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„A odpusť nám naše viny,
jakož i my odpouštíme našim viníkům...“
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,
na prvních stránkách Písma svatého čteme nádherný hymnus o stvoření světa. Jako refrén tam zaznívá
věta: A Bůh viděl, že všechno, co udělal, bylo dobré.
Stejně tak byl stvořen člověk jako dobrý nebo dokonce velmi dobrý. Pak se ale něco pokazilo. Člověk narušil dobrý řád, který Bůh ustanovil, a do světa, kterému měl vládnout, vstoupilo zlo. Lidé se s pocitem
viny schovávali před Bohem a zároveň si navzájem
začali ubližovat. Důsledky tohoto dědictví zakoušíme
dodnes. Kdo z nás nezakusil nějakou křivdu na sobě?
A kdo z nás někdy někomu neublížil?

Pamatuj, láskyplná Panno Maria, že nikdy
nebylo slýcháno, abys opustila toho, kdo
se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval
tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu.
Panno panen a Matko, v této důvěře se
k tobě utíkám i já. K tobě přicházím, před
tebou stojím, já, kající hříšník. Dobrá
Matko Slova, neodvracej se od mých slov,
ale slyš je a vyslyš. Amen

Ale tento stav není Boží záměr s člověkem. Dovolím
si zde parafrázovat větu z Knihy moudrosti: Bůh si
nepřál křivdu a neraduje se, když si lidé navzájem
ubližují (srov. Mdr 1,13). Bůh stvořil člověka pro
život v plnosti, pro dobro a štěstí. A protože člověk
tento záměr narušil a nebyl s to ho vlastními silami
napravit, sám Bůh přichází k člověku s nabídkou
spásy. V Ježíši Bůh zve všechny lidi ke smíření. Předně
s Bohem, od něhož lidé utekli, když si nechtěli přiznat
vinu za porušení Božího řádu. Ježíš přichází k lidem
s poselstvím, že Bůh je milující Otec, který si nepřeje
jejich záhubu, ale jejich nápravu a záchranu. Ve světle
Boží lásky si člověk může odpustit svá vlastní selhání
a dojít smíření ve svém nitru. To pak člověka disponuje, že může odpouštět jiným lidem, svým bratřím
a sestrám. Boží záměr s člověkem může tak být
obnoven. Cesta to ovšem není jednoduchá. Je třeba
odložit strach i pýchu a udělat krok důvěry v Boží
milosrdenství.
Více o odpuštění a smíření najdete na stránkách
tohoto čísla Immaculaty.
Přeji Vám obohacující četbu.
Za redakci

Modlitba sv. Bernarda († 1153)

br. Bohdan Heczko OFMConv
provinční asistent pro M. I.

RYTÍŘSTVO NEPOSKVRNĚNÉ (M. I.)

je mariánské apoštolské hnutí, které založil v Římě 16. října 1917 svatý Maxmilián Maria Kolbe.
Toto hnutí usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou. Rytíři a rytířky Neposkvrněné skrze vlastní odevzdání se do rukou Matky Boží usilují v první řadě o vlastní obrácení a pak obrácení ostatních hříšníků, zvláště těch, kteří odešli od víry, a těch, kteří ještě Ježíše Krista neznají.

PODMÍNKY ČLENSTVÍ V M. I.
1. Zcela se odevzdat Panně Marii Neposkvrněné jako nástroj do Jejích rukou. 2. Nosit Zázračnou medailku.
3. Zapsat se do knihy Rytířstva Neposkvrněné v sídle kanonicky ustanoveném (Národní centrum M. I., Minoritská 1, 602 00 Brno,
e-mail: info.mi@minorite.cz).

Kdo se cítíte osloveni a chtěli byste vstoupit do M. I., napište na výše uvedenou adresu. Na případné dotazy rádi odpovíme.
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KATECHEZE PRO M. I.

BŮH MILUJE BEZPODMÍNEČNĚ
To, co má vést naše životní kroky, je vědomí, že Bůh nás miluje
odvěkou a nekonečnou láskou.
text: br. Bohdan Heczko OFMConv
Základním křesťanským poselstvím je zpráva o tom, že Bůh nás
miluje a chce pro člověka věčné štěstí. Čteme o tom na mnohých místech Písma svatého. Např.
u proroka Izajáše: „I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky,
moje milosrdenství od tebe neodstoupí“ (Iz 54,10), „Cožpak může
zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem
vlastního života? I kdyby některé
zapomněly, já na tebe nezapomenu“ (Iz 49,15).
Nejsilnějším svědectvím o Boží lásce je Ježíšova smrt na kříži a jeho
zmrtvýchvstání. Sv. Pavel píše, že
Kristus byl vydán na smrt kvůli našim hříchům a vstal z mrtvých pro
naše ospravedlnění (srov. Řím 4,25)
a Ježíš sám v rozhovoru s Nikodémem říká: „Neboť Bůh tak miloval
svět, že dal svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan
3,16). Na kříži můžeme vidět, jak
Bůh projevil v Ježíši svou lásku až
do krajnosti, aby se již nikdo nemusel utápět v pochybnostech, zda
Bůh miluje také jeho.
O Boží lásce jsme nejspíš slyšeli
už hodněkrát tak, že nám připadá jako samozřejmost. Ale také je
možné, že jsme zůstali na povrchu
a stále jako bychom jí nevěřili, stále jako by nám nedocházelo, co to
znamená, že jsme Bohem milováni.
Jaká je tedy Boží láska? Je to láska
bezpodmínečná. Bůh tě vždycky
miloval, miluje tě právě teď a nikdy
tě nepřestane milovat. A miluje tě
proto, že je dobrý.
Proč je nám tak zatěžko uvěřit
v jeho lásku? Nejspíš proto, že
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kolem sebe nejčastěji zakoušíme
jen lásku podmíněnou: „Miluji tě,
protože jsi krásná...“, „Miluji tě, protože jsi silný...“, „Miluji tě, protože mi
imponuješ...“
Ale Bůh nám nestaví podmínky,
kdy nás bude milovat a kdy už ne.
Miluje nás stále a naplno. Znamením jeho lásky se stal Kristův kříž.
Při pohledu na ukřižovaného Krista
bychom si měli uvědomit, že neexistuje hřích, který by on nevzal
na sebe a který by měl moc odloučit nás o jeho bezpodmínečné
lásky.
Připomeňme si Ježíšova podobenství o ztracené ovci (Lk 15,4‑7),
o marnotratném synu (srov. Lk
15,11-32), o dobrém pastýři (srov.
Jan 10,10-18), o milosrdném Samaritánovi (srov. Lk 10,30-37). Nikde
se v nich neříká, že Bůh miluje až
po nějakou hranici a dál že by už
milovat přestal.
To však neznamená, že Boží láska
na nás neklade požadavky. Ježíš
říká: „Čiňte pokání a věřte evangeliu...“ (Mk 1,15), „Jdi a už nehřeš...“
(Jan 8,11), „Kdo zachovává mé
slovo, ten mě miluje...“ (Jan 14,21).
Copak to spolu s Desaterem nejsou
jakési podmínky, které je nutné
splnit, aby nás Bůh miloval?
Ježíš zde nemluví o podmínkách, kdy nás Bůh začne milovat,
ale o různých překážkách, které
znemožňují otevřít se lásce. Boží
přikázání nás vedou k tomu, abychom mohli vstoupit do vztahu
lásky. Láska totiž vyžaduje zaangažování se dvou stran. Z lidské
zkušenosti víme, že nejkrásnější
láska je ta, která je navzájem opětována ve vzájemném darování

a přijímání. I Bůh od nás očekává
otevření se jeho lásce a její opětování, a to v řádu, který on stanovil. Člověk, který si neuvědomuje
za přikázáními Boží lásku, nebude
zřejmě ani chápat jejich smysl.
Snad jsme v životě zakusili tolik
zla, nepochopení, ústrků, zranění
anebo jsme udělali v životě tolik
chyb, že uvěřit v milujícího Boha
je nemožné. Opět stojí před námi
Ježíšův kříž, z něhož můžeme vyčíst, že i tehdy, když se člověk zaplete do mnohých životních problémů, skrze něž už není vůbec
schopen vidět žádnou lásku, Bůh
ho neopouští, hledá ho tam, kde
je, v jeho „stavu smrti“, a bere si ho
na ramena jako ztracenou ovečku.
Jediné, co Boží láska nikdy neodstraní, je naše svobodná vůle. Bez
svobody bychom byli jen více či
méně dokonalými stroji, ale nikoliv bytostmi schopnými opravdové lásky. Jen svobodná bytost
může dát adekvátní odpověď
lásce: Opětovat ji, anebo se k ní
obrátit zády.
Snad se na Boha kvůli něčemu
hněváme? Nelíbí se nám, jaké
máme tělo, jaké máme či nemáme
schopnosti, vyčítáme Bohu životní
podmínky, do kterých nás postavil? Bůh tě ve své lásce plánoval
a stvořil takového, jaký jsi, a do takových podmínek, jaké s tebou
zamýšlel. Důvodem, proč tě Bůh
stvořil, byla láska.
Jaká bude tvá odpověď na lásku
Boha? Přijmeš ji? Dovol, aby tě Bůh
svou láskou objal.
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

