Neposkvrněná Panno,
důstojná Matko Syna Božího,
oroduj za nás!
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Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné
Červen – Aby víra ve skutečnou přítomnost Ježíše v Nejsvětější

svátosti oživovala v nás jistotu jeho přítomnosti v našem životě
a inspirovala nás ke službě chudým lidem.

Červenec – Abychom po příkladu Panny Marie, Vzoru naší víry, se uměli
zcela v důvěře odevzdat Bohu, a to v jakékoliv události našeho života.

Srpen – Aby nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie, naší Průvodkyně
ve víře, nám připomínalo, že i my jsme pozvání k dosaženi tohoto
stavu v perspektivě života věčného.
Úkon odevzdání se Neposkvrněné
Neposkvrněná, Královno nebe a země,
Útočiště hříšníků a naše nejlaskavější Matko,
Tobě svěřil Bůh celý řád milosrdenství. Já, ...,
nehodný hříšník, padám k Tvým nohám a pokorně prosím, abys mě celého a úplně přijala
za svou věc a vlastnictví a udělala se mnou,
se všemi schopnostmi mé duše a mého těla
i s celým mým životem, smrtí a věčností,
cokoliv se Ti zalíbí.
Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo
o Tobě řečeno: „Ona potře tvou hlavu“ a též:
„Ty sama jsi na celém světě vyhladila všechny
bludy,“ abych se stal v Tvých neposkvrněných
a nejlaskavějších rukou užitečným nástrojem
k probuzení a největšímu vzrůstu Tvé slávy
v tolika zbloudilých a lhostejných duších
a tímto způsobem přispěl k co největšímu
rozšíření blaženého království Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam
vyprosíš milost obrácení a posvěcení, vždyť
Tvýma rukama stékají na nás všechny milosti
z nejsladšího Srdce Ježíšova.
Dovol mi, abych Tě chválil, přesvatá Panno.
Dej mi moc zvítězit nad Tvými nepřáteli.
Ó, Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás,
kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se
k Tobě neutíkají, a zvláště za nepřátele Církve
svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.
První strana obálky: Madona s dítětem, Carlo Crivelli, r. 1480, Benátky. Foto: Anthony Baggett | Dreamstime.com
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O dar lásky
k Pánu Ježíši
a o lásku
k Panně Marii

Maria, vroucně si přeješ, aby Ježíš,
tvůj milý Syn, byl milován. Miluješ-li
mě, prosím tě o tuto milost. Vypros
mi co největší lásku k Ježíši Kristu,
abych jej miloval nade všechno.
Připoutej mě k Ježíši tou měrou, aby
už nešlo ho nemilovat.
Vypros mi také velikou lásku k tobě,
protože ze všech tvorů ty nejvíce lidi
miluješ a sama jsi milování hodná.

Důvěřuji v tvé slitování a miluji tě,
má Paní, ale moje láska k tobě se mi
zdá chabá. Vypros mi tedy na Bohu
co největší lásku k tobě, vždyť je to
milost, kterou dává jenom Bůh. Živ
buď Ježíš, naše láska, a Maria, naše
naděje! Amen.
Ze sbírky „Mariánské modlitby“, KNA 2006
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Milí Rytíři Neposkvrněné

P

odstatou identity ry- na Boží všemohoucnost a nakolik jen na vlasttíře Neposkvrněné je ní síly?
Kolik je v nás lásky? Jdeme velkoryse
úplné odevzdání se Panně
Marii. Tímto naším odevzdá- za Bohem proto, že je Láska, nejvyšší dobro
ním se chceme se od ní učit a krása anebo úzkostlivě počítáme, kolik jsme
lásce k Bohu, poslušnos- dostali a kolik musíme dát?
ti jeho Slovu, pohotovosti odpovídat na Boží
Kolik je v nás víry a důvěry? Víry v Boží
výzvy. Chceme se Matce Boží odevzdat podle moudrost a moc, že cesta, kterou nás vede, je
Ježíšova vzoru, který se jí s důvěrou odevzdal pro nás dobrá, přesto že bývá náročná. Kolik
jako její Syn, a chceme ji přijmout, jako ji přijal je v nás pochybností, strachu a útěků ze služsv. Josef (Mt 1,20) i učedník Jan (Jan 19,27).
by...? Kolik je v nás víry v lásku a v jeho zaslíbeEvangelijní scéna Zvěstování nám staví ní, že každý z nás se nachází v jeho ruce, a tedy
před oči Mariinu pohotovou odpověď na Boží že i pro mě připravil místo u Otce v nebi?
výzvu. Maria zde odpovídá archandělovi
Zjišťujeme, že jsou situace, kdy od ideálu odeGabrielovi slovy: „Jsem služebnice Páně, ať se vzdání se velmi vzdáleni. Proto obracíme svůj
mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38). V této pohled na Marii, která je nám dána jako dokovětě je skryto celé její odevzdání se Bohu. nalý vzor a zároveň je nám dána jako Matka.
Povšimněme si některých
charakteristických prvků.
Její odevzdání se je pokorže ten, kdo patří Neposkvrněné, nezané. Dobře ví, kdo ona sama hyne, ale čím více bude její, tím více bude i Ježíšův a Otcův.
je. Že je pouhý tvor, který Jinou věcí je to, že to nemusí prožívat, ba ani o tom vědět. Ale
sám ze sebe nemá nic a který povšimněme si, jak se takový člověk bude snažit stále dokonaje svému Stvořiteli povino- leji plnit Boží vůli, a stále dokonaleji se napravovat od prohřešků
ván úctou a poslušností.
proti této vůli.
Její odevzdání se je lásky- Ona mu ve svůj čas postupně odhalí všechna tajemství
plné. Dobře ví, kdo je Bůh. Ježíšova srdce.
Že Bůh je Láska, který stvo- Tak se dotyčný stane dítětem Pána Ježíše.
řil člověka ke svému obra- Jeho duše se stane nevěstou Ježíše, svého staršího Bratra, pod
zu a který stvořil člověka svědomitou péčí společné Matky Marie a společného nebeského Otce.
k lásce.
sv. Maxmilián M. Kolbe: dopis bratru Matouši Spolitakiewiczovi
Její odevzdání se je plné víry
a důvěry. Maria se nebojí vloRytíři, Rytířko, „neboj se přijmout Marii,
žit do rukou Boha celý svůj život a nepochybuje
v okamžicích, kdy se zdá, že ji Bůh vede těžkou protože co se v ní počalo, je z Ducha Svatého“
(srov. Mt 1,20), obnovuj často své odevzdání
cestou nebo že ji úplně opustil.
Podívejme se nyní na sebe. Jak vypadá naše se jí, aby tě jako tvá Matka mohla učit lásce
odevzdání se. Kolik je v nás pokory? Nakolik k Bohu, aby ti umožnila objevit moudrost
uznáváme Boha za Pána našeho života, na- Božích přikázání a aby tě naučila pohotově
kolik mu dovolujeme mluvit do našeho života, odpovídat na Boží výzvy ve tvém životě.
nakolik s vděčností přijímáme z jeho rukou
br. Bohdan Heczko OFMConv,
vše, co nám dává? Nakolik se spoléháme
provinční asistent pro MI

Buď si jist,
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Duchovní obnova pro MI v Českém Těšíně

Zprávy z dění v MI

M

ilí členové MI, je to již
několik měsíců, co jsme
se poprvé zmiňovali o tom,
že bychom rádi pro členy
Rytířstva Neposkvrněné zajistili duchovní formaci, která
by přispěla k prohloubení
duchovní praxe, díky níž by
rytíři mohli hlouběji prožívat své odevzdání se Matce
Boží. Dnes Vám chceme s radostí oznámit, že se podařilo
to, oč jsme se několik měsíců
modlili a usilovali. Od pátku

Setkání MI v Praze

5. do neděle 7. dubna se
sjelo téměř dvacet čtenářů Immaculaty a rytířů MI
z různých koutů naší republiky do exercičního domu
v Českém Těšíně, abychom
pod vedením zkušeného exercitátora otce Árvaie a bratra
Bohdana prožili víkendovou
duchovní obnovu. Strávili
jsme společně tři dny nabité přednáškami, modlitbou
a intenzivní prací ve skupinkách. Všechno směřovalo

k tomu, abychom si každý
sám za sebe, ale i jako společenství „rytířů a rytířek“ znovuobjevili, co znamená zcela
se odevzdat do rukou Matky
Boží, abychom se tak více přiblížili k Ježíši Kristu. Přestože
základním smyslem duchovního rytířstva je odevzdání se,
pro každého toto přináší jiné
nároky a výzvy. Byly to dny
plné pilné práce, ve které však
vládl duch vzájemného sdílení se a radosti, že naše životy
patří Bohu a že každý z nás
může vstoupit do „rytířské“
služby toho, který je Pánem
nad smrtí i životem. Mezi
hlavními myšlenkami, které
si účastníci duchovní obnovy
uvědomili, bylo: 1. Odevzdání
se do rukou Matky Boží velmi
intenzivně prohlubuje náš
vztah k Ježíši Kristu a k Bohu;
2. Odevzdání se je nástrojem
našeho zdokonalení. Čím více
prohlubujeme naše odevzdání
se, tím více rosteme ve ctnostech; 3. Odevzdání se
dává našemu životu smysl
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Zahájení poutní sezony k Matce Boží Cvilínské
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a jistotu, že ať se ve vnějších
podmínkách děje cokoliv,
Bůh je vždy s námi. Z ohlasů
účastníků bylo patrné, že si
každý odnáší mnoho podnětů do další „rytířské“ služby.
Již nyní vkládáme do rukou
Matky Boží pokračování duchovní obnovy. Dá-li Bůh,
na podzim by se měla uskutečnit další duchovní obnova.
V rámci činnosti Národního
centra jsme uskutečnili několik dalších akcí. Ve středu 3. dubna jsme se vydali za stále rozrůstající se
skupinkou MI do Prahy, která
se schází pod vedením otce
Stanislava Gryně OFMConv.
Měli jsme radost z nových
členů, zvláště pak z těch, které
můžeme nazvat „rytířskou
omladinou“.
Brněnská skupinka MI
společně s Národním centrem MI se vydala ve středu 1. května na pouť k Matce
Boží Sedmibolestné na Cvilín
u Krnova, kterou se otevírala
zdejší poutní sezona. Využili

jsme mobilních a e-mailových
kontaktů, které jste nám zaslali, a pozvali také rytíře ze severní a střední Moravy. Měli jsme
velkou radost ze společného
setkání s těmi z Vás, kteří jste
připutovali na toto místo.
Další akce, na které se můžeme společně setkat, je Národní pouť Rytířstva Neposkvrněné a čtenářů časopisu
Immaculata, která se uskuteční v neděli 23. června 2013
v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hlavním celebrantem

Brněnská skupina poutníků na Cvilín

mše svaté v 11.00 hodin bude
provinciál Řádu minoritů v ČR otec Bogdan Sikora
OFMConv. Pro mnohé z Vás,
zvláště z Moravy, je toto místo
dobře známé a jste zvyklí sem
putovat. Srdečně každého
z Vás zveme a budeme moc
rádi, když se s Vámi osobně setkáme. Více informací najdete
na plakátku na obálce.
Závěrem bychom chtěli říci,
že se za Vás všechny modlíme
a moc děkujeme také za Vaše
modlitby, které za nás přinášíte, jak se zmiňujete ve Vašich
dopisech. Každý z nich pečlivě
pročítáme a snažíme se odpovídat. Naše omezené síly nám
však nedovolují vždy rychle reagovat. Může se proto
stát, že odpovídáme s více než
dvouměsíčním zpožděním.
Prosíme Vás proto o trpělivost.
V této souvislosti bychom Vás
chtěli znovu povzbudit, aby ti,
kteří nám dosud neposlali své
mobilní či e-mailové kontakty,
tak učinili. Díky tomu Vás můžeme rychle informovat o tom,
co se připravuje, a usnadnit
Vám tak setkání s námi a jinými rytíři.
Jitka Navrátilová,
kontaktní osoba MI

foto: news.va‘s photostream
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Lidová
zbožnost

je legitimní způsob života víry
Ani vytrvalý déšť neodradil téměř sto
Vatikán.
tisíc lidí, kteří v neděli dopoledne při-

šli na Svatopetrské náměstí, aby se
účastnili mše svaté, kterou slavil Petrův
nástupce v rámci Roku víry pro členy
zbožných bratrstev z celého světa.
Svatý otec ve své promluvě vypočítal
tři charakteristické prvky takového bratrstva: evangelní rozměr, církevní dimenze a misionářská povaha, a mimo
jiné řekl:
„V rodící se církvi bylo záhy potřeba rozlišovat
to, co bylo pro bytí křesťana a pro následování
Krista podstatné, od toho, co podstatné nebylo. Apoštolové a starší uspořádali v Jeruzalémě
důležité shromáždění, první ‚koncil‘ na toto
téma kvůli problémům, které vznikly poté, co
se začalo hlásat evangelium pohanům, nežidům. Byla to prozřetelnostní příležitost k lepšímu porozumění toho, co je podstatné, tedy
věřit v Ježíše Krista, který zemřel a vstal z mrtvých kvůli našim hříchům, a mít se rádi, jako
nás miloval on. Všimněte si však, že těžkosti byly překonány nikoli zvenčí, ale v církvi.
A tady je druhý bod, na který bych rád poukázal, stejně jako Benedikt XVI., a tím je církevní rozměr. Lidová zbožnost je cesta, která
vede k podstatnému a je prožívána v církvi
v hlubokém společenství s pastýři. Drazí bratři a sestry, církev vás má ráda! Buďte činorodí

ve svých společenstvích, jako živé buňky, živé
kameny. Latinskoamaeričtí biskupové napsali, že lidová zbožnost, které jste výrazem, je
„legitimní způsob života víry, způsob, jak se
cítit součástí církve“ (Dokument z Aparecidy,
264). To je krásné: Legitimní způsob života
víry, způsob, jak se cítit součástí církve. Milujte
církev! Nechte se od ní vést! Ve farnostech,
v diecézích buďte opravdovými plícemi víry
a křesťanského života, svěžím vzduchem.
Na tomto náměstí vidím obrovskou rozmanitost nejprve deštníků a nyní barev a insignií.
Taková je církev: obrovské bohatství a různost
výrazů, ve kterých se všechno sbíhá v jednotě
k setkání s Kristem. (…)
Evangelní a církevní rozměr a misionářská
povaha. Tři dimenze. Nezapomínejme na ně.
Prosme Pána, aby vždy orientoval naši mysl
a naše srdce k Sobě, jako živé kameny církve,
aby každé naše konání a celý náš křesťanský
život byl zářivým svědectvím jeho milosrdenství a jeho lásky. Tak budeme kráčet k cíli
našeho pozemského putování, k té tak nádherné svatyni, nebeskému Jeruzalému. Tam
už nebude žádný chrám: Bůh sám a Beránek
budou jeho chrámem; a světlo slunce a měsíce přenechají místo slávě Nejvyššího. Kéž se
tak stane.“
přeložil Milan Glaser,
Česká sekce Vatikánského rozhlasu
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Je mariánská úcta

foto: www.dudnes.cz

„modloslužbou“?

