Po dohodě s otcem děkanem Josefem Pelcem jsme ve far-
ním kostele instalovali výstavu o životě a díle sv. Maxmiliána 
s názvem „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přá-
tele položí svůj život“. Na faře pak jsme promítali hodino-
vou  prezentaci  s  výkladem  o  našem  světci.  Podle  odezvy 
soudíme,  že  mnozí  zúčastnění  byli  fascinováni  osobností 
zakladatele Rytířstva Neposkvrněné. V Brodě by v nejbližší 
době mohla začít  fungovat místní  skupinka Rytířstva, a  to 
pod duchovním vedením otce Česlava Plachého z řádu do-
minikánů.

Dalším cílem naší cesty byl Český Těšín. Odtud přichá-
zela  opakovaně  pozvánka  již  před  prázdninami,  nakonec 
se ji podařilo realizovat až v říjnu. Pozvání se sice v první 
řadě týkalo povídání o sv. Františkovi z Assisi, ale jak v této 
souvislosti  neříct  o  velkém  františkánském  následovníku 
sv. Maxmiliánu Kolbem, o Rytířstvu Neposkvrněné a o ča-
sopisu Immaculata? V tomto městě je do MI přihlášeno ví-
cero lidí, takže tato návštěva byla pro ně i pro nás povzbu-
zením. Samotní organizátoři besedy o  sv. Františkovi, pan 
Rudolf s manželkou, jsou členy Rytířstva a projevili zájem 
podniknout další kroky k rozvoji místní skupinky.

Z Českého Těšína jsme se hned následující den přesunuli 
o několik málo kilometrů dál do hutnického města Třinec. Zde 
jsme po dohodě s místním otcem farářem Mons. Františkem 
Vrublem  instalovali  výstavu  o  sv.  Maxmiliánu  Kolbem. 
I  zde  existuje  celkem  početná  skupinka  zapsaných  rytířů 

Milí Rytíři Neposkvrněné

Setkání v Těšeticích u Olomouce

Promítání o sv. Maxmiliánovi v Uh. Brodě

Výstava o sv. Maxmiliánovi v Třinci
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Dotazník k Rytířstvu Neposkvrněné
Prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku a doplnění Vašich osobních údajů.

1. Máte u Vás nějakou skupinku Rytířů Neposkvrněné?   Ano   Ne

2. V případě, že máte skupinku rytířů, ví o ní Váš kněz?  Ano   Ne

3. Prosíme o doplnění Vašich osobních údajů

  Jméno a příjmení: ................................................................................................................

  Ulice: ...................................................................................................................................

  Město a PSČ: .......................................................................................................................

  E-mail: .....................................................  Tel. (mobil): ................................................

  Vlastnoruční podpis*: ..........................................................................................................

*Svým podpisem uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas ke zpracování zde uvedených mých osobních údajů Řádu minoritů 
v ČR jako správci za účelem zařazení do Knihy Rytířstva Neposkvrněné, udržování korespondence a dalšího zpracování dat na dobu neurčitou. 
Tyto osobní údaje nebudou zpřístupněny žádné třetí osobě.

Nejste členy, ale chcete se jimi stát?
V případě,  že dosud nejste  členy Rytířstva a měli byste  zájem se  jimi  stát,  kontaktujte pro-

sím Národní centrum MI na adrese Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00  Brno.  
Podrobnější informace naleznete také na odkazech: http://immaculata.minorite.cz

Informace o zemřelých členech Rytířstva
Možná víte  také o někom, kdo byl členem Rytířstva, ale  již zemřel. V  takovém případě Vás 

prosíme, kdybyste nám mohli poslat i tuto informaci. Za zemřelé Rytíře je sloužena pravidelně 
mše svatá a rádi bychom jej jmenovitě zahrnuli do úmyslu mše svaté.

Děkujeme Vám za Váš čas a ochotu spolupracovat na rozvoji tohoto apoštolského díla.

odstřihněte a zašlete na adresu:  
Národní centrum MI, Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno

! !

Neposkvrněné, proto jsme byli velmi rádi, že jsme se mohli 
osobně poznat a povzbudit.

Děkujeme  všem  zúčastněným  za  milé  pozvání  a  při-
jetí,  také  za  šíření  úcty  k  Neposkvrněné  a  jejímu  rytíři 
o. Kolbemu.

Při každé takové návštěvě si uvědomujeme, že je před námi 
velký úkol, ale naše možností jsou omezené; že se jedná o ro-
vinu duchovní, kde  je  třeba použít  i duchovních prostředků. 
Prosíme Vás tedy opět o stálou modlitební podporu na úmysly, 
které jsme zveřejňovali minule: a) za vhodný formační pro-
gram pro MI, b) za členy MI, kteří by se chtěli stát vedou-
cími skupinek, a za jejich dobrou přípravu, c) za kněze, 
kteří by se stali pastýři našeho mariánského hnutí.

Do Vašich modliteb bychom také rádi svěřili následující 
záležitostí. Jednak je to cesta do Říma, kde se ve dnech 9. až 
11. listopadu bude konat mezinárodní setkání MI. Od tohoto 
setkání si slibujeme navázání osobních kontaktů s význam-
nými členy mezinárodní komunity Rytířstva a získání inspi-
race pro další práci v MI.

Další  věcí,  za  níž  prosíme  o  modlit-
bu,  je  připravovaná  knížka  „Se svatým 
Maxmiliánem na každý den“. Věříme, že 
se stane dobrou pomůckou k formaci ry-
tířů, kteří z ní budou moci čerpat mnoho 
inspirace přímo ze slov otce Kolbeho.

Znovu otiskujeme dotazník MI a pro-
síme ty z Vás, kteří jste tak ještě neučini-
li, o jeho vyplnění a zaslání. V současné 
době  se  nám  jich  v  redakci  sešlo  přes 
500. Zjišťujeme, že nám pomáhají udržo-
vat živý kontakt s Vámi. Děkujeme všem, 
kteří reagujete na naše výzvy, a těšíme se 
někdy na osobní setkání s Vámi.

Přejeme  Vám  hojnost  Božích  milostí 
a mocnou ochranu Panny Marie.

br. Bohdan Heczko OFMConv,  
provinční asistent pro MI
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Drazí bratři a sestry, na dnešní den připadá liturgic-
ká  památka  Blahoslavené  Panny  Marie,  kterou  vzý-
váme  a  oslovujeme  jako  „Královnu“.  Tento  svátek 
byl  ustanoven v nedávné  době,  ačkoliv úcta  k Panně 
Marii  Královně  má  dávný  původ.  Dnešní  památku 
vyhlásil  ctihodný  Pius  XII.  v  závěru  mariánského 
roku 1954 a  stanovil  její  slavení na 31. květen  (srov. 
encyklika Ad caeli Reginam, 11.  říjen 1954,  in: Acta 
Apostolicae  Sedis  46  [1954],  625–640).  Při  této  pří-
ležitosti  papež  řekl,  že  Maria  je  Královnou  více  než 
jakákoliv  jiná  stvořená  bytost,  neboť  její  duše  byla 
povýšena  a  dostalo  se  jí  vynikajících  božích  darů. 
Boží  Matka  bez  ustání  daruje  všechny  poklady  své 
lásky  a  starostlivosti  celému  lidstvu  (srov.  Promluva 
k poctě Panny Marie Královny, 1. listopadu 1954). Při 
pokoncilní  reformě  liturgického  kalendáře  byla  pa-
mátka přemístěna na datum vzdálené osm dní od slav-
nosti Nanebevzetí Panny Marie, aby tak vynikla úzká 
vazba mezi Mariiným královským titulem a oslavením 
její duše a těla po Synově boku. V konstituci o církvi 
II.  vatikánského  koncilu  čteme:  „Maria  byla  s  tělem 
i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako 
královna všeho  tvorstva, aby se dokonaleji připodob-
nila svému synu“ (Lumen gentium, 59).

Zde spočívá základ dnešního svátku. Maria je králov-
na, neboť se jedinečným způsobem připojuje ke svému 
Synu,  jak  na  pozemské  pouti,  tak  v  nebeské  slávě. 
Velký  světec  Efrém  Syrský  tvrdí,  že  Mariino  krá-
lovství  pochází  z  jejího  mateřství:  Je  Matkou  Pána, 
Krále králů (srov. Iz 9,1-6) a poukazuje na Ježíše jako 
náš  život,  spásu  a  naději.  Služebník  Boží  Pavel  VI. 
ve své apoštolské exhortaci Marialis Cultus připomíná: 
V Panně Marii se všechno vztahuje ke Kristu a všech-
no na něm závisí: kvůli němu ji Bůh Otec od věčnosti 
vyvolil za Matku cele svatou a ozdobil ji dary Ducha, 
jaké  neudělil  nikomu  jinému“  (25).  Položme  si  však 
nyní otázku – co znamená titul Marie Královna? Řadí 
se pouze k ostatním titulům Matky Boží, má je zdobit 
a korunovat? Co nám chce sdělit? Co je onen královský 

Maria je královnou  
ve službě Bohu a lidstvu
Katecheze Benedikta XVI. na gen. audienci,  
Castel Gandolfo 22. 8. 2012

majestát?  Jak  jsme  již  naznačili,  je  to  dů-
sledek  Mariina  sjednocení  se  Synem,  jejího 
bytí  v  nebi,  tedy  ve  společenství  s  Bohem. 
Maria  se  účastní  Boží  odpovědnosti  za  svět 
a  Boží  lásky  ke  světu.  Lidové  pojetí  spatřuje 
v králi či královně mocného a bohatého člově-
ka, avšak Ježíšova a Mariina královská hodnost 
není taková. Pomysleme na Pána. Kralování je 
Kristovým  bytím,  utkaným  z  pokory,  služby, 
lásky. Značí v prvé řadě službu, pomoc a lásku. 
Připomeňme si, že Kristus na kříži byl prohlá-
šen  králem  –  židovským  králem,  jak  napsal 
Pilát. V onom okamžiku na kříži projevuje, že 
je králem a  jakým  je králem. Takovým, který 
pro  nás  a  za  nás  trpí,  miluje  až  do  krajnosti, 
a tak vládne a utváří pravdu, lásku a spravedl-
nost. Vzpomeňme ještě na jiný okamžik – po-
slední  večeři,  při  které  se  Ježíš  sklání  a myje 
nohy svým učedníkům. Ježíšův královský ma-
jestát  tedy  nemá  nic  společného  s  mocnými 
této  země.  Je  králem,  který  slouží  svým  slu-
žebníkům, jak to dokázal celým svým životem. 
Totéž  platí  pro  Marii.  Je  královnou  ve  službě 
Bohu  a  lidstvu,  královnou  lásky,  která  dává 
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sebe  sama  Bohu,  aby  vstoupila  do  plánu  lidské 
spásy.  Odpovídá  andělu:  „Jsem  služebnice  Páně“ 
a v Magnificat zpívá: „Bůh shlédl na svou nepatr-
nou služebnici.“ Maria nám pomáhá. Je Královnou 
právě svou láskou a pomocí při všech našich potře-
bách, je naší sestrou, pokornou služebnicí.

Dospěli  jsme  tedy  k  otázce:  Jak  Maria  kralu-
je  ve  službě  lásky?  Tím,  že  nad  námi  bdí.  Bdí 
nad svými dětmi, které se k ní obracejí v modlit-
bě,  s  děkováním  či  žádostí  o  mateřskou  ochranu 
a  nebeskou  pomoc.  Možná  tehdy,  když  ztrácejí 
cestu,  když  je  sužuje  bolest  či  úzkost  ve  smut-
ném a strastiplném běhu života. V  jasu či  temno-
tě svého bytí se obracíme k Marii a svěřujeme se 
její  stálé přímluvě, kterou pro nás od svého Syna 
získává milost a milosrdenství, nezbytné pro naši 
pouť  cestami  světa.  Prostřednictvím  Panny  Marie 
se s důvěrou obracíme k Tomu, který vládne světu 
a  má  ve  svých  rukou  osud  vesmíru.  Po  staletí  je 
Maria vzývána jako Královna nebes. Po modlitbě 
růžence  se  k  ní  v  loretánských  litaniích  osmkrát 
obracíme  jako  ke  Královně  andělů,  patriarchů, 

proroků, apoštolů, mučedníků, vyznavačů, panen, 
všech svatých a rodin. Kéž by nám rytmus těchto 
starobylých invokací a každodenní modlitby,  jako 
Zdrávas  Královno,  pomohly  pochopit,  že  Svatá 
Panna je stále s námi, v každodennosti našich živo-
tů, jako naše Matka v nebeské slávě po boku Syna 
Ježíše. Oslovení „Královno“ je tudíž titulem důvě-
ry, radosti a lásky. Víme, že ta, která drží v rukou 
osud  světa,  je  dobrá;  miluje  nás  a  pomáhá  nám 
v našich nesnázích.

Drazí  přátelé,  úcta  k  Panně  Marii  je  důležitým 
prvkem  duchovního  života.  Ať  v  našich  modlit-
bách nechybí důvěrné obrácení k té, která nám ne-
odepře  svou přímluvu u  svého Syna. Při  pohledu 
na Marii napodobujme její víru, její plné odevzdá-
ní plánu Boží lásky, velkorysé přijetí Ježíše. Učme 
se od Marie životu. Maria je Královna nebes blíz-
ká Bohu, avšak také matka blízká každému z nás. 
Matka, která nás miluje a naslouchá našemu hlasu. 
Děkuji za vaši pozornost.

přeložila Jana Gruberová,  
Česká sekce Vatikánského rozhlasu

Modlitba sv. Sofronia Jeruzalémského († 638)

Tvé tajemství, neposkvrněná Maria, je původ a kořen, začátek a základ 
všeho dobra. Z něho jako ze zdroje nám pramení hojnost všech milostí; 
v něm má začátek naše spása, z něho vzešla svoboda, ono je 
východiskem Božího milosrdenství k nám. Zde začíná pro člověka 
druhé stvoření, nestárnoucí a trvalé. Dnes jde o to, aby byl člověk 
přijat za dítě Boží a přijal účast na božské přirozenosti – nejsme 
schopni představit si nic vyššího a drahocennějšího. Tyto 
záměry Nejvyššího došly naplnění jen skrze tebe, Panno.

Požehnaná jsi mezi ženami. Právem jsi zvána Bohorodičkou, 
protože jsi vpravdě zrodila Boha. Nalezla u něho 
nepomíjející milost, nade vše vznešenou a žádoucí. Jistě 
i před tebou se mnozí skvěli velikou svatostí, ale nikomu 
se nedostalo plnosti milostí, nikdo nebyl povznesen k takové 
výši, nikoho jako tebe milost nepředešla, nikdo se k Bohu tak 
nepřiblížil. Ty převyšuješ všechno, co mezi lidmi vyniká, tys 
překonala vše, čím štědrost Boží kdy koho obdařila. Nikdo nebyl 
uznán hodným pojmout Boha tak jako ty, do níž se vtělil a zrodil 
Tvůrce a Pán všech tvorů, aby všechny vysvobodil od věčného 
zavržení a udělil spásu, jež nemá konce. Proto k tobě s andělem 
voláme: „Raduj se, milosti plná, Pán s tebou: požehnaná ty mezi 
ženami.“
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V posledních dnech měsíce srpna jsme vítali v České 
republice vzácnou návštěvu: ikonu Panny Marie Čen-
stochovské na její pouti od oceánu k oceánu za ochra-
nu lidského života a obnovu rodin. Iniciátory akce byly 
organizace na ochranu nenarozeného života. U nás se 
celé záležitosti obětavě ujalo Hnutí pro život ČR v čele 
s jeho prezidentem Mgr. Radimem Ucháčem.

Matka přišla navštívit své děti – i takto lze celé toto pu-
tování  kopie  milostného  obrazu  Čenstochovské  Madony 
z  ruského  Vladivostoku  do  portugalské  Fatimy  chápat. 
Prošla 24 státy Evropy a Asie. 

Přichází  ke  svým  dětem  právě  v  době,  kdy  ony  se  jí 
nejvíce  vzdalují.  Místo  toho,  aby  následovaly  její  pří-
klad  láskyplného  přijetí  Božského  Dítěte  a  obětavé  péče 
o ně, zabíjejí své nenarozené potomstvo buď v mateřském 
lůně, nebo ve zkumavkách s  tekutým dusíkem. Tyto hří-
chy  nejsou  jen  těžkou  urážkou  samotného  ideálu  mateř-
ství, ale také rouháním se samotnému Bohu, který je jeho 
Tvůrcem.  Počet  dětí  zabitých  umělým  potratem  přesáhl 
již za posledních cca 60 let na celém světě 2 miliardy, dal-
ších 50 tisíc je každodenně vražděno v lůně matek. A jako 
kdyby tento hřích nebyl sám o sobě dostačující pro Boží 
tresty, znehodnocuje současný člověk vznešený ideál ma-
teřství homosexuálními a lesbickými partnerskými svazky, 
které prý mají podle zákona „právo“ vychovávat adopto-
vané  děti.  Komu  z  těchto  „rodičů“  mají  potom  nevinná 
dětská ústa říkat „mámo“? Ve Velké Británii se již objevují 
tlaky snažící se odbourat názvy „otec“ a „matka“ a místo 
nich zavést pojmenování „rodič 1“ a „rodič 2“.