SETKÁNÍ M. I. V HAVÍŘOVĚ (19. 2. 2015, obr. 1)

Den po Popeleční středě jsme zavítali za rytíři a rytířkami do Havířova
ve Slezsku. Díky otci Marcelovi Krajzlovi jsme mohli uskutečnit setkání
ve farnosti svaté Anny. S účastníky setkání jsme se mohli ponořit do tajemství a krásy loretánských litanií, o jejichž obsahu a významu přednášel bratr Bohdan Heczko OFMConv. Setkání bylo krásné také tím, že
jsme měli možnost potkat se s těmi, s nimiž se známe z duchovních
cvičení, jež pravidelně pořádá Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné. Společně sdílená duchovní zkušenost nám tak otevřela cestu
k blízkosti srdce. Také přítomnost otce Karla Rechtenbergra, místního
kaplana, dala celému večeru punc jedinečného setkání.

MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
V PROSTĚJOVĚ (18. 3. 2015, obr. 2, 3, 4)

Setkání s prostějovskými rytíři a rytířkami jsme uskutečnili v rámci
Moravskoslezské křesťanské akademie, kde měl bratr Bohdan přednášku o svatém Maxmiliánovi a jeho odkazu. Setkali jsme se zde
s velmi pozornými posluchači, kteří byli zaujati osobností svatého
Maxmiliána a jeho plným nasazením se pro šíření mise Neposkvrněné, a to jak ve svém životě, tak ve své mučednické smrti. Vykreslení neúnavné apoštolské činnosti tohoto světce bylo podnětem pro
řadu otázek. Na příkladu sv. Maxmiliána jsme tak mohli vidět, jak
Matka Boží silně působí v životech těch, kteří se jí zcela odevzdávají.
Díky panu Dr. Karlu Kotyzovi, který nás pozval, jsme měli možnost
povzbudit všechny přítomné v odvaze nabídnout svůj život Bohu
skrze ruce Neposkvrněné Panny Marie.
Byli jsme rádi, že první velikonoční týden se stal časem našeho opětovného setkání s „Těšetickými“. Naší návštěvou jsme chtěli povzbudit
skupinku, která se díky obětavé péči otce Jana Kulíška a pana Jana
Bendy schází nedaleko města Olomouce. Promítání o Zázračné medailce – symbolu Rytířstva Neposkvrněné – umožnilo zúčastněným
hlouběji proniknout do významu její symboliky a jejího přispění
k obrácení a posvěcení lidí, kteří ji s důvěrou nosí. Měli jsme možnost
vyslechnout osobní svědectví účastníků o působení Zázračné medailky v jejich životech. Všem nám to přineslo řadu zajímavých postřehů
a impulzů. Setkání bylo ozvláštněné také tím, že se zde sešlo několik
generací členů M. I. Vedle starších členů jsme se mohli osobně vidět
i s dětmi, které se nebály s důvěrou svěřit se do rukou své Nebeské
Matky, aby pod jejím vedením naplnily Boží plán ve svých životech.

NÁRODNÍ POUŤ M. I. (21. 6. 2015)

Milí rytíři a rytířky Neposkvrněné, rádi bychom se setkali i s vámi, s kterými jsme se doposud neměli možnost vidět. Proto vás všechny co
nejsrdečněji zveme na pouť do Blatnice pod sv. Antonínkem, kterou
speciálně pro vás organizujeme. Bližší informace naleznete na předposlední stránce obálky. Přijeďte, ukažte se, očekáváme vás.

Foto: Národní centrum M. I.

SETKÁNÍ M. I. V TĚŠETICÍCH (10. 4. 2015, obr. 5, 6)
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TÉMA: ODPUŠTĚNÍ A SMÍŘENÍ

ABY NÁM
KŘIVDA
NENIČILA
ŽIVOT
Od bolesti křivdy k radosti odpuštění
text: Jitka Navrátilová, Ph. D.
Kdo z nás neprožil nějakou křivdu, kdo z nás nezakusil bolest z ublížení? Této zkušenosti je vystaven každý z nás,
stejně jako každý z nás se stává tím, kdo „rozdává rány“ a způsobuje křivdy jiným. Křivda se tedy stává nedílnou
součástí našich životů a staví nás před požadavek jejího zvládání.

NEODBYTNÝ POCIT
KŘIVDY

Na bolest z ublížení neexistuje laciný
recept. Každý, kdo touží vymanit se
z pocitů křivdy, by si měl být vědom,
že bude muset vstoupit na velmi
náročnou cestu. Ta bude vyžadovat
nejenom tvrdou práci na sobě, ale
především velikou Boží milost. Odměna za tuto námahu je však nemalá. Křivda, jež byla zdrojem ublížení
a utrpení, se může paradoxně stát
darem, milostí a požehnáním. Než
však dojde k této zásadní proměně,
čeká nás cesta postupného zrání,
kterou můžeme přirovnat k procesu, v němž se písek v mořské mušli
mění v nádhernou perlu. Uzdravení
z pocitů křivd, zvláště těch, které jsou
velmi hluboké, může tak trvat i několik let. Bylo by mylné se domnívat,
že k plnému uzdravení těchto křivd
stačí, když jednorázově vyslovíme
„odpouštím ti“. Zřejmě si každý z nás
dokáže vybavit situace, kdy jsme se
domnívali, že jsme odpustili těm, kteří se vůči nám dopustili křivdy. Avšak
stačí, když dotyčnou osobu potkáme
či zahlédneme. Najednou vidíme,
že naše emoce a chování nenesou

6

známky pokoje a klidu. Znovu a znovu se nám vybavuje kdysi spáchaná
křivda, které se vůči nám dopustila
tato osoba.

HÝČKÁNÍ SI VLASTNÍCH
KŘIVD

Není tedy žádnou zvláštností, že
člověk během svého života nasbírá
mnoho ran v podobě různých ublížení a křivd. Problém nastává v okamžiku, když si člověk začne tyto křivdy
hýčkat. Když přestává žít svůj život,
ale žije pouze utrpením, které mu
způsobil někdo jiný. Takový člověk
není schopen myslet na nic jiného
než na ublížení, kterého se mu dostalo. Zvláště problematickým postojem
je, když si někdo začne svá ublížení
sbírat, shromažďovat jako své„temné
poklady“. Toto „uhnízdění se“ v pocitu křivdy velmi podstatným způsobem degraduje celou naši osobnost.
Vstupuje do našeho myšlení, emocí
a zásadním způsobem ovlivňuje
naše chování. Józef Augustyn1 v této
souvislosti poznamenává, že utrpení z křivd se stává démonem, který
požírá vše ostatní. Problémem není
pak to, že nám někdo ublížil, ale to,

že jsme si do duše pustili tohoto démona křivdy.
Jedním z obrovských nebezpečí,
kterému pak člověk libujících si
v pocitech křivdy podléhá, je změna rolí. Z ublíženého se stává ubližující, aniž by si toho byl vědom
(o to lépe si toho však všimne jeho
okolí).2 „Příčinou toho, že se začínáme chovat stejně jako ten, který
nám ublížil, bývají právě naše neuzdravené pocity křivdy.“3 Je proto
nezbytné, aby každý z nás našel
odvahu poprat se s vlastními pocity
ukřivděnosti, jinak se odsuzujeme
k tomu, že budeme dennodenně
přinášet oběti tomuto démonovi
a podřizovat mu celý svůj život.

CESTA K UZDRAVENÍ

Jak lze tedy zvládnout bolest křivdy?
Jak přejít od pocitů ublíženosti k odpuštění? Proces uzdravování z pocitů
křivdy je velmi individuální záležitost
a může u každého probíhat jinak.
Józef Augustyn popisuje prvky procesu, které by měly být přítomné při
vymanění se z pocitů křivdy, byť si je
každý prožívá svou osobitou cestou.