S tímto argumentem se katolíci setkávají často. Předhazují jim ho jehovisté,
adventisté, protestanté některých radikálních směrů apod. Modlitba k Panně
Marii a její úcta prý nemají biblické
opodstatnění a odporují 1. přikázání
Desatera „Neuděláš si obrazu Boha ani
podoby věcí, které jsou nahoře na nebi
nebo dole na zemi, a nebudeš se jim
klaněti, nebudeš je uctívati…“. Jaká je
tedy pravda?

P
6

anna Maria není lidmi vyrobený „obraz
Boha“, tím spíše pak není žádnou „věcí“. Je
člověkem. Bůh ovšem na mnoha místech Písma
sv. varuje před božskou poctou prokazovanou
člověku. Král Herodes Agrippa I. skonal náhlou
smrtí ihned poté, co bez protestů přijal výkřiky
davu „Toť boží hlas a ne lidský!“ – a skonal „celý
prožraný od červů“ (Sk 12,22-23).

Matka
Ježíše
Krista se ovšem nikdy
nesrovnávala s Bohem,
vždycky zůstala „pokornou
služebnicí Páně“. Tím, kdo ji
pozvedl v Božím království nad
anděly, na první místo hned po Bohu
(„Ty jsi po Bohu ta nejprvnější…“, jak
zpíváme v jedné mariánské písni), nebyla
až Katolická církev, nýbrž sám Bůh. To potvrzuje přímo Písmo sv., čili Boží zjevení.
Archanděl Gabriel ji pozdravil slovy: „Zdráva
buď, milosti plná! Pán s tebou! Požehnaná tys
mezi ženami!“ Hned v následující větě čteme,
že Maria „když to uslyšela, ulekla se nad jeho
řečí a přemýšlela, co znamená ten pozdrav“
(Lk 1,28). Proč se ulekla a byla z tohoto pozdravu rozpačitá? Protože anděl ji pozdravil jako
někoho, kdo stojí ve společenském postavení
výše než on. Antika včetně starozákonních Židů
znala běžný pozdrav lidí, stojících na stejném
společenském stupni, vyjádřený v latině prostým „Ave!“, čili „Buď zdráv!“. Člověk nižšího
společenského žebříčku zdravil potom osobu
výše postavenou delším pozdravem, kdy k obyčejnému „Buď zdráv!“ se ještě přidávaly přídomky odpovídající úřadu nebo cti dotyčného,
např. „Buď zdráv, všemocný césare!“, „Buď
zdráv, mocný pane!“ apod. Lidé výše postavení pak zásadně nezdravili níže postavené,
ale naopak čekali na pozdrav od nich. Proto je
Maria konsternována, když anděl, jenž přece
v řádu stvoření stojí nad člověkem, ji pozdravuje jako někoho výše postaveného, což postrádá
logiku. Nikde jinde v Písmu svatém Starého
a Nového zákona se nesetkáváme s tím, že by
anděl někoho z lidí pozdravil tímto způsobem,
tj. jako níže postavený výše postaveného, jenom
v případě Panny Marie.
Anděl ji nazývá „milosti plnou“, což neplatilo
a neplatí o žádném jiném člověku, neboť každý
zhřešil. Maria jako „milosti plná“ byla ovšem
bez hříchu, což znamenalo zvláštní Boží vyvolení. Anděl se proto před ní pokorně sklání
a uznává její nadřazenost nad sebou. Tím je
tedy mariánská úcta biblicky plně opodstatněna a obhájena.
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A ještě máme druhý hmatatelný biblický doklad mariánské úcty – a sice Mariin chvalozpěv „Magnificat“. Ona zde říká: „Od této
chvíle mne budou blahoslavit všechna pokolení, neboť velikou milost mi prokázal ten, jenž
je mocný…“ (Lk 1,48). „Blahoslavit“ znamená totéž jako děkovat nebo ctít. Když Maria
říká „všechna pokolení“, pak zcela logicky má
na mysli všechny generace lidí až do konce
světa. Ve všech staletích novozákonních dějin
bude od lidí uctívána a budou jí děkovat za to,
že Bůh „shlédl na svou nepatrnou služebnici“
a že se stala Matkou Spasitele. Z toho je zřejmé,
že mariánská úcta je v samotné bibli doložena
jako nadčasová.
Církev ale vždycky učila a učí, že úcta prokazovaná Panně Marii není totéž jako úcta prokazovaná Bohu. Pannu Marii pouze ctíme,
prosíme ji o pomoc a přímluvu a děkujeme jí,
ale neprokazujeme jí božskou úctu, ta náleží
pouze Pánu Bohu. K Matce Boží se nejčastěji modlíme před jejími obrazy nebo sochami
s tím, že úcta náleží nikoli tomuto obrazu nebo
soše, ale té, kterou představují, totiž samotné
Neposkvrněné Panně.
Další námitka proti mariánské úctě vychází z toho, že mnozí katolíci se modlí výhradně
k Panně Marii a nikoli k Ježíši Kristu a k trojjedinému Bohu. To ovšem není pravda. Ve mši
svaté, při níž se nekrvavým způsobem zpřítomňuje kalvarská oběť Ježíše Krista, se obracíme výhradně k Pánu Ježíši a k celé Boží
Trojici. Liturgické texty jsou zde velice přesné.
I při mších na mariánské svátky se kněz obrací k Bohu a nikoli k Matce Boží, tu pouze prosí
o přímluvu. Katolík se má tedy při svaté liturgii sjednocovat s jeho modlitbami v absolutním
zaměření k Pánu, proto při mši svaté nejsou
přípustné žádné soukromé modlitby včetně mariánských. Prostor k soukromým modlitbám je
při liturgii dán po svatém přijímání, avšak i ty
nutno zaměřit k eucharistickému Kristu, který
přišel do mého srdce ve svatém přijímání.
Jestliže ale ve svém soukromí se někteří věřící obracejí jaksi přednostně na Pannu Marii,
nelze jim to vytýkat a zvedat káravě prst. Mají
Pannu Marii rádi jako svoji nebeskou Matku,
jsou jí vděční za vyslyšené prosby nebo se s důvěrou na ni obracejí ve svých bolestech a potřebách. Pán Ježíš na kalvarském kříži jí svěřil

v osobě svého nejmilejšího učedníka sv. Jana
celé lidstvo, když mu řekl: „Hle, matka tvá!“
Toto je starobylá křesťanská tradice, která se
stala součástí nauky Církve. K Panně Marii se
každý může a má obracet jako k Matce, ano,
lze říci i něžněji „k mamince“. Matku každé
dítě, které není totálně propadlé zlu, miluje.
Jestliže máme rádi své pozemské matky, které
jsou slabé a hříšné jako my, tím spíše potom
budeme milovat tu druhou, nebeskou Matku,
která je úplně bez hříchu a prokazuje nám svou
lásku tak, jak žádná matka v tomto světě není
schopna. A na námitku, že někteří katolíci mají
raději Pannu Marii než Pána Ježíše, odpovídal
sv. Maxmilián Kolbe, jemuž též vyčítali jistí lidé
„přehánění“ v mariánské úctě, takto: „Může
snad někdo říci, že miluje Neposkvrněnou víc,
než ji miloval její Božský Syn Pán Ježíš?“
Obracet se s láskou a důvěrou k Panně Marii
znamená proto obracet se už tímto k Božímu
Synu. Jemu působí zajisté radost, když křesťané dávají najevo, že milují jeho Matku. Jen
jedno je tady důležité: Vědomí, že když se
modlíme k Panně Marii a dokonce se jí zasvěcujeme, modlíme se tím zároveň i k Pánu
Ježíši a potažmo k celé Boží Trojici a zasvěcujeme se jemu. Naší předkové to vyjádřili krásným slovním obratem „skrze Marii k Ježíši“,
což zdůrazňoval v 17. století český významný národní buditel a jezuita Bohuslav Balbín.
Správný mariánský ctitel nikdy neopomene
Matku Páně prosit, aby se za něj přimlouvala
u Ježíše Krista a vyprosila mu odhodlání následovat jejího Syna v každém okamžiku života,
protože On spolu s Otcem a Duchem Svatým
je jediným Bohem, Pánem dějin, Vykupitelem
a Soudcem. Samozřejmě platí slova sv. Pavla
(1 Tim 2,5): „Je totiž jeden Bůh, jeden i prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus
Ježíš…“. Modlíme-li se však k Panně Marii
jako „prostřednici“, nelze ji chápat jako „konkurenční“ a „další“ prostřednici mezi námi
a Bohem vedle Ježíše, ale jako spolupodílnici
a spolupracovnici na jediném prostřednictví
Kristově. Ona je tou, která v tomto prostřednictví hraje vůči nám mateřskou roli, neboť je
Matkou Spasitele a tím i Matkou těch, které
On svou krví vykoupil.
Radomír Malý
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Ježíš Kristus –
pravý Bůh a pravý člověk
Klíčovým bodem křesťanské víry je osoba Ježíše Krista, který je pravým Bohem a pravým člověkem. Je to velmi náročný požadavek
víry a zároveň požadavek, z něhož nelze slevit. Je to jakýsi prubířský
kámen, na který narážejí minulé i současné tendence popřít skutečné
vtělení Syna Božího nebo zpochybnit jeho božství.

V

8

snad nejstarší písni
církve o Kristu zpíváme: „Nic nelpěl na tom, že je
rovný Bohu, ale sám sebe se
zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí“ (Fil 2,6-8). Rovný
Bohu – a stal se jedním z lidí!
Od svých prvopočátků křesťanská víra vždy vyznávala
obojí. Církev vždy bojovala
o to, aby obojí zůstalo pohromadě. Stále znovu se objevují pokusy buď popřít skutečné vtělení Syna Božího, nebo
zpochybnit jeho božství (Kat.
465–468).
Velký význam měl chalcedonský koncil v roce 451,
který vyznal, že Ježíš Kristus
je „pravý Bůh a pravý člověk,
... jeden a týž, ve dvou přirozenostech, bez směšování,
neměnný, nerozdělený, neodloučený“. Úvahy o tomto
tajemství jsou nevyčerpatelné, zvláště když rozjímáme
Ježíšův život v jeho světle.
Všechno, co Ježíš říká a činí
a trpí, je „božské a lidské“.

Koncil říká: „Boží Syn ... lidskýma rukama pracoval, lidskou myslí přemýšlel, lidskou
vůlí jednal, lidským srdcem miloval. Narozen z Panny Marie,
stal se opravdu jedním z nás,
ve všem nám podobný kromě
hříchu“ (Kat. 465–468).
Jak tomu rozumět? Jak byl
a je Syn Boží člověkem? Věděl
všechno, znal všechno? Trpěl
jako my? Evangelium nám
říká, že Ježíš jako dítě „prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha“ (Lk 2,52) a můžeme snad předpokládat, že
Ježíš se naučil mnohému,
co patří k lidskému životu.
Na druhé straně se nikde nesetkáme s Ježíšovým váháním; když mluví, přicházejí
jeho slova bez hledání, tápání,
s neznámou mocí: „Žádný člověk nikdy tak nemluvil“ (Jan
7,46). Ježíš zná lidské myšlenky, „sám totiž věděl, co je v člověku“ (Jan 2,25). Poznává, co
si lidé myslí; zná jejich myšlenky dříve, než k němu přijdou (jako Natanael). Třikrát

předpověděl svým učedníkům
své utrpení a zmrtvýchvstání.
Hlavně ale vždy ví o své jednotě s Otcem, a to již odmala:
„Nevěděli jste, že já musím být
v tom, co je mého Otce?“ (Lk
2,49).
Může Ježíš všechno? Věřímeli svědectví evangelií, musíme
vyznat s učedníky: „Kdo to asi
je, že rozkáže i vichřici a vodě,
a poslouchají ho?“ (Lk 8,25).
Všemožná uzdravení, zvláště slepého od narození (Jan
9), zázrak rozmnožení chlebů, vzkříšení mrtvých, hlavně
ale Ježíšova moc odpouštět
hříchy (Mk 2,7), to všechno
jsou důkazy, že Ježíš nepůsobí
pouhou lidskou silou, ale že je
„pravý Bůh a pravý člověk“.
Nikde se neprojevuje jeho
božství a lidství zřetelněji než
v tajemství jeho srdce (Kat.
478). Tímto srdcem mne Syn
Boží „miloval a za mě se obětoval“ (Gal 2,20).
z publikace „Základy naší víry“
od Christopha Schönborna,
KNA 1996