Mnohokrát  v  posledních  desetiletích  nás  Panna  Maria 
varovala,  nejnaléhavěji  ve  Fatimě  r.  1917,  kde,  aby  se 
nikdo  nemohl  vymlouvat  jako  kdysi  ateistický  filozof 

Bertrand Russell, že „neposkytla dostatek 
důkazů“,  Bůh  na  její  přímluvu  způsobil 
známý  „sluneční  zázrak“.  Čenstochovská 
ikona má  tomuto  lidstvu připomenout, že 
Matka Boží je schopna pomoci a opravdu 
pomáhá.  Před  tímto  obrazem  se  modli-
ly  zástupy  zbožných  Poláků  v  17.  století 
za  záchranu  před  Švédy  –  a  byly  vysly-

šeny,  i  když  švédská  armáda  měla  vý-
raznou  přesilu.  Kopii  této  ikony  nesli 
r.  1920  obránci  Varšavy  před  bolševiky 
do boje – a ubránili město proti mnohem 
početnějším  rudoarmějcům.  Pouť  kopie 
Čenstochovské  Madony  Polskem  r.  1956 
přinesla výrazné zmírnění komunistického 
pronásledování církve.

Mohli  bychom  pokračovat,  nicméně 
i toto málo stačí k víře, že ona, Neposkvr-
něná,  je schopna vyprosit od Pána zázrak 
i v prostředí, kde jsou zabíjeny nenaroze-
né děti a staří lidé a kde jsou mocenskými 
zásahy  záměrně  likvidovány  manželství 
a  rodina.  Proto  se  uskutečnila  tato  pouť 
„Od oceánu k oceánu“, zahájená 14. červ-
na v ruském Vladivostoku.

Do  naší  vlasti  dorazila  Čenstochovská 
Madona  z  polské  Bielsko-Bialej  v  neděli 
26. srpna. První zastávkou byla severomo-
ravská metropole, kde ji přivítal v kostele 
Neposkvrněného Početí v Ostravě-Přívoze 
P. Adam Rucki. V kázání připomenul sou-
vislost mezi Matkou Boží a ochranou ne-
narozeného života. Dále  řekl,  že bez ma-
teřského  rozměru  Panny  Marie  se  každá 
nauka stává pouhou ideologií.

Biskup  ostravsko-opavské  diecéze 
mons. František Václav Lobkowicz při ve-
černí  mši  sv.  řekl:  „Rád  bych  se  Panně 
Marii  omluvil  za  naše  předky  husity…“ 
Šrámy  na  ikoně  Čenstochovské  Madony 

Bude se opakovat zázrak u Čenstochové?
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následoval jezuitský kostel sv. Ignáce, kde řeckokatolický 
biskup mons. Ladislav Hučko při mši sv. apeloval v kázá-
ní na nerozlučitelnost manželství a ochranu kultury života. 
Metropolitní kapitula u sv. Víta zapůjčila při té příležitosti 
vzácnou relikvii, lebku sv. Lukáše. Legenda totiž říká, že 
právě  tento  evangelista  namaloval  ikonu  Čenstochovské 
Madony. 

Poslední zastávkou obrazu Panny Marie na našem území 
bylo 30. a 31. srpna Brno, minoritský klášter. Při uvítací 
mši  svaté  ve  čtvrtek  generální  vikář  brněnské  diecéze 
mons. Jiří Mikulášek řekl, že Bůh, když se stal člověkem 
v osobě Ježíše Krista, si odřekl i nebeskou slávu, ale ne-
odřekl  si  rodinu.  Tím  sám  svojí  božskou  autoritou  zdů-
raznil její nezbytnost. Následovaly mariánský chvalozpěv 
akatyst podle byzantské  liturgie  a pobožnosti  až do noci 
s hojnou účastí. V pátek při dopolední  liturgii provinciál 
českých  minoritů  P.  MUDr.  Bogdan  Sikora  OFMConv 
poukázal  na  historickou  skutečnost,  že  potraty,  sexuální 
promiskuita a homosexuální ideologie byly poprvé uzáko-
něny v bolševickém Rusku hned po revoluci r. 1917. Dále 
připomenul, že varovná slova Matky Boží z Fatimy o zmi-
zení mnohých národů z povrchu zemského se již začínají 
naplňovat, neboť Evropa zabíjí své nenarozené děti a v dů-
sledku toho vymírá. Místa Němců, Francouzů, Holanďanů 
aj.  zaujímají  čím  dál  více  přistěhovalci  z  muslimských 
zemí, kteří mají velký počet dětí. 

Následovala Bratislava, hlavní město Slovenska. Matka 
Boží se octla uprostřed národa, který se mnohokrát v mi-
nulosti ukázal jako v pravém slova smyslu mariánský.  

pocházejí totiž z r. 1430 a jsou dílem míst-
ních  loupeživých  rytířů,  podporovaných 
českými  husity,  kteří  táhli  v  rámci  tzv. 
„spanilých jízd“ k Baltskému moři.

V pondělí 27. srpna byla další zastávkou 
ikony  Olomouc,  kde  v  katedrále  arcibis-
kup mons. Jan Graubner prosil při konce-
lebrované  mši  svaté  za  odpuštění  hříchů 
proti nenarozenému životu. Pomocný bis-
kup  mons.  Josef  Hrdlička  v  kázání  řekl, 
že  ikona  je  „zvláštním  darem  pro  dneš-
ní  svět,  který  postrádá  mateřskou  lásku“. 
Při večerní liturgii v kostele olomouckých 
dominikánů P. Pavel Mayer OP uvedl, že 
v  České  republice  umírá  denně  při  umě-
lých  potratech  70  dětí.  Dále  připomenul 
vztah  mezi  Pannou  Marií  a  starozákon-
ní  královnou  Ester.  Tak  jako  ona  byla 
ochránkyní  izraelského  národa,  je  Matka 
Boží  ochránkyní  českého  národa  a  všech 
ostatních.  Průvodu  městem  a  adorace  až 
do nočních hodin se účastnilo velké množ-
ství věřících.

V  úterý  28.  srpna  byla  hostitelkou 
Matky  Boží  královéhradecká  diecéze. 
V  Koclířově  u  Svitav,  sídle  české  poboč-
ky  Fatimského  apoštolátu,  ji  přivítal  její 
ředitel  P.  Pavel  Dokládal.  Odtud  puto-
val obraz k  sestrám sv. Vincence  z Pauly 
do Mendriky, kde se starají o nevyléčitelně 
nemocné  a  staré  lidi.  Následovala  kated-
rála v Hradci Králové, kde pomocný bis-
kup  mons.  Josef  Kajnek  vyzval  k  obraně 
kultury života. Při noční adoraci  se  jedna 
žena  svěřila  s  otřesnou  informací,  že  má 
6 vnoučat zmrazených v dusíku. 

Ve  středu  29.  srpna  připutovala  Matka 
Boží do Prahy, nejprve do Lhotky, kde stojí 
kostel  zasvěcený  Panně  Marii  Královně 
míru,  postavený  na  památku  barbarského 
stržení mariánského sloupu v Praze 3. lis-
topadu  r.  1918.  Hlava  zničeného  sousoší 
je uchovávána právě v tomto chrámu. Poté 
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Neposkvrněná...  Vrchol  dokonalosti  stvoření, 
Matka Boží, nejzbožštěnější ze všech stvoření.

Cílem  stvoření,  cílem  člověka  je  stále  hlubší 
připodobňování  se  ke  Stvořiteli,  neboli  stále  do-
konalejší  zbožštění.  „Bůh  se  stává člověkem, aby 
se člověk mohl stát bohem,“ říká svatý Augustin.

Následujeme  dobré,  ctnostné,  svaté  lidi,  avšak 
nikdo  z  nich  není  bez  nedokonalosti.  Pouze  ona, 
Neposkvrněná, od prvního okamžiku své existen-
ce  nepoznala  žádný,  ani  ten  sebemenší  poklesek. 
Vrcholem dokonalosti člověka je proto následovat 
ji, přiblížit se k ní, stát se jí. 

materiál ke knize o Neposkvrněné

* * *
Ideálem  každého  člena  MI  je  být  vlastnictvím 

Neposkvrněné,  být  jejím  služebníkem  a  dítětem, 
z  lásky  i  otrokem,  její  věcí  a  majetkem,  být  její 
pod  každým  názvem,  který  jen  vymyslela  nebo 
kdykoli  ještě bude s  to vymyslet  láska k ní. Stále 
více,  stále  dokonaleji  se  stávat  jejím,  připodob-
ňovat  se  jí,  sjednocovat  se  s  ní,  stávat  se  jakoby 
jí  samou,  tak  aby  ona  stále  více  pronikala  duši, 
úplně  ji ovládla, aby v ní a skrze ni sama mysle-
la a promlouvala, milovala Boha a bližní a jedna-
la.  Takový  je  ideál:  být  její,  být  Neposkvrněné, 
Immaculatae.

článek „MI“, Rytíř Neposkvrněné 15 (1936)

* * *

Naším největším ideálem je to, aby se Pánu do-
stalo  co  možná  největší  slávy.  Bl.  Ludvík  Maria 
Grignion říká, že Pán Ježíš není dost známý a mi-
lovaný, protože lidé neznají a nemilují Nejsvětější 
matku tak, jak by měli.

Musíme se snažit o  to, abychom milovali Pána 
Ježíše  tak,  jak  ho  milovala  ona.  Aby  naše  láska 
dosáhla  svého  vrcholu  a  stala  se  přímo  láskou 
Neposkvrněné.

promluva 23. června 1936

* * *
Rytíř Neposkvrněné ví, že v Neposkvrněné a skrze 

Neposkvrněnou  se  nejrychleji  a  nejsnáze  stane 
Ježíšovým,  Božím. Ví,  že  ona  bude  v  něm  a  skrze 
něho milovat Ježíše nesrovnatelně dokonaleji, než jak 
by se o to snažil on sám všemi ostatními prostředky.

Ví, že tak jako každá milost proudí do jeho duše 
od  Otce  přes  Ježíše  a  Neposkvrněnou,  tak  a  ne 
jinak zase skrze ni a Ježíše může a má vystupovat 
každá odpověď lásky na lásku vzhůru k Otci.

Ví, že je to jediná cesta k nejsnazší a nejvzneše-
nější svatosti, k nejvyšší Boží chvále.

Láska  k  Bohu  mu  nedovolí,  aby  zaspal  důležité 
věci,  ale  povzbuzuje  ho,  aby  každodenně  získával 
vlastní srdce pro Neposkvrněnou, tak aby ona v něm 
a skrze něho mohla přicházet i do jiných srdcí a při-
pravovat v nich trůn pro svého božského Syna.

materiál ke knize o Neposkvrněné

Svatý Maxmilián Kolbe o Neposkvrněné

	Mezi dnešními evropskými katolíky a polskými 
obránci Čenstochové v 17. století je zřejmá čím dál 
větší analogie. U hradeb Jasné Hory vypadala situa-
ce z hlediska lidského rozumu beznadějně – a přes-
to se na přímluvu Matky Boží stal zázrak. Podobně 
beznadějně se jeví dnes postavení katolíků ve spo-
lečnosti,  především  těch,  kteří  brání  nenarozený 
i končící život, nerozlučitelnost manželství jednoho 
muže a jedné ženy a vysokou hodnotu rodiny. Bude 
se  i  tady Čenstochová opakovat? U Boha není nic 
nemožného. A Pán neodepře nic  té, kterou od po-
čátku vyvolil za Matku Vykupitele. V tom je naše 
naděje a také naše síla. Pouť Čenstochovské Matky 
Boží zcela určitě přinese své plody. 

Radomír Malý, foto: Johny06
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Mají všechny  tyto „dvojky“ na konci  letopočtu 
nějakou  souvislost?  Zajisté  ano.  Jsou  ve  všech 
třech případech připomínkou zločinného a zvrhlé-
ho režimu, který pohrdl Božími přikázáními, pro-
následoval Kristovy vyznavače a  tím znovu  sym-
bolicky Pána soudil a křižoval. 

Francouzská republika za Velké revoluce se stala 
počátkem krvavých hrůz, kdy se hlavy useknuté gi-
lotinou kutálely v Paříži a jiných velkých městech 
jako míče, kdy katolická víra byla postavena mimo 
zákon a v krajině Vendée se vládnoucí strana jako-
bínů dopustila první moderní genocidy v dějinách 
na  tamních  katolících  jen  proto,  poněvadž  se  ne-
chtěli vzdát své víry. 

Hitlerovský  režim,  ztělesněný  u  nás  „krvavým 
psem“  Heydrichem,  vyvraždil  většinu  židovské-
ho  obyvatelstva  a  připravoval  též  genocidu  těch 
Čechů,  které  označil  jako  „neschopné  poněmče-
ní“.  Nacisté  ve  své  bestialitě  počítali  po  válce 
i  s  likvidací  katolické  církve,  v  níž  viděli  jedno-
ho z úhlavních nepřátel,  jak napsal  jejich  ideolog 
Alfred  Rosenberg  ve  spise  „Mýtus  20.  století“. 
Několik  tisíc katolických duchovních osob z celé 
Evropy zemřelo  za Hitlerovy vlády mučednickou 
smrtí, cca 20 tisíc jich prošlo věznicemi a koncen-
tračními tábory. 

Slánského  proces  r.  1952  je  potom  upomínkou 
na  vládu  komunistů,  která  se  celosvětově  vyzna-
čovala  masově  organizovaným  krvavým  proná-
sledováním  křesťanů,  jež  u  nás  vedlo  k  internaci 
nebo  uvěznění  téměř  všech  biskupů,  k  likvidaci 
řeholních  řádů,  k  popravám  3  katolických  kněží 
a  k  vraždám  desítek  dalších,  k  odvlečení  tisíců 
duchovních  osob  do  věznic  a  pracovních  lágrů 
a k administrativnímu i existenčnímu pronásledo-
vání věřících katolíků. 

Je  zde  ale  jeden  společný  jmenovatel  všech 
těchto  tří  výročí:  Jmenované  zločinné  režimy  ne-
přinesly štěstí ani jeho strůjcům a reprezentantům. 
Naopak se potvrdilo staré české přísloví „čiň čertu 
dobře, peklem se ti odmění“. Ďábel není nikdy no-
sitelem radosti, zlí duchové se navzájem nenávidí, 
proto  i  vlády,  které  jsou  založeny  na  satanismu, 
končí  nakonec  v  nelítostném  a  nenávistném  boji 
o moc jednotlivých potentátů, kteří se navzájem po-
sílají na smrt. Za krvavé vlády bezbožných jakobí-
nů ve Francii skončila pod gilotinou i většina těch, 
kteří stáli u zrodu tohoto teroru a uváděli jej do ži-
vota (Danton, Desmoulins a nakonec i sám hlavní 
tyran  a  diktátor  Robespierre).  Heydrich  byl  sice 
zraněn  českými parašutisty, ale nikoli smrtelně. Jak 
ukázaly  některé  dokumentární  pořady  České  tele-
vize, je zvláštní, že lékaři, kteří jej ošetřovali, byli 
náhle odvoláni a tohoto úkolu se museli chopit lé-
kaři SS vyslaní z Berlína, v jejichž „péči“ Heydrich 
nakonec  zemřel.  Hitler  a  Himmler  ho  nenáviděli, 
protože se báli  jeho nenasytné ambicióznosti,  lsti-
vosti  a  nevypočítatelnosti,  proto  názor,  že  právě 
od nich vzešel po atentátu podnět, aby mu „bylo po-
moženo ke smrti“, je historiky pokládán za vysoce 
pravděpodobný. Komunistický Státní soud v Praze 
r. 1952 poslal na šibenice 11 vysokých aparátčíků 
komunistické  strany včetně generálního  tajemníka 
Slánského,  po  Gottwaldovi  nejmocnějšího  muže 
v zemi a osnovatele těch nejhorších zločinů režimu, 
zejména proti katolické církvi.

To  všechno  jsou  typické  znaky  království  sata-
nova:  navenek  jednota  ve  zlu,  ve  skutečnosti  však 
vzájemná  nenávist,  kdy  neexistuje  žádné  přátel-
ství,  kdy všichni  jdou všem „po krku“. Království 
Kristovo naproti tomu zdůrazňuje zcela jiné hodno-
ty: vzájemnou lásku, respektování Božích přikázání 

Ježíš Kristus Král  
aneb nezapomenutá i zapomenutá výročí letošního roku
Rok 2012 byl kulatým výročím atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha kon-

cem května r. 1942 v Praze. Česká média tomuto tématu věnovala maximum pozornosti. Jenže těch „ku-
latých“ bylo letos víc – a ne o všech se píše a mluví.

V září r. 1792 prohlásil francouzský revoluční parlament krále Ludvíka XVI. za sesazeného a vyhlásil 
republiku. V listopadu r. 1952 proběhl v Praze proces s tzv. „protistátním spikleneckým centrem v čele 
s Rudolfem Slánským“. 
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a připravenost řešit případné vnitřní neshody bratr-
ským rozhovorem a předkládáním argumentů. 

Co  je  to  ale  Kristovo  království  a  jak  vypadá? 
Ježíš řekl před Pilátem známou větu: „Mé králov-
ství není z tohoto světa…“ Ano, Kristovo králov-
ství je čistě duchovní, v nebi. Tady na zemi se pro-
jevuje jako království v lidských duších a srdcích. 