Foto: Gregory Mckinney | Dreamstime.com
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. Uvědomění si křivdy: Na křivdu bychom se měli dívat jako na zlo
a měli bychom si uvědomovat, že
křivda je cizím hříchem spáchaným
na nás. Křivdu nelze omlouvat. Pro
řadu lidí je obtížné si přiznat, že jim
bylo ublíženo. Můžeme si všimnout
a není to žádnou výjimkou, že např.
lidé, kteří se stali oběťmi domácího
násilí, velmi často omlouvají toho,
kdo jim ubližuje. Tyto omluvy jsou
signálem toho, že člověk, na němž
byla tato křivda spáchána, neměl
ještě odvahu přiznat si skutečnost,
že zrovna jemu se stala věc, za kterou
se stydí a kterou by u sebe nejraději neviděl. Dokud si však pravdivě
nepřizná skutečnost, jíž je součástí,
cesta k uzdravení je mu prozatím
uzavřena. V této fázi, jak upozorňuje
otec Augustyn, je ublížený vystaven
jednomu velkému pokušení. A sice
pokušení začít ubližovat jiným.
Nemá-li se zraněný člověk proměnit téměř automaticky v toho, kdo
ubližuje, neměl by připustit, aby ho
ovládaly nekontrolované impulzy
a nezralé jednání. Poddáváme-li se
snadno a sobecky nekontrolovaným
pocitům ublíženosti, žalu, hněvu, pomstychtivosti nebo nenávisti a přeléváme-li tyto emoce na bližní, chováme se špatně. Člověk, byť zraněný,
nese odpovědnost za svá rozhodnutí, volby a činy.
. Uvědomění si emocí doprovázejících pocit křivdy: Nemusí
být vůbec jednoduché uvědomit si
všechny emoce, které doprovázejí křivdu spáchanou na nás. Může
se jednat o spleť různých emocí,
kterým vůbec nerozumíme. Zraněný člověk se tak velmi často potýká s negativními emocemi, jako
je strach, lítost, roztrpčení, hněv,
bezradnost, touha po pomstě atd.
Proces vnitřního uzdravení lze budovat výlučně na pravdě, a proto
nesmí zraněný člověk potlačovat to,
co ve světě citů prožívá. Vstupuje-li
zraněný člověk do procesu vnitřního uzdravení z pocitu křivdy, jeho
pocity znovu ožívají a on je může
prožívat bolestněji než jindy. Tato
bolest má však přechodný charakter.

Netrvá věčně. Zraněný nevstupuje do svých citů proto, aby se jimi
nechal pohltit, nýbrž aby se nad ně
mohl svobodně povznést a zvládnout je. Hlavní problém nejsou emoce samy. Nejtěžší je postavit se před
Boha v pravdě, upřímnosti a pokoře.
V procesu uzdravení je nejdůležitější

TVŮJ POKOJ NÁS
UZDRAVUJE
Sabine Naegeliová7
Druhého člověka nemůžeš
vyvrhnout ze svého srdce,
aniž by ses sám neporanil.
Ten druhý je také poraněn.
Dej mi,
ty, kdo máš slitování
s neschopností nás obou,
dej mi ochotu,
abych viděl jeho nouzi
a své poranění nehýčkal
jako temný poklad,
kolem nějž neustále
krouží myšlenky.
Ten druhý je také poraněn,
uchraň mě, ty,
který vidíš,
proč jsme nedopřáli sluchu
nabádání srdce,
uchraň mě, ať nesmlouvám,
ať si k dobru nepřipisuji
hlubší poranění
a menší podíl viny,
jako by to byl zisk,
na nějž mám nárok.
Ten druhý je také poraněn,
a hledám-li já tvou blízkost,
pak je on s námi, Bože,
a já ho chci vidět
tvýma očima,
jej, koho mi hněv
tak hluboce odcizil.
Pane, uzdrav otřesenou důvěru,
a nedokážu-li já odpustit,
odpusť ty ve mně.
O tvůj pokoj prosím,
jenž je koncem vší zavilosti.
Pane, domluv nám:
Pokoj vám!

rozhodnout se setrvat před Bohem
bez ohledu na jakékoliv pocity.
Člověk dokáže zvládat svět vlastních
bolavých citů jedině tehdy, když je
promění v jednu velkou modlitbu.
Měl by hledat pomoc ze všech nejdůležitější, jíž je Boží milosrdenství.
. Vyslovení křivdy před lidmi:
Svoji křivdu je zapotřebí vyslovit. Nemusí se jednat o vyslovení před tím,
kdo ublížil. K vyslovení křivdy před
křivditelem, pokud k ní vůbec někdy
dojde, potřebuje člověk čas na zpracování této těžké zkušenosti. Křivda,
jež bolestně zasáhla naše nitro, se
musí dostat na povrch, je nezbytné
slovně ji vyjádřit. „Vyjádření osobní
křivdy před svědkem je zároveň přípravou na její vyslovení před Bohem
Otcem, který zahrnuje raněného mimořádnou láskou a péčí.“4
Toto slovní vyjádření musí být však
uděláno s citlivostí a respektem vůči
těm, před kterými o naší křivdě hovoříme. Samozřejmou součástí by mělo
být zachování diskrétnosti, neboť
vyjádření našich zranění bez ohledu
na naše okolí může napáchat mnoho zranění a nových křivd. Takovým
příkladem může být například matka, která řekne svému dítěti: „Když
jsem tě čekala, tak mě tvůj otec nutil,
abych šla na potrat.“ Žena sice vyslovila křivdu, která byla na ní spáchaná,
nicméně bez ohledu na prožívání
dítěte, kterému tak způsobila bolest.
U matky došlo k záměně rolí. Z ublížené se stala tou, která způsobila těžké zranění svému dítěti.
. Vyslovení křivdy před Bohem:
Slovo, které se stává nástrojem křivdy, má ohromnou moc. Někdy se
říká, že může i zabít. Právě proto, že
může tak hluboce zranit, nelze se
naivně domnívat, že z pocitů křivdy se můžeme uzdravit jen tím, že
nám někdo řekne: „Pusť to z hlavy...,
už se tím nezabývej..! Musíš odpustit!“ Otec Augustyn říká, že: Máme-li
zvládnout bolest z ublížení, musíme
s naší křivdou dlouho setrvávat před
Nejsvětější svátostí a prosit Pána, aby
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RADOST Z ODPUŠTĚNÍ

Bodem zlomu v procesu uzdravování je okamžik, kdy zraněný přizná Bohu vlastní bezradnost, ubohost, zraněnou pýchu a udělá krok
pokory. Právě uvědomění si vlastní
pýchy, která je matkou všech křivd,
umožňuje tomu, kdo zažil křivdu,
obléci se do roucha pokory. Pokoření se před Bohem, úkon lítosti
a svěření se do jeho nekonečného

milosrdenství, přináší nové světlo,
pokoj a klid do duše člověka zkoušeného křivdou. Emoce, které jej tolik trápily, ztrácejí svoji ničivou sílu.
Zranění je pak vnímáno jako milost
a dar, které pomáhají zraněnému
hlouběji se otevřít Bohu a čerpat
z jeho nekonečného milosrdenství.
Boží milosrdenství narovnává náš
život pokřivený křivdou a přináší
do něj pokoj a radost. Právě ponoření se do tohoto milosrdenství činí
naše srdce otevřenějším a vnímavějším vůči utrpení jiných. „Z kontaktu s Otcovým milosrdenstvím
se rodí potřeba odpustit. Ježíš sám
nám dává sílu modlit se spolu s ním
za ty, kteří nám ublížili: ‚Otče, odpusť
jim, vždyť nevědí, co činí‘ (Lk 23, 34),
a darovat jim tak své odpuštění. Vlivem přijímaného milosrdenství člověk pochopí, že odpuštění je jedinou
cestou k vyřešení celého problému.“6

Bůh z nás chce sejmout tíhu zranění
a každou křivdu proměnit v perlu.
A proto se nebojme udělat krok důvěry a nastoupit na obtížnou cestu
k odpuštění. Józef Augustyn nás
vybízí, abychom se spojili s Ježíšem,
který si nás zamiloval jako ubližující
hříšníky. Právě za takové dal život.
Jeho láska odpovídá definitivně
na otázku, proč odpouštět těm, kteří
nám ublížili.
1

2

3
4
5
6
7

Článek se opírá o níže uvedené zdroje:
Augustyn, Józef: Uzdravení z pocitu křivdy [zvukový
záznam na CD], Praha, KNA 2013.
Augustyn, Józef: Bolest křivdy a radost odpuštění, Praha,
KNA 2013.
Augustyn, Józef: Bolest křivdy a radost odpuštění, Praha,
KNA 2013, s. 6.
Augustyn... [zvukový záznam na CD].
Augustyn..., s. 85.
Tamtéž, s. 85.
Tamtéž, s. 107.
Naegeliová, Sabine: Noc je plná hvězd, Cesta, Brno 1999.