Svatý Athanasius
aneb pětkrát ve vyhnanství
za víru v Kristovo božství

C

írkevní učitel sv. Athanasius patří k největším
světcům a církevním učitelům křesťanského starověku.
Narodil se v egyptské Alexandrii kolem r. 295. Když mu
bylo 8 let, vypuklo v Římské
říši za vlády císaře Diokleciána nejkrvavější pronásledování církve od dob Neronových, které v Egyptě trvalo
až do r. 311. Toho roku byl
ještě popraven alexandrijský
biskup sv. Petr. R. 313 udělil
císař Konstantin známý ediktem milánským křesťanům
v celé říši náboženskou svobodu.
Kolem r. 315 vystoupil
v Alexandrii kněz Arius,
jenž získal vysoké vzdělání na křesťanských školách
v Antiochii, s naukou, že
Kristus není pravý Bůh, ale
od Boha stvořenou bytostí, jakýmsi „nejvyšším andělem“. Alexandrijský biskup
sv. Alexander svolal r. 318 synodu, na níž tuto nauku odsoudil jako bludnou. Protože
Arius se nepodřídil, měl
o celé věci rozhodnout r. 325
všeobecný koncil v Nicei
u Cařihradu.
Athanasius byl tehdy jáhnem a sekretářem biskupa
Alexandra, jehož doprovázel
na koncil do Nicey. Předtím
se ale vypravil na poušť k zakladateli poustevnického života sv. Antonínovi Velikému

a byl askezí a odevzdaností
do rukou Božích tohoto světce tak uchvácen, že napsal
jeho životopis. Poustevníkem
se ale nestal, poznal, že Bůh
ho volá k aktivní pastoraci.
Nicejský koncil arianismus odsoudil a Aria exkomunikoval. Nicméně o tři roky
později císař Konstantin požadoval, aby alexandrijský
biskup klatbu nad Ariem sňal.
Biskup Alexander r. 328 zemřel. Jáhen Athanasius se stal
jeho nástupcem a kategoricky
odmítl císařův požadavek.
Konstantin poslal Athanasia
za trest do vyhnanství do dnes
německého Trevíru. Teprve
po jeho smrti r. 337 se mohl
vrátit zpět do Alexandrie
a ujmout se svého úřadu.
Arius mezitím zemřel, nicméně jeho nauka se velmi rozšířila
a hlásily se k ní vlivné osobnosti Římské říše. Jejich příkladu
následovali i četní biskupové
křesťanského Východu. Athanasius byl znovu vyzván, aby
sňal, byť posmrtně, exkomunikaci z Aria. Když odmítl, ariáni obsadili vojenským násilím
Alexandrii, mnoho katolíků povraždili a dosadili svého biskupa. Athanasius si zachránil holý
život útěkem z města. Ujížděl
v lodičce po Nilu, když ale viděl,
že nemá šanci pronásledovatelům uniknout, obrátil se za ohybem řeky proti nim s hlavou
skloněnou k veslům, takže mu

nebylo vidět do tváře. Ariáni se
domnívali, že to je nějaký místní rybář, nepředpokládali, že by
Athanasius jel takto vstříc jisté
smrti. Ptali se ho proto: „Neviděl jsi tady někde Athanasia?“
On věděl, že lhát je hřích, proto
odpověděl po pravdě: „Není daleko.“ Pronásledovatelé v domnění, že je před nimi, pokračovali ve směru své plavby, což
Athanasia zachránilo.
Pobyl celkem 6 let v exilu
v Římě. Když se v Alexandrii
poměry uklidnily, vrátil se
opět tam a ujal se svého biskupského úřadu. Obrátil se
ale proti němu samotný papež
Liberius. Ariáni totiž získali
moc i v Římě, papež musel
do vyhnanství, a protože tíhu
exilu neunesl, podepsal nakonec ariánům formuli akceptující jejich hereze. Totéž
požadoval i od Athanasia.

foto: archiv

č. 127 (3/2013)
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Protože ten znovu odmítl, byl poslán již potřetí
do vyhnanství, tentokrát do egyptské pouště.
To trvalo opět 6 let. Liberiův nástupce exkomunikaci z něj sejmul. Po návratu do Alexandrie
svolal synod pravověrných biskupů, kde byly
znovu odsouzeny Ariovy bludy. To opět vyvolalo bouře ariánů, kteří dosáhli dalšího, tentokrát čtvrtého Athanasiova vyhnanství, a sice
do egyptského města Théby. Tam strávil 1 rok,
poté se opět mohl ujmout správy svého biskupství. Za vlády ariánsky smýšlejícího císaře
Valense v 60. letech 4. století byl znovu poslán,

I dnešní doba je konfrontována
s otázkou, kdo vlastně Ježíš
Kristus je. Křesťanská víra
vyznává, že Ježíš je pravý Bůh
a pravý člověk. Avšak objevují
se lidé, kteří tuto základní
pravdu víry nechtějí přijmout
a hledají cesty, jak „přizpůsobit“
křesťanství současnému světu.
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už popáté, na 1 rok do vyhnanství do egyptské
pouště. Poslední léta svého života strávil ve své
rezidenci v Alexandrii, kde sestavil první katolický kánon knih Písma sv. Zemřel r. 373.
Sv. Athanasius patří k nejneohroženějším
bojovníkům za pravověrnost. Od toho jej neodradily ani strasti vyhnanství, ani pokusy
ariánů obžalovat jej z kriminálních zločinů
včetně vraždy. Zůstal pevný za všech okolností
a tím je nám vzorem.
Ralf Oppermann, KU 5/2011,
překl.  -akb-

Ježíš a

Kristus, pouhý zakladatel jednoho
světového náboženství?
Moderní svět nevěří v osobního Boha
a věčný život. Pokud uznává Ježíše Krista, tak
pouze jako jakéhosi „náboženského génia“,
zakladatele jednoho významného světového náboženství, který stojí na stejné úrovni se všemi ostatními strůjci náboženských
systémů, jakými byli Zoroaster, Buddha,
Mohamed, Konfucius a další. Jeho láska
k bližnímu byla podle těchto názorů zajisté
příkladná a jeho slova obsahují mnoho moudrosti, ale tím prý oplývali i jiní náboženští
představitelé. Dnešní modernisté tuto optiku
akceptují a tvrdí, že prý i tato nekřesťanská
náboženství jsou stejně plnohodnotnou cestou spásy jako křesťanství.
Katolická víra naopak učí, že Ježíš Kristus
je neporovnatelně víc než náboženský kazatel a učitel víry. Je to Boží Syn, Spasitel, který
nás svou smrtí na kříži vykoupil a zmrtvýchvstáním nám ukázal nádhernou perspektivu
věčného života. To neudělali ani Buddha, ani
Mohamed, ani kdokoliv jiný. Pouze Kristus
Ježíš je vtělený Bůh a žádný další. Proto zakladatelé jiných náboženských systémů se s ním
nemohou srovnávat.

č. 127 (3/2013)

Neexistuje

„
žádná hloupost,
které by moderní člověk nebyl ochoten
uvěřit, jen když tím odstraní víru v Krista.“
Nicolás Gómez Dávila

Jeho zázraky
Zázraky, které Ježíš konal, jsou důkazem toho, že nelhal, když se prohlašoval
za Boha. Největším z nich je vzkříšení z hrobu.
Modernisté však učí ve shodě s odpůrci církve,
že prý Ježíš z Nazareta byl pouze potulným kazatelem a lidovým prorokem, jemuž teprve dodatečně jeho stoupenci připsali zázraky, neboť

protože je kritizoval. Ti se postarali o jeho popravu, jež byla ryze přirozenou a nikoli nadpřirozenou záležitostí.
Jenže Nový zákon píše, že při ukřižování
Ježíše Krista nastala v Jeruzalémě veliká tma,
při jeho smrti se otřásla země, mrtví vstali
z hrobů a ukázali se jeruzalémským občanům a chrámová opona se roztrhla na dvě
poloviny. To všechno jsou nadpřirozené
úkazy, které tenkrát vnímali všichni obyvatelé města.
List Židům a epištoly sv. Pavla pak výslovně
hovoří o tom, že mučednická smrt Ježíše Krista
byla výkupnou obětí za hříchy lidstva. To potvrzuje i samotný Ježíš při poslední večeři.

modernisté
v tehdejší době to prý bez nich nešlo, a zařadili
je do knih Nového zákona.
Nejsou ale schopni vysvětlit, jak je možné,
že ani nejzuřivější pronásledovatelé prvotních křesťanů nikdy neobvinili Kristovy učedníky z podvodu a nikdy netvrdili, že jeho
zázraky se nestaly a jsou teprve výmyslem
křesťanů. Navíc je nelogické, proč by Ježíšovi
věrní lhali a pro tuto vlastní lež šli na popraviště, nota bene když by jim kdokoliv mohl dokázat, že to, co tvrdí o Ježíšových zázracích,
není pravda?
Zázraky se prý ale nedějí. Pak ovšem ti, co to
říkají, jsou v rozporu s realitou. Ať se jdou podívat do Lurd, ať si prohlédnou dokumentaci
fatimského zjevení Panny Marie s jeho slunečním zázrakem, ať se seznámí s osobností sv. otce Pia atd. Zázraky jsou skutečností
i v naší době, proč by tedy epocha, v níž žil
Kristus, měla být výjimkou?
Bylo ukřižování Krista jeho osobní
tragédií?
Modernističtí teologové učí, že prý Ježíšova
smrt na kříži nebyla žádnou obětí pro naši
spásu, ale osobní tragédií tohoto náboženského reformátora, který se stal předmětem nenávisti židovských náboženských představitelů,

Zmrtvýchvstání pouhým
„subjektivním zážitkem“?
Katolická víra učí, že Kristus třetí den po své
smrti vstal z mrtvých s oslaveným tělem a jeho
hrob byl nalezen prázdný. Odpůrci křesťanství tvrdí, že to byl buď podvod (srov. výše),
nebo halucinace apoštolů, učedníků a dalších
Ježíšových stoupenců, kteří hlásali, že jej viděli vzkříšeného. Modernisté uvnitř církve tomu
přitakávají tím, že prý Kristovo vzkříšení nebylo
historickou událostí, nýbrž subjektivním „velikonočním zážitkem“ učedníků, aniž kdy blíže
vysvětlili, co si pod tím představují.
Podle Katolického katechismu Kristovo
zmrtvýchvstání je historickou událostí, doloženou prázdným hrobem a svědectvím všech
osob, které se s ním jako se vzkříšeným setkaly
a za toto svědectví mnohé z nich položily i vlastní život na popravišti. Není to ale pouze historická událost, je to mnohem víc. Sv. Pavel píše,
že „jestli Kristus nevstal, je marná naše víra…“.
Kristovo zmrtvýchvstání tvoří spolu s jeho vykupitelskou smrtí na kříži ústřední a nejdůležitější tajemství naší víry.
Kreis katholischer Priester:
Jesus Christus, Pfingsten 2011, překl. -amm-
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Srdce Ježíšovo

12 přislíbení

M

Ctitelům svého Srdce dám
všechny milosti potřebné
jejich stavu.

pro ctitele Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova:

– hořící výheň lásky
ěsíc červen je zasvěcen
Nejsvětějšímu Srdci
Ježíšovu. Tato úcta vychází
ze soukromých zjevení, kterých se dostalo francouzské
řeholnici sv. Markétě Marii
Alacoque v Paray-le-Monial
(1673–1675).
Ježíš si v mystickém zjevení
řeholní sv. Markétě stěžoval,
že „je velmi mnoho těch, kteří
mi odplácejí nevděkem a pohanou. Ať je proto ustanovena zvláštní slavnost k uctění
mého Srdce.“ Markéta viděla Božské Srdce v oslňujícím
lesku ovinuté trním a přizdobené křížem. Ježíš jí ukázal
na toto své Srdce, aby k němu
hořela láskou a rozšiřovala k němu úctu v jeho církvi.
Součástí úcty má být i přijímání eucharistického Kristova
Těla a adorace o prvních pátcích. Již za 9 po sobě jdoucích
1. pátků (včetně svátosti smíření) nabízí milost pokání při
umírání, že lidé nezemřou bez
přijetí svatých svátostí. Pro
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ctitele tohoto Srdce dal r. 1685
Markétě 12 přislíbení, která
jsou podmíněna uvedenou
úctou a úsilím žít podle evangelia, zejména podle osmi blahoslavenství.
Pobožnost,
kterou
si
přál Ježíš, uznal až roku
1765 papež Klement XIII.
a na celou církev ji rozšířil r.
1856 papež Pius IX. Z dalších papežů Lev XIII. vydal
25. 5. 1899 encykliku Annum
sacrum, v níž souhrnně vysvětlil teologické základy úcty
k Božskému Srdci. Koncem
téhož roku slavnostně zasvětil celé lidstvo Nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu. S vydáním
encykliky Quas primas papež
Pius XI. 11. 12. 1925 zavedl
každoroční obnovu zasvěcení
se Božskému Srdci o slavnosti
Krista Krále, aby propojil jeho
lásku s tajemstvím jeho vlády.
Papež Pius XII. shrnul celou
nauku o Srdci Kristově do 127
článků encykliky Haurietis
aquas, vydané r. 1956.
V pobožnosti k Nejsvětěj
šímu Srdci Ježíšovu je celkovým předmětem úcty Boho
člověk Ježíš Kristus a jeho
vnitřní boholidský život.
Bližším předmětem úcty pak
je jeho Srdce jako významná část jeho svatého lidství
a jako symbol jeho nekonečné lásky k lidem. Tato úcta
je co do podstaty tak stará
jako křesťanství, zvláště se
vyskytovala u středověkých
mystiků.
-red-

Rodinám, v nichž bude mé
Srdce uctíváno, dám ducha
jednoty, aby žily v pokoji
a míru.
Trpícím bude mé Srdce
útěchou.
Stanu se jim bezpečným
útočištěm v životě
a zejména v hodině smrti.
Všem poskytnu skrze
tuto pobožnost pomoc
a požehnání při každé
činnosti konané s láskou.
Hříšníci najdou v mém Srdci
nevyčerpatelný pramen
milosrdenství.
Duše vlažné se stanou
horlivými.
Horliví dosáhnou brzy
dokonalosti.
Požehnám také domy, kde
bude vystaven a uctíván
obraz mého Nejsvětějšího
Srdce.
Těm, kteří ve vroucí
zbožnosti pracují na spáse
duší dám milost, že budou
obracet i nejzatvrzelejší
hříšníky.
Šiřitelé úcty k mému
Nejsvětějšímu Srdci
zůstanou v něm zapsáni.
Těm, kteří po devět měsíců
každý první pátek přistoupí
ke sv. přijímání, dám milost
vytrvání a šťastnou smrt
po přijetí svatých svátostí.
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Andreas
Hofer
tyrolský obránce
katolické víry
ve jménu
Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova

R

oku 1796 vojska revoluční Francie se stala hrozbou pro Evropu. Tehdy opat
kláštera v tyrolském Stamsu
Sebastian Stoeckl provedl se
zástupy venkovanů slavnostní
zasvěcení země Nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu. R. 1805 bylo
po porážce Rakouska revoluční Francií Tyrolsko připojeno k Bavorsku, satelitnímu státu císaře Napoleona.
Bavoři v duchu osvícenství a Francouzské revoluce
uplatnili tvrdá administrativní opatření proti katolické církvi, mimo jiné zakázali
také kult Nejsvětějšího Srdce.
Tyrolští venkované vznesli
proti tomu kategorický protest, hromadně obnovili zasvěcení a 6. června r. 1809
prohlásili svátek Božského
Srdce za zemský.
V čele těchto iniciativ stál
prostý vesničan Andreas
Hofer, obchodník s dobytkem
a hostinský v obci Passeier
v Tyrolsku, kde se narodil
r. 1767. Byl vychován vzorně
katolicky, jeho rodina uctívala Nejsvětější Srdce Ježíšovo

podle zjevení v Paray-le-Monial sv. Markétě Marii
Alacoque r. 1675.
Pobožnosti k Nejsvětějšímu
Srdci si brzy získaly široký věhlas u katolického obyvatelstva v celé Evropě. I papežové jim přáli: Benedikt XIII.
vyslovil r. 1726 svůj souhlas
s jejich rozšířením, Klement
XIII. a další povolili k tomuto
svátku vlastní mešní formulář, bl. Pius IX. r. 1856 ustanovil potom svátek Nejsvětějšího Srdce pro celou církev.
Benedikt XV. vizionářku Markétu Marii r. 1920 zařadil
mezi svaté.
Nejsvětější Srdce se stalo též
symbolem odporu proti osvícenským snahám zlikvidovat katolickou víru. Za Velké
francouzské revoluce bránili katoličtí obyvatelé Vendée
v letech 1793–1794 své kostely se standartami Božského
Srdce. Podobně si počínali
i Tyroláci v čele s Andreasem
Hoferem.
Prostý venkovský lid bral
velmi vážně zasvěcení země
Nejsvětějšímu Srdci, které

provedl opat Stoeckl. Když
Tyrolsko připadlo r. 1805
Bavorsku a jeho vláda zakázala kult Nejsvětějšího
Srdce, obyvatelstvo v jednotě s duchovenstvem to odmítlo respektovat. Zemí demonstrativně táhla procesí
s prapory Srdce Páně. Prostí
tyrolští venkované si zvolili
svůj výbor a jmenovali Hofera
do jeho čela. Vydali prohlášení, v němž oznámili, že
v případě napadení země
Francií se chopí zbraně.
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Bavorská vláda skutečně povolala na pomoc francouzské
Napoleonovo vojsko. Tehdy
přišla rozhodující chvíle pro
Andrease Hofera. Tyroláci povstali proti Francouzům a vybrali si za velitele právě jeho.
Povstalci slavili nejprve úspěchy, dokonce se jim podařilo
r. 1809 dobýt Innsbruck a provolat Hofera prozatímním
správcem země. Heslem povstalců bylo „Pro Boha a pro císaře“, to znamená rakouského
císaře Františka, jehož uznávali jako svého zákonného vladaře, neboť Tyrolsko od nepaměti náleželo Rakousku.
Obraz Nejsvětějšího Srdce se
stal jejich symbolem.
Bavoři a Francouzi si však
vyžádali vojenské posily. Ještě
r. 1809 dobyla napoleonská armáda zpět Innsbruck

a začala masakrovat civilní
obyvatelstvo. Hofera ukryli sedláci v horské salaši. Byl
ale vypátrán zradou svého krajana a spolubojovníka Franze
Raffela za odměnu 1500 zlatých. Francouzský vojenský
soud jej jako rebela odsoudil k trestu smrti, poprava
se uskutečnila v dnes italské
Mantově 20. ledna r. 1810.
Andreas Hofer je v Tyrolsku
ctěn jako zemský hrdina. Bylo
by ale chybou považovat jej
pouze za mučedníka myšlenky územní nezávislosti a celistvosti. Hoferova motivace
byla především náboženská.
Jemu a jeho spolubojovníkům šlo především o svobodu církve, o právo žít podle
katolické nauky a praktikovat
autentickou katolickou zbožnost, v tomto případě úctu

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Kult Božského Srdce byl i později symbolem obrany svobody církve a katolické víry.
Suevové, obránci Papežského
státu, v 60. letech 19. století bojovali taktéž s prapory
Srdce Ježíšova, zbožný prezident latinskoamerické republiky Ekvador Gabriel García
Moreno, zavražděný r. 1875
svobodnými zednáři, zasvětil Nejsvětějšímu Srdci celý
stát za situace, kdy zednářské
kruhy plánovaly puč se záměrem likvidace katolického náboženství. Srdce Ježíšovo je
tak mimo jiné i odznakem bojovníka Kristova v tom nejlepším slova smyslu.
Marc Stegherr, Kirchliche
Umschau 6/2009,
zkrácený překl. a úprava   -kb-

„Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
pravdivě přítomné v Nejsvětější
Svátosti, obětuji Ti své tělo
a duši, aby byly zcela jedno
s Tvým Srdcem, které je obětováno v každém okamžiku
na všech oltářích světa ke slávě
Otce. Přijmi tuto moji skromnou
oběť. Použij mne podle své vůle
ke slávě Otce a pro spásu duší.
Nejsvětější Matko Boží, nedovol,
abych se kdy odloučil od Tvého
Božského Syna, chraň mne
a opatruj jako své vyvolené dítě.
Amen.“
John M. Haffert
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Morálka
bez Boha
Teze, že bez Boha padá
veškerá morálka, vždycky
vyvolá pobouření. Aby člověk
žil mravně, k tomu přece nepotřebuje žádného Boha –
tak argumentují odpůrci církve.

P

roti tomu postavím jeden příklad. Viděl
jsem na nedávném Pochodu pro život
v Berlíně, jak jeho odpůrci nesli transparent
s nápisem: „Žádný Bůh, žádný stát, žádný
patriarchát!“ Bůh je v tomto jejich chápání hlavní překážkou „práva na potrat“, tedy
na usmrcení člověka. Kde Bůh mizí jako garant života, tam se člověk stává nechráněným
zvířetem, které lze kdykoliv zabít, konkrétně člověk nenarozený. Pokud není člověk obrazem Božím, je pouze nejdokonalejší opicí,
na niž se řeči o jeho důstojnosti už vůbec nevztahují. Bez Boha se člověk člověku stává
vlkem. Práva člověka potom neznamenají nic
jiného než „práva vlka na sebeurčení“, tedy
na to, aby mohl zabíjet jiné. Odvolávat se tady
na ně je proto cynické.
K takovým absurditám vede ateismus.
Jestliže neexistuje Bůh, neexistuje ani žádná
absolutní norma závazná pro všechny, neexistuje pak žádná posvátnost lidského života,
žádná jeho nedotknutelná důstojnost a žádná
platnost zákazu zabíjení nevinných lidí včetně
dětí. Potom se člověk činí sám bohem, který
podle své libosti rozhoduje, kdo ještě je člověkem a kdo už ne, kdo smí žít a kdo ne.
Bez Boha se všechna práva stávají pouhou
hrou osobních zájmů, které stojí pod ochranou
ústavy. A protože v zájmu mnoha vlivných skupin není ochrana nenarozeného života, musí
z ústavy zmizet.
Přesto ateismus neničí morálku vždycky a automaticky. I bez víry v Boha je možné

jednat mravně, protože i ateista má svědomí, má „anténu“ pro rozlišení, co je dobré
a zlé. Katolická teologie hovoří o přirozeném
mravním zákonu, jenž je dostupný lidskému
rozumu. Sv. Pavel píše o „Božím zákonu, který
je vepsán do srdce člověka“ (Řím 2,15).
Problém spočívá ale v tom, že čistě rozumové
vysvětlení – a ateista při svém odmítání Boha
nemá k dispozici jiné – nakonec od tohoto přirozeného mravního zákona odvádí. Pro filozofa Nietscheho byla mravnost vynálezem slabochů, kteří se její pomocí chtěli chránit před
silnějšími. Pro evolucionisty je pouhým trikem
přírody v boji o přežití. Pro psychologisty je
pouhým produktem výchovy. Ve všech těchto
případech se hlas svědomí mění v něco zcela
jiného: Není to už připomínka objektivních
mravních povinností, ale produkt přírody, výchovy nebo společnosti. V takovém případě
ztrácí ovšem svoji zavazující sílu a otázka, jestli se budu tímto hlasem svědomí řídit, je otázkou vypočítavého kalkulu.
Přesto i ateisté mohou jednat morálně. Díky
Bohu, že takoví existují! V praxi se totiž ukazuje, že mravní zákon svědomí je přece jen
i u ateistů silnější než všechna výše popsaná
údajně „rozumová“ vysvětlení z ateismu vyplývající. Morálku ničí až důsledný ateismus
domyšlený do detailu.
Platí ale i opak: Do důsledků domyšlená morálka ničí ateismus. Ruský spisovatel
Dostojevskij správně řekl: „Jestli neexistuje
Bůh, je všechno dovoleno.“ Tato slova jsou
použitelná jako důkaz Boží existence, protože jestli Bůh existuje, není všechno dovoleno.
Toto „není všechno dovoleno“ nám říká přirozený mravní zákon skrze naše svědomí, Bůh
tedy existuje.
P. Engelbert Recktenwald,
Informblatt St. Petri 214/12, překl.  -amm-
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Rozhovor s německou
protipotratovou aktivistkou

foto: www.1000plus.de
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své dítě, ale když se to jeví v dané chvíli nereálné, uvažuje o potratu.
Dalším motivem k potratu je pro mnohé těhotné ženy obrovská rodinná zátěž. Většinou
rodiče mladé dívky, jež přišla do jiného stavu,
jsou oba pracovně enormně vytíženi, k tomu
ještě mají doma některé mladší děti, vyžadující péči a výchovu – a teď jim přijde dospívající
nebo čerstvě dospělá nejstarší dcera s tím, že
je v jiném stavu, nadto otec se k dítěti nechce
znát a nemíní na ně platit. Rodiče těhotné to
vnímají jako opravdovou katastrofu a tvrdě
tlačí na dceru, aby podstoupila „zákrok“.
KU: Lze vůbec náležitě oslovit ženu, která se
subjektivně nachází v bezvýchodné situaci?
L: Poradkyně nejprve musí pochopit slo-

Láska si vždycky
Paní Cornelia Lassayová je v německém Heidelbergu ředitelkou poradny
„Pro Femina“ pro nastávající matky, jež
uvažují o potratu, a nabízí jim pomoc.
Na rozdíl od jiných podobných institucí Pro Femina nevydává potvrzení, jež opravňuje k potratu. Přesto má
početnou klientelu, některé ženy přijdou osobně, jiné se hlásí telefonicky.
Časopis „Kirchliche Umschau“ s paní
Lassayovou zveřejnil zajímavý rozhovor, z něhož přetiskujeme:
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KU: Proč ženy, které se na vás obracejí, chtějí jít na potrat?
L: Nejčastějším důvodem, s nímž tyto ženy přicházejí, je, že jejich partner dítě nechce. Jsou vystaveny enormnímu tlaku a dostávají se do ostrého konfliktu s otcem dítěte, který se po zprávě
o početí „totálně změnil a nechce se více k ženě
znát“, dokud plod tak zvaně „nedá pryč“.
Není tomu tak, že by partneři dítě nechtěli.
Jejich vztah je založen na myšlence „dítě ano,
ale ne teď“. Vztah je prý ještě „příliš čerstvý“,
oba jsou „ještě moc mladí“ nebo se chtějí nejprve „etablovat v zaměstnání“. Zní to paradoxně, ale je tomu tak: Každá těhotná žena
v tomto konfliktu si přeje stabilní rodinu pro

žité postavení, v němž se žena octla, i když
se do ní dostala jednoznačně svojí vinou,
svým nezodpovědným chováním, které je důsledkem nerespektování Božích přikázání.
V každé z našich klientek ale zůstává v hlubokém podvědomí touha po životě, která se
týká i toho nenarozeného drobečka, jehož
nosí pod srdcem. Proto tato žena, i když se
na počátku vyptává pouze na praktické problémy, ve skutečnosti očekává od poradkyně
odpověď, byť i podvědomě, jež by jí umožnila
vyřešit její složitou problematiku tak, aby se
mohla potratu vyhnout.
Ženy, které k nám přicházejí, vidí v možnosti potratu krajní řešení, jemuž by rády
unikly, neboť v něm cítí jakési osobní ztroskotání. Potrat není to, co by si přály a na co
by mohly být pyšné, tak to vnímají, některé
vědomě, jiné podvědomě. Stojí před závažným rozhodnutím, kdy na jedné straně stojí
rozhodnutí pro život, na druhé rozhodnutí
pro smrt. Nelze se nechat mást často neadekvátními reakcemi těchto žen. Některé hlasitě a zlostně vzdorují, jiné se uzavírají do zarytého mlčení, další zase usedavě pláčou apod.
Ve svém nitru jsou ale zoufalé, hledají naléhavě nějaké schůdné řešení a někoho, jemuž by
mohly důvěřovat.
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KU: Co těmto ženám konkrétně říkáte?
L: Společným jmenovatelem u všech našich
klientek je nepředstavitelný sociální a psychický tlak jejich okolí na ně. Naše poradenská
služba a nabídka pomoci musí pokaždé začít
právě od toho: napřed naše klientky trpělivě
vyslechneme a dáme najevo, že bereme jejich
problémy vážně. Tak se naváže vztah důvěry, který je nezbytným předpokladem pro skutečný dialog. Když žena získá důvěru, otevírá se potom stále víc. Důležitým momentem
je, že zde v naší poradně nalezla někoho, kdo
jí na zprávu o nechtěném těhotenství neříká „Musíš si to nechat vzít…“, ani se neptá
„Chceš si to nechat vzít?“, nýbrž ji povzbuzuje:
„Jsi dost silná na to, abys porodila a všechno
zvládla.“ Takový přístup je podle našich zku-

rozhodnou porodit, zařizujeme dobrou zdravotní péči o jejich potomka a patřičné sociální
příspěvky, na něž mají nárok.
KU: V Německu platí zákon, že žadatelka
o potrat musí předložit potvrzení, že navštívila poradnu pro těhotné. Vy taková potvrzení nevydáváte, neboť správně argumentujete,
že toto jsou pro nenarozené děti vstupenky
na popraviště. Nestává se vám ale, že některé
vaše klientky se toho dožadují?
L: I to se občas děje, i když velmi zřídka. Tady
ovšem poradkyně musí zaujmout nekompromisní postoj a ženě říct: „To rozhodně odmítám, nebudu ti pomáhat k potratu, od toho
tady nejsem, ale k tomu, abys nalezla odvahu
dítě donosit a přijmout.“ Žena tak vidí, že poradkyni není lhostejné,
jaký postoj ona nakonec
zaujme, s čímž se setkává běžně u jiných poraden. I toto je důležitý
moment v naší práci. Doma nebo v prostředí,
kde se nachází, po ní chtějí, aby šla na potrat,
společnost zase „ve jménu svobody“ jí dává
najevo tolerantní lhostejnost vůči jejímu rozhodnutí, ať už je jakékoliv – pouze tady v katolické poradně se vyskytuje někdo, jenž jí nabízí
účinnou pomoc, jak se s nechtěným těhotenstvím vyrovnat a přivést na svět nového člověka. To má opravdovou váhu a sílu, protože
takový přístup je přístupem lásky a pouze láska
nachází východisko ze složité situace.