Je  tedy  jeho  pozemská  vláda  vyloučena? 
Nevznáší na ni nárok? Sv. Pavel přece píše: „On 
musí kralovat, dokud nepoloží všechny nepřátele 
pod své nohy…“ (1 Kor 15,25). A na jiném místě 
tentýž  apoštol  říká:  „Proto ve jménu Ježíšově 
musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi 
i v podsvětí, a každý jazyk musí vyznat ke slávě 
Boha Otce, že Ježíš Kristus je Pán…“ (Fil  2,11). 
Podobných  citátů  bychom  v  Novém  zákoně  našli 
celou řadu.

Z  toho  je  zřejmé  jedno:  Kristus  si  nedělá 
žádný  nárok  být  králem,  tzn.  vůdčím  politikem, 
jakéhokoliv  státu  na  této  zemi.  Nechce  připravit 
žádného  světského  vladaře  o  moc,  jak  zdůraznil 
už  před  Pilátem.  Jemu  jde  pouze  o  to,  aby  poli-
tikové  uznali  svrchovanost  jeho  Božích  přikázání 
nad všemi ústavami a zákony. Přesně toto požadu-
je i papež Pius XI. ve své encyklice „Quas Primas“ 
z  r.  1925,  jíž  zavádí  v  celé  církvi  svátek  Ježíše 
Krista Krále. 

Ano, Kristus chce být králem v tom smyslu, aby 
zákony  neodporovaly  Desateru  a  přikázání  lásky. 
Chce  být  králem  takovým  způsobem,  že  státy 
budou chránit nenarozený život a stíhat umělý po-
trat v každé formě včetně antikoncepce a oplodně-
ní in vitro jako zločin vraždy. Chce vládnout jako 
král skrze zákony stanovící na pornografii, homo-
sexuální sodomii, pedofilii a další hříchy smilstva 

patřičné  tresty.  Chce  panovat  prostřednictvím 
státní  podpory  monogamní  rodiny  a  nerozlučitel-
nosti  manželství.  Chce  důslednou  vymahatelnost 
práva, aby zloději miliard a korupčníci neodcházeli 
od soudů bez trestů. Chce také, aby trojjediný Bůh, 
přesvatá  Matka  Panna  Maria  a  svatí  se  nestávali 
předmětem urážlivého rouhání à la kříž namočený 
v  moči  na  jedné  výstavě  v  Paříži,  prase  rozpjaté 
na kříži v jisté „galerii“ v Německu apod.

Stát,  jenž  toto  respektuje,  je  blízko  Kristovu 
království, naopak stát,  jehož  legislativa umožňu-
je pravý opak,  je královstvím někoho  jiného,  tzn. 
padlého  anděla,  ďábla  neboli  satana.  Pod  vládou 
koho se   nachází naprostá většina států současné-
ho  světa  včetně  naší  republiky,  není  zajisté  těžké 
uhodnout.  Tak  zvané  „demokratické“  státy  dnes 
používají proti katolíkům, kteří se nebojí svoji víru 
uplatnit  ve  veřejném  životě,  stejných  metod  jako 
dříve u nás bolševici. Britský řidič kamionu,  jenž 
si dal do své kabinky svatý obrázek, byl na hodi-
nu  vyhozen  z  práce,  taktéž  letuška,  protože  měla 
na krku křížek, nebo lékař, který poslal svému ko-
legovi vánoční přání s náboženským textem a on si 
na to stěžoval. Francouzský středoškolský profesor 
dostal  výpověď  ze  školy,  protože  se  ve  vyučová-
ní vyslovil proti potratům, a nesmí  se na základě 
rozhodnutí  ministerstva  školství  ke  své  profesi 
už nikdy vrátit. V USA a v Kanadě jsou zatýkáni 
věřící, kteří se modlí před potratovými klinikami. 
Obamova  vláda  v  rámci  svého  zdravotnického 
programu požadovala  i po katolických  institucích 
financování potratů a antikoncepce, což v případě 
odmítnutí  (které  je  samozřejmostí)  by  znamena-
lo  pro  katolické  nemocnice,  charitativní  zařízení 
a školy likvidaci.  

Maximiliano  
Robespierre

Reinhard 
Heydrich Rudolf Slánský

foto: Wikimedia Commons
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Dějinné  zkušenosti  dokazují,  že  každá  země, 
která  svými  zákony  demonstrativně  odmítá 
Desatero, dříve či později skončí v krvavé hrůzo-
vládě, kdy i její strůjci se budou muset obávat o své 
životy, jak o tom svědčí uvedená výročí. To je váž-
ným mementem, varováním i pro současné politiky 
tzv.  demokratického  světa,  který  prochází  nebez-
pečným vývojem k protikřesťanské totalitě. Pokud 
nedojde  k  radikální  změně  nebo  zázraku,  bude 
se  postavení  autentických  pravověrných  křesťanů 
v těchto zemích – ale i jinde – zhoršovat. Již dnes 
je  zřejmé,  že  současná  euroamerická  demokracie 
je ve skutečnosti skrytou diktaturou (především fi-
nančně-ekonomickou), která se velmi rychle může 
stát  totalitou  otevřenou  a  zjevnou.  Příznaky  toho 
se už projevují.

Nicméně  obrovskou  výhodou  Kristova  krá-
lovství  je,  že  člověk  může  být  jeho  poddaným 

i v situaci, kdy se zeměpisně nachází v království 
satanově.  Přijme-li  Ježíše  a  jeho  radostnou  zvěst 
do  svého  srdce  a  do  své  duše,  není  už  na  démo-
nické vládě zednářstva, komunismu, neomarxismu 
a  všech  dalších  možných    -ismů  vnitřně  závislý. 
Patří Kristu a nikoli ďáblovi. Světská moc, zapro-
daná knížeti  temnot,  jej sice může vyhodit ze za-
městnání nebo jinak existenčně poškodit, může mu 
udělat i něco mnohem horšího, jako v případě pr-
votních křesťanských mučedníků nebo katolických 
obětí  jakobínského,  nacistického  nebo  bolševic-
kého  teroru,  ale  nikdy  jej  nebude  schopna vyrvat 
z moci  Ježíše Krista, vytrhnout z  jeho království. 
Z toho království, kde panuje sesterská a bratrská 
láska, kde si nejdou jeden druhému „po krku“, jak 
je  tomu v onom opačném království. Pane Ježíši, 
přijď Tvá vláda nad touto zemí!

R. Malý

„Měj vždy na mysli prostou pravdu:  
Bůh je Otec, Bůh je dobrý, dobré je všechno, co koná.  

Budeš-li se toho držet, mistrovsky zvládneš život  
a staneš se zdrojem požehnání pro mnohé.“

P. Joseph Kentenich
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Na konci  ledna 1611 pozval do Čech císař Ru-
dolf  II.  vojsko  pasovského  arciknížete  Leopolda, 
protože  se  cítil  ohrožen  ambicemi  svého  bratra 
Matyáše. Avšak  pasovský  arcikníže  sledoval  také 
své  vlastní  zájmy,  což  se  záhy  projevilo.  Vpádu 
Pasovských  muselo  čelit  české  stavovské  vojsko, 
které  jim  nakonec  znemožnilo  ovládnout  Prahu 
a rozprášilo je. Na vpádu Pasovských neměli vinu 
katolíci, naopak jejich čelní představitelé včetně pa-
pežského nuncia a kancléře království Zbyňka Voj-
těcha Popela z Lobkovic čelili dvorským pletichám, 
které  invazi  předcházely.  Přesto  se  však  rozšířila 
dezinformace,  jako  by  strůjci  vpádu  byli  katolíci 
a kláštery měly být místem pro úkryt zbraní a pa-
sovských jezdců. Lid, který se seběhl i z pražského 
okolí  na  obranu  Prahy  po  domácku  ozbrojený,  se 
tak  nakonec  obrátil  proti  klášterům.  Na  Karlově 
v klášteře augustiniánů byl zavražděn opat, převor 
a klášterní bratr. Minoritům u sv. Jakuba se na obra-
nu postavili  řezníci se sekyrami  jako kdysi za hu-
sitských dob, ač byli asi nyní převážně  luterského 
vyznání. Jezuitský klášter zachránilo stavovské voj-
sko. Nejhůře  se však vedlo  františkánům u Panny 
Marie Sněžné. Traduje se, že v osudný večer před 

přepadením kláštera zjevil se shromážděným brat-
řím v refektáři svatý František a požehnal jim.

Následujícího  dne  v  osudné  masopustní  úterý 
15. února 1611 nařídil P. Bedřich Bachstein, vikář 
kláštera  zastupující  nepřítomného  kvardiána,  aby 
nikdo areál neopouštěl. Kolem 11. hodiny dopole-
dne obklopilo klášterní kostel asi 700 ozbrojených 
lidí, příslušníků převážně spodních společenských 
vrstev.  Nicméně  jejich  vůdcem  byl  berounský 
měšťan, dobrodruh Matouš Hovorčovský z Kolivé 
Hory.  Protože  kostel  byl  po  skončení  mše  svaté 
otevřen,  vtrhla  početná  skupina  útočníků  nejpr-
ve  tam.  Zde  krutým  způsobem  zabili  dva  kněze 
a bratra  laika. Kněz Jan Martinez,  rodem Španěl, 
byl  usmrcen  ve  chvíli,  když  se  snažil  odnést 
do bezpečí ciborium s Nejsvětější svátostí oltářní. 
Ačkoliv  do  posledního  dechu  chránil  Eucharistii 
vlastním  tělem,  došlo  nakonec  k  jejímu  zneuctě-
ní.  Další  kněz  Bartoloměj  Dalmasoni,  Ital,  byl 
zabit, když vycházel ze zpovědnice v dnešní kapli 
sv. Michaela, tehdy zasvěcené Panně Marii. V při-
lehlých prostorách byl pak zabit pomocný sakris-
tán, laik Jan Rode, rovněž Ital, který hledal útočiště 
v depositáři sakristie. 

Svědectví pražských mučedníků

fo
to

: B
on

av
en

tu
ra

 Č
ap

ek
 O

FM



13č.  123 (5/2012)  NEPOSKVRNĚNÁ

Ozbrojený dav, který zaměřil pozornost na kláš-
ter,  se  setkal  s  vážnou  překážkou:  brána  vedoucí 
do kláštera v prostranství před kostelem byla uza-
vřena  a  celou  hodinu  odolávala  náporu  útočníků. 
Když  byla  konečně  rozbita  a  vyvrácena,  nalez-
li  vetřelci  v  samotném  klášteře  čtyři  řeholníky, 
které  zavraždili.  Nejprve  bratra  Kryštofa,  půvo-
dem Holanďana, staršího kuchaře, který přicházel 
ze  dvora  a  nesl  dřevo  do  kuchyně,  dále  klerika 
Klementa  ze  Švábska,  který  připravoval  na  stoly 
a  vyšel  z  jídelny  do  ambitu,  potom  v  prvém  po-
schodí  jáhna  Jeronýma  z  Arese,  Itala  z  Milána, 
který  se  s  rozpjatýma  rukama  modlil  před  oltáří-
kem Panny Marie Pomocné, a konečně v klášter-
ní nemocnici kněze Šimona, Francouze, který byl 
na  lůžku,  protože  byl  už  krátce  před  tím  zraněn 
venku násilníky.

Po  delší  době  objevili  útočníci  schody  z  horní-
ho patra  ambitu na klášterní půdu. Tam se uchýlil 
vikář kláštera zmíněný P. Bedřich Bachstein, který 
zastupoval  již  zmíněného  nepřítomného  kvardiá-
na  Jiljího Smouta, Belgičana, který byl na  služeb-
ních  cestách.  Jako  zástupce  představeného  měl 
P. Bedřich za mladé bratry odpovědnost zakotvenou 
v řeholních ustanoveních. Proto se snažil odvést je 
do relativního bezpečí. Nakonec byl Bedřich usmr-
cen  spolu  s  řeholním  bratrem,  mladším  kuchařem 
Emanuelem, který patrně pocházel ze zemí Koruny 
české,  a  dvěma  novici  Janem,  kandidátem  boho-
sloví,  a Antonínem,  pomocníkem  v  kuchyni.  Oba 
byli patrně rovněž ze zemí Koruny české. Mrtvoly 
těchto čtyř řeholníků byly svrženy otvorem v klen-
bě  na  dlažbu  kostela  a  dopadly  doprostřed  chrá-
mu. Pronásledovatelé nakonec pronikli i do věžičky, 
která se  tyčila nad kostelní střechou. Tam se s do-
volením  představeného  uchýlili  tři  řeholní  bratři: 
podjáhen Kašpar Daverio, Ital, klerik Jakub, Němec 
z Augsburku, a bratr Didak Jan, krejčí, o němž se 
neví, odkud pocházel. Všichni byli usmrceni a jejich 

mrtvá těla byla shozena po příkré střeše do nádvoří, 
kde byla nabodána na kopí.

Když jsem byl v Římě jako vicepostulátor v zá-
ležitosti blahořečení, která po 40 letech totalitního 
režimu u nás byla obnovena na počátku 90. let mi-
nulého století, byla mi mezi jiným na Kongregaci 
pro  svatořečení  položena  otázka,  zda  mučednic-
tví bratří  nebylo  jimi vyprovokováno. Stačilo po-
ukázat  na  všechen  dochovaný  materiál,  který  byl 
i  v  tomto článku krátce  zmíněn. Mučednictví ne-
znamená  nabíhání  na  ostří  meče  nebo  pokládá-
ní  hlavy  na  špalek,  jak  hlásali  starověcí  bludaři 
donatisté.  Je  však  naprosto  nesporné,  že  zde  šlo 
o  smrt pro víru a  že úcta mučedníků  se po  stale-
tí udržovala mezi věřícím lidem, ačkoliv nepřízeň 
doby  znemožnila  několikrát  pokračování  procesu 
blahořečení. Je třeba také zdůraznit, že za vyvraž-
děním kláštera nestáli představitelé nekatolických 
vyznání  ani  tehdy  převážně  nekatolická  pražská 
veřejnost.  Svědčí  o  tom  dosti  dobových  důkazů. 
Událost  byla  chápána  a  posuzována  jako  zločin 
a  hlavní  viníci  byli  městským  právem  potrestáni. 
Na zločinu se podílely převážně emoce, zaujatost 
a  nesnášenlivosti  a  jejími  oběťmi  byli  příslušníci 
také různých evropských národů.

Proto  blahořečení  našich pražských mučedníků 
je tím spíše aktuální výzvou ke snášenlivosti a to-
leranci a ke vzájemnému prohlubování křesťanské 
lásky. Svatý otec Benedikt XVI. vydal 10. května 
t. r. dekret o mučednictví bratří a tím schválil jejich 
blahořečení.  Blahořečení  se  chápe  jako  předstu-
peň kanonizace (svatořečení), i když k němu může 
dojít  po  časovém  odstupu.  Blahořečením  je  slu-
žebníkům Božím dovolena veřejná úcta ve  svých 
různých formách, zvláště v podobě mešní  liturgie 
a oficiálních církevních modliteb. Prosme, aby bra-
tři  mučedníci  vyprošovali Praze  a  celému národu 
Boží milost a požehnání.

P. Petr Alkantara Houška, OFM

Nebeský Otče, děkujeme ti, že jsi posiloval víru 
svých věrných služebníků Bedřicha a druhů, aby až 
do posledních okamžiků svého života pouze láskou 
a odpouštěním čelili zuřící přesile, a dej, abychom se i my 
po jejich příkladu učili vzájemným odpouštěním šířit 
Kristův pokoj do našich rodin i celé společnosti. Prosíme 
o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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Má se trestat zlo?
Zákazy nepomáhají. Represe a tresty pouze způ-

sobí, že zlo se stáhne do ilegality, lidé se však ne-
stanou ctnostnějšími.

Tyto citované věty jsou hlavním argumentem le-
vicových liberálů v diskusi o palčivých morálních 
otázkách. Snad každý něco podobného slyšel, když 
se jednalo o zákaz potratů nebo pornografie. Podle 
této filozofie by zákaz oněch hříchů je pouze zatla-
čil do podzemí, ale neubylo by  jich, spíš přibylo, 
neboť „zakázané ovoce nejlépe chutná“.

Proč  ale  nebýt  důsledný  a  nepoužít  tuto  argu-
mentaci  na  každé  zlo?  Proč  neprohlásit  za  bez-
trestné  krádeže,  loupeže  nebo  dokonce  vraždy 
s odůvodněním, že ony beztak jsou tajně páchány? 
Liberálové  namítnou:  Tyto  zločiny  ale  omezují 
svobodu  a  bezpečnost  druhých,  pornografie  nebo 
potraty  však  ne.  To  je  typická  liberální  filozofie: 
Zákon má zakázat pouze ty nemravné skutky, které 
působí újmu druhým,  ty, které  to nedělají,  i když 
jsou také nemravné, ať jsou povoleny.