ODPUŠTĚNÍ A SMÍŘENÍ
text: Józef Augustyn | Převzato z knížky Bolest křivdy a radost odpuštění. Praha, KNA 2013, s.121 -122.
Často se stává, že lidé, kteří touží překonat v sobě pocit ublížení, si pletou
pojmy odpuštění a smíření. Přitom
jde o dvě různé, byť úzce související zkušenosti. Odpuštění předchází
smíření a představuje také nutnou
podmínku skutečné jednoty a smíru
mezi lidmi. Smíření lze budovat jedině na vzájemné výměně odpuštění
– dar odpuštění by tedy měl být spojen s jeho přijetím.
Odpuštění má charakter vnitřní
zkušenosti. Je to osobní rozhodnutí odpustit našim viníkům všechna
jejich provinění a hříchy proti nám.
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Uskutečňuje se v hloubi srdce a je
nezávislé na bližním. Osobní odpuštění našemu viníku je možné
i tehdy, když se s ním z nejrůznějších příčin zatím nedokážeme zcela smířit. Své odpuštění můžeme
bližnímu darovat i v situaci, kdy
zatím ještě nevnímá odpovědnost
za zlo, které nám způsobil, a kdy
ve vztahu k nám setrvává v postoji nepřízně, odporu a nepřátelství.
Odpuštění je možné vždycky, protože závisí výlučně na rozhodnutí
srdce. Smíření naopak vyžaduje
účast obou zúčastněných stran
konfliktu.

Smíření, podobně jako odpuštění,
je procesem s vlastní dynamikou.
Často vyžaduje delší čas, a proto
je na obou stranách zapotřebí velké trpělivosti. Není dobré snažit se
o smíření příliš ukvapeně a za každou cenu, přetrvává-li mezi oběma
stranami velký vzájemný odpor
a neochota. Takové smíření by nebylo trvalé.
Naprosté smíření předpokládá,
že vzájemně překonáme výhrady,
emocionální bloky, neochotu a nepřízeň. Má-li být smíření pravdivé,
musí vyrůstat z lidského srdce.

Foto: Igor Nikolayev | Dreamstime.com

nás uzdravil. Je zapotřebí vyslovit
tuto křivdu před Pánem a zcela mu ji
odevzdat. Neboť on jediný může odpustit hříchy jakékoliv křivdy. „Objev
Boha jednajícího v lidských ranách
umožňuje člověku upřímně a otevřeně hovořit o své bolesti. Naději
na vnitřní uzdravení nečerpáme totiž
pouze ze vztahu s druhými, ale také
– a především – ze vztahu k Bohu.“5
Tím skutečným místem, kde dochází
k uzdravení, je totiž modlitba.
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Boží odpuštění nás uschopňuje usmířit se sami se sebou.
text: podle pramenů zpracovala S. M. Anežka Novoměstská OSF

Foto: Mikhail Dudarev | Dreamstime.com

Pravdivé poznání sebe sama před milující Boží tváří a přijetí jeho odpuštění nás uschopňuje, abychom se
smířili sami se sebou, s naším skutečným obrazem. Vždyť Bůh nás přijímá takové, jací jsme, bezpodmínečně
a nezištně. Jeho láska a odpuštění nám pomáhá znovu vložit svůj život do jeho rukou, nechat se utvářet
a proměňovat jeho milosrdenstvím, abychom se stále více podobali obrazu, k němuž nás stvořil. Abychom
odhalovali a přijali jako svoji tu krásu, kterou do nás vložil Bůh, a abychom byli spokojeni s tváří a jménem,
které on nám dal, a netoužili po jiných.
Smíření se sebou znamená především smířit se s vlastním životním
příběhem. Pro Hildegardu z Bingen
je podstatným úkolem člověka „proměňovat rány v perly“. Nepomůže
nám reptání a stěžování si na to, kde
jsme se narodili a co těžkého jsme
zažili. Když jsme ochotni říci „ano“
k svému životu a k ranám, které jsme
utržili, mají šanci proměnit se v poklad pro náš život. Potřebujeme říci
„ano“ k tomu, kým jsme se stali,
ke svým schopnostem i slabostem,
k silným stránkám i citlivým místům...
A to je proces dlouhý jako sám život.

protože to neodpovídalo ideálnímu
obrazu o nás samých. C. G. Jung popisuje člověka jako bytost, která se
pohybuje mezi dvojicemi pólů: láska
a agresivita, rozum a cit, kázeň a nekázeň... Pokaždé, když potlačujeme
jeden z pólů, odsuneme ho jakoby
do stínu. Tam bují, působí na naše
city a my se cítíme rozpolcení. Je
zapotřebí smířit se s tím, že je v nás
nejen láska a jiné kladné vlastnosti,
ale i agresivita a další sklony, které
vnímáme jako negativní. Takové
přiznání vyžaduje pokoru a odvahu
sestoupit do špíny své vlastní reality.

K usmíření se sebou patří také přijetí svého vlastního těla. Potkávám
mnohé křesťany, kteří mě ujišťují, že
se cítí být přijati od Boha, ale ve skutečnosti odmítají sami sebe tak,
jak vyrostli. Někdy se tato nenávist
k vlastnímu tělu projevuje anorexií
nebo bulimií. Sv. Hildegarda říká, že
duše se má radovat z toho, že přebývá v našem těle. Když máme pokornou lásku k svému vlastnímu tělu,
přijímáme ho vědomě a s radostí,
naše duše se cítí být skutečně „ve své
kůži“ a naše tělo se stává krásným.
Skutečná krása totiž znamená, že
mnou proniká krása Boží. To se však
stane jen tehdy, když přijímám své
tělo a otvírám je Bohu. Jen tak bude
„propustné“ pro Boží lásku a krásu.

Ještě náročnější je smířit se s vlastními vinami. Můžeme si odpustit
jen proto, že nám odpustil Bůh. Ale
je nutné nechat sestoupit víru v Boží
odpuštění také do všech pocitů viny
a do výčitek, které si děláme pro naše
selhání. Mnozí tvrdí, že věří v odpuštění ze strany Boha, ale nepřestávají
si vyčítat, že udělali tu či onu chybu.
Pocity viny je často mučí i pro věci,
na nichž nemají nejmenší vinu. Např.
jedna žena si neustále vyčítala, že nebyla přítomná ve chvíli, když zemřela
její matka, ačkoli se o ni po mnoho
let obětavě starala. Smířit se s vlastními hříchy a pocity viny žádá, abych
se zbavil iluze, že můžu po celý život
chodit v rouchu nevinnosti. Ať chci
nebo ne, umažu se nějakým hříchem.
Potřebujeme znova a znova prosit
o Boží odpuštění, abychom mohli
odpustit sami sobě. Často je v nás nemilosrdný soudce: naše „Super-ego“,

Říci „ano“ k sobě samému znamená přijmout i své stinné stránky:
to co jsme vytěsnili z našeho života,

které nás bez ustání odsuzuje. Smíření znamená svrhnout z trůnu tohoto
nemilosrdného soudce a věřit v Boží
milosrdenství.

TÉMA: ODPUŠTĚNÍ A SMÍŘENÍ

SMÍŘENÍ SE SEBOU

Smíření se sebou se nikdy neuskuteční jednou provždy, ale je to proces,
který trvá po celý život: stále v sobě
objevuji něco, co jsem dosud nepřijal.
Jsem tudíž znovu vyzván, abych řekl
„ano“ k tomu, co bych raději neviděl.
Dívat se na své stinné stránky a odhalit je před Bohem vyžaduje velkou
pokoru, protože boří obraz o nás samých, který jsme si vybudovali, a protože nás staví do konfrontace s naší
pravou realitou. Ale je to pravda, která
nás činí svobodnými, jak nám to slíbil
Ježíš (Jan 8,32). Boží odpuštění a jeho
láska, která přesahuje naše zásluhy,
nás uschopňuje děkovat mu za to,
jací jsme, a trpělivě směřovat k cíli
a naplnění našeho života, ke kráse,
k níž on sám nás povolal.