najde cestu

KU: V čem spočívá vaše nabídka pomoci
a podpory?
L: Je to velmi různé. Mladým dívkám, které
žijí s rodiči a jsou jimi masírovány k potratu, se snažíme pomoci ve spolupráci s různými sociálními institucemi získat samostatné
bydlení, někdy se snažíme promluvit i s jejich
rodiči, což mívá časem i úspěch, jiným osaměle žijícím ženám bez finančních prostředků
zase vyřizujeme státní sociální podporu apod.
Zvláštní kapitolou jsou matky, jimž lékaři
diagnostikovali, že dítě se narodí postižené.
Takovým, když se po debatě s námi konečně

KU: Paní Lassayová, děkujeme za rozhovor.
Kirchliche Umschau 14–7/8, zkrácený překl.   -ram-                  
foto: liveaction.org

šeností klíčovým momentem, který nakonec
přivede ženu k přijetí svého dítěte navzdory
tlaku okolí. Poradkyně se nakonec stává pro ni
nejdůležitější osobou, jež má na ni vždycky čas
a nelituje hodiny strávené s ní v osobním nebo
v telefonickém rozhovoru.
Na konci tohoto poradenského procesu stojí
potom konkrétní nabídka pomoci nebo podpory, která je závislá na aktuální situaci každé
jednotlivé maminky. Naše zkušenosti v tomto
směru jsou jednoznačné: Absolutní většina
klientek dává nakonec přednost životu, odmítne jít na potrat a porodí dítě.
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Pius XII.
Zbabělec,
nebo hrdina?
(4. díl)
„Je lépe veřejně zachovat mlčení
a dělat to, co jsme dělali dosud – to
znamená poskytovat všechnu možnou
pomoc těmto ubohým lidem...“ (Pius
XII.) Takový postoj se stane později obžalobou tohoto papeže, že „neexkomunikoval nacisty“ a „mlčel“.
Mlčet, nebo křičet?
bychom mohli objektivně zhodnotit předválečná i válečná léta, je třeba znát historii
a aktivity Svatého stolce.
1940 V lednu papež vydává instrukci vatikánskému rozhlasu, aby ve svém vysílání poukazoval na strašlivá zvěrstva nacistů v okupovaném Polsku proti Židům i Polákům. „Jewish
Advocate“, vycházející v americkém Bostonu,
psal o těchto pořadech vatikánského rozhlasu,
že „otevřeně odsuzují německé zločiny páchané nacisty v Polsku a potvrzují tak, že tyto krutosti urážejí morální svědomí lidstva“.
A „New York Times“ napsal: „Vatikán promluvil s autoritou, kterou nelze zpochybňovat,
a potvrdil nejhorší zvěsti o teroru, které vystupují z polské temnoty.“
„Manchester Guardian“ nazval vatikánský
rozhlas „nejmocnějším zastáncem týraného
Polska“.
Papež při audienci, udělené německému ministru zahraničí Ribbentropovi (byl to jediný vysoký nacistický funkcionář, jehož Pius
XII. přijal), mu přečetl seznam hitlerovských

A
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zločinů. „New York Times“ takto komentoval tuto událost: „Papež promluvil
k Ribbentropovi plamennými slovy a bránil
Židy v Německu a v Polsku.“
1941 V Německu proběhla konference „odborníků“ na církevní záležitosti. V jejich závěrech se objevil požadavek „konečného zúčtování“ s církví. 17. prosince představitelé
evangelické církve v Meklenbursku, Durynsku,
Sasku, Hesensku, Šlesvicku-Holštýnsku,
Anhaltu a Lübecku vydali společné prohlášení,
v němž tvrdí, že Židé nejsou schopni dosáhnou
spásy ani křtem, protože jsou jiné rasy a nesou
odpovědnost za vypuknutí války.
Němečtí katoličtí biskupové protestují proti
plánům eutanazie postižených osob.

Můj Pane a Bože,

„
všude,
kam směřuje má životní cesta, jsi ty při
mně.“
Sv. Edit Steinová

č. 127 (3/2013)

1942 Pius XII. posílá nuncia do Vichy, tehdejšího hlavního města poražené Francie, aby
protestoval proti „nelidským zatýkáním a deportacím Židů do Slezska a do Ruska“. „New
York Times“ píše: „Papež se zasazuje za Židy
určené k deportaci z Francie.“
Tato intervence velice rozzuřila Němce.
Goebbelsova propaganda rozšířila na oplátku
10 milionů exemplářů brožury, která ostře napadá Pia XII. a nazývá ho „prožidovským papežem“.
V červenci byl publikován – papežem inspirovaný – pastýřský list holandských biskupů,
odsuzující „nemilosrdné a nespravedlivé zacházení se Židy“.
Bohužel výsledky byly zcela opačné od zamýšlených. Hitlerovci okamžitě zatýkají a odvážejí do Osvětimi několik stovek katolických
konvertitů ze židovství (mezi nimi i pozdější světici Edith Steinovou). Celkový počet
deportovaných osob židovského původu
je značně vyšší než v jiných zemích (79 %).
Papež proto ničí již připravenou encykliku,
odsuzující nacistické zločiny, a vysvětluje to
následovně:
„Jestliže list holandských biskupů stál život
40 tisíc osob, pak můj protest by mohl způsobit smrt 200 tisíc obětí. Nemohu si dovolit
takto riskovat. Je lépe veřejně zachovat mlčení
a dělat to, co jsme dělali dosud – to znamená
udělovat všechnu možnou pomoc těmto ubohým lidem.“
Také v promluvě ke kardinálům oznámil,
že jeho činnost ve prospěch Židů bude mít
od nynějška tichou formu. Je to „v zájmu samotných obětí, abychom nedělali jejich situaci
ještě těžší a nesnesitelnější“.
Biskup Jean Bernard z Lucemburku, vězeň
koncentračního tábora Dachau, informuje
tajně Vatikán, že „jakmile se objeví protesty,
situace vězňů se rapidně zhorší“. O rok později papež napíše: „Často je bolestné a těžké
rozhodnout, co vyžaduje situace: zdrženlivost
a tichou opatrnost, nebo naopak jasné slovo
a energickou aktivitu?“
Tento postoj vystavil později papeže obviněním, že „neexkomunikoval nacisty“ a „mlčel“.
Vrchní rabín Dánska Marcu Melchior potvrzuje po létech: „Kdyby papež promluvil, Hitler
by pravděpodobně provedl masakry více než

6 milionů Židů a určitě desetkrát deset milionů katolíků.“
Pius XII. prosí kostely a kláštery, aby poskytovaly úkryty Židům. Posílá též tajný list
biskupům, aby dávali řeholním domům dispens od klauzury za účelem úkrytu pro Židy.
Hitlerovská vnitřní analýza tak hodnotí činnost papeže:
„Jeho řeč byla jedním dlouhým útokem
na všechno to, co my požadujeme... Výrazně
zaujímá pozice na straně Židů. Obviňuje německý lid z nespravedlnosti vůči Židům
a stává se tak mluvčím židovských válečných
zločinců.“
Němečtí katoličtí biskupové vydali pastýřský
list „Fulda“, otištěný potom v zemích Spojenců
jako příklad vnitřního odporu proti nacismu.
Pius XII. vyhlašuje na Hod Boží vánoční poselství, v němž odsuzuje nacistické zločiny
a mluví o „stovkách tisíc lidí vražděných bez
jakékoliv osobní viny pouze z důvodů národnostní nebo rasové příslušnosti...“. „New York
Times“ to komentuje takto: „Hlas papeže je
jediným hlasem odporu. Zaznívá v době, kdy
celý kontinent mlčí.“
P. Marek Piotrowski,
Rycerz Niepokalanej 4/2011, překl.  -rm-

Kardinál Eugénio Pacelli v USA
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Wilhelm
Caroli

– bojovník proti
duchu doby

N

ěkteré dějinné epochy jsou obzvlášť silně
poznamenány démonickým duchem
doby, který se pokouší brutálně zlomit každý
odpor. Během 12 let krvavé vlády nacionálního socialismu v Německu let 1933–1945
zaplatilo cca 4 000 katolických kněží z celé
Evropy vlastním životem za svoji odvahu bránit lidskou důstojnost a Desatero Božích přikázání. Jedním z nich byl také německý farář
Wilhelm Caroli.
Narodil se roku 1895 v Saarlouis, kněžské
svěcení přijal r. 1921 ve Špýru. Působil ve farnosti Rheingoenheim u Ludwigshafenu, kde
založil řadu katolických spolků. Po nástupu
Hitlera k moci se farář Caroli nebál otevřeně
v tisku napadnout nacistický antisemitismus
poukazem na to, že Hitler sám, když přijímal
italského velvyslance, jehož manželka byla
Židovka, jí políbil ruku a dal květiny. Z toho
vyvodil, že nacistický antisemitismus je nesmyslem. Nacistické bojůvky jej za to na ulici přepadly a zbily tak, že musel být hospitalizován.
R. 1935 uspořádala nacistická mládež demonstraci proti Carolimu, jíž se účastnilo cca
1 000 lidí. Dav chtěl vtrhnout do kostela a vyplenit jej, ale katolíkům se podařilo uzamknout
chrám a rozezvučet na poplach všechny zvony.
Hitlerovci se polekali a utekli, avšak ti farníci,
kteří kostel chránili, byli vyhozeni z práce.
Protože faráři Carolimu hrozilo zatčení, zařídili mu přátelé úkryt. Gestapo jej ale vypátralo a Caroli byl odsouzen k několika letům
vězení. Do své farnosti se vrátil teprve r. 1941.

Protože ale odvážně rozšiřoval kázání biskupa
z Muensteru bl. Clementa von Galena proti eutanazii a sám také na kazatelně proti tomuto zabíjení starých a postižených lidí vystupoval, byl
znovu zatčen a odvlečen do koncentračního tábora Dachau, kde v srpnu r. 1942 zemřel v důsledku podvýživy a nelidského týrání. Esesáčtí
dozorci mu přidělili práci na plantáži, kde
musel orat s pluhem v dešti a bouři, přičemž nechyběly četné rány bičem. Svou křížovou cestu
dovršil zbožnou a svatou smrtí v Pánu. Na něho
se plně vztahují slova Kristova: „Blahoslavení,
kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti, neboť
jejich je nebeské království…“ (Mat 5,6). Dnes
přinášejí tato jasná slova proti duchu doby ne
sice fyzickou, ale sociální smrt.
Eduard Werner, Fels 2/2013, překl.  -red-

Obnovujme

„
často odevzdání naší vůle Bohu a buďme připraveni ho uctívat
jak v dobách útěchy, tak i v dobách zármutku. Co Boží ruka sesílá, je určeno k tomu, aby
duším, které ho ctí, přinášelo užitek, očišťovalo je a posilovalo ve svaté lásce. Mysleme často
na věčnost a události tohoto pomíjivého života nás budou znepokojovat čím dál méně.“
20