Jenže  v  tom  právě  spočívá  katastrofální  blud. 
Každý  těžký  hřích  působí  újmu  druhým,  když 
ne  přímou,  tak  nepřímou.  Potrat  zabíjí  nenaroze-
né dítě, které  je přece člověkem,  jde  tedy o újmu 
na  životě  lidské  bytosti.  Liberálové  to  ovšem  ne-
uznávají, nicméně musejí přijmout, ať už se jim to 
líbí či nikoliv, že potrat má negativní účinky nejen 
na ženu, jež ho podstoupí, ale i na její okolí, které 
trpí  jejím  chováním  v  důsledku  postabortivního 
syndromu – a to je přece také újma druhým! A por-
nografie? Statistiky dokazují, že sexuální násilníci, 
čili pachatelé závažné újmy druhým, byli v napros-
té  většině  případů  ke  svému  zločinu  vydrážděni 
právě dlouhodobým sledováním porna. 

Nejsme samozřejmě  tak naivní, abychom před-
pokládali,  že zákaz pornografie a  interrupcí  spro-
vodí  tato  zla  ze  světa.  Trestnost  krádeží  a  vražd 

také nemá za následek zmizení těchto hříchů, nic-
méně  každý  rozumný  zajisté  uzná,  že  jejich  po-
volení  by  logicky  způsobilo  takový  nárůst  těchto 
zločinů, že by život v této zemi se stal obrovským 
rizikem.

Podobně je tomu i s potraty nebo pornem. Tam, 
kde  jsou  zakázány  nebo  alespoň  silně  omezeny, 
dochází  k  jejich  úbytku.  Ve  Švédsku  například 
po  zavedení  zákazu  pouliční  prostituce  poklesly 
tyto  „služby“  o  50  procent,  ve  Francii  o  40  pro-
cent. Ve státě Oklahoma v USA byl r. 1984 vydán 
zákon  proti  pornografii,  v  jehož  důsledku  došlo 
k uzavření 150 klubů „peepshow“ a velkého počtu 
pornokin  a  knihkupectví  s  erotickou  literaturou. 
Během  krátké  doby  klesl  počet  sexuálně  motivo-
vaných  trestných činů o plnou čtvrtinu. V Polsku 
od r. 1993 platí zákon,  jenž interrupce silně ome-
zuje.  Výsledek?  Před  r.  1993  činil  počet  potratů 
během roku cca 200  tisíc, dnes  je  to během roku 
(ilegálně) cca 13 tisíc.

Pro nás katolíky je ale tím nejzávažnějším důvod 
náboženský, metafyzický. Netrestat hřích nebo ho 
dokonce  obhajovat  znamená  dopouštět  se  hříchu 
spoluúčasti  na  cizím hříchu,  jak učí katechismus. 
Církevní učitel sv. Řehoř Naziánský už ve 4. stol. 
napsal: „Učí hříchu ten, kdo jej netrestá.“ A církev-
ní učitel středověku sv. Tomáš Akvinský to potvr-
zuje následovně: „…existují lidé zatvrzelí, libující 
si  ve  zlých  návycích,  kteří  se  jen  nesnadno  dají 
obrátit slovy, proto povstala nutnost zadržet takové 
silou a strachem, aby přestali druhým škodit a ne-
chali je na pokoji…“

Proto katolický politik, publicista nebo jiný ve-
řejný činitel, který hlásá, že osobně je „proti“ po-
tratům,  ale  musí  prý  „respektovat“  opačný  názor 
většiny,  a  tudíž  hlasovat  pro  legalizaci  tohoto  zla 
nebo je propagovat, hřeší spoluúčastí na cizím hří-
chu. To by si měl náležitě uvědomit.

Miroslaw Salwowski, Źródlo 20. 2. 2011,  
zkrácený překl. -kb-

 „Milosrdný Ježíši, věříme v Tebe a doufáme v Tebe. Přijď nám na pomoc v naší bezradnosti 
a slabosti. Dej, ať neváháme učinit všechno pro to, abys byl známý a milovaný všemi lidmi,  

a ať s důvěrou v obrovskou moc Tvé lásky přemůžeme zlo, které je v nás i ve světě,  
ke Tvé slávě a pro naše spasení. Amen.“

Rudolf Szaffer
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Stanislaw  Kostka  Starowiejski  byl  otec  šesti 
dětí  a  významný  aktivista  polské  Katolické  akce 
před II. světovou válkou, majitel několika selských 
usedlostí.Adam Sarbinowski učil na gymnáziu pol-
štinu  a  patřil  k  „bojujícím  bezbožníkům“,  jak  se 
sám nazýval.

Oba  spojil  ...  svrab!  Setkali  se  totiž  v  koncen-
tračním  táboře  Dachau  na  podzim  r.  1940  na  ne-
mocničním  bloku  lidí  trpících  svrabem.  Hitlerovci 
tuto chorobu  léčili hladovkou a potom  tvrdou die-
tou. Minimální příděly potravin byly formou trestu. 
Nacističtí  „nadlidé“  pokládali  totiž  svrab  za  druh 
sabotáže a vězně, kteří se jím nakazili, za ty, co se 
takto chtějí vyhnout práci. Nemocným byly též ordi-
novány studené koupele, a to v třeskutých mrazech.

Starowiejski ani v nelidských podmínkách kon-
centráku neztratil apoštolského ducha. O výjimeč-
ném  přátelství  katolíka  s  ateistou  a  neobvyklém 
obrácení  toho  druhého  svědčí  mj.  i  jezuita  a  bu-
doucí  kardinál  Adam  Kozlowiecki,  který  přišel 
do Dachau v prosinci r. 1940. Také se dostal do ne-
mocničního oddělení svrabu. Píše ve svých vzpo-
mínkách,  že  Starowiejski  mu  představil  mladého 
profesora  Sarbinowského,  který  „se  před  válkou 
vyznačoval výrazně antiklerikální a protinábožen-
skou orientací. V táboře však změnil své přesvěd-
čení a stal se dokonce praktikujícím katolíkem.“

Sarbinowski  po  válce  napsal,  že  „Starowiejski 
svým  nadšením  pro  Krista  dosáhl  nakonec  toho, 
že mne přivedl ke zpovědi, když mi předtím ještě 
dával dlouhé rekolekce“.

To  bylo  v  nemocničním  bloku.  Starowiejski 
vyšel odtud vyhublý a vyčerpaný. Krajíček chleba 
a  třikrát  denně  podávaná  kávová  břečka  nemoh-
ly  nasytit  urostlého  muže,  jakým  byl.  Nohy  mu 
z hladu otekly a začaly se mu na nich otevírat žíly. 
Přesto  mu  byly  naordinovány  dvě  koupele  v  sil-
ném mrazu.

Oba přátelé se shodou okolností dostali po pro-
puštění  z  nemocničního  bloku  na  stejný  pokoj. 

Starowiejski  se  nemohl  pro  svou  chorobu  vůbec 
udržet  na  nohou,  přesto  mu  velitel  světnice  při-
kázal čistit záchody. Když se Sarbinowski nabídl, 
že  vezme  tento  úkol  za  něho,  neboť  Starowiejski 
toho nebyl absolutně schopen, dostal takovou ránu 
do  hlavy,  že  více  než  rok  na  jedno  ucho  nesly-
šel.  Navzdory  faktu,  že  nemohl  chodit,  přidělili 
Starowiejskému lůžko na 3. patře. Vylézt tam mu 
působilo značné utrpení. 

Esesáčtí dozorci dbali na správně ustlaná lůžka. 
Kdo  to  neměl,  dostal  ránu  do  zubů.  Starowiejski 
to  vůbec  fyzicky  nemohl  zvládnout,  proto  za  něj 
Sarbinowski tajně ustýlal.

I  přes  bolesti  a  tělesnou  slabost  neztrácel 
Starowiejski  své  apoštolské  nadšení.  Jeho  jiný 
spoluvězeň,  katolický  kněz  Dominik  Maj,  píše: 
„Kolem něho se shromažďovali všichni, kteří hle-
dali pomoc v zoufalství a obnovu sil. Mnoho  lidí 
přivedl  ke  svaté  zpovědi.“  Co  více  –  tento  muž 
roznášel tajně spoluvězňům svaté přijímání, dokud 
ještě  mohl  jakžtakž  chodit.  Organizoval  též  ma-
teriální  pomoc  potřebným  a  velkodušně  se  dělil 
o skromný příděl jídla s ještě většími nešťastníky. 

Na  jaře  r.  1941  byl  Starowiejski  bez  ohledu 
na svoji téměř nemožnost udržet se na nohou při-
dělen na „plantáže“, tj. na práce při úpravě terénu 
tábora.  Po  několika  dnech  ho  ale  odtud  odeslali 
zpět v důsledku krajního vyčerpání. Kápo ho však 
zbil tak surově, že 13. dubna r. 1941 na Hod Boží 
velikonoční  zemřel.  Věrný  přítel  Sarbinowski  se 
postaral, aby dostal rozhřešení a svaté přijímání. 

Adam  Sarbinowski  zaplatil  smrt  svého  přítele 
hlubokou depresí, blízkou sebevraždě. „Jako kdysi 
živý Starowiejski, tak nyní jeho duch mne zachrá-
nil od tohoto kroku. Jsem šťasten, že mi bylo do-
přáno poznat svatého člověka…,“ napsal po válce. 
Církev  potvrdila  toto  přesvědčení  a  prohlásila 
Stanislawa Kostku Starowiejského blahoslaveným. 

Henryk Bejda, Źródło 15. 11. 2009,  
zkrácený překl.  -ram-

Potkal svatého člověka
Bylo možno konvertovat v nacistickém koncentračním táboře, v hrůzné 

továrně smrti? Bylo možno najít Boha v místě, kde mnozí tvrdili, že je Bůh 
opustil? Příběh, ve kterém jsou hlavními hrdiny Stanislaw Kostka Starowiejski 
a Adam Sarbinowski, dokazují, že ano.
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Lidé měli minimální  šanci dozvědět  se o úžas-
ném  humanitárním,  civilizačním  a  kulturním  pří-
nosu  katolické  církve  pro  společnost,  proto  jsme 
tomu  chtěli  skromně  napomoci  alespoň  těmito 
články  na  pokračování.  Jestliže  usilujeme  o  to, 
aby se český národ obrátil – a k  tomu je zavázán 
ve  svědomí  každý  český  katolík  –  potom  priori-
tou  se  musí  stát  změna  pohledu  českého  občana 
na mystické Tělo Kristovo – na Církev. 

Jaký vlastně má na ni statistický Čech názor? Není 
zapotřebí  žádného  sociologického  průzkumu,  stačí 
jenom  všímat  si  řečí  svých  spolupracovníků,  sou-
sedů,  někdy  i  příslušníků  vlastní  rodiny,  abychom 
zjistili,  že  průměrný  občan  České  republiky  vidí 
v Církvi hamižnou instituci, která se dere za každou 
cenu  k  majetku,  penězům  a  moci,  ačkoliv  prý  má 
na svém „kontě“ miliony povražděných obětí křížo-
vých výprav, inkvizičních procesů s kacíři a čaroděj-
nicemi, válečné spojenectví s hitlerovským nacismem 
a mnoho nemovitostí „ukradených“ heretikům.

Před lety jsme publikovali seriál „Trochu apolo-
gie“  (nachází  se  nyní  na  internetové  Immaculatě: 
immaculata.minorite.cz) se snahou ukázat, že toto 
všechno jsou buď evidentní lži, nebo záměrně zve-
ličená  a  nafouknutá  selhání  některých  církevních 
osob.  Předložili  jsme  fakta,  že  křížové  výpravy 
byly nikoli útočnými, ale obrannými válkami proti 
krutým  muslimským  nájezdníkům,  že  inkvizič-
ní  procesy  s  heretiky  měly  ve  své  době  opráv-
nění,  i  když  nutno  kategoricky  odmítnout  trest 
smrti za přesvědčení a neospravedlnitelná zneuži-
tí, k nimž u některých výslechů těchto církevních 
soudů docházelo. Psali jsme o tom, že čarodějnic-
ké procesy vznikly v důsledku oživení pohanských 
pověr v renezanci, že probíhaly jak v katolických, 
tak  v  protestantských  zemích,  že  soudci  bývaly 
světské a jen zřídkakdy duchovní osoby, a římská 
inkvizice  naopak  aktivně  vystupovala  na  obranu 
nevinně stíhaných a souzených. Kategoricky jsme 

vyvrátili  jako  spros-
tou lež údajné „spoje-
nectví“  Církve  s  hit-
lerismem,  který  naopak  byl  silně  protikřesťanský 
a pronásledoval katolíky podobně jako komunisté, 
což je dostatečně jasně demonstrováno mimo jiné 
i  na  osudech  sv.  Maxmiliána  Kolbeho.  Poukázali 
jsme  též  na  protinacistické  dokumenty  Svatého 
stolce,  zejména  pak  na  chování  pomlouvaného 
papeže Pia XII., který za cenu osobního rizika po-
skytoval za války pomoc tisícům Židů. Právě o tom 
bude  následující  seriál.  Psali  jsme  též,  že  Církev 
získávala  v  minulosti  majetek  výhradně  z  darů 
zbožných  věřících  nebo  nákupem,  nikdy  ne  kon-
fiskacemi nebo dokonce loupežemi. O tom existují 
již od raného středověku písemné doklady. 

Vyvrácení lží a pomluv je ale pouze jedna strán-
ka mince. Tou druhou musí být předložení toho, co 
Církev udělala dobrého pro lidi nejen v ohledu nad-
přirozeném  (hlásání  víry  a  vysluhování  svátostmi), 
ale  i  přirozeném  v  rovině  lásky  k  bližnímu.  Proto 
vznikl 19 dílný seriál „Církev ve službě člověku“. 

Poukázali  jsme  na  neoddiskutovatelnou  histo-
rickou  pravdu,  že  právě  Katolické  církvi  vděčí 
současné  lidstvo za nemocnice,  jejichž zakladate-
lem byl už ve 4. století biskup a církevní učitel sv. 
Basil. Připomněli  jsme, že právě křesťanství změ-
nilo postoj  lidí k nevyléčitelně nemocným a  trpí-
cím, k postiženým, starým a potřebujícím pomoci. 
Šíření víry přinášelo s sebou vždycky také budová-
ní charitativních zařízení nejrůznějšího charakteru. 
V  každém  století  se  vyskytovala  řada  osobností, 
které  z  lásky  k  trpícímu  člověku,  v  němž  vidě-
ly  Krista,  se  zcela  nezištně  a  dobrovolně  pro  něj 
obětovaly  a  leckdy  v  důsledku  fyzického  vyčer-
pání  a  infekce  nakažlivou  chorobou  podstoupily 
i  smrt.  Ukázali  jsme  též,  jak  křesťanství  změnilo 
vztah  k  otrokům,  které  již  nesměl  jejich  majitel 
beztrestně zabít nebo zmrzačit, ale měl zákonnou 

Církev ve službě člověku (19)

Závěrem
Lze pozorovat, že v souvislosti s církevními restitucemi narůstá u některých 

vrstev české společnosti agresivní nálada proti katolické církvi, vydatně ži-
vená jistými médii. Na povrch vyplouvají předsudky a lži komunistické výuky 
dějepisu, které se zabydlely hluboko v lidském podvědomí a teď se ozývají.
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povinnost s nimi lidsky zacházet. Církev také sta-
novila  jako  jeden  ze  záslužných  skutků  lásky  dát 
otroku svobodu. 

Nabídli jsme též fakta, jak katoličtí mniši a du-
chovní  stáli  u  zrodu  evropské  vědy,  k  níž  mnozí 
sami významně přispěli, školství, kultury a umění. 
Podali  jsme  informace  o  tom,  jak  katolická  etika 
postupně přetvářela krutý pohanský řád a postavila 
základy lidštější společnosti. 

Neděláme si iluze, že toto postačí ke změně smýš-
lení českého obyvatelstva. Kdo uvedená fakta nebude 
chtít přijmout, prostě je nepřijme. Nicméně trpělivá 
a soustavná prezentace těchto pravdivých informací 
při využití všech dostupných mediálních příležitostí 
nutně povede k tomu, že během nějaké doby, dejme 
tomu v příští generaci, se názor na Katolickou církev 
u  české  populace  buď  změní,  nebo  alespoň  posu-
ne směrem ke vstřícnějšímu postoji. To je úkol pro 
každého katolického křesťana, jemuž sám Pán uklá-
dá povinnost hlásat evangelium.

Ukazuje  se  totiž,  že  protikatolické  předsudky 
a lži jsou u značné části našich občanů tím nejzá-
važnějším  argumentem  proti  přijetí  Krista  a  jeho 
nabídky spásy. Změna může nastoupit pouze v pří-
znivější  atmosféře  ve  vztahu  k  dějinné  pravdě. 
Až  statistický  český  občan  bude  mít  zafixováno, 
že křesťanská víra nebyla v dějinách něčím „fuj“, 
ale naopak přinesla ty hodnoty, ze kterých on sám 
čerpá  a  žije,  potom  teprve  bude  otevřenější  vůči 
vlastnímu obsahu katolických pravd.

To není posláním pouze kněží a katolických pe-
dagogů  a  publicistů,  ale  každého  praktikujícího 
věřícího. Samozřejmě nelze po něm chtít, aby znal 
dějiny jako profesionál, ale určité triviální informa-
ce, že Církev byla původkyní charity a péče o ne-
mocné, postižené a chudé, že budovala školy, při-
nesla vzdělání a kulturu, by měl v diskusi dokázat 
předložit každý katolík, stejně tak mít odvahu říct, 
že námitky proti údajným „zločinům“ Církve jsou 
buď přehnané,  nebo vylhané  a  tam, kde  skutečně 

došlo k nepravostem, je to nesrovnatelné s hrůza-
mi, které připravily lidstvu protikřesťanské režimy 
a systémy nové a nejnovější doby. 