Prameny: [1] Grün, Anselm: Heilung als Versöhnung, Credere oggi, Edizioni Messaggero Padova, gen/feb 2005, s. 85–94.
[2] Grün, Anselm: Škola odpuštění, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002, s. 26–33.
[3] Cencini, Amedeo: Život v usmíření, Nakladatelství Paulínky, Praha 1998, s. 66–68.
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PETR NAŠICH DNŮ

JE DOBRÉ ZASTYDĚT SE

Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra 19. února 2014.
text: papež František | přeložil Milan Glaser | Česká sekce Vatikánského rozhlasu
Dobrý den, drazí bratři a sestry, svátostmi křesťanské iniciace – křtem, biřmováním a eucharistií – dostává člověk v Kristu nový život. Všichni víme,
že tento život nosíme „v hliněných
nádobách“ (2 Kor 4,7), jsme vystaveni pokušení, utrpení, smrti a hříchem
můžeme tento nový život dokonce
ztratit. Pán proto chtěl, aby církev konala dílo spásy také ve vztahu ke svým
vlastním členům, zejména svátostí
smíření a pomazáním nemocných,
které lze souhrnně označit jménem
„svátosti uzdravení“. Svátost smíření je
svátost uzdravení. Jdu-li se vyzpovídat,
je to proto, abych byl uzdraven a byla
uzdravena moje duše, moje srdce a to
nedobré, co jsem učinil. Nejlépe toto
hluboké spojení vyjadřuje biblický
obraz či epizoda odpuštění a uzdravení ochrnulého, kdy se Ježíš zjevuje
zároveň jako lékař duše i těla (srov. Mk
2,1‑12, Mt 9,1-8; Lk 5,17-26).
1. Svátost pokání a smíření pramení
přímo ve velikonočním tajemství. Vždyť
ještě týž den o Velikonocích se Pán ukázal apoštolům, zavřeným ve večeřadle,
pozdravil je slovy „Pokoj vám!“, dechl
na ně a řekl: „Přijměte Ducha svatého.
Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny“ (Jan 20,21-23). Tato pasáž vyjevuje nejhlubší dynamiku této svátosti.
Především fakt, že odpuštění svých hříchů si nemůžeme dát my sami. Nemohu říci: odpouštím si hříchy. Odpuštění
se žádá od druhého a ve zpovědi prosíme o odpuštění Ježíše. Odpuštění není
plodem našich námah, nýbrž je darem,
je darem Ducha svatého, který nás ponořuje do lázně milosrdenství a milosti,
jež nepřetržitě proudí z probodnutého
srdce Krista, který byl ukřižován a vstal
z mrtvých. Za druhé nám připomíná,
že jedině necháme-li se smířit v našem
Pánu s Otcem a s bratřími, můžeme
opravdu přebývat v pokoji. Pociťujeme
to v srdci všichni, když se s tíží na duši
a trochu zarmouceni jdeme vyzpovídat;
a když obdržíme od Ježíše odpuštění,
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jsme v pokoji a máme v duši onen překrásný pokoj, který může dát pouze Ježíš, jedině Ježíš.
2. Slavení této svátosti během času přešlo od veřejné formy, protože zpočátku
se konalo veřejně, k osobní formě, důvěrné formě zpovědi. Tím však netřeba
ztrácet ze zřetele církevní rozměr, který tvoří její vitální kontext. Křesťanské
společenství je totiž místem, ve kterém
se zpřítomňuje Duch, jenž obnovuje
srdce v lásce Boží a ze všech bratří činí
jednotu v Kristu Ježíši. Proto tedy nestačí žádat o odpuštění Pána ve vlastní
mysli a vlastním srdci, ale je nezbytné
pokorně a s důvěrou vyznat vlastní hříchy služebníkovi církve. Při slavení této
svátosti představuje kněz nejenom
Boha, nýbrž i celé společenství, které se
rozpoznává v křehkosti každého svého
člena a které s pohnutím slyší jeho pokání, smiřuje se s ním, povzbuzuje ho
a provází na cestě obrácení a lidského
i křesťanského zrání.
Někdo by mohl říci: Já se zpovídám
pouze Bohu. Ano, můžeš říci Bohu
„odpusť mi“ a přiznat svoje hříchy, ale
naše hříchy jsou také proti bratřím,
proti církvi. Proto je nezbytné žádat
o odpuštění církev, bratry v osobě
kněze. „Ale, otče, když já se stydím…“
Také zahanbení je dobré, je zdravé se
stydět, protože zahanbení je hojivé.
Když se někdo nestydí, říká se v mé
vlasti, že je nestyda. Zahanbení však
prospívá, protože nás činí pokornějšími. Kněz přijímá toto vyznání s láskou
a jemnocitem a odpouští ve jménu
Božím. I z lidského hlediska je dobré
promluvit s bratrem, ulevit si a říci
knězi ony věci, které nás tíží na srdci.
Každý může pocítit úlevu před Bohem, s církví a s bratrem. Nemějte
strach ze zpovědi! Kdo stojí ve frontě ke zpovědi, cítí všechny tyto věci,
včetně zahanbení, ale potom, když
zpověď skončí, vychází jako osvobozený, ušlechtilý, krásný, omilostněný,

nevinný a šťastný. Taková je krása
zpovědi! Zeptám se vás, ale neodpovídejte nahlas, jen ve svém srdci: kdy
ses naposled zpovídal, kdy ses zpovídala? Každý ať se zamyslí… Jsou to
dva dny, dva týdny, dva roky, dvacet
let, čtyřicet let? Každý ať si to spočítá
a řekne si, kdy se naposled zpovídal.
A uběhlo-li hodně času, neztrácej už
ani den a jdi. Kněz bude hodný, ale je
tam i Ježíš a ten je hodnější než kněží. Ježíš tě přijme s nesmírnou láskou.
Osměl se a jdi ke zpovědi!
3. Drazí přátelé, slavit svátost smíření znamená nechat se vroucně obejmout: je to objetí nekonečného Otcova milosrdenství. Pamatujme na ono
krásné podobenství o synu, který odešel z domu se zděděnými penězi. Utratil všechny a potom, když neměl nic,
rozhodl se vrátit domů, nikoli jako syn,
ale jako služebník. Takovou vinu a takové zahanbení pocítil ve svém srdci.
Byl však překvapen, když chtěl promluvit a požádat o odpuštění, a otec
jej ani nenechal mluvit, objal jej, políbil a vystrojil hostinu. A já vám říkám:
pokaždé, když se zpovídáme, Bůh nás
objímá, Bůh slaví. Ubírejme se touto
cestou. Bůh vám žehnej!

ČERPEJ ZE ZDROJE
MILOSRDENSTVÍ
Z DENÍČKU SESTRY FAUSTYNY

JEŽÍŠI, DŮVĚŘUJI TI!
. Dnes mi Pán řekl: Dcero, přistupuješ-li ke svaté zpovědi, k tomuto zdroji mého milosrdenství,
vždy na tvou duši stékají moje krev a voda, které vytryskly z mého Srdce a zušlechťují tvou duši.
Vždy, když přicházíš ke svaté zpovědi, celá se ponoř do mého milosrdenství s velikou důvěrou, abych
na tvou duši mohl vylít hojnost své milosti. Když se přicházíš vyzpovídat, buď si vědoma, že to já
sám na tebe čekám ve zpovědnici. Zahaluji svou přítomnost osobou kněze, ale sám působím v duši.
Zde se setkává ubohost duše s Bohem milosrdenství. Řekni duším, že z tohoto zdroje milosrdenství
duše čerpají milosti pouze nádobou důvěry. Bude-li jejich důvěra veliká, má štědrost je bez hranic.
Prameny mé milosti zaplavují pokorné duše. Pyšní jsou stále v chudobě a bídě, neboť moje milost
se od nich odklání k duším pokorným.
(Deníček 1601)

Kowalská Faustyna, Deníček: Boží milosrdenství v mé duši, KNA, Kostelní Vydří 2008.
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Tak ako zlo plodí ďalšie zlo, odpustenie
prináša ďalšie odpustenie.
A to je tajomstvo milosrdenstva.
text: Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.
Pri písaní týchto riadkov pociťujem istú bázeň. Téma odpustenia
je totiž témou, o ktorej sa omnoho
jednoduchšie rozpráva, diskutuje či
píše, ako ju realizuje v praxi. Otázka odpustenia je však kardinálnou
otázkou akéhokoľvek vzťahu. Vzťahu Boha a človeka, vzťahu človeka
a iného človeka. Odpustenie je tým,
čo mení svet. Odpustenie je tým
neuveriteľne úspešným receptom,
ktorý doposiaľ uchránil ľudstvo pred
úplným zničením. Odpustenie však
zároveň bolo od nepamäti vnímané
ako prejav slabosti. Starozákonné
„oko za oko, zub za zub“ nebolo výlučnou súčasťou židovského myslenia a židovského sveta. Bolo súčasťou uvažovania ľudí každej epochy.
Toto myslenie radikálne zmenil až
Boží Syn, ktorý vzal na seba naše
viny, stal sa pre nás „slabým“ a práve v tomto slabom Ježišovi nám dal
Boh nezaslúžené odpustenie. Príklad
Ježišovho odpustenia svojim katom

je alfou a omegou kresťanského
vzťahu k blížnym. A práve vernosť
tomuto Ježišovmu príkladu, ktorú
v dejinách sveta preukázali mnohí
hrdinovia odpustenia, je nádejou
pre budúcnosť sveta. Skúsme si priblížiť aspoň niekoľko z nich.