Sv. František Sáleský

foto: www.dieterleitner.de
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Nacistický film

o eutanazii

a katolická církev
V

hitlerovském Německu si získal na počátku 40. let velký úspěch, hlavně zásluhou Goebbelsovy propagandy, film režiséra
Wolfganga Liebeneinera „Žaluji“. Jedná se
o srdceryvný příběh manželky profesora lékařské fakulty, které je diagnostikována závažná choroba, nesoucí s sebou strašlivé bolesti
a utrpení. Manžel, jat soucitem, jí dá na její
prosbu vypít sklenici s arzenikem a tak ji připraví o život. Octne se za to před soudem pro
trestný čin vraždy. V rozhodujícím momentě
však režisér náhle obrací kartu. Není to nakonec prokurátor ani soud, ale sám obviněný profesor Heydt, kdo pronáší obžalovací řeč
proti celé prý „bezcitné“ a „farizejské“ společnosti, jež údajně z pouhého náboženského fanatismu nechává nevyléčitelně nemocné
lidi nevinně trpět. Na konci filmu vystupuje
potom protestantský pastor Goerner, duchovní tzv. „říšské církve“, tzn. kolaborující s nacistickým režimem, který říká: „Právní řád, jenž
požaduje, aby nevyléčitelně nemocní museli až

do smrti trpět bez možnosti toto utrpení zkrátit, je nepřirozený a nelidský.“
Film byl mistrnou propagací programu eutanazie, který se stal součástí politiky hitlerovského režimu. Ve skutečnosti nacistům
vůbec nešlo o „zmírnění utrpení“, ale o likvidaci veškerého údajně „neplnohodnotného“
života. Pod tímto pojmem chápali lidi nevyléčitelně fyzicky nebo duševně nemocné, tělesně postižené a přestárlé, neschopné se o sebe
postarat. Nacisté tak navazovali na tzv. sociální darwinismus, hojně rozšířenou nauku,
která s odvoláním na známého anglického
biologa Charlese Darwina hlásala, že pouze
silní a zdatní jedinci mají právo na život, nikoli slabí. Aby připravili společnost k souhlasu
s takovým postojem, pustili do oběhu tento
film, plný zvráceností, manipulací a lží.
Již v r. 1939 bylo v Německu usmrceno
plynem cca 5 tisíc nevyléčitelně nemocných
dětí, v letech 1940–1941 následovalo
přes 70 tisíc dospělých osob. Tyto vraždy
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probíhaly tajně, indiskrétností ale pronikly
některé informace na veřejnost. U části obyvatelstva se objevilo znepokojení. Nacisté si
uvědomili, že je nezbytné napřed přesvědčit
veřejnost, že eutanazie je správná a „humánní“. Proto byl natočen zmíněný film.
Katolická církev nemlčela. Biskupové vydali společný 17stránkový pastýřský list, v němž
varovali věřící před filmem „Žaluji“ a upozornili, že utrpení nevyléčitelně nemocného a umírajícího člověka v žádném případě
nesmí být důvodem k jeho usmrcení, i kdyby
si to on sám přál. Poslání lékařské vědy je zcela
jiné: Snažit se bolest trpícího člověka co nejvíce zmírnit, případně úplně odstranit pomocí tzv. paliativní medicíny, nikdy však nelze
sáhnout k jeho zabití, což je velmi jednoduché, laciné a zároveň zbabělé řešení. V prosinci
r. 1941 poslal německý episkopát říšské vládě
protest proti promítání Liebeneinerova filmu.
Bezvýsledně.
Někteří biskupové sami vystoupili proti eutanazii ve svých kázáních. Nejvíce v tomto vynikl bl. Clemens August von Galen, biskup
v Muensteru, nazývaný „vestfálský lev“, jenž
celkem čtyřikrát v létě roku 1941 vystoupil
na kazatelně proti zabíjení starých a nevyléčitelně nemocných lidí, což nazval „odpornými a do nebe volajícími vraždami“, a odsoudil
celou nacistickou ideologii jako zločineckou.
Zatčení gestapem unikl jen proto, poněvadž
někdo jeho kázání poslal do zahraničí, odvysílal je britský rozhlas a on se stal ve světě
známým. Nacistický režim neměl za této situace zájem vyvolat Galenovým zatčením proti
sobě reakci spontánního odporu i těch zemí,
které dosud zaujímaly vůči němu neutrální
postoj, proto biskupa pouze internoval v jeho

rezidenci, zato však přistoupil k hromadnému
zatýkání kněží jeho diecéze.
Velkým bojovníkem proti eutanazii byl
i probošt berlínské katedrály bl. Bernhard
Lichtenberg, zatčený gestapem r. 1941 kvůli
svým kázáním a veřejným modlitbám za všechny oběti hitlerovského režimu. Po krutém týrání
ve vězení byl r. 1943 transportován do koncentračního tábora v Dachau, při převozu ale zemřel.
Stíny se však vracejí. Film „Žaluji“ v poslední době opět vysoko oceňují současní zastánci
eutanazie, prosazující její legalizaci. V Austrálii
žijící filozof Peter Singer, jeden z předních bojovníků za „právo“ nemocných dobrovolně odejít ze života, se ve svém spise „Praktická etika“
odvolává na ústřední myšlenku tohoto filmu
o „vyšší morálce“, jež umožňuje ve jménu „humanity“ usmrtit tzv. „neplnohodnotný život“.
Ten, kdo trpí a jehož už lékařská věda není
schopna uzdravit, má prý „nižší hodnotu než
prase“, což není nic jiného, než opakování nacistických klišé ve prospěch eutanazie.
Nezabývali bychom se tolik touto věcí, kdyby
Singerova „Praktická etika“ se v posledních
měsících nestala bestsellerem v salonních kruzích levicových liberálů, kteří ve svých úporných
snahách o legalizaci eutanazie se neštítí oprašovat propagandistický arzenál hitlerovských
zločinců. Zároveň jde o ukázku toho, jak úzká
je hranice mezi tzv. „novou humanitou“ a nacistickou ideologií, mnohokrát veřejně odsouzenou jako bestiální, jejíž představitelé dostali před mezinárodním soudem v Norimberku
po válce svůj spravedlivý trest.
Norbert Clasen, KU 2/2012, zkrácený překl.  -red-

„Maria, Ježíšova Matko, buď
každému z nás matkou,
abychom jako ty měli čisté
srdce, abychom jako ty milovali
Ježíše, abychom jako ty sloužili
těm nejubožejším, my všichni,
neboť jsme před Bohem všichni
chudí a ubozí.“
bl. Matka Tereza

č. 127 (3/2013)

Eutanazie –
jedna
z forem
kultury smrti

Z Katechismu
katolické církve:

Každý lidský život, od chvíle početí až do smrti, je posvátný, protože živý
a svatý Bůh chtěl lidskou osobu pro ni samu,
aby byla k jeho obrazu a podobě. (č. 2319)
Zabití lidské bytosti těžce odporuje důstojnosti
osoby a svatosti Stvořitele. (č. 2320)

Slovo „eutanazie“ znamená
ve svém řeckém originále „sladDobrovolná eutanazie je vražda, ať jsou její
ká smrt“. Jednalo se o požadavek
způsoby a důvody jakékoliv. Těžce odporuje
dobrovolného odchodu ze života
důstojnosti lidské osoby a úctě k živému
za pomoci lékaře v situaci nevyléBohu, jejímu Stvořiteli.
čitelné nemoci nebo bezmezného
(č. 2324)
utrpení pilulkou nebo injekcí, působícími před smrtí příjemné pocity. Dnes se častěji užívá termínu
„asistovaná sebevražda“.
provincie. Projevuje se stále větší tlak na její cervní soustavné argumenty na podporu eu- losvětovou legalizaci. Jejími současnými teoretanazie byly publikovány r. 1913 v němec- tiky se stali v USA Derek Humprey, Peter Singer
kém časopise „Das monistische Jahrhundert“ a především lékař Jack Kevorkian, který sám
(Monistické století), který vydával známý usmrtil mnoho svých pacientů buď na jejich
biolog a vášnivý odpůrce křesťanství Ernst přání, nebo na přání jejich příbuzných, takže si
Haeckel, proslulý mj. i svými podvody při do- získal přezdívku „Doktor Smrt“. Dnes již stále
kazování vývojové teorie. Ve smyslu radikál- častěji pronikají na veřejnost případy, kdy značního výkladu Darwinovy vývojové teorie nemá ný počet tzv. asistovaných sebevražd je provetzv. méněcenný život právo na existenci, neboť den nikoli na žádost samotných pacientů, ale
prý brání rozvoji plnohodnotného života sil- přímo proti jejich vůli a bez jejich vědomí (často
nějších jedinců. Proto je prý správné, když jsou již ve stavu demence) na žádost příbuzlidé postižení „neplnohodnotným životem“ ných, nedočkavých bohatého dědictví.
sami požádají o jeho ukončení. O tyto teorie
V rozporu s přirozeným mravním zákonem
se opírali i nacisté, kteří eutanazii jako první je však i samotná žádost nevyléčitelně nemocve své zemi uzákonili, za což se jim dostalo ného o asistovanou sebevraždu. Pokud se arocenění od americké průkopnice kultury smrti gumentuje nesnesitelnou bolestí, tak současMargaret Sangerové.
ná lékařská věda již vynalezla na její utišení
I když zastánci eutanazie tvrdili a tvrdí po- tzv. paliativní metodu. Za žádostmi o provedobně jako němečtí nacisté, že usmrcení člo- dení eutanazie tkví podle psychologů převážně
věka je možné pouze na jeho vlastní žádost, pocit osamělosti a zoufalství, nikoli fyzická bov praxi to nelze uhlídat. Hitlerovci likvidovali lest. Těmto lidem pomůžeme láskyplným zátzv. „neplnohodnotný život“ v masovém mě- jmem o jejich osud, nikoli smrtící injekcí.
řítku, kdy duševně nemocní a fyzicky těžce poPoslední papežové zařadili eutanazii mezi
stižení byli hromadně vražděni plynem. Tyto tzv. „kulturu smrti“ spolu s potratem a oplodzločiny byly po válce jedněmi z bodů obžaloby něním in vitro. Nakladatelství Res Claritatis
norimberského tribunálu.
vydalo r. 2011 o tom všem vysoce fundovanou
Dnes jako by svět zapomněl, že eutanazie byla knihu „Architekti kultury smrti“, jejímiž autona norimberském procesu kvalifikována jako ry jsou Donald de Marco a Benjamin Wiker.
zločin proti lidskosti. Uzákonily ji Holandsko,
-rmBelgie, Lucembursko, některé švýcarské kantony, některé státy USA a některé australské
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Oheň
Ducha
Svatého
D
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rahé děti, čtyřicátý den
po zmrtvýchvstání se
Pán Ježíš rozloučil s apoštoly
a vstoupil do nebe. Řekl jim,
aby šli do celého světa a učili
všechny národy to, co je učil
on. Mohlo by se zdát, že není
možné, aby to dokázali. Vždyť
většina z nich byli obyčejní rybáři, kteří dovedli lovit ryby,
ale ne učit všechny národy. Ale
Pán Ježíš jim slíbil, že na to
nebudou sami. Že neviditelně
bude s nimi po všechny dny
až do konce světa. A předpověděl jim, že jim pošle Ducha
Svatého, který jim k tomu dá
sílu, všechno je naučí a připomene jim všechno, co jim
Pán Ježíš říkal. Vybídl je, aby
zatím zůstali v Jeruzalémě, že
na ně po několika dnech sestoupí Duch Svatý.
Víte, že Duch Svatý je Bůh
spolu s Otcem a Synem.
Proto říkáme, že Bůh je
jeden ve třech osobách,
nebo Nejsvětější Trojice.
Připomínáme si to, když říkáme: „Ve jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého.“
Uposlechli
a
čekali
v Jeruzalémě devět dní. Hodně
se modlili spolu s ostatními
přáteli Pána Ježíše. A především s Pannou Marií, která
byla s nimi jako Matka uprostřed svých milovaných dětí.
Desátého dne – byla to neděle – asi v devět hodin ráno
na ně sestoupil Duch Svatý.
V domě, kde byli, se ozval

hukot, jako když táhne silný
vítr, nad hlavami apoštolů se
objevily plameny ohně. Bylo
to znamení toho, že na apoštoly sestoupil Duch Svatý,
v jejich srdcích se rozhořel oheň velké lásky k Bohu
i k lidem; moudrosti, aby dovedli krásně mluvit ke všem
lidem o Pánu Ježíši; statečnosti a odvahy, aby se ničeho
nebáli. Svatý Petr, který
v noci před Velkým pátkem
ze strachu zapíral, že zná
Pána Ježíše, teď nadšeně
o něm mluvil před obrovským

zástupem tak, že hned asi tři
tisíce lidí v něj uvěřily.
Když potom nepřátelé Pána
Ježíše zakazovali apoštolům
o něm mluvit, vyhrožovali jim a chtěli je zabít, svatý
Petr o ostatní apoštolové jim
říkali, že je třeba poslouchat
více Boha než lidi, a dál učili
o Pánu Ježíši. Když je dali
zbičovat, odcházeli s radostí,
že mohli něco pro něho vytrpět. Nikdy se nemstili, modlili se i za ty, kteří je pronásledovali. Jak říká Písmo svaté:
„Nenech se přemoci zlem,
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ale přemáhej zlo dobrem.“
A i mnozí z nepřátel, když
viděli, jak křesťané jednají,
změnili se a sami se také stávali křesťany.
Duch Svatý působil tak, že
Boží rodina, nazývaná církev,
stále rostla úžasně rychle.
Během několika roků už byla
v mnoha zemích v Evropě,
v Asii a v Africe. I nevěřící lidé
nad tím žasli – a žasnou dodnes – jak mohlo těch několik
rybářů vytvořit v mnoha národech takové společenství.
I když se stále mnozí mocní
snažili a snaží Kristovu církev
zničit všemi prostředky své
moci, ona trvá a roste stále
každým křtem.
Duch Svatý je dárcem všech
milostí, nejvzácnějších darů,
které Bůh vkládá do srdcí,
zvlášť ve svátostech. Už při
křtu z nás Duch Svatý udělal
děti Boží. I nám platí slova

Pána Ježíše: „Nebojte se! Já
jsem s vámi po všechny dny
až do konce světa.“ I s námi
je Panna Maria, má nás ráda
jako své milované děti, chrání nás a pomáhá nám. I nám
se může stát, že se nám někdo
bude posmívat nebo jinak
ubližovat za to, že máme rádi
Pána Ježíše a snažíme se žít
jako děti Boží. Ale i nám Duch
Svatý chce dávat odvahu a statečnost, abychom se nebáli.
I my se nemáme nikdy mstít,
máme se modlit i za ty, kdo
nám ubližují, a učit se i za zlo
odplácet dobrem. A tak i my
uvidíme, jak se z nepřátel stávají přátelé. I nám chce Duch
Svatý dávat radost a pokoj
srdce, i kdyby nás něco trápilo.
I my prosme o „oheň Ducha
Svatého“, o lásku k Bohu
a ke všem lidem, o moudrost,
statečnost, radost a ostatní
dary Ducha Svatého. Třeba

krátkou modlitbou: „Přijď,
Duchu Svatý, naplň srdce
svých věřících a zapal v nich
oheň své lásky.“ Je to oheň
planoucích srdcí, který má
hořet v našich srdcích a zapalovat další. Oheň, o kterém
říká Pán Ježíš: „Oheň jsem
přišel vrhnout na zem, a jak si
přeji, aby už vzplanul.“
S pomocí Ducha Svatého
a pod ochranou Panny Marie
nesme v srdci tento oheň,
chraňme jej, aby jej nezhasila žádná vichřice těžkého hříchu, a donesme jej až k nejšťastnějšímu setkání s Pánem
Ježíšem a s Pannou Marií
na věčnosti.
Rád se modlím za to, aby
Vám všem Pán Bůh žehnal,
a prosím Vás, abyste se také
za mě někdy pomodlili.
srdečně Vás zdraví
Váš P. Bohumil Kolář