Výzvy posledních  papežů  k  „nové  evangelizaci“ 
musí  v  sobě  zahrnout  i  tuto  skutečnost,  v  českých 
zemích snad více než jinde. Katolíci tak mohou činit 
v rodině, když dítě přijde ze školy s nesmysly, které 
jim předkládá učitel dějepisu nebo základů společen-
ských věd, v posezení užšího rodinného kruhu, v de-
batách s přáteli, v zaměstnání, v zájmových sdruže-
ních atd. Důležité a nezastupitelné poslání tady mají 
především  katoličtí  učitelé  ve  školách,  aby  žákům 
uměli předložit pravdu namísto lži. 

Změna  obrazu  Katolické  církve  u  české  po-
pulace  se  stává  čím  dál  více  tím  nejzávažnějším 
prvkem  christianizace  českého  národa.  Stejným 
způsobem  si  počínali  katoličtí  misionáři.  Už  sv. 
František  z Assisi  a  sv.  Dominik  Guzmán  na  po-
čátku 13.  století  při misiích mezi  vyznavači  albi-
genského  bludu  vyvraceli  nejprve  jejich  zafixo-
vaný falešný obraz o Katolické církvi jako spolku 
bohatých osob, které se utápějí v rozkoších tohoto 
světa,  biskup  sv.  František  Saleský  v  16.  stole-
tí  při  misiích  mezi  protestanty  v  Savojsku  bojo-
val  napřed  proti  jejich  představám  o  katolících 
jako  „modloslužebnících“,  jezuita  sv.  František 
Xaverský v  tomtéž  století při hlásání víry v  Indii 
a v Japonsku zase vyváděl tamní pohany z omylu, 
že katolíci jsou lidé nevzdělaní a hloupí. Podobně 
i současný český katolík, misionář v době mobilů 
a počítačů, má před  sebou úkol přesvědčovat  své 
nevěřící  spoluobčany,  že  Katolická  církev  nebyla 
a není spolkem lidí, jehož předchůdci získali nepo-
ctivým způsobem majetek a násilím vnucovali své 
přesvědčení druhým,  ale  že má obrovské  zásluhy 
na počátku evropské kultury, vzdělanosti a morál-
ky.  Uzná-li český občan toto jako pravdu, tak bude 
snadnější  poukázat  mu  na  původce  této  pravdy  – 
na Božského Spasitele Ježíše Krista. 

Radomír Malý

„Přijď, Pane Ježíši! Buď nám Králem! Buď při nás, když se modlíme, jako Ty ses modlil se svými 
učedníky. Buď při nás, když pracujeme, jako jsi pracoval s Josefem v Nazaretě. Buď při nás, když 
jíme a se radujeme, jako jsi se spoluradoval v Káně. Buď při nás, když kráčíme ulicemi, jako jsi 
tenkrát chodil s apoštoly po cestách galilejských. Buď při nás, když se lopotíme a  jsme obtíže-
ni, jako jsi tenkrát navštěvoval nemocné svého lidu. Už to nejde dál. Přijď, Pane Ježíši, a panuj!“

prelát Robert Maeder
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Sestra Dagmar tráví hodiny v kapli u Ježíše, 
je radostná a má k Bohu dětskou důvěru. Často 
mluví o tom, jak se těší na setkání s Pánem 
na věčnosti, a oči jí při tom přímo září. 

Tato její radost pramení z Boží lásky, jak sama 
říká. Její životní příběh je zcela nevšední, a proto 
jsem ji poprosila, aby se o něj s námi podělila.

Bůh  mě  miloval  už  od  malička.  On  miluje 
všechny,  ale  mě  zvlášť,  protože  mi  dával  mnoho 
milostí už od narození.  

Když jsem se narodila v porodnici, zrovna tam 
křtili  nějaké  děťátko.  Při  té  příležitosti  se  někdo 
zeptal mé maminky, jestli chce, aby mne také po-
křtili. Maminka souhlasila. Když mne ale donesli 
mamince pokřtěnou, řekli jí, aby mi udělala křížek 
na čelo. Ona se k tomu neměla, protože byla evan-
gelička a u nich to není zvykem. Tehdy to moji ma-
minku zmátlo a po chvíli se zeptala: „A jak jste ji 
pokřtili?“ Odpověděli jí: „No, po katolicku.“ 

Tehdy  maminka  začala  naříkat:  „Vždyť  já  ji 
tak nebudu umět vychovat!“ Paní, která s ní byla 
na pokoji a slyšela, jak naříká, jí nabídla: „Já vám 
ji  vychovám.“  Maminka  se  bránila:  „Ale  já  vám 
ji nedám, ona je moje!“ Paní jí odvětila: „Já vám 
ji  nechci  vzít,  já  jenom  říkám,  že  ji  vychovám.“ 
Maminka  se  s  tou  paní,  mou  tetičkou,  spřátelila 
a zůstaly spolu v kontaktu. 

Když mi byly čtyři roky, tetička se ozvala, že už 
je  čas,  aby  začala  s  výchovou.  Maminka  se  mne 
tedy vzdala a poslala mne k tetě do Prahy. Tehdy 
se  příbuzní  na  maminku  zlobili,  že  se  mě  vzdala 
a poslala mě pryč. Od té doby jsem bydlela u te-
tičky. Tetička se strýčkem na mě byli moc hodní, 
ale také byli asi přísní, protože si vzpomínám, jak 
mi  tetička  říkala:  „Dítě,  proč  tolik  zlobíš,  že  tě 
musí  člověk  tolik  trestat?“   To  trestání bylo však 
z lásky, protože mě milovali, jako bych byla jejich 
vlastní  dcera.  Kromě  mě  měli  totiž  ještě  svou 
vlastní dceru, která se jmenovala Boženka. Ta mě 
neměla  ráda,  protože  na  mě  žárlila.  Jednou  řekla 
své  mamince:  „Cizímu  dáváš  pořád  přednost.“ 
Vzpomínám  si,  jak  tehdy  Boženka  za  to  dostala, 
a tetička jí vysvětlila, že nejsem žádná cizí. Já jsem 

Pokřtěna „po katolicku“

také měla  tetu  ráda,  a když  jsem  jí  chtěla vyznat 
lásku, tak jsem jí říkala moje tetinko-maminko. 

Moje maminka mě také měla moc ráda a často 
za mnou jezdila. Já a moje  tetička  jsme zase  jez-
dily za maminkou na prázdniny. O prázdninách se 
mnou maminka chodila i do kostela, ale přestoupit 
na katolickou víru nechtěla. 

Když  jsem  začala  chodit  do  měšťanky  k  ses-
trám boromejkám, teta mamince říkala, že by bylo 
dobré, abych zůstala u ní, že mám školu „za dveř-
mi“. Tak se mě maminka znovu vzdala. Maminka 
se  vždy  dokázala  obětovat,  když  viděla,  že  je  to 
pro dobro toho druhého. 

Když jsem byla ve čtvrtém ročníku, svěřila jsem se 
mamince se svou touhou vstoupit do kláštera. V noci 
jsem slyšela maminku, jak pláče. Ráno jsem jí řekla. 
„Maminko,  když  pláčeš,  tak  já  do  toho  kláštera  jít 
nemusím.“  Maminka  mi  na  to  odvětila:  „Když  si 
myslíš, že budeš šťastná, tak jdi, na mě se neohlížej.“ 
Tak se mě maminka zase zřekla, i když jsem byla její 
jediné dítě a navíc její manžel a můj tatínek byl někde 
v ústavu, už si ani nevzpomínám, kde. 

Když už jsem byla v klášteře, maminka přestou-
pila  na  katolickou  víru.  Moc  Pána  Boha  milova-
la.  Pokaždé,  když  jsme  šli  kolem  kostela,  říkala: 
„Pojďme pozdravit Pána Boha.“ 

Je  to krásné,  jak  se  to všechno odehrálo,  za  to 
všechno Bohu děkuji i za ostatní milosti, které mi 
neustále dává. On mě má moc rád. 

Sestra Dagmar se narodila 19. 2. 1919, nyní jí je 
93 let a je sestrou v Kongregaci Milosrdných sester 
svatého Karla Boromejského. 

text a foto: Ingrid Tulejová

sestra Dagmar z řádu boromejek
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Posledních více než 20 let české polistopadové 
scény s jejími důsledky na život obyvatel bylo už 
mnohokrát románově i filmově zpracováno. Chybí 
zde ale jedno podstatné a nejzávažnější: duchovní 
a mravní rozměr tohoto období. První „vlaštovka“, 
která se toho ujala, se zjevila v osobnosti mladého 
autora a vydavatele Martina Leschingera a v jeho 
románu „Zázrak v Praze“.

Hrdinou  je  šéfredaktor  polobulvárního  a  polo-
investigativního  listu  „Hlas  dne“  Hans  Novotný, 
jemuž majitel  deníku dal ultimátum,  aby zastavil 
do  měsíce  jeho  pokles,  jinak  bude  muset  odejít. 
Novotnému  se  to  podaří  za  pomoci  –  Pražského 

Jezulátka!  Jako  ate-
ista  a  člověk  kon-
zumní mentality tuto 
náboženskou  pa-
mětihodnost  v  kos-
tele  Panny  Marie 
Vítězné dosud sotva 
vnímal, jednoho dne 
však k němu dopro-
vodil  náhodnou  tu-
ristku z Malty, která 

jej žádala, aby  jí  tam ukázal cestu. Stalo se něco 
ohromujícího: Jezulátko k němu promluvilo. Hans 
je potom navštívil ještě několikrát a hovořil s ním.

Život šéfredaktora se od základů změnil, rozhodl 
se dokonce přijmout svátost křtu. To mělo dopad 
především na jeho novinářskou práci. Doposud si 
nedělal  žádnou  starost  o  pravdivost  a  serióznost 
publikovaných  informací,  jen když  to bude  „sen-
zace“ a lidi zaujme. Podle požadavků mediálního 
trhu a programu finanční a ideologické lobby v po-
zadí jeho deník vedl lidi k utilitaristickému pohle-
du na život, v němž peníze, kariéra a požitky jsou 
nejdůležitějšími prioritami. Teď ale nastala změna. 
Hans  Novotný  přestal  s  publikováním  neověře-
ných zpráv, založených na drbech a polopravdách. 
Hlas dne zaujal zcela  jiný úhel pohledu: hodnotit 
současné události podle kritérií přirozeného mrav-
ního zákona.

Kupodivu 
se  mu  pro-
pad  novin 
podařilo  zastavit. 
Čtenáři,  unaveni 
dosavadními  novi-
nářskými  klepy  ze 
života celebrit, las-
civními historkami 
a  fotkami  nahotin 

ocenili  nový  styl 
tohoto  deníku,  který  zde  výrazně  chyběl.  Jenže 
majitel  přesto  nebyl  spokojen,  protože  taková 
orientace byla „politicky nekorektní“. Hans z de-
níku  odchází,  ale  s  vnitřním  pocitem  radosti,  že 
nalezl něco jiného a podstatně důležitějšího: smysl 
života, zakotveného pevně v Bohu.

Kniha je psána jasně, stručně a lapidárně. Autor 
se neutápí v nepodstatných detailech,  jak  je dnes 
módou,  a  jde  přímo  k  „jádru  věci“.  Tím  nejlépe 
dokazuje a zároveň ukazuje, že opravdu má talent, 
který by bylo škoda nevyužít. Leschinger zkrátka 
a dobře spisovatelské a publicistické řemeslo ovlá-
dá, což o mnoha jiných autorech nelze tak jedno-
značně říct.

Mnohem  důležitější  než  tato  technická  strán-
ka  je  ale  celková  vize  románu  a  její  souvislosti. 
Pražské Jezulátko je ryze „českým“ Kristem, sou-
částí české  religiozity, proto  lze považovat za ve-
lice  trefné  a  podařené,  jestliže  potřebnou  mravní 
reformu národa pisatel spojuje právě s ním. Podle 
známého výroku sv.  Ignáce z Loyoly nelze žádat 
mravní reformu společnosti bez předchozí reformy 
sebe sama, což je v knize rovněž skvěle vystiženo. 
Autor  se  také  mistrovsky  vyhnul  nebezpečnému 
úskalí, které při této tematice číhá: ukončit román 
pesimistickým  pohledem  na  českou  současnost, 
přijmout  tezi,  že  tento  národ  jako  „nejateistič-
tější“  v  Evropě  je  v  ohledu  morálním  a  duchov-
ním v podstatě nereformovatelný. To, že po změně 
orientace  Hlasu  dne  počet  čtenářů  neklesá,  ne-li 
dokonce mírně  stoupá, odhaluje vnitřní hlubokou 
víru  pana  Leschingera  v  možnost  opravdové  ob-
rody  českého  národa.  V  tomto  smyslu  lze  proto 

Pražské Jezulátko  
ve vztahu k české současnosti

recenze
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Křesťané jsou uctívači tří bohů namísto jednoho, 
tak byl Mohamed doma vychován. R. 1987 vyko-
nával  službu v  armádě, bylo mu 23  let. Otřásl  se 
hnusem,  když  mu  představení  oznámili,  že  bude 
sdílet  pokoj  s  jedním  rodilým  křesťanem.  Zjistil 
ale,  že  tento  muž  je  sympatický.  Chtěl  ho  obrátit 
na  islám, často  spolu hovořili o víře – a nakonec 
zaujal ke křesťanství jiný postoj. 

O  čtvrt  století  později  vyznává:  „Miluji  mus-
limy,  ale  jejich  náboženství  je  tím  nejhorším.  Je 
jediným,  které  výslovně  přikazuje  zabít  člověka. 

Pouze  Kristus  je  pravda,  a  tato  pravda  nezabí-
jí,  protože  miluje.“  To  řekl  jednomu  žurnalistovi 
v  exilu  ve  Francii,  kde  dosud  žije  s  manželkou 
a dvěma dětmi jako ilegální přistěhovalec.  

Přitom jeho původ z bohaté a vlivné rodiny sli-
boval  rychlou  a  úspěšnou  kariéru.  Místo  toho  se 
stal  psancem,  který  se  musí  neustále  bát  o  život. 
Vše začalo tím, když mu spolusloužící voják, chal-
dejský katolík, dal do  rukou Nový zákon. V něm 
objevil, jak sám říká, „chléb života“. 

hovořit o tom, že kniha je zároveň výchovou k au-
tentickému vlastenectví a burcováním k němu.

Skutečně nelze, než knihu Martina Leschingera 
vřele  doporučit  každému  katolickému  i  nekato-
lickému  čtenáři. A  na  závěr  si  neodpustím  jednu 
poznámku: To, že u nás mohou vycházet i takové 
knihy,  vyvrací  názor,  že Čechové  jsou největšími 

neznabohy Evropy. Doufejme, že toto dílo Martina 
Leschingera nebude jeho posledním.

Radomír Malý

Možno objednat:  
Martin Leschinger – Flétna, Říčky 101,  
56201 Ústí nad Orlicí, fletna@fletna.cz

Cesta iráckého muslima ke křesťanství

Od Mohameda ke Kristu

Mohamed Joseph Fadelle – jméno je pseudonymem kvůli hrozbě smrti jemu i jeho rodině – prošel pek-
lem. Narodil se v muslimské rodině šíitského směru v Iráku. Během vojenské služby ho kamarád seznámil 
s křesťanstvím. V té době ještě neuvažoval o konverzi, nicméně jakmile rodiče zjistili, že má pozitivní vztah 
ke Kristově nauce, vydědili ho a pohrozili mu smrtí. Udali jej na policii, byl zatčen a ve vězení mučen. Po pro-
puštění uprchl do Jordánska, kde se dal pokřtít s celou rodinou. Vlastní strýc se jej pokusil zavraždit.
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Nemínil  původně konvertovat,  neboť  irácké  zá-
kony stanovily pro odpadlíky od islámu trest smrti. 
Stačilo ale zmínit se doma sympaticky o křesťan-
ství  a  o  křesťanech  –  a  nastala  pohroma!  Rodina 
se ho oficiálně zřekla. Když potom ještě vyšlo na-
jevo, že navštěvuje chaldejské bohoslužby (katolí-
ci v Iráku se hlásí k tzv. chaldejskému ritu, pozn. 
překl.) a přátelsky se stýká s katolickými kněžími, 
obrátil se celý rodinný klan na orgány činné v trest-
ním řízení. Mohamed Joseph byl zatčen. Policie se 
domnívala, že tajně přijal křest, a chtěla z něj do-
stat  informaci, který kněz mu  jej udělil,  proto ho 
surově týrala. Když nepochodila a zjistila nakonec, 
že Mohamed není  pokřtěn,  propustila  jej  po  roce 
a půl bez jakékoliv omluvy. 

Krátce poté  se oženil.  Jeho manželka,  také pů-
vodně muslimka, se účastnila spolu s ním chaldej-
ských mší. Oba navštěvovali jednoho kněze, který 
je vyučoval v katolické víře. Rozhodli se přijmout 
svátost křtu. Protože ale by tím riskovali rozsudek 
smrti nejen nad sebou, ale  i nad duchovním,  jenž 
by je pokřtil, rozhodli se emigrovat do Jordánska, 
kde  zákony  vůči  křesťanským  konvertitům  byly 
podstatně mírnější. Tam se stali katolickými křes-
ťany i se svým dvouletým synem.