„ODPÚŠŤAM ZO SRDCA
VRAHOM SVOJICH
BRATOV...“

Vo februári tohto roka sa svet dozvedel o beštiálnej vražde 21 koptských
kresťanov z Egypta ozbrojencami
tzv. Islamského štátu (ISIS) v Líbyi.
Svet obletelo video s ich popravou
na líbyjskom pobreží, ktoré táto
teroristická organizácia zverejnila
prostredníctvom sociálnych sietí. Video, v ktorom bolo jasne vidno, ako
týchto 21 mladých mužov zomrelo
iba preto, že sa odmietli zrieknuť
Krista. Koptská pravoslávna cirkev,
do ktorej mladí mučeníci patrili, ich
krátko po martýrskej smrti vyhlásila

Pred niekoľkými týždňami odvysielala arabská kresťanská televízia Sat7
rozhovor s Beshirom, ktorému v Líbyi
rukami zločincov z ISIS zomreli dvaja
bratia – 25-ročný Bishoy a 23-ročný
Samuel. V rozhovore s redaktorom
tejto televízie Beshir povedal: „Sú
pýchou kresťanstva i mojou pýchou.
Vďaka nim môžem kráčať hrdo so
vztýčenou hlavou. Bojovníci ISIS
nám dali viac, ako sme si pýtali, a to
vďaka tomu, že ponechali v zázname
tú časť, v ktorej obete vyznávali svoju vieru a vzývali Ježiša Krista. Bojovníci ISIS nám pomohli posilniť našu
vieru. Ľudia v našej dedine sú šťastní
(i v našej rodine) a blahoželajú si navzájom. Nesmútia, blahoželajú si, že
toľkí ľudia od nás zomreli ako mučeníci. Sme na nich hrdí.“
Redaktor arabskej televízie položil
Beshirovi aj túto otázku: „Nahnevalo
by teba alebo niekoho z tvojej rodiny, ak by sme požiadali o odpustenie
pre tých, ktorí zabili tvojich bratov?“
Beshir na túto priamu otázku redaktora odvetil: „Dnes som mal krátky
rozhovor s mojou mamou. Spýtal
som sa jej, čo by spravila, ak by videla niektorého z príslušníkov ISIS
na ulici. Pri odpovedi použila tieto
slová a ja ich zopakujem úprimne,
nie kvôli tomu, že som práve v živom
vysielaní. Povedala, že by ho pozvala

Foto: http://www.wroclaw24.org
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TO, ČO MENÍ SVET
A PRINÁŠA NÁDEJ

za svätých a zaradila do svojho liturgického kalendára.
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domov, pretože nám pomohol vstúpiť do nebeského Kráľovstva. Je to
nevzdelaná žena, má viac ako 60 rokov. Potom som sa jej spýtal, čo by
spravila, keby to bol muž, čo zabil jej
syna. Ona zareagovala slovami: „Poprosila by som Boha, aby mu otvoril
oči, a pozvala by som ho do nášho
domu, pretože nám pomohol vstúpiť do nebeského kráľovstva.“ Beshir
ďalej pokračoval: „V tomto duchu nádeje by som vás chcel poprosiť, aby
ste sa pomodlili za bojovníkov ISIS:
Drahý Bože, prosím, otvor im oči, aby
boli zachránení, aby sa skončila ich
nevedomosť a nesprávne učenie.“
Svet prednedávnom obletelo aj iné
video. V reportáži už spomínanej
arabskej kresťanskej televízie Sat7
z utečeneckého tábora Ainkawa
Mall v irackom Erbile malé kresťanské dievčatko, ktoré muselo spolu
so svojou rodinou utiecť pred vraždením Islamského štátu, hovorí: „Odpúšťam Islamskému štátu. Kiež by im
odpustil aj Boh.“ Hlboká kresťanská
láska našich bratov a sestier na Blízkom východe a z nej vyplývajúce
odpustenie prinášajú v týchto strašných časoch nádej, že diabolská nenávisť nebude mať posledné slovo.

ODPUSTIL SVOJIM
VRAHOM A TAK
JEDNÉMU Z NICH
PRIPRAVIL CESTU
K ZMIERENIU
S BOHOM

Veľké svedectvo kresťanského odpustenia uprostred pekla ľudskej
nenávisti a zloby vydal niekoľko desaťročí predtým taktiež sv. Maximilián Mária Kolbe. Hoci som prečítal
hŕbu jeho článkov, stovky jeho listov
a rozličných písomností, najhlbší dojem na mňa urobil stručný korešpondenčný lístok, ktorý je posledným
písomným odkazom tohto veľkého
muža. Na cenzurovanej väzenskej
zásielke, písanej v nemeckom koncentračnom tábore Auschwitz necelé dva mesiace pred jeho mučeníckou smrťou, svojej matke píše: „Moja
milovaná mama. Koncom mája
som dorazil transportom do tábora

v Osvienčime. Mám sa dobre. Drahá mama, neboj sa o mňa a o moje
zdravie, veď dobrý Boh je na každom
mieste a s veľkou láskou pamätá na
všetkých a všetko.“1 Napriek tomu,
že môžeme veľmi vážne a oprávnene pochybovať o „dobrých podmienkach“ v koncentračnom tábore,
z týchto niekoľkých slov vyžaruje nesmierna dôvera v Božiu lásku a z nej
vyplývajúce odpustenie svojim katom („Boh s veľkou láskou pamätá na
všetkých“, teda aj na jeho katov). Zo
svedectiev jeho spoluväzňov a svedkov jeho mučeníckej smrti v bunkri
hladu vyplýva, že pôvodcom svojho
utrpenia a svojim vrahom Maximilián neustále dával na známosť, že im
odpúšťa. Že napriek neuveriteľnému
utrpeniu, ktoré mu spôsobili, voči
ním nepociťuje nenávisť.
Som presvedčený, že svojim odpustením a postojom lásky k nepriateľom sv. Maximilián pripravil cestu
k odpusteniu jednému zo svojich
vrahov – autorovi diabolského
projektu vyhladzovacieho tábora
Auschwitz a jeho dlhoročnému veliteľovi Rudolfovi Hoessovi. Medzi
jeho životom a životom Maximiliána
Kolbeho bolo niekoľko pozoruhodných paralel. Jeden i druhý vyrastali
v katolíckych rodinách, ako malí
chlapci boli vzornými miništrantmi.
Napriek tomu, že neskôr sa ich životy diametrálne odlišovali. Obaja na
tomto svete prežili 47 rokov. Obaja
zomreli na tom istom mieste – v koncentračnom tábore Auschwitz. Jeden zomrel ako dobrovoľná obeta
lásky za blížneho, za neznámeho
spoluväzňa v bunkri hladu, druhý
zomrel na šibenici ako vojnový
zločinec odsúdený spravodlivým
rozsudkom povojnového Poľského
národného tribunálu za genocídu
poľského národa a zodpovednosť za
smrť stoviek tisíc nevinných. Napriek
tomu, že dlho nepociťoval zodpovednosť za svoje zločiny, v poľskom
väzení prežil hlboké obrátenie. Vo
svojej autobiografii napísanej krátko
pred smrťou uvádza, že ho šokovalo,
ako ľudsky sa k nemu poľskí dozorcovia správali. Krátko pred popravou

napísal ešte jedno vyhlásenie, v ktorom sa dočítame: „V samote väznice
som dospel k trpkému pochopeniu,
aké ťažké zločiny proti ľudskosti som
spáchal. Ako veliteľ vyhladzovacieho
tábora v Osvienčime som realizoval strašné plány Tretej ríše – plány
vyhladenia ľudí. Takto som spôsobil ľudstvu najťažšie škody. Najmä
poľskému národu som pripravil nevýslovné utrpenie. Za svoju zodpovednosť platím životom. Kiež by mi
raz Boh odpustil moje skutky. Poľský
národ prosím o odpustenie. Až v poľských väzniciach som spoznal, čo je
to ľudskosť. Napriek všetkému, čo sa
stalo, sa ku mne správali ľudsky, čo
by som nikdy neočakával a čo ma
hlboko zahanbovalo. (...)“2
Rudolf Hoess, krátko pred svojou popravou, absolvoval 10. apríla 1947 vo
väzení Wadowice niekoľkohodinový
rozhovor s pátrom Władysławom
Lohnom SJ. Po rozhovore vyznal
katolícku vieru, vrátil sa po rokoch
do cirkvi a vyspovedal sa. Na druhý
deň, 11. apríla 1947, mu páter Lohn
priniesol z wadowického farského
kostola Eucharistiu ako Viatikum.
Miestny kostolník, ktorý bol pri tejto
udalosti prítomný, neskôr spomínal,
ako dojatý Hoess padol na kolená
v strede väzenskej cely a plakal. Je
veľmi symbolické, že spomínaný
páter W. Lohn bol v tom čase kaplánom v dnes preslávenom Sanktuáriu
Božieho Milosrdenstva v krakovských Łagiewnikách. Hoess zomrel
na popravisku 16. apríla 1947. Vďaka
odpusteniu jeho obete získal odpustenie Najvyššieho. Tak ako zlo plodí
ďalšie zlo, odpustenie prináša ďalšie
odpustenie. A to je tajomstvo milosrdenstva. Milosrdenstva, ktoré je
silnejšie ako nenávisť.