Babi, neříkej nic mámě!
K

atka se probudila později než jindy. Hodiny
ukazovaly půl osmé. Dnes je neděle – připomenula si. Jsme s babičkou doma samy
dvě. Máma odjela na tři měsíce do Anglie, kde
jí známí sehnali práci při balení mraženého
ovoce, a táta je služebně v terénu, má se vrátit
teprve ve středu.
Dívce bylo smutno. Klekla u lůžka a odříkala
Otčenáš. Podám babičce snídani do postele,
řekla si. Má chudák bolesti v nohách, nesmí
vstávat a chodit.
Otevřela dveře do kuchyně. Uviděla tam
babičku, jak sedí u prostřeného stolu.
„Omlouvám se, babi, zaspala jsem. Nemělas
ale vstávat. Co nohy, bolí tě?“
„Nějak to vydržím. Po snídani si sednu
do křesla a budu se dívat na přenos mše svaté
v televizi.“

„Já půjdu do kostela odpoledne,“ řekla
Katka.
***
Před kostelem potkala spolužačku ze třídy
Radku, která ji radostně přivítala: „Poslyš,
pojď teď ke mně, uvidíš, jak teď po rekonstrukci mám zařízený pokoj. Chci se s tebou poradit
v jedné záležitosti. Do kostela půjdeme později, ode mne je to kousíček.“
„Víš, ale já bych raději šla napřed do kostela
a potom teprve k tobě.“
„Ne, ne. Potom se vrátí rodiče z oslavy tetiných narozenin a pak už nebudeme samy.
Pojď teď!“
„Jak je to tu krásné! Všechno světlé, nové.
Stoleček, válenda, skříň,“ řekla Katka.
25
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„Líbí se ti to? Paráda! Řekni mi, nemám ten
stoleček postavit raději blíž k oknu? A koukej
na ten televizor! Super!“
„Radko, dej mi trochu času, abych si to tu
mohla všechno v klidu prohlídnout. A musím
taky zavolat babičce, říct jí, že se vrátím později.“
„Já ti k ní zazvoním, mám v kuchyni mobil.
Ty se zatím v klidu dívej, přinesu něco k pití
a zákusky.“
***
„Promiň, babi,“ prosila uplakaná Katka.
„Ztratila jsem hlavu. Měly jsme přece jít
do kostela, ale úplně jsem na to zapomněla.
Když jsem se podívala na hodinky, bylo už
pozdě. Odpusť mi, už to nikdy neudělám a taky
tě nenechám tak dlouho samotnou. Zlobíš se?“
„Nezlobím, ale je mi trapně. Mohlas aspoň
zatelefonovat, abych neměla starosti.“
„Jak to, Radka ti nevolala? Promiň! Měla
jsem to udělat sama. Ale ten pokoj, kdybys to
viděla. Pohádka! Radka se mne pořád na něco
ptala. Přestavovaly jsme stoleček, válendu,
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prostě všechno. A ten televizor, to je nádhera, veliký, plošný a moderní. Hodně programů
a ty krásné barvy! A ještě Radka dostane počítač s internetem. Závidím jí, když pomyslím
na ten náš starý televizor a moji proleželou
postel.“
„Nesmíš závidět,“ řekla přísně babička.
„Mysli na ty, kterým se daří hůř než tobě, například na Marušku. Žijí o hodně skromněji
než my, a přesto je Maruška pořád usměvavá
a spokojená. Myslím, že ta by určitě nezanedbala nedělní mši svatou a nedala přednost
prohlížení nového nábytku v bytě spolužačky.
Víš, Katko, jsou věci důležité a méně důležité,
my je musíme umět rozlišit a správně zvolit.“
Zazvonil telefon. „To je určitě máma. Babi,
prosím tě, nic jí neříkej!“ Katka složila dlaně
jako v modlitbě: „Prosím, já už nikdy. Neříkej
nic mámě.“
Babička odložila sluchátko. „Nebylo spojení,
snad za chvíli. No dobře,“ přitulila k sobě plačící děvče. „Nebudeme přidávat mámě starosti, vyřídíme to samy. Přestaň už plakat, Katko.“
Zofia Śliwowa, Źródło 21. 11. 2010, překl.   -kb-
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Poděkování
Milí Rytíři Neposkvrněné, letos v březnu se
nám narodila Anna Marie.
Těžko mohu vyjádřit naši radost a štěstí,
které nyní prožíváme. Ovšem cesta k tomuto
štěstí nebyla jednoduchá. Manželka před
rokem a půl absolvovala operaci děložního
čípku, měla rakovinu. Sice v počátečním stadiu, ale muselo dojít k okamžitému zákroku.
Po pár týdnech se zjistilo, že se operace nezdařila, že se nepodařilo odstranit celou zhoubnou část a bylo nutné zákrok do tří měsíců
opakovat. O těhotenství se nedalo ani uvažovat. V této době jsme podnikli poutní cestu
do Svaté země, byla to svatební cesta, kterou
jsme obětovali za uzdravení. V Betlémě byla
součástí programu i prohlídka Mléčné jeskyně, kde Matka Boží kojila malého Ježíška.
Údajně došlo k ukapávání mateřského mléka
na zem a celá jeskyně má dodnes mléčnou
barvu. Každý, kdo se dotkne těchto stěn a poprosí Matku Boží o děťátko, dostane jej. My
jsme tak učinili.
Před plánovaným nástupem na operaci jsme
s manželkou věřili plně tomu, že je uzdravená,
jelikož tak to říká Ježíš v evangeliu, „jak si uvěřil, tak se Ti stane“. Lékaři zjistili, že není co
operovat, manželka byla naprosto zdravá a ani
památek po zákroku.
V květnu otěhotněla poprvé. Ovšem během
měsíce došlo k samovolnému potratu. Bylo to
velmi těžké pro nás oba. Lékaři upozorňovali
na to, že není možné přijít do jiného stavu dříve
než za půl roku, a případné těhotenství bude
rizikové. Nepolevili jsme ve víře, ba naopak.
Ještě více nás Ježíš a Maria přimkli k sobě.
Na den výročí naší svatby se manželka dozvěděla, že je znovu těhotná. Její těhotenství bylo
naprosto bezproblémové, zda se jedná o holčičku nebo chlapečka, jsme si nechali jako překvapení. V případě děvčátka jsme se rozhodli
pro jméno matky Matky Boží – Anny a Matky
Boží, Marie. Tedy, Anna Marie. Chlapec měl
být Maxmilián.
Před pár měsíci se nám dostalo obrazu, o kterém jsme se domnívali, že jde o Matku Boží

a malého Ježíška. Ihned jsme obraz umístili do dětského pokoje a těšili se z něj. Tři
dny před porodem byl u nás na návštěvě otec
Robert Mayer, který nás vyvedl z omylu, že
se nejedná o malého Ježíška, nýbrž o malou
Marii. Dospělá žena nad ní byla tedy sv. Anna.
Neuvěřitelné. Tím nám otec Robert sdělil, že je
to Boží znamení, že to bude holčička.
Tři dny na to se tak skutečně stalo.
Chci vám, sestry a bratři Rytíři Neposkvrněné,
poděkovat za modlitby, které jste za nás obětovali, též bratřím minoritům, sestrám La Vive
z Petrova, sestrám klariskám ze Soběšic, kanárskému knězi z Aruineguinu a především
Matce Boží, Pánu Ježíši a Bohu Otci.
rytíři Neposkvrněné Lucie a Patrik

Již třetím rokem pomáhá organizace Fidcon
z České republiky na Haiti. Vrtají tam studny
s pitnou vodou. Jejich práci se zájmem sledujeme. Na podzim r. 2012 jsme dostali zprávu s prosbou o modlitbu. V hloubce 100 m se
zablokovalo vrtací zařízení, nebylo ho možné
vytáhnout a všechny pokusy o jeho záchranu
byly bezúspěšné. Toto zařízení je velmi drahé
a jeho ztráta by celou misi ohrozila. Do modliteb se zapojilo více lidí a tak jsme vytvořili „nebeskou partu“. Vzývali jsme sv. Šarbela, Josefa
Kopertinského, sv. Josefa a svatou Zdislavu,
protože jedna z vyvrtaných studní měla nést
její jméno. Po několika hodinách modliteb jsme
do čela „nebeské party“ postavili také Pannu
Marii. Slíbili jsme, že když všechno dobře dopadne, poděkujeme za pomoc v Immaculatě.
Opravdu všechno dobře dopadlo. Ještě ten
den večer jsme dostali zprávu, že vrtací zařízení se podařilo uvolnit a vytáhnout. Plníme
svůj slib a děkujeme Panně Marii za vyslyšení
prosby.
Václav a Marie

Panno Maria, děkuji ti za uzdravení mé sestry.
Zároveň tě prosím za mé uzdravení a za dobrý
průběh operace a za Boží ochranu. Děkuji Ti
moc za všechno.
čtenářka Maruška

Chtěla bych vám podat svědectví o síle
modlitby a zázračné medailky. Jsem
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členkou Rytířstva od 25. 3. 1994. Stále rozdávám medailky. Byla jsem na podzim v nemocnici 3 týdny s průduškami, ležela se mnou
paní, které jsem nabídla medailku, ale nejdříve ji nechtěla a pak ji přijala. Byla alergická na Valfarin a lékaři jí ho přesto aplikovali.
Otekla jí ruka na dvojnásobek objemu a zmodrala ji. Strašně trpěla, že už lékaři si s ní nevěděli rady. Podstoupila spoustu vyšetření, ale
nic se nezjistilo. Začala jsem se za ni modlit,
číst denně Bibli a prosila jsem Pannu Marii
o pomoc. Po 14 dnech jí začala ruka blednout
a splaskávat. Když mě propouštěli, měla už
v prstech cit a hýbala s nimi. Neřekla jsem jí to,
ale lékaři řekli, že je to zázrak.
čtenářka Alena

Milí mariánští ctitelé, chtěla bych touto
cestou poděkovat Panně Marii, sv. Josefovi
a Duchu Svatému za vyslyšení mých proseb.
V roce 2010 mě zaměstnavatel v mých 45 letech přihlásil na zkoušku odborné způsobilosti. Ti, kdo pracují ve státní správě jako já, vědí,
že jde o poměrně těžkou zkoušku skládající se
z několika částí. S pomocí Boží, na přímluvu
Panny Marie a darů Ducha Svatého jsem tuto
zkoušku úspěšně složila. Touto cestou tedy
dodatečně děkuji za vyslyšení mých vroucích
proseb a za dar dobrého zaměstnání.
I nadále si u Maminky Boží a sv. Josefa vyprošuji požehnání a ochranu pro celou moji
rodinu. Medailku Panny Marie nosím již léta.
čtenářka Monika z Brna

28

Plním svůj slib a děkuji Pánu Ježíši a Panně
Marii za uzdravení z dlouhé a těžké nemoci.
Přes veškeré přeléčování antibiotiky a pobyty
v nemocnici se nemoc neustále vracela. Hodně
jsme zhubla a začala jsme trpět depresemi,
k tomu jsme měla strach, že přijdu o práci.
V modlitbě jsem prosila o uzdravení, modlila jsme se růženec a pak jsem se konečně dostala k lékaři, který když viděl, v jakém jsme
stavu, mi změnil léčbu, která konečně zabrala.
Zřejmě už nikdy nebudu úplně v pořádku, ale
moc děkuji Pánu Ježíši a Panně Marii za uzdravení a za to, že se můžu zase starat o svoji rodinu a že jsme zaměstnaná.
Zároveň prosím o sílu k zvládnutí přetrvávajících depresí a obav ze ztráty práce a prosím

za dar víry pro celou naši rodinu a pro všechny
zbloudilé.
vděčná čtenářka Dana

Plním tímto svůj slib a děkuji z celého srdce
Panně Marii, naší nebeské Matičce, za mocnou přímluvu a ochranu při mé loňské oční
operaci. Dopadla dobře a oko je v pořádku.
Ještě jednou díky, Panno Maria, a prosím, nepřestávej se za nás všechny přimlouvat, neboť
všichni jsme Tvoje děti a Tvou pomoc velice
potřebujeme.
vděčná čtenářka Marie

Děkuji naší nebeské Mamince za všechno
dobrodiní a svěřuji pod její ochranu své děti
a celou svou rodinu.
Zároveň chci poděkovat za milosti, kterými nás Pán Bůh denně obdarovává a poprosit
o pevnou víru v celé naší rodině, za syna, který
prochází těžkým obdobím, a za staré nemocné
rodiče.
vděčná čtenářka Kateřina

Chtěla bych poděkovat Pánu Ježíši a Panně
Marii za uzdravení po pádu ze schodiště a další
uzdravení v mé nemoci. Prosím za dar uzdravení v mé nemoci. Prosím za dar zdraví, dar
víry a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
čtenářka Anna

S hlubokou vděčností, pokorou, radostí a poděkováním naší nebeské Matce Panně Marii
usedám za stůl a plním slib, který jsem před
časem dal.
Děkuji za sebe, za všechny a za všechno, co
jsem mohl na přímluvu Panny Marie přijmout.
Děkuji za naši rodinu, rodiny našich dětí –
dvou dcer Elišky a Pavlíny a hodných zeťů
Vaška a Petra, i za svou obětavou a láskyplnou
manželku Jaroslavu.
Pán Bůh zaplať za to, že křesťanské tradice života všech těchto rodin jsou praktickou
zkušeností živé víry, žité z darů našich rodičů a prarodičů – vždy v blízkosti kněží, svaté
zpovědi. Děkuji za 31 let spořádaného manželského a rodinného života v Boží přízni
s ochranou Panny Marie a našich křestních
a biřmovacích patronů. Děkuji též za pěkné
mezilidské vztahy, se kterými je nám dopřáno
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žít, díky za práci, zdraví a Boží požehnání,
za dům, který je nám všem pozemským domovem. Je toho mnoho, zač mám denně Pánu
Bohu a Panně Marii děkovat a také o mnohé
prosit! „Proste a bude vám dáno…“ Tak tedy
prosím P. Marii, Prostřednici všech milostí,
za mnohé, co je nám všem třeba – za překonání překážek ve všedním životě, ve zdravotních
problémech, ve správné orientaci v přetechnizovaném a zmaterializovaném světě, o dary
Ducha Svatého, prosím a modlím se za naše
kněze, biskupy, jáhny.
Panno Maria – Tobě patří poděkování
a Tvému Synu Pánu Ježíši čest a chvála.
Díky – díky – díky moc!
Petr z Hané

Chci splnit slib Panně Marii a Pánu Bohu
za zlepšení zdravotního stavu mého manžela. Věřím, že i nadále se bude jeho zdravotní stav zlepšovat a Panna Maria ho neopustí
a Pán Bůh uzdraví. Prosím za celou moji rodinu o zdraví a Boží požehnání.
Děkuji Panně Marii a Pánu Bohu za vyslyšení!
čtenářka Milča

Dne 24. 4. 2013 v noci se narodil můj pravnouček Tomášek. Děkuji drahé nebeské
Matince za vyslyšení mojí prosby za jeho narození. Miminko je zdravé.
s úctou rytířka Anna

Chci splnit svůj slib, který jsem dala Panně
Marii, že když se moje dcera uzdraví z těžké
a zákeřné nemoci, že jí veřejně poděkuji. Také
děkuji Pánu Ježíši a sv. Josefovi. Matičko naše,
ještě tě prosím abys mi pomohla vyprosit
u Pána Boha, aby se můj manžel, moje děti
a vnoučata navrátili k víře, aby dostali tu milost, kterou tolik potřebují.
vděčná rytířka jižních Čech

Dne 9. července 2013 oslaví své kulaté životní jubileum rytíř Neposkvrněné P. Mgr. Ing.
Jan Špaček z jindřichohradeckého vikariátu.
K tomuto výročí mu přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví do dalších let a stálou ochranu
Panny Marie a Jejího syna Pána Ježíše Krista.