Mohamed  vzpomíná  na  dobu,  kdy  jej  chaldej-
ský  duchovní  v  Bagdádu  seznamoval  se  základy 
katolické  víry,  jako  na  nejšťastnější  ve  svém  ži-
votě.  Tehdy  také  pochopil  obrovský  rozdíl  mezi 
strnulým  mohamedánským  rituálem,  jenž  klade 
důraz  na  neustálé  obřadní  omývání,  a  katolickou 
mší svatou v chaldejském ritu, v níž stojí v centru 
vtělený Bůh Ježíš Kristus, zdroj opravdové nadpři-
rozené  radosti,  která  nikdy  nekončí. Výuka  kate-
chismu mu také objasnila nelidskost muslimského 

pohledu  na  ženu,  která  je  podle  koránu  pouhým 
vlastnictvím  muže,  jenž  si  s  ní  může  dělat  vše, 
cokoliv se mu zlíbí. Zamiloval si katolickou církev 
natolik,  že  –  jak  přiznal  –  „pouhá  myšlenka,  že 
bych se byť malý okamžik nacházel mimo ni, mi 
nahání hrůzu“.

Zpráva o Mohamedově křtu vyvolala u jeho ro-
diny hněv nejvyššího stupně. Příslušný muslimský 
imám (duchovní) nad ním vyhlásil fatwu, což zna-
mená  klatbu.  Koho  postihne,  toho  může  kterýko-
liv  muslim  beztrestně  zabít.  Vlastní  Mohamedův 
strýc  byl  pověřen  zosnováním  jeho  tajné  vraždy 
v  Jordánsku  a  skutečně  se  o  to  pokusil,  naštěstí 
neúspěšně. 

Jordánsko  bezprostředně  sousedí  s  Irákem 
a  vazby  mezi  oběma  státy  jsou  úzké,  proto  další 
Mohamedův  pobyt  v  této  zemi  se  stal  nebezpeč-
ný pro něj i pro celou rodinu. Odešli proto r. 2001 
do Paříže, kde žijí dodnes. Francouzské úřady jim 
ale odmítly udělit povolení k pobytu, takže žijí zde 
ilegálně.  Prostředky  k  životu  dnes  již  čtyřčlenné 
rodiny Mohamed získává příležitostnou prací, kte-
rou mu seženou katolické organizace. 

Svého osudu nijak nelituje, říká, že  toto všech-
no  on  i  jeho  žena  rádi  snášejí  jako  daň  za  to,  že 
získali  nejvyšší  dosažitelné  štěstí  v  životě  –  víru 
v  Ježíše  Krista  a  příslušnost  k  jeho  mystickému 
Tělu  –  ke  katolické  církvi. Vytýká  katolíkům,  že 
zanedbávají misijní práci mezi mohamedány a bojí 
se  jí. Říká: „S muslimy se musí mluvit,  to  je náš 
úkol. Vy, křesťané, se musíte probudit a svoji víru 
oživit! Příliš dlouho jste spali. Tady jde o naši zod-
povědnost jako dětí Božích.“

Inge M. Thurkauf, Kirchliche Umschau 6/2012,  
zkrácený překl. -red-

„Pane, náš Bože! Udělil jsi nám své dary bez 
naší zásluhy. Od Tebe pochází všechno, co jsme 

a co máme. Velebíme Tě skrze Tvého Syna Ježíše 
Krista. Přijmi ho od nás jako děkovnou oběť 

a v něm i naše vděčná srdce.“
Sv. Terezie z Lisieux
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Paní Řezaninová, jak se dnes žije rodině, která 
vychovává sedm dětí?

Záleží na tom, z jakého pohledu to člověk vezme. 
Na jedné straně vnímáme bohatství našeho rodin-
ného  společenství,  kdy  každý  z  nás  je  jedinečný 
svým charakterem. Na druhé straně si myslím, že 
ve  společnosti  je  taková  rodina  nedoceněná,  jed-
nak finančně, ale nejen  to. Například když  jdeme 
všichni na výlet, tak můžeme pozorovat nechápavé 
nebo i pobouřené pohledy, ale naštěstí setkáme se 
i se slovy obdivu a povzbuzení. 

Počet  členů  domácnosti  se,  samozřejmě,  odrazí 
také na větší potřebě peněz, která s každým dítětem 
roste. Dokud dětí bylo míň a neměly velké nároky, 
tak  jsme  ledasco  ušetřili.  Pak,  když  nás  bylo  víc 
a  bylo  třeba  pospravovat  a  rozšířit  dům,  finanční 
nároky stoupaly. Manžel musel kvůli  tomu změnit 

práci,  abychom  se  uživili.  Těžké  bylo,  když  jsme 
kvůli změnám ve státních příspěvcích přišli o jejich 
část. To jsme žili půl roku na dluh. Kdybych neměla 
našetřené peníze, tak bychom to neutáhli.

Také  mi  bylo  naznačováno,  že  bych  měla  jít 
do  zaměstnání,  že  se  mi  snad  nechce  pracovat. 
Jenže doma se pracuje 24 hodin denně a  je  třeba 
se postarat o mnoho věcí: dětí, škola, dům, vyprat, 
uvařit,  do  toho  stavební  úpravy,  brambory,  sena, 
jablka,  zahrada,  zvířata...  Prostě  je  toho  hodně 
a nejde to hodit za hlavu. Na druhé straně ono to 
přináší i jakýsi zisk ve formě naturálií, mnoho věcí 
nemusíme kupovat, protože je máme doma.

Co vám pomáhá zvládat složitou a mnohotvár-
nou situaci ve vaši velké rodině?

Asi to jsou určité manažerské dary. Mnoho lidí mi 
už řeklo, že zorganizovat takovou rodinu není úplně 

V dnešní době preferující model rodiny s jedním či dvěma dětmi se jen výjimečně setkáváme s rodinami, 
které jdou proti „proudu“ a mají odvahu mít více dětí. S jednou z takových rodin jsme se setkali při 
setkávání rytířů Neposkvrněné v Domašově u Brna. Manželé Josef a Danuše Řezaninovi jsou spolu 21 
let, bydlí v rodinném domku a vychovávají sedm dětí, pět dcer a dva syny. Nejstarší dceři je 20 let a 
právě letos se vdala, nejmladšímu dítěti jsou tři roky. Měli jsme možnost je několikrát navštívit. Vždycky 
jsme byli příjemně potěšeni krásnou rodinnou atmosférou, otevřenými vztahy jak mezi manžely, tak mezi 
sourozenci. Zajímalo nás tajemství jejich rodinného štěstí, které nám poodhalila paní Řezaninová.

Rodina v míře vrchovaté
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jednoduché. Nám se  to díky Pánu Bohu daří. Zde 
bych chtěla podtrhnout, i když to možná bude vypa-
dat jako klišé, to „díky Pána Bohu“. My jsme totiž 
Boží  přítomnost  za  ten  náš  rodinný  život  pocítili 
několikrát doslova hmatatelně. Jednou to bylo, když 
jsme potřebovali pořídit auto. To stávající nám do-
sluhovalo a bez auta to na vesnici moc nejde, navíc 
potřebovali jsme sedmimístné, abychom se všichni 
vlezli. Všechny okolnosti tehdy do sebe tak neuvě-
řitelně zapadly, že přestože jsme zpočátku neviděli 
žádnou možnost, jak získat vhodné auto,  tak se to 
nakonec díky Boží pomoci podařilo. Je třeba se také 
zmínit  o  přátelích  a  známých,  kteří  nás  nenechali 
na holičkách, když nám teklo do bot.

Jaké byly vaše dívčí sny a představy o rodině?
Vždycky jsem chtěla hodného manžela, se kterým 

bychom  si  navzájem  rozuměli  a  podporovali  se, 
což  se  mi  v  maximální  míře  splnilo.  Co  se  týká 
dětí, tak jsem si přála minimálně čtyři. Já pocházím 
z rodiny, kde jsme byli tři sourozenci – dva bratři 
a já. Jako holka jsem byla sama a takové ty dívčí 
věci jsem neměla s kým řešit. Říkala jsem si: „Proč 
nemáme  ještě  sestru.“  Představovala  jsem  si,  že 
bych chtěla aspoň čtyři děti. Nakonec jich je sedm, 
takže sny se naplnily v míře vrchovaté. A říkám si, 
že je vždycky lepší o jedno víc než míň.

„Raději jedno na víc než jedno méně,“ jak to 
vidí váš manžel?

On  s  tím  naprosto  souhlasí,  kdyby  ne,  tak  by-
chom jich sedm asi neměli. Umělé antikoncepční 
prostředky  jsme odmítali. Vždycky  jsme usilovali 
o přirozené plánování rodičovství. Ovšem, zdá se, 
že já jsem ty metody pochopila až u posledního dí-
těte asi před dvěma lety. Mezi tím jsem manželovi 
oznamovala, že budeme mít další dítě.

Jak reagoval? Přijetím, nebo zklamáním?
Vždycky  to  bylo  přijetí.  Nepamatuji  si,  že  by 

někdy  řekl:  „Ne,  to  není  možný,  to  si  nemůžeme 
dovolit.“ Vždycky řekl: „Tak bude.“ Nakonec řekl: 
„Zvládli  jsme  jich  šest,  zvládneme  jich  i  sedm.“ 
Vnímal v tom Boží plány a nebránil se jim.

V dnešní společnosti velká rodina není 
v „kurzu“. Odkud berete sílu jít proti proudu?

Myslím  si,  že  nebýt  víry,  byli  bychom  úplně 
někde jinde. Milostí Boží jsme to, co jsme. 

Tolikrát  jsme  pocítili  jeho  blízkost  a  jeho 
dobrotu, že není možné mu nebýt vděčný. Cítím, že 
ve víře postupně zrajeme – každý svým tempem – 
a že naše víra je nyní úplně někde jinde než před 
20 lety. Dneska vím, že bez Pána Boha „ani ťuk“. 
Pravda, občas jsme vůči Pánu Bohu děti nevděčné, 
občas jsme neposlušní, občas svéhlaví. Pak když se 
dívám na Kristův kříž, tak si říkám, že ten hřebík 
jsem tam přidala já.

Jaké schopnosti jste mohla díky svému mateř-
ství objevit? 

Velmi  jsem  rozvinula  své  manažerské  schop-
nosti  a  naučila  jsem  se  finančnímu  hospodaření. 
Manželovi  říkám:  „Vy  chlapi  se  můžete  v  jednu 
chvíli soustředit jen na jednu věc, my ženské zvlá-
dáme víc věcí naráz.“ Jsem schopná vypravit děti, 
mezi  tím  dát  péct  chleba,  dohlídnout  na  pračku, 
nakrmit králíky … to musí lítat a vše musí do sebe 
zapadat, aby se té práce zvládlo maximum a aby při-
nesla maximální užitek. Kamarádka, co nám projek-
tovala přestavbu domu a dohlížela na její realizaci, 
mi říkala: „Opravdu nechápu, jak jste s tolika dětmi 
schopni z jednoho platu vyžít, kde ty peníze berete.“ 
Je to o skromnosti a dobrém hospodaření.

Dvacet let se naplno staráte o děti a domác-
nost. Nemáte někdy chuť domácí dřinu hodit 
za hlavu a odejít do zaměstnání?

Uspokojuje mne starat se o děti, domácnost, hos-
podářství. Samozřejmě že by se nám hodil druhý 
plat. Zatím však do práce  jít  dost dobře nemohu, 
ale  jakmile  půjde  nejmladší  dcerka  do  školy,  tak 
bych si určitě nějaké zaměstnání najít chtěla.

Kdy se cítíte nejvíce šťastná?
Asi když mi někdo řekne, že naše děti jsou slušné, 

že  jsou vychované a že  takových dětí by mělo být 
víc, což mi řekl pan ředitel ve škole. Nemyslím si, 
že bych  je měla dokonalé,  to vůbec ne, kluci  jsou 
raubíři, ale srdíčko, si myslím, mají dobré.

Co jste se při výchově dětí snažila dětem 
s manželem předat?

Hlavně  aby  z  nich  vyrostli  slušní  lidé,  aby 
uměli  zdravit,  aby  uměli  poprosit,  poděkovat, 
aby  byli  vděční,  skromní,  aby  měli  druhé  rádi. 
Na  co  klademe  důraz,  je  vzdělání.  Pokud  děti 
na něco trošku mají,  tak je v tom podle možností 
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podporujeme.  Naše  rodina  vždyc-
ky  tíhla  k  hudbě,  proto  čtyři  naše 
dcery chodily do klavíru.

Co byste vzkázala ženám, které 
zvažují, zda vůbec mít děti?

Z mého pohledu je to jasné. Dítě 
je velký dar. Jsou ženy, které když 
už  dítě  přijde,  tak  je  „dají  pryč“ 
nebo o něj vůbec nestojí. Ale děti 
jsou  bohatství.  Je  s  nimi  spousta 
práce,  z  čehož  jsme  unaveni,  ale 
jsme  strašně  bohatí.  My  nemáme 
nic extra, máme všechno starý, po-
užitý, co jsme kde podědili, dostali, 
ale máme jeden druhého. V tom je 
naše bohatství. 

Vychovala jste se svým manželem sedm dětí. 
Co se vám na manželovi nejvíce líbí?

Úplně  všechno,  mě  se  líbí  úplně  celý.  Já  jsem 
zamilovaná    po  21  letech  snad  víc,  než  jsme  se 
brali. Nemůžu říct, že by mezi námi nebyly nějaké 
nesrovnalosti. Prostě ho miluji a mám za co ho mi-
lovat. Tenkrát jsem byla zamilovaná, ale dnes si ho 
vážím a jiného muže bych nechtěla ani za nic. 

Takže váš vztah dozrával...
Ano, určitě a pořád zraje, čím starší,  tím lepší. 

Protože  to už člověk nemá  ty vzdušné zámky, už 
stojí  pevně  nohama  na  zemi  a  mám  si  ho  za  co 
vážit. Vždy, když mi bylo  těžko,  tak mě podržel, 
podpořil,  ať  už  to  bylo  cokoli.  Například  když 
jsme přišli o první dítě. Bylo to půl roku po svat-
bě, v pátém měsíci jsem přišla o dítě. On jel za sa-
nitkou, vidím to jako dnes. Ta sanitka jela stovkou 
a on jel za námi taky stovkou, a když jsme přijeli 
do nemocnice, tak mu řekli, že jdu na sál, že tam 
nemůže,  tak  se  musel  zase  vrátit.  Je  to  člověk, 
který se obětuje opravdu do krajnosti.

Jak řešíte situace, kdy je třeba si něco vyříkat? 
Oddalujete to, nebo jdete do toho přímo?

Jdeme  do  toho  přímo,  aspoň  já  jdu  do  toho 
přímo. Když mě něco naštve, tak mu to řeknu napl-
no, ne že bych křičela, ale řeknu, že takhle se mi to 
nelíbí, a buď to vezme, anebo nevezme. Kvůli tomu 
máme doma někdy tichou domácnost, ale ne moc 
často,  jednou  nebo  dvakrát  do  roka.  Nemluvíme 
moc  spolu,  něco  v  nás  zraje.  Jemu  se  to  rozleží 

a mě se to rozleží a potom si řekneme, přece se ne-
budeme na sebe škaredě dívat. Občas dělám kvůli 
některým  věcem  dusno,  které  jsou  absolutně  ne-
podstatné,  a pak  si  říkám, proč  jsem mu  to vlast-
ně  vyčetla,  vždyť  to  vlastně  není  vůbec  důležité. 
A kvůli tomu se nemáme týden na sebe dívat?

Co se snažíte předat svým dcerám a synům?
Svým  synům  dostatek  úcty  ke  své  ženě,  a  aby 

jí byli oporou, ale my ženy  jsme většinou přecit-
livělé. Mě osobně většinou všechno bere, všechno 
s dětmi prožívám, naproti tomu můj muž všechno 
zlehčí,  ale  v  dobrém.  Chlap  musí  být  chlapem, 
musí být jistotou,  aby se na něj žena mohla spo-
lehnout, aby se o něj mohla opřít.

Svým dcerám, aby si vážily svých mužů. Ale ta 
úcta musí být vzájemná, vždyť si to nakonec slibu-
jeme, ...že ti zachovám lásku, úctu a věrnost. Láska 
se musí vybudovat. Na začátku je to zamilovanost, 
ale když si jeden druhého budou vážit, budou mít 
k sobě úctu a budou si věrni,  tak  to k  lásce musí 
dozrát, pokud mají touhu vydržet. 