1

2

Por. Korešpondenčný lístok adresovaný Marianne Kolbe, podpísaný: Kolbe Rajmund, väzenské číslo 16 670,
datovaný Auschwitz, 15. 6. 1941, opatrený podpisom
cenzora a pečiatkou Postzensurstelle Auschwitz , Archív
Niepokalanowa.
Por.: Rudolf Franz Ferdinand Hoess, Písomné vyhlásenie datované Wadowice,12. 4. 1947.
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P. Richard Henkes, symbol smíření mezi Čechy a Němci
text: P. Jan Larisch, Th.D.
Česko-německé setkávání, spolupráce i nespolupráce v historickém prostoru Čech, Moravy
a Slezska bylo a stále je staletí
trvající realitou. Jistě platí, že tu
byla vzájemně se inspirující a růstová období, ale také že v tomto
potýkání byla i období obtížná
a vzájemně likvidační.
Češi a Němci (sudetští Němci) jsou
dva národy, každý z nich má svou
kulturu, každý má svůj jazyk i minulost. Vzhledem k tomu, že jsme
po mnoho staletí sdíleli tutéž zemi
a téhož panovníka, nemůžeme říci,
že bychom byli sobě navzájem cizinci, spíše platí, že jsme byli či že
ještě pořád nějakým způsobem
jsme především blízcí sousedé.
K tomu malý exkurz pro připomenutí komplikovanosti a náročnosti
minulosti onoho našeho sousedství. Stejný panovník – český král
– byl králem obou etnik žijících
na území dnešní České republiky,
tj. jak Čechů, tak Němců. Jenomže
problém této formulace „český
král“ je v tom, že čeština neumí
při překladech z němčiny rozlišit
významově naprosto rozdílná německá slova „böhmisch“ a „tschechisch“. Význam slova „böhmisch“
je v němčině chápán jako politicko-zeměpisný termín, význam slova „tschechisch“ jako termín nacionálně-etnický. Tedy „böhmischer
König“ není totéž co „tschechischer König“. To první znamená král
země české, to druhé znamená
král národa českého. A k českému
králi se svorně hlásily a dodnes
hlásí oba národy. Panovník byl
tedy panovníkem obou národů
žijících v zemi české (popř. moravské) a tyto dva národy přes možné
i nemožné v reálném životě existující obtíže sousedských vztahů
žily vedle sebe či přímo spolu.
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Foto: http://pater-richard-henkes.de
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SOUSED – MŮJ BLIŽNÍ

Konec konců i událost svatořečení Anežky Přemyslovny v roce
1989 skrývá tentýž problém.
Agnes von Böhmen, tedy Anežka
Česká, je v tomto chápání světicí
zemskou, nejen národní. A když
někdy navštívíme v kdysi německém pohraničí katolický kostel,
často objevíme své „české“ světce

ve smyslu tschechische, které naši
sousedé Němci brali a chápali jako
své „české“ (ve smyslu böhmische)
zemské světce.
Ale vraťme se do současnosti.
Po roce 1989 se začal otevírat
nový, bezprostředními společensko-politickými tlaky nezatížený
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prostor pro česko-německé kontakty. Je pravdou, že stále přežívají mediálně politické stereotypy
hodných Čechů a zlých (především sudetských) Němců (s výjimkou těch z NDR) ve společnosti,
ale i v nás samých. Avšak polistopadové změny ve společnosti
umožnily a stále umožňují začít
nově kultivovat takto deformované sousedské vztahy především
na místní a osobní úrovni. Vznikaly a vznikají různé iniciativy,
konala a konají se různá setkání
odsunutých sudetských Němců
a nově příchozích Čechů, společně se vzpomíná, společně se
modlí. Zvláště mladá generace
bezprostředně nezatížená bolestnými ranami minulosti se ptá, co
a proč a jak se dělo.

Foto: Vitaliy Maselko | Dreamstime.com

Do tohoto prostoru najednou
téměř z nebe svým způsobem
tiše vstoupila postava P. Richarda
Henkese. Po výzvě papeže Jana
Pavla II. zhodnotit působení
církve 20. století začala německá církev objevovat mučedníky doby nacismu a mezi nimi
i tohoto doposud neznámého
kněze. Narodil se v centrálním
Německu v obci Ruppach v roce
1900. Stal se členem řádu pallotinů a v roce 1925 přijal kněžské
svěcení. Většinu svého kněžského života prožil ve Slezsku. Byl

konfrontován s životem v česko-německém prostoru. Žil a působil ve slezském pohraničí
na Opavsku a na Hlučínsku. Jeho
pastorační akcenty se zaměřovaly
především na výchovu křesťanů,
schopných uhájit svoje křesťanské
postoje tváří v tvář pohanskému
nacismu. A když byl jako farář
ve Strahovicích postaven doprostřed sousedských vazeb a vztahů
mezi Čechy a Němci, nebál se nejen se spravedlivě zastat té či oné
strany, ale sám hledal cestu, jak se
přiblížit k těm, jejichž jazyku nerozuměl. Učil se česky, aby lépe rozuměl a aby i on sám mohl být lépe
srozumitelný. Neptal se, kdo je
můj soused, ale usiloval být dobrým sousedem těm, se kterými žil.
To se nelíbilo tehdejším mocipánům. Byl zatčen a ocitl se v koncentračním táboře Dachau. I tady
– přestože žil vystaven fyzickému
ohrožení a možné likvidaci – vyhlížel konec války a svou budoucí
pastorační práci. S pozdějším arcibiskupem a kardinálem Josefem
Beranem reflektovali, diskutovali
a promýšleli, jak jinak a lépe vykonávat pastorační činnost v česko-německém prostředí. Toto hledání vyústilo v rozhodnutí nasadit
se pro tyfem nakažené, nemocné
a umírající vězně v uzavřeném
infekčním bloku č. 17, kam s vědomím ohrožení vlastního života

vstoupil, aby jim sloužil jako kněz
a ošetřovatel. Na jejich národnost
se neptal. Onemocněl a 22. února
1945 zemřel. Po výzvě papeže se
začalo uvažovat o blahořečení tohoto muže – mučedníka blíženské
lásky.
Zvláštním Božím vedením se životní příběh tohoto kněze dostal
až k českým a moravským biskupům a ti se k rozvaze o možném
zahájení procesu blahořečení
P. Richarda jako symbolu smíření
Čechů a Němců na svém zasedání 3.–4. října 2000 jednomyslně přihlásili. A tento svůj postoj
vyjádřili v dopise provinciálovi
pallotinů do Limburgu dne 6. prosince 2000. Proces blahořečení
byl na úrovni limburské diecéze
zdárně dokončen a od roku 2007
pokračuje na Kongregaci pro svatořečení a blahořečení v Římě.
V osobě P. Richarda Henkese je
nám dáván příklad „dobrého souseda“. V duchu evangelijního podobenství a oné známé otázky:
„Kdo je můj bližní?“ on nám sám
na sobě nejen slovy, ale i životem
ukazuje odpověď, co to obnáší
chtít být – zvláště když se jedná
o sousedství česko-německé –
dobrým sousedem.

Rány minulosti lečte láskou.
Společné utrpení nevede
k rozdělení, ale přivolá zázrak
smíření. Cožpak svět neočekává
právě takový zázrak od křesťanů?
Jan Pavel II., 8. 5. 1999
15
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ODPUŠTĚNÍ UPROSTŘED
MOŘE KRVE

Navzdory krutému údělu dokázala odpustit a nalézt vnitřní vyrovnanost.
text: PhDr. Radomír Malý
Roku 1994 v africké republice Rwanda se odehrála jedna z nejstrašlivějších etnických genocid poslední
doby. Předpověděla ji v 80. letech
Panna Maria ve svém zjevení v Kibeho třem dívkám. Dlouhodobé
vzájemné nepřátelství mezi kmeny
Hutu a Tutsi přerostlo nakonec v systematický akt vyvražďování Tutsiů
Hutuy, kteří následně opláceli stejným způsobem. Odpuštění, požadované Kristem, se tenkrát stalo pro
mnohé těžkým požadavkem. Přesto
mnozí katoličtí křesťané Rwandy to
dokázali, jak dosvědčuje Immaculée Ilibagiza, jíž Hutuové vyvraždili
rodinu a přátele. Pojednává o tom
ve svých knihách „Odpustila jsem“1
a „Růženec mi zachránil život“.2
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BĚSNĚNÍ NENÁVISTI