Touto cestou chci poděkovat za jeho podporu
v přímluvách a modlitbách.
vděčná rytířka Marie

Stalo se tradicí, že při pěší pouti z Českého
Těšína do Čenstochové se celé společenství
během chůze modlí svatý růženec na úmysly,
o něž prosí jednotliví poutníci.
Taktéž bylo v roce 1998, kdy společně s dcerou a dalšími asi 150 dalšími poutníky jsme
se vroucně modlili o dar mateřství pro neteř,
která se podle vyjádření lékařů měla smířit
s bezdětností.
Věřím, že se Panna Maria u Dárce života přimlouvala s námi, protože do roka se po deseti
letech čekání narodil šťastným rodičům syn
a potom ještě dcera.
děkuje rytíř T.

Jako malý kluk jsem zažil požár hospodářského stavení u sousedů. Žár byl tak velký, že
z naší hospodářské budovy stékal asfalt, ale
naše obydlí bylo ušetřeno této zkázy.
Maminka děkovala za záchranu Panně Marii,
kterou měla ve velké úctě. Ve výklenku našeho
domu byla její soška, kterou tam umístili naši
předkové už v roce 1888.
Panno Maria, díky Ti, že neustále držíš svůj
ochranný plášť nad naší rodinou.
tvůj vděčný rytíř T.

Chci poděkovat Matce Boží Ustavičné
Pomoci za záchranu života mého syna.
Syn pracoval na zahradě a při práci v horku
popíjel sladký nealkoholický nápoj. Nevšimnul
si však, že se mu do pití dostala vosa, která ho
při dalším doušku bodla do krku. Hrozilo riziko udušení. Manželka ho okamžitě zavezla
autem na pohotovost, kde mu stačili včas dát
injekci. Já jsem se v té době vroucně modlila za jeho záchranu k Matce Boží Ustavičné
Pomoci.
vděčná Marie

O modlitbu prosí:

Ludmila z Moravy, Alena Hnilicová, Anna
Salátová.
***
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Velká Británie:
Západní
tisk stále častěji urážlivě a lživě
označuje nacistické vyhlazovací tábory pro Židy jako „polské
tábory“. Tak učinil nejnověji
britský deník Daily Mail, když
zveřejnil rozhovor se 72letým
bývalým vězněm koncentračního tábora Osvětim. Pravdou
je pouze to, že Osvětim a většina těchto lágrů smrti se nacházely na území Polska, obsazeného německými nacisty. Byly
určeny nejprve pro polské politické vězně, potom k nim přibyli i příslušníci jiných národů
z Hitlerem okupované Evropy,
především Židé, z nichž většina tam zahynula v plynových
komorách. V čele těchto táborů stáli příslušníci německých
oddílů SS, nebylo myslitelné,
aby v hierarchii velitelů těchto
továren na smrt měli své místo
Poláci, považovaní od nacistů za méněcenný národ, nadto
nebezpečný svou vlasteneckou
orientací. Lež o „polských“
koncentračních táborech má
zřejmý cíl diskreditovat nejen
polský národ, který ze všech
evropských národů přinesl největší lidské oběti v boji proti nacismu, ale též katolickou církev,
k níž se většina Poláků hlásí.
Fronda 16. 3. 2013
Polsko: 18letá těhotná žena
ve Varšavě podstoupila ze zdravotních důvodů potrat. Při zákroku však přišla o život i ona.
Ženy z hnutí prolife protestovaly v centru Varšavy a dožadovaly se zpřísnění dosavadního zákona o interrupcích. Byly však
napadeny a surově zbity stoupenci potratů.
Fronda 11. 3. 2013
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USA: Pochodu pro život
ve Washingtonu, uspořádaného u příležitosti 40. výročí

legalizace potratů nechvalně
proslulým nálezem Nejvyššího
soudu, se účastnily statisíce
lidí. Účastníkům veřejně poděkoval kardinál z Bostonu Sean
O’Malley.
Glaube und Kirche 2/2013
USA:
Americký
kardinál Raymund Burke, prefekt
Římské roty ve Vatikáně, tj.
nejvyššího soudního dvora
Katolické církve, vyzval v rozhovoru pro internetové médium LifeSiteNews všechny
katolické biskupy světa, aby se
postavili do čela obrany nenarozeného života. Kritizoval při
té příležitosti liknavý přístup

Zprávy
některých biskupských konferencí a upozornil, že někdy
tyto instituce spíše brzdí iniciativy jednotlivých pastýřů, než
by je podporovaly. Podle kardinála Burkea leckterý biskup,
konfrontován s kulturou smrti,
čeká až na vyjádření biskupské
konference, která někdy počáteční odpor zředí a tím umenší
iniciativu jednotlivých biskupů.
Kath.net 1. 5. 2013,
zpracoval -rmNěmecko: Prezident Spolko
vé republiky Německo Joachim
Gauck na sjezdu evangelických
církví v Hamburku se vyslovil
nesouhlasně k potratu. Doslova
prohlásil: „Život má právo
na existenci – a to od počátku.“
Zároveň odmítl názor, že potrat

je obhajitelný v případě postižení dítěte. Poukázal na případy
mnoha skvělých pracovních výsledků lidí s postižením, uvedl
i případy paralympiády a úspěchů, které na těchto sportovních soutěžích postižení lidé
dosahují.
Kath.net 3. 5. 2013, zprac. -rmFrancie: V jihofrancouzském kalendáři na letošní rok,
vydaném bohužel křesťanským
společenstvím Emauzy, se nechali někteří starostové a další
významné osobnosti politického
života vyfotografovat nazí, aby
prý „demonstrovali, že všichni
lidé si jsou rovni“. To vyvolalo
spontánní protest biskupů, kněží
i laiků, kteří poukazují na ignorování přirozenosti lidského studu
a špatný příklad mládeži.
GK 2/2013
Rusko: Metropolita Hilarion, pověřený v moskevském
Patriarchátu
zahraničními
vztahy, varoval evangelické
církve Západu v poselství k blížícímu se 500. výročí vystoupení Martina Luthera před „přizpůsobováním se duchu doby“.
Upozornil, že tento trend protestantských denominací by
mohl vést i k přerušení ekumenického dialogu.
GK 2/2013
Egypt: 4 věřící koptické církve byli v nepřítomnosti odsouzeni v Káhiře k trestu smrti
za údajné „rouhání se proroku
Mohamedovi“, jehož se měli
dopustit svými kladnými výroky o filmu „Nevinnost muslimů“, který prezentuje proroka
Mohameda v negativním světle. Odsouzeným se ještě před
zahájením procesu podařilo
emigrovat ze země.
GK 2/2013
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Německo: Podle názoru jednoho z významných podnikatelů Clause Hippa, praktikujícího katolíka, přibývá v této zemi
podnikatelů s křesťanskou
orientací, kteří přijali křesťanské zásady za základ svého podnikání. Charakteristikou tohoto
postoje je na prvém místě čestnost a poctivost.
GK 2/2013
Německo: Kolínský světící biskup mons. Dominikus
Schwaderlapp očekává od katolických hodnostářů plný souhlas s věroukou a mravoukou
katolické církve. K tomu též
náleží, aby biskupové v jednotě s papežem byli „tlumočníky
Boží vůle“.
GK 2/2013
Libye: Ve městě Benghází
neznámí pachatelé, nejspíše
z řad islámských fundamentalistů, zapálili tamní chrám koptické církve. Shořel úplně, zbyla
jen sutina kamení.
Nasz Dziennik 15. 3. 2013
Egypt: 3 biskupové s Římem
sjednocené koptické katolické
církve zaslali protest vládě proti
nové ústavě země, která nařizuje, aby islámskému právu šaría
byl podřízen veškerý život občanů. Ke sjednocené koptické
katolické církvi se hlásí cca 200
tisíc věřících, v jejím čele stojí
patriarcha a kardinál Antonios
Naguib.
Kirchliche Umschau 1/2013
Česká republika: Petici proti
přípravku Mifegyne (jinak též
pilulka RU 486), který zabíjí
počaté dítě až do 63. dne těhotenství, podepsalo již 70 tisíc
lidí. Ministerstvo zdravotnictví
už v minulých letech s odvoláním na tlak ze strany EU se
pokusilo tuto moderní formu

potratu legalizovat, ale nakonec vše odložilo kvůli velkému
množství nesouhlasných podpisů pod peticí. Bude tomu tak
i letos?
K 70 tisícům ochránců nenarozeného života se připojili
i čeští biskupové svým prohlášením. Několik set lidí napsalo
protestní dopis přímo ministru
zdravotnictví Leoši Hegerovi,
ozvali se i mnozí lékaři se svými
odbornými protesty.
Ministr Heger, člen strany
TOP 09, jež má ve svém programu ochranu tradičních
a konzervativních hodnot,
však zarytě mlčí. Pardon, vyjádřil se vlastně jen jednou, když
odpověděl na námitky Hnutí
pro život, že prý „legalizace
pilulky Mifegyne neznamená rozšíření propotratové politiky“. Komunikovat nechce
ani předseda TOP 09 Karel
Schwarzenberg, na něhož se
obrátili obránci nenarozeného života a který se pokládá
za praktikujícího katolíka, nereagují ani další členové vedení TOP 09. Ani premiér Petr
Nečas, rovněž katolík, se nemíní k tomuto tématu vyjadřovat.
Politikové, kteří se ozvali proti pilulce RU 486, se dají
spočítat na prstech jedné ruky.
Jsou to poslanci Marek Benda
(ODS), Jitka Chalánková (TOP
09) a Jaroslav Plachý (ODS).
Proti zavedení přípravku se
vyslovil i předseda neparlamentní strany KDU-ČSL Pavel
Bělobrádek.
Legalizace pilulky Mifegyne
je projevem obrovského pokrytectví ze strany gynekologů. Oni už neponesou zodpovědnost za potraty, neboť ženy
díky možnosti opatřit si zmíněný přípravek samy budou
moci kdykoliv, bezbolestně

a bez jakýchkoliv úředních procedur své počaté dítě usmrtit.
Zároveň to otevírá cestu k ještě
větší nezodpovědnosti v sexuálním životě, než je tomu dosud,
především u nezletilých. Jen
si užívejme, vždyť nic nehrozí,
máme přece pilulku, která případný „malér“ spolehlivě sprovodí ze světa! Tento cynismus
nejhrubšího zrna je logickým
důsledkem uvedení Mifegyne
na trh k volnému použití.
Modleme se proto a využijme
každé příležitosti k tlaku na politiky, aby tento zrůdný preparát
nelegalizovali.
Podle www.prolife.cz -rmŠpanělsko: Podle španělského Institutu rodinné politiky
se v této zemi rozpadlo během
loňského roku více než 127 000
rodin, což v praxi činí 349 rodin
denně a jednu rodinu na každé
čtyři minuty!
Jde o nárůst o 2,13 % oproti roku předešlému. Až 94,26 %
z celkového počtu připadá
na rozvody (120 056), 5,61 %
(7 142) na rozluku a 0,13 %
(7 142) na zneplatnění manželství. Nejhorší situace je
v Andaluisii (24 315 případů),
na druhém místě se umístilo
Katalánsko (22 412), na třetím
pak Madrid (17 026). Na konci
tabulky pak figurují provincie La Rioja (703), Navarra
(1 402) a Kantábrie (1 672).
Tak v reálu vypadá důsledek
politiky premiéra Zapaterra
a jím prosazeným zákonem
o tzv. bleskovém rozvodu.
Eduardo Hertfelder, ředitel
Institutu, předesílá, že se rozpad rodiny stal hlavním problémem španělské společnosti, a varuje, že „rozvod neřeší
problém, jen zvětšuje ten stávající“.
Nasz Dziennik, 6. 4. 2013
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Všem dobrodincům, kteří přispěli finančním darem na krytí výrobních nákladů,
vyjadřujeme srdečné Pán Bůh zaplať.
Prosíme všechny čtenáře našeho časopisu, aby jej zapůjčili také svým přátelům a známým
a takto umožnili Neposkvrněné získávat srdce lidí pro Ježíše.

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.
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Národní pouť
Rytířstva Neposkvrněné
a čtenářů časopisu Immaculata

Blatnice pod sv. Antonínkem
Program:
přivítání poutníků
růženec
mše svatá
hlavní celebrant:
P. Bogdan Sikora OFMConv.,
provinciál Řádu minoritů v ČR
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info.mi@minorite.cz
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Nestačí jen věřit v Boha,
je třeba uvěřit Bohu!

863–2013
1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
Foto: Zprecech | Dreamstime.com