Nelíbí  se  mi  volné  vztahy.  Když  někdo  řekne: 
„Hele já si tě nevezmu, protože bych chtěl za měsíc 
odejít,“ tak nemůžu toho člověka milovat, nemůžu 
si ho vážit, za co bych si ho měla vážit? Měli by 
žít  jeden  pro  druhého  a  do  manželství  vnést  ma-
ximální míru tolerance, bez níž to nejde. Např. on 
udělá chybu, ale zrovna tak ji udělám já. Musíme 
si všechno odpustit. Já bych svému muži odpustila 
snad všechno.
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A co modlitba? Modlíte se společně?
Modlitba je součástí našeho života, našich život-

ních  rituálů. Např. v adventní době vždycky udě-
láme  adventní  věnec,  požehnáme  si  ho  v  rodině 
a modlíme se u něj. V postní době se zase modlíme 
křížovou cestu, ale nemůžu říct, že by to bylo nějak 
pravidelné. Prostě, když nám to vyjde, sejdeme se, 
nebo řeknu: „Hele jdu se modlit s taťkou křížovou 
cestu,  jde někdo  s námi...,“  takže, kdo má volno, 
chuť, čas přijde. Samozřejmě když byli děti menší, 
tak  jsme se o  to snažili víc, pak mi děti  řekly, že 
jim to tak úplně nevyhovuje, že se před námi stydí 
modlit, že některé své myšlenky, pocity chtějí Pánu 
Bohu vyjevit samy, takže se raději modlí samy.

K jakému poznání vás přivedl rodinný život 
ukotvený ve víře?  

Některé věci občas naplánujeme a ono to potom 
tak není. A Pán Bůh na nás občas dopouští zkouš-
ky, kterým jsem se ze začátku bránila, říkala jsem 
si: „Pane Bože, proč zase já?“ Dnes už to neříkám, 

dnes se už snažím ptát: „Pane Bože, co mě chceš 
naučit touto zkouškou?“ Už v tom není výčitka, ale 
hledání smyslu. 

Zjistila  jsem,  jak  je  to  úžasné,  když  vám  Pán 
Bůh  pošle  člověka,  který  je  vám  absolutně  ne-
sympatický, nebo nemilý nebo s ním máte nějaký 
problém a vy cítíte, že díky tomu člověku se učíte 
odpouštět,  ovládat.  Dříve  bych  byla  na  toho  člo-
věka naštvaná,  proč  zrovna  já ho musím  snášet... 
Dřív mě hned něco nazlobilo, takový útok na mou 
osobu nebo na moje děti. Dnes si říkám, že nepří-
jemné situace jsou taky k něčemu dobré a já potře-
buji někoho, kdo by mě občas „spéroval“. Opravdu 
jsem poznala, že člověk se má co učit a že vždycky 
ta negativní zkušenost se má přeměnit v nějaké po-
zitivum, aby člověk byl  lepší. A najednou člověk 
zase zraje, nějak jinak a někde jinde.

Děkuji za rozhovor. 

rozmlouvala Jitka Navrátilová

Každé  dítě  se  rodí  v  rodině.  Tváře  otce 
a  matky  jsou  to  první,  co  dítě  vidí.  Jejich 
úsměvy  probouzejí  v  dítěti  lidství.  Drží  se 
jich za ruku a učí se chodit zpříma. Od nich 
se učí důvěřovat v  lásku. Ti, kdo postrádají 
této  pozitivní  zkušenosti  na  začátku  života, 
shledávají  často  těžkým  důvěřovat  druhým, 
věřit v lásku a přijímat lásku.

Láskou  se  stává  člověk  opravdu  sám 
sebou.  Neboť  Bůh,  který  je  Láska  sama, 
stvořil  člověka  podle  svého  obrazu:  stvořil 
je jako muže a ženu (Gn 1,27). Když se muž 
a žena setkají, zamilují se do sebe a zatouží 

společně žít, slíbí si, že si budou po celý život věrní. Udělí si navzájem svátost manželství. A protože tu 
nejde jednoduše jen o jejich sdílenou lásku, ale také o lásku Boží, složí tyto sliby veřejně, před knězem, 
který zastupuje církev, a před dvěma jinými svědky. Jejich smlouva je zpečetěna tím, že se odevzdávají 
navzájem jeden druhému, a takto se stávají „jedním člověkem“ (Mk 10,8) a nalézají v tom plnost a štěstí. 
Z jejich sjednocení může vzejít nový život: manželé se stávají otcem a matkou. Jejich život se tak rozšíří. 
Každé  dítě  je  darem  od  Boha,  ale  současně  je  odpo vědností.  Proto  se  sluší,  aby  se  muž  i  žena  radili 
s Bohem a se svým svědomím, když spolu začínají plánovat rodinu.

Manželství  je  doživotní  svazek.  Ježíš  říká:  „Co  Bůh  spojil,  člověk  nerozlučuj“  (Mk  10,9).  Tento 
závazek je někdy náročný, neboť neexistuje žádná záruka, že se manželství zdaří. Může přijít zklamání, 
nemoc  nebo  jiná  protivenství,  ale  opravdová  láska  se  osvědčuje  věrností  i  v  křížích. A  Bůh  pomáhá. 
Ztroskotá-li manželství, je to velké neštěstí. Ale i za takových okolností mohou křesťané důvěřovat, že je 
neopustila Boží láska a láska jeho církve.

Malý katolický katechismus

Manželství

foto: Svetlana Larina | Dreamstime.com
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S  obnovou  katolické  církve  ve  střední 
Evropě  po  protestantské  reformaci  v  16. 
století  je  nerozlučně  spjato  jméno  církev-
ního  učitele  sv.  Petra  Canisia.  Němci  ho 
nazývají „druhým apoštolem Německa“ – 
hned po sv. Bonifácovi. Narodil se r. 1521 
v  holandském  Nijmegen  jako  třetí  dítě. 
Matka po porodu zemřela, na smrtelné po-
steli však prosila manžela, aby zůstal věrný 
katolické víře a neodpadl k protestantismu. 
Petrův otec přání své ženy splnil. 

Světec odešel r. 1536 na studia do Kolína 
nad Rýnem v Německu, kde se jako student 
filozofie a později teologie zapojil do skupiny 
zbožných laiků a kněží, kteří usilovali o pro-
hloubení  duchovního  života.  Tato  cesta  jej 
přivádí r. 1543 do řad Tovaryšstva Ježíšova.

V té době vyvolal velký rozruch kolín-
ský  arcibiskup Hermann von Wied,  který 
dával najevo  sympatie pro Luthera. Kněží 
a věřící požadovali jeho odvolání a zvolili 
za  svého  mluvčího  jezuitu  Petra  Canisia, 
ačkoliv  ten nebyl  ještě  ani knězem. Svou 
brilantní  výmluvností  dosáhl  nakonec 
toho,  že  von Wied  na  svůj  úřad  rezigno-
val,  čímž  byl  Kolín  pro  katolickou  víru 
zachráněn. 

Když  přijímal  r.  1546  kněžské  svě-
cení,  měl  již  za  sebou  dvousvazkové 

Kněží na Titaniku
Letos  si  svět  připomenul  100.  výročí  ztroskotání 

Titaniku.  Mezi  cca  1 600  oběťmi  byli  i  dva  katolič-
tí  kněží:  Němec  Joseph  Peruschitz  z  benediktinského 
kláštera v Scheyern a Brit Thomas Byles. Oba odmít-
li  nabízený  záchranný  člun  s  odůvodněním,  že  chtějí 
posloužit  pasažérům  svátostí  umírajících.  Několik  za-
chráněných vydalo svědectví, že oba duchovní se mod-
lili spolu s dalšími cestujícími na palubě  lodi růženec. 
Agnes  McCoy,  která  katastrofu  přežila,  vyprávěla,  že 
tito kněží  lidi povzbuzovali a udělili  jim generální ab-
soluci,  neboť  nestihli  všechny,  kdo  chtěli,  vyzpovídat. 
Mnozí  plakali  a  kněží  pevně  svírali  kříže  v  rukou  až 
do poslední chvíle. Benediktini v Scheyernu dostali až 
za tři týdny zprávu, že pater Peruschitz, jemuž bylo 42 
let,  není  mezi  živými.  V  křížové  chodbě  kláštera  mu 
umístili tabuli s nápisem: „Zbožně se obětoval.“

KAP 9. 4. 2012, překl. -kb-

vydání knihy s texty sv. Cyrila Alexandrijského a sv. Lva 
Velikého,  k  nimž  napsal  zdařilé  komentáře.  Na  kolínské 
univerzitě konal přednášky o evangeliu sv. Matouše. V le-
tech 1545 až1546 byl také povolán jako poradce augsbur-
ského biskupa na tridentský koncil. Jeho učenost nezůstala 
utajena zakladateli a prvnímu generálovi jezuitského řádu 
sv.  Ignáci  z Loyoly,  který  jej  povolává do Říma,  kde ho 
pověřuje prací nad organizačními strukturami Tovaryšstva. 

R. 1549 se na příkaz sv. Ignáce vrací zpět do Německa, 
kde  se  stává  duší  katolické  obnovy.  Píše  knihy,  předná-
ší  na  univerzitách,  jezdí  po  misiích,  káže,  zakládá  nové 
domy  svého  řádu  a  školy  (r. 1556 přivádí první jezuity 
také do Prahy, pozn. překl.).  Stává  se  poradcem  nunciů 
i papežů, vydává také první obsáhlý katechismus pro věří-
cí v duchu tridentského koncilu. Je oporou především re-
formního papeže sv. Pia V. Pečuje v jeho duchu o mravní 
nápravu  duchovenstva,  jehož  stav  byl  žalostný:  světácký 
život, konkubíny, nízká úroveň vzdělání. 

R.  1580  ho  představení  přeložili  do  švýcarského 
Fribourgu.  Světec  by  raději  zůstal  v  Německu,  ale  po-
slušně  přijal  toto  rozhodnutí.  Ve  Švýcarsku  konal  tutéž 
apoštolskou  práci  jako  v  Německu,  jen  se  poněkud  více 
zaměřil na kázání. Zde také sepsal některé nedělní homilie 
a životopisy svatých. Zemřel 21. prosince r. 1597. Je v ka-
tolickém kalendáři ctěn jako světec a učitel církve.

P. Bernhard Gerstle,  
Informationsblatt St. Petri 6/2012, zkrácený překl. -kb-

Sv. Petr Canisius,  
tvůrce katolického katechismu
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Anna Kolesárová,  
slovenská mučednice čistoty
Zbožná  16letá  katolička  Anka  položila  svůj  život  při  obraně 

panenství.  Řadí  se  tak  k  následovnicím  sv.  Marie  Gorrettiové. 
Narodila  se  v  červenci  r.  1928  ve  Vysoké  nad  Uhom  východně 
od Košic těsně na ukrajinské hranici v rolnické rodině. V deseti le-
tech jí zemřela matka, proto musela vést celou domácnost a svému 
mladšímu  bratrovi  aspoň  částečně  nahradit  mámu.  Ráda  chodila 
do kostela na mši svatou, milovala také litanie. Měla několik přítel-
kyň, s nimiž se modlila pravidelně každou sobotu růženec. 

V listopadu r. 1944 narušila dosud celkem poklidný život vesni-
ce fronta. Do obce přišli rudoarmějci. Kolesárovi tak jako všichni 
obyvatelé obce se ukryli doma ve sklepě, s nimi ještě další 3 lidé. 
Jeden voják je ale při prohlídce domku 22. listopadu objevil. Ján Kolesár řekl dceři: „Je jistě hladový, jdi 
s ním do kuchyně a dej mu něco k jídlu.“ Anka uposlechla. Ukázalo se ale, že rudoarmějci jde o něco ji-
ného. Začal si k Ance dovolovat. Ta kategoricky odmítla, i když hrozil, že ji zastřelí. Rychle utíkala zpátky 
do sklepa. Voják tam přiběhl také, namířil na ni pušku a zařval: „Rozluč se s otcem!“ Anka zvolala: „Táto, 
žij blaze! Ježíši, Maria, Josefe!“ V tom momentě voják vystřelil a dvěma zásahy ukončil život mladého 
děvčete před zraky jejího otce, bratra a dalších 3 lidí. Kvůli bojům ve vsi musela být pohřbena tajně a bez 
kněze. Až 29. listopadu mohl místní farář Anton Luka vykonat slavnostní pohřeb a napsat do matriky ze-
snulých u jména Anny Kolesárové tuto poznámku: „Hostia sanctae castitatis“ (oběť svaté čistoty).    

Potom P. Luka poslal zprávu o celé události generálnímu vikáři, v níž na základě líčení otce zesnulé 
a dalších 4 očitých svědků podal základní fakta o její mučednické smrti. Hrob mučednice čistoty Anky 
Kolesárové se stal záhy cílem poutníků z celého Slovenska. Protože jejím vrahem byl rudoarmějec, ne-
smělo se za komunistické éry o ní nic publikovat. Teprve po r. 1989 byly podniknuty ze strany košického 
biskupství kroky k zahájení procesu blahořečení. 

„Všemohoucí Bože, Tvá služebnice Anna volila raději smrt, než by porušila čistotu těla a srdce. Prosíme 
Tě, vyslyš naše prosby a pozvedni ji ke cti oltáře jako mučednici, skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Information FMG 4/2012, zkrácený překl. -amm-

„Nejblahoslavenější Panno Maria,  
Matko Kristova a Matko Církve,  

otevři naše srdce pro nesmírné perspektivy  
Božího království  

a hlásání evangelia všemu stvoření.  
Tvé mateřské srdce ví o mnoha nebezpečích  

a četných zlech,  
která tísní muže i ženy naší doby.  

Amen.“

převzato ze sborníku „Pod ochranu Tvou“, Brno 2010
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Drahé děti,  Panna  Maria  byla  kdysi  také  tak 
velká jako jste Vy. Měla v srdci překrásnou lásku 
k Bohu i k lidem, nebyla poskvrněna ničím zlým, 
žádným  hříchem.  Její  duše  už  od  počátku  záři-
la  před  Pánem  Bohem  krásou  Boží  milosti  po-
svěcující.  Nepotřebovala  být  pokřtěna,  jako  jiné 
děti, které dostávají  tuto milost  až při křtu. Proto 
slavíme  8.  prosin-
ce  svátek, který  se 
nazývá  „Slavnost 
Panny  Marie  po-
čaté  bez  poskvrny 
prvotního  hříchu“. 
Také se mu říká „Slav-
nost  Neposkvrněného 
početí Panny Marie“.

Někteří z Vás slyše-
li  o  slavném  poutním 
místě, které se jmenu-
je  Lurdy.  Tam  Panna 
Maria  vícekrát  hovo-
řila  s  dívkou,  velkou 
jako  někteří  z Vás,  se 
svatou  Bernadettou. 
Od  té  doby  se    tam 
děje  mnoho  zázraků. 
Svatá Bernadetta z po-
čátku nevěděla, kdo to 
s  ní  mluví,  a  ptala  se 
krásné  Dámy,  kdo  je. 
Panna  Maria  odpově-
děla: „Já jsem Neposkvrněné početí.“

Protože  Panna  Maria  nedělala  hříchy,  měla 
v  srdci  stále  radost  a  pokoj. A  tu  radost  přináše-
la  druhým  lidem,  se  kterými  se  setkávala.  Nikdy 
nikomu neublížila ani slovem. Pomáhala rodičům, 
kteří byli šťastní, že mají tak hodnou dceru, i jiným 
lidem  podle  svých  sil  a  možností,  protože  měla 
všechny lidi ráda. A také mnozí měli rádi ji. Nej-
větší  radost z ní měl Pán Bůh. Dal  jí nejkrásnější 
duši ze všech. Tak ji připravoval na to, co ona ještě 
netušila, že až bude velká, stane se Matkou Boží, 
potom Matkou nás všech.

I Vy, kteří čtete časopis „Immaculata“, jistě také 
chcete mít krásnou duši, mít v srdci radost a pokoj 
a  dělat  radost  druhým. Ale  může Vám  být  někdy 
smutno  z  toho,  že  mezi Vašimi  spolužáky  a  spo-
lužačkami  jsou  takoví,  kteří  Pána  Ježíše  neznají 

a nevědí, jak mají žít. Někteří poskvrňují svou duši 
velmi  nebezpečnými  špatnostmi.  Třeba  pijí  alko-
holické  nápoje  nebo  kouří  a  tím  velmi  poškozují 
své zdraví. Nebo dokonce užívají drogy, které brzy 
člověka  zničí  na  těle  i  na duši. Nebo vyhledávají 
v časopisech nebo v televizi neslušné nestydaté ob-
rázky nebo vedou takové řeči a tím zaneřáďují svou 

duši jako páchnou-
cí  jedovatým  bah-
nem.  Vždyť  lid-
ské  tělo  je  stvoře-
né  od  Pána  Boha, 
proto máme o něm 

vždycky myslet a mlu-
vit  s  úctou,  nikdy  ne-
slušně  a  sprostě,  ale 
s  vděčností  k  Pánu 
Bohu, že  je  tak krásně 
a úžasně moudře a dů-
myslně stvořil. Chcete-
-li  se  na  něco  zeptat, 
co se  týká  těla, zeptej-
te  se  někoho  dospělé-
ho,  o  kterém  víte,  že 
je moudrý, že zná Pána 
Ježíše  a  že  Vás  má 
rád,  nejspíše  maminky 
nebo  tatínka.  Některé 
děti  jsou  zlé  na druhé, 
ubližují  zvlášť  slabším 
a tím ubližují Pánu Je-

žíši, který říká: „Co jste udělali  jednomu z těchto 
mých nejmenších bratrů, mně jste udělali.“ Někteří 
zase zarmucují a trápí své rodiče.

K  žádným  špatnostem  se  nikdy  nepřidávejte, 
a jděte od nich pryč. Třeba se Vám někdo bude po-
smívat,  ale  z  toho  si  nic  nedělejte,  zanedlouho  si 
Vás všichni budou vážit a budou Vás mít rádi. Pánu 
Ježíši se také posmívali, i když visel na kříži, ale on 
se za ně modlil: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co 
činí.“ I Vy se často modlete za ty, kdo ještě neznají 
Pána Ježíše, i za ty, kdo poskvrňují svou duši velký-
mi hříchy, aby se vzpamatovali a polepšili, aby našli 
cestu k Pánu Ježíši. Ty hříchy jsou ďáblovo vnadi-
dlo. Ze  začátku  se mohou zdát příjemné a  lákavé, 
ale pak vedou k neštěstí a nakonec do pekla.

My všichni potřebujeme Boží pomoc, abychom 
se  nikdy  nedali  zlákat.  Proto  je  třeba  modlit  se, 

Kdo má krásnou duši,  
podobá se Panně Marii

foto: www.thisischurch.com
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Bylo jednou jedno tělo
V jednom lidském těle vznikl spor mezi srdcem a mozkem. Mozek tvrdil: „Srdce je mi podřízené, vždyť 

je sám udržuji v činnosti, abych zajistil dost kyslíku pro sebe i pro celé tělo.“ „Jsi poněkud namyšlený,“ 
odpovídalo srdce. „Copak nevíš, že tě krmím kyslíkem jen proto, abys mi dodával informace o momentál-
ní spotřebě kyslíku v organismu? Jinak bych muselo pořád pracovat naplno, ale touto výhodnou investicí 
spoustu energie ušetřím.“

To vám byl hukot, když se ti dva do sebe pustili! Do hádky se však zapojily další orgány. Plíce musely 
dodávat rozpumpovanému srdci mnohem víc kyslíku, div se neroztrhaly. Rozčileně se přidaly k výměně 
názorů a vůbec jim nevadilo, že ještě nejsou rozhodnuty, na čí straně stát. Potřebovaly být řízeny mozkem, 
ale bez srdce, které jimi prohánělo krev, by nebyly k ničemu. Útočily tedy chvíli proti mozku, chvíli proti 
srdci, a mezitím proti oběma. Během tříbe-
ní názorů došly k závěru, že nejdůleži-
tější jsou ony, neboť kde by bez nich ti 
dva brali kyslík ke své činnosti?

A  teď  si představte,  jak bylo  tomu 
člověku, v němž se toto všechno ode-
hrávalo. Jistě vás nepřekvapí, že

 zanaříkal, úpí, křičí, ví to celá obora,
 o půlnoci zavolali nejlepšího doktora.
Pan  doktor  neklepal  na  srdíčko  ani  nepředepsal 

recepis. Jen vytáhl stetoskop a poslouchal, jak se to tam uvnitř hádá. Pak se 
rozhodl pro překvapující léčbu. Nasadil postiženému dýchací přístroj, ale ne-
pustil kyslík. Rozhádané orgány bleskově vyplýtvaly zbylý kyslík a během 
několika vteřin poznaly, že mají namále. Bylo by velmi poučné slyšet, jak 
krásně se najednou vzájemně omlouvaly, jak prosily, aby mohly dále plnit 
svůj  úkol  v  organismu.  Teď  už  stačilo  jen  pustit  kyslík,  aby  se  všechny 
správně rozhýbaly a nakonec 

 nemocnému sejmout přístroj,
 pohladit ho po čele, 
 hop! a zdravý člobrdíček 
 ráno skáče z postele.

P. Václav Trmáč

prosit  o  sílu  a  statečnost. V  modlitbě  „Otče  náš“ 
prosíme:  „Neuveď  nás  v  pokušení.“  Pokušení  je 
to, co nás láká k nějaké špatnosti, ke hříchu. Dále 
potřebujeme zúčastňovat se mše svaté. Kdo už jsou 
větší  a  už  chodí  ke  svátostem,  pro  ty  je  největší 
posilou  a  výzbrojí  proti  úkladům  pekla  pravidel-
ná  zpověď  a  časté  svaté  přijímání. A  v  modlitbě 
k Panně Marii najdeme vždycky úžasnou pomoc. 
A také radost a pokoj srdce.

Kdo se s pomocí Boží snaží takto žít, mít v srdci 
lásku  k  Bohu  i  k  lidem,  místo  špatností  pomáhat 

druhým a dělat jim radost, podobá se Panně Marii. 
A  stále  více  poznává,  jak  je  to  krásné,  že  by  to 
nevyměnil  za  nic  na  světě. A  je  to  cesta  k  věčné 
radosti. Pán Ježíš říká: „Já jsem Světlo světa. Kdo 
mě  následuje,  nebude  chodit  ve  tmách,  ale  bude 
mít světlo života.“

Modleme se za to, abychom se stále více podo-
bali Panně Marii a i druhým ukazovali cestu.

S tímto přáním a modlitbou za Vás všechny Vás 
srdečně zdraví 

Váš P. Bohumil Kolář
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Panno Maria, nejdražší nebeská Matičko, chci ti 
z celého srdce poděkovat za tvou mateřskou pomoc 
po celý můj život. Zvláště ti děkuji, žes mě ochrá-
nila od těžkých pádů.

Když jsem se později dostala do vleku těžkých 
hříchů,  tys  mě  zachránila.  Sama  jsem  se  z  toho 
nemohla dostat. Začala  jsem nosit zázračnou me-
dailku a věřila jsem v tvou mocnou přímluvu. Stále 
jsem  ji  nosila  a  s  důvěrou k  tobě  jsem  se utíkala 
v modlitbách. Tvá mocná přímluva mě osvobodila 
od zlozvyků. Díky ti, Maria!

Když jsem později přestala medailku nosit, ne-
dalo se z hříchů a zlozvyků povstat. Duch Svatý mi 
vnukl myšlenku, abych ji opět začala nosit a s dů-
věrou tě prosit za záchranu mé duše. A opravdu jsi 
mi pomohla a Bůh mě z hříchů uzdravil. 

Toto  je  mé  veřejné  poděkování  a  svědectví 
o  pravdivosti  a  síle  zázračné  medailky.  Vezmi  si 
nás,  Matičko,  všechny  pod  svou  ochranu.  Díky 
Maria, že jsi naší Matkou!

čtenářka Marcela

Chci  touto  cestou  splnit  svůj  slib  a  poděko-
vat  Pánu  Bohu,  Panně  Marii,  sv.  Antonínovi, 
sv. Judovi Tadeáši a všem svatým i andělům stráž-
ným za vyslyšení prosby v  těžké finanční situaci. 
Můj  syn  se  během  podnikání  dostal  do  bezvý-
chodné finanční situace, přišel i o dům a ještě mu 
zůstaly dluhy. Modlili jsme se celá rodina. S Boží 
pomocí  se  vše  upravilo  a  dostalo  na  lepší  cestu. 
Druhé  poděkování  je  za  vnuka,  který  onemocněl 
a málem přišel o sluch. I to dobře dopadlo. 

A  za  to  vděčím  a  upřímné  tisíceré  díky  Pánu 
Ježíši a Panně Marii a všem svatým. Panno Maria, 
děkuji ti za mateřskou lásku a péči za nás všechny. 
Zároveň  tě prosím o další ochranu a dar víry pro 
celou rodinu.

vděčná Marie z Moravy

Chceme  zo  srdca  poďakovať  Panne  Márii  zá-
zračnej  medaily,  ku  ktorej  sme  sa  úpenlivo  utie-
kali  o  pomoc,  za  vyslyšanie  našich  dlhotrvajú-
cich a úpenlivých prosieb za prijatie našej vnučky 
na  vysokoškolské  štúdium  po  úspešnom  složení 

maturitnej  skúšky.  Prosíme  Matku  zázračnej  me-
daily za pomoc, ochranu a podporu vnučky pri štú-
diu  a  v  ďalšom  živote  odbornom  i  náboženskom. 
Prosíme  Matku  zázračnej  medaily  a  sprostredko-
vateľku všetkých darov a milostí Božích pre naše 
deti a vnúčatá o pomoc v ich ďalšom duchovnom 
živote a v profesionálnom napredovaní.

Vladimír z Bratislavy 

Děkujeme  svatému  Josefu  Kupertinskému 
za pomoc při skládání přijímacích zkoušek a zkou-
šek na vysoké škole. 

Anna a Jakub

Děkuji  Panně  Marii  za  to,  že  jsem  nepřišla 
o  práci,  a  prosím  o  modlitbu  za  zdraví  rodičů 
a za syna od alkoholismu. S poděkováním

 vaše pravidelná čtenářka Milada

Děkuji  Nebeské  Mamince  Panně  Marii,  která 
mě vede k opravdovému poznání Boha a jeho po-
žadavkům vůči nám a ke způsobu neustálého kon-
taktu s malým, roztomilým Pražským Jezulátkem. 
Děkuji, Panno Maria, že mě učíš správné modlitbě 
sv. Růžence a každé tajemství opravdově rozjímat.

vděčná čtenářka Marianna 

Děkuji  Pánu  Bohu,  Pánu  Ježíši,  Panně  Marii, 
sv. Antonínu, Pražskému Jezulátku a všem svatým 
a za ty, kteří se modlili za naši farnost a za kněze.

vděčná čtenářka 

Děkuji  Panně  Marii,  sv.  Judovi  Tadeášovi 
za  pomoc  v  úřední  záležitosti. Vše  se  jevilo  jako 
zbytečné a prohrané, šla jsem na řadu až jako po-
slední. Všichni přede mnou s odvoláním neuspěli 
a já jsem vstupovala s tím, že se mi povede stejně. 
Jednání sice neprobíhalo nijak příjemně, ale závěr 
mě překvapil. Mému odvolání se vyhovělo. Maria, 
děkuji  i  za  spoustu  dalších  věcí,  např.  že  jsem 
na dovolené nalezla svou ztracenou skupinu. Díky!

čtenářka z Uherského Brodu

Dále děkují:
Anna  Kopecká,  Anežka  Pavelková,  čtenářka 

z  Týna  nad  Vltavou,  čtenářka  Ludmila,  rytířka 
Marie z Jihočeska.

O modlitbu prosí:
Anna  Chovancová,  čtenář  Antonín,  Marie 

Přerovská,  Miluše  Žáčková,  manželé  Uhliarovi, 
čtenářka Jarušková, Anna Šteclová

Poděkování
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Zprávy 
Česká  republika:  Nejvyšší  správní  soud  zamítl 

svým  rozhodnutím  31.  5.  stížnost  Magistrátu  hl. 
m. Prahy proti organizaci Stop genocidě, že svým 
zobrazením potratů před budovou gymnázia se do-
pouští přestupku.

Zprávy HPŽ 13. 7. 2012

Vatikán, Španělsko: Španělská vědkyně Marzia 
Boiová  předložila  další  argumenty  ve  prospěch 
pravosti turínského rubáše. Prozkoumala důkladně 
pyly, které se nacházejí na plátně, a zjistila, že  je 
jich  tam  mnoho,  které  patří  rostlinám,  jež  se  na-
cházejí pouze v oblasti Mrtvého moře v Palestině 
a  na  nálezech  z  jiných  oblastí  se  nevyskytují. 
Na něco podobného poukázal už v 70. letech švý-
carský specialista Max Frisch, ale neměl  tak prů-
kazné prostředky jako Marzia Boiová.

Glaube und Kirche 6/2012   

Španělsko:  Biskup  z Alcalá  Juan Antonio Reig 
Plá,  žalovaný  homosexuální  lobby  kvůli  svému 
letošnímu velkopátečnímu kázání, v němž označil 
praktikovanou homosexualitu za hřích, který vede 
do pekla, byl u soudu osvobozen. 

www.radiovaticana.cz 3. 7. 2012

Velká Británie: Od r. 1968 bylo v zemi provede-
no  6,4  milionu  potratů.  Z  toho  jen  0,4 %  případů 
se  týkaly ohrožení zdraví nebo života ženy. Tento 
argument, jehož zastánci interrupcí často používají, 
proto neobstojí.  Kath.net 26. 7. 2012

Vietnam: V  neděli  15.  7.  vyjely  tanky  proti  10 
tisícům  katolických  věřících,  kteří  veřejně  pro-
testovali  proti  výhrůžkám  vlády  katolické  církvi. 
Některé  prominentní  osobnosti  byly  policií  na-
padeny,  např.  právník  Le  Quoc  Quan  a  novinář 
Nguyen Hu Vinh.

Res.claritatis 18. 7. 2012

Egypt:  Americká  televizní  stanice  CNN  odha-
lila  strašlivé  zločiny  některých  egyptských  bedu-
ínů  na  Sinaji  ve  věci  dárcovství  lidských  orgánů. 
Beduíni přepadají uprchlíky ze Súdánu nebo Eritreje 
a  násilím  jim  vyjímají  z  těla  orgány,  které  potom 
prodávají zkorumpovaným evropským lékařům. 

Information FMG 4/2012

Velká Británie: Britská básnířka Sally Readová, 
žijící  trvale  v  Římě,  která  byla  známá  svým  ag-
resivním  ateismem  a  nenávistí  vůči  Katolické 
církvi,  konvertovala  a  stala  se  věřící  katoličkou. 
Vyrostla  v  ateistické  rodině.  K  víře  ji  přivedlo, 

když básnicky začala v poslední době zpracovávat 
dojmy ze svého původního povolání zdravotní se-
stry v nemocnici. Když si připomenula svoji služ-
bu u umírajících pacientů, najednou si uvědomila, 
jak absurdní je představa o neexistenci nesmrtelné 
lidské duše. Tím nastal zlom v jejím životě, který 
vyústil v konverzi do katolické církve.

Kath. net 9. 8. 2012

Vatikán:  Prefekt  vatikánské  Roty  (Nejvyšší 
soudní dvůr) kardinál Raymund Burke si v rozho-
voru pro americký časopis Catholic News Agency 
stěžoval,  že  v  novém  Kodexu  kanonického  práva 
z r. 1983 chybí církevní tresty, které v předchozím 
kodexu  z  r.  1917  existovaly,  a  požadoval  jejich 
opětné zavedení. Řekl: „Církev 20. století stále po-
užívala sankce, proč by právě v našem století měla 
věřit, že nejsou nutné? To je absurdní.“

Kreuz.net 11. 7. 2012

Lichtenštejnsko:  Korunní  princ  Alois,  zbož-
ný  katolík  a  otec  4  dětí,  prohlásil,  že  rezignuje 
na své vladařské povinnosti, pokud občané v refe-
rendu  o  potratech  rozhodnou  ve  prospěch  návrhu 
na jejich legalizaci v prvních 12 týdnech těhoten-
ství.  Naštěstí  obyvatelé  této  země  většinou  52 % 
požadavek legality potratů zamítli. 

Lifesitenews.com 13. 7. 2012

Izrael:  V  Muzeu  holocaustu  na  pahorku  Yad 
Vashem  v  Jeruzalémě  zmizel  u  fotografie  papeže 
Pia XII. urážlivý výklad, že tento pontifik se svým 
mlčením podílel na nacistických zvěrstvech. Místo 
toho se zde objevily poznámky, že Pius XII. pro-
testoval ve svém vánočním poselství r. 1942 proti 
zabíjení lidí z důvodů rasy a národnosti. 

Nasz Dziennik 9. 7. 2012

Rusko: Ruský historik Vladimir Lavrov požadu-
je oficiální přehodnocení pohledu na V.  I. Lenina 
a  jasné prohlášení,  že byl masovým vrahem a  te-
roristou. To podporuje i ruská pravoslavná církev.

                                         Nasz Dziennik 30. 8. 2012

Pákistán:    Na  předměstí  pákistánského  vel-
koměsta  Karáčí  zavraždili  muslimští  fanatikové 
4  křesťany,  2  katolíky  a  2  protestanty,  neboť  prý 
nezaplatili tzv. harač, což znamená poplatek, který 
jsou  křesťané  podle  muslimského  zákona  šariátu 
povinni platit mohamedánům. Pákistánské zákony 
ale nic takového nestanoví. 

Nasz Dziennik 18. 9. 2012
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Prosíme všechny čtenáře našeho časopisu, aby jej zapůjčili také svým přátelům a známým 
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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 * * *



Mladý svobodný muži, 
je ti mezi 17 a 35 lety a chceš 
prožít duchovní obnovu se 
sv. Františkem z Assisi a jeho bratry 
v minoritském klášteře v Brně? 

Neváhej tedy a přijeď, jsi srdečně zván!

Setkání začne v pátek 30.11. 
v 17.30 hod. společnou modlitbou breviáře. 

Zakončení bude v neděli 2.12. kolem 15hod.

Přihlásit se můžeš do 23.11. 2012 
na mailové adrese: r.mayer@minorite.cz 
Podrobnější informace obdržíš po přihlášení. 

Na setkání s Tebou se těší bratři 

sv. Františka.

v Brně u minoritů

Františkánská 

pro mladé muže
obnova



Rok víry je pozváním 
k pravdivému  

a novému obrácení k Pánu,  
jedinému Spasiteli světa.

Benedikt XVI.

Řád minoritů přijímá nové kandidáty
Kontakt: P. Bogdan Sikora,  

e-mail: provincialat@minorite.cz,  
web: minorite.cz