Immaculée pochází z velmi dobré tutsijské katolické rodiny, která
byla v úzkém kontaktu s kněžími
a pravidelně se modlila růženec.
Otec pracoval ve škole, vedené řeholnicemi. Nadaná Immaculée snila o studiu přírodních věd na univerzitě.
Bohužel ďábelská nenávist si krutě
zahrála s jejím osudem. Hutujské
ozbrojené tlupy oblehly jejich
obec a začaly Tutsie vraždit mačetami. Otec v napjaté situaci
nařídil Immaculée, aby se uchýlila do úkrytu protestantského
pastora Murinziho, který sice byl
Hutu, ale jako křesťan odmítal

násilí a poskytoval pomoc zabíjeným Tutsiům. Immaculée nechtěla opustit rodinu, otec jí to však
autoritativně nařídil s odvoláním
na poslušnost dětí vůči rodičům,
která je v africké mentalitě silně zakořeněná. Na rozloučenou jí vtiskl
do dlaně červenobílý růženec se
slovy: „Už tady nebudu, když mě
budeš potřebovat. Od této chvíle je tvým otcem tento růženec.
Kdykoli budeš mít problémy, volej jeho prostřednictvím o pomoc,
a dostaneš ji.“
Místní Hutuové, z nichž někteří
do té doby sousedsky docela dobře s rodinou Immaculée vycházeli,
se stali nakonec jejich krutými katy.

Foto: http://www.beliefnet.com

ŽIVÝ PŘÍBĚH
Immaculée Ilibagiza
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Všechny vyvraždili, pouze Aimable,
bratr Immaculée, jenž studoval
v Senegalu, unikl smrti. Ve svých 24
letech tak Immaculée přišla o rodiče a sourozence. Po strastiplných
životních peripetiích sehnala nakonec práci v hlavním městě Kigali
u expozitury OSN. Nakonec se
šťastně vdala a dodnes žije v USA,
kde vydala své knihy, které jsou
svědectvím nejen o lidské krutosti,
ale také o síle odpouštějící lásky.

ODPUŠTĚNÍ V SÍLE
RŮŽENCE

Za svou záchranu vděčí právě růženci. Píše: „To, že jsem se během
genocidy naučila modlit růženec
tak, jak jsem se jej modlila, mi zcela
jistě zachránilo život.“ Popisuje, jak
hutuští zabijáci již stáli před koupelnou, v níž se ukrývala. Tím více
svírala růženec a modlila se, i když
satan jí neustále našeptával, že
všechno je marné, ať se vzdá jakékoliv naděje.
Bůh ji na přímluvu Matky Boží
skrze modlitbu růžence vyslyšel.
A nejen to, dal jí i nový pohled
na skutečnost, díky němuž dokázala téměř neuvěřitelné – odpustit
vrahům své rodiny. Říká: „Jak jsem
již s radostí prohlásila dříve, získala
jsem díky růženci i život, který překonává i mé nejodvážnější sny.“
Nejenže vnitřně odpustila muži
jménem Félicien, který zavraždil její
matku a bratra, ale šla jej navštívit
i do vězení, v němž si odpykával
za své zločiny spravedlivý trest.
On mlčel, nevěděl, co říct, sám nebyl schopen poprosit Immaculée
o odpuštění, nicméně nepochybně
po něm podle autorky „zoufale toužil“. Immaculée píše: „Věděla jsem,
že Félicien i já – jak vrah, tak pozůstalá – stojíme na stejné lodi. Pokud
má naše země přežít… oba potřebujeme uzdravující sílu Božího
odpuštění, abychom mohli jít dál.
Félicienovi jsem z celého srdce
odpustila. Věřím, že ve svém srdci
moje odpuštění přijal. Má duše byla
svobodná a mě naplňovala láska

k Bohu. Avšak můj život jako člověka, který přežil genocidu, byl teprve
na začátku... Věděla jsem však, že
tato cesta bude vždy požehnaná,
pokud se po ní kráčí s vírou.“
Immaculée díky tomu, že odpustila, neměla problém stýkat se
s Hutuy a nezištně také jim pomáhat, i když jí to její tutsijští soukmenovci vytýkali a dokonce ji prohlašovali za zrádkyni. Mnozí Tutsiové
totiž na oplátku prováděli Hutuům
totéž, co předtím oni jim, jenže
obětmi byli často nevinní lidé, kteří
s vraždami neměli nic společného.
„Nemůžeme všechny nenávidět,“
píše Immaculée. „To není dav vrahů, to není celý kmen.“
Odpuštění však pro Immaculée
neznamená zapomenout a nemluvit o tom, čeho je schopen člověk
ovládnutý satanskou nenávistí.
Kvůli tomu se dostala nakonec
i do sporu se svým dobrodincem
a zachráncem pastorem Murinzim,
který nechtěl, aby se o zločinech
Hutuů mluvilo. Autorka píše: „Má
rodina je mrtvá a zaslouží si spravedlnost. Těm, kdo je zavraždili,
odpustím … ale nebudu kvůli nim
lhát … my, kteří známe pravdu,
musíme nahlas svědčit! Musíme
mluvit za mrtvé, protože nikdo jiný
jejich příběh vyprávět nebude!“

LÁSKA ZAČÍNÁ
ÚSMĚVEM

Immaculée se také ve svých knihách vyrovnává s otázkami, jež často předkládají lidé, kteří tyto hrůzy
na zemi zakusili: „Kde byl Bůh, když
se vraždilo? Jak to, že nezasáhl?“ Neskrývá, že sama také měla pochybnosti, zbavila se jich ale díky svému
známému knězi Otci Bugingovi. Ten
jí řekl: „Lidé vidí můj kolárek a křičí:
‚Kde byl Bůh, když mi zabíjeli rodinu? Kde byl Ježíš, když mi znásilňovali dítě? Proč Bůh opustil Rwandu?‘… Bůh naši zemi neopustil,
Immaculée. Byl tu celou dobu a cítil bolest každé oběti. Stále tu je …
s raněnými, se ztracenými i s těmi,
které zdrtil žal. Ano, Rwanda je

Věděla jsem, že
Félicien i já – jak
vrah, tak pozůstalá
– stojíme na stejné
lodi. Pokud má
naše země přežít…
oba potřebujeme
uzdravující sílu
Božího odpuštění,
abychom mohli
jít dál.
teď ošklivá, ale Boží krása je tu stále živá. A ty ji najdeš v lásce… Vrať
se do světa a najdi někoho, komu
můžeš dát svou lásku. Dej ji někomu, kdo nemá lásku vůbec žádnou
– bezdomovcům, nemocným nebo
sirotkům. Hledej Boží krásu v očích
malého chlapce nebo děvčátka. Najdi dítě se zlomeným srdcem a přines mu radost. A nezapomeň –
každá láska začíná úsměvem.“
Svědectví Immaculée je opravdu
strhující. Navzdory krutému údělu, který jí připravili lidé zaslepení
nenávistí, dokázala díky křesťansky motivovanému odpuštění najít
opravdovou vyrovnanost, schopnost žít a hlásat do celého světa
Kristovu lásku.
Četba knih Immaculée Ilibagizy
povzbuzuje k jednomu úžasnému
závěru: Když ona v tak extrémní situaci dokázala odpustit, nabídnout
smíření a najít tak pravý smysl života, proč ne my, kterým nikdo nikoho
blízkého nezavraždil? Jak vzdálené
jsou všechny naše křivdy, kterými
nás zahrnuli druzí, od vyvraždění
celé rodiny, již zakusila Immaculée!
Ona díky odpuštění našla radost
a smysl života. Kéž to nalezneme
podobným způsobem i my!

1
2

Ilibagiza, Immaculée: Odpustila jsem, KNA, 2010.
Ilibagiza, Immaculée: Růženec mi zachránil život,
Cesta, 2014.
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NAŠI SVĚTCI

AFRICKÝ
KVĚT
Příběh unesené
súdánské dívky
Bakhity, která se
z otrokyně nakonec
stala milovaným Božím
dítětem.
My, vychovaní v demokratickém
prostředí, jen velmi těžko rozumíme pocitům otrokyně. Pro nás
je samozřejmé, že všichni máme
stejnou důstojnost, jako kdokoliv
jiný ve společnosti. Bakhita otrokyně byla. Od dětství žila jako pouhá
věc a cítila se být majetkem svých
pánů. Těm patřila absolutní moc
nad ní, měli právo rozhodovat
o jejím životě i smrti. Lidsky by se
zdálo, že její život je zcela prohraný. Příklad Bakhity ukazuje, že Bůh
může vytěžit dobro i z té nejtěžší
situace.

NEMILOVANÁ
A VLASTNĚNÁ

Tato novodobá světice se narodila roku 1869 v severním Súdánu
a patřila k národu Dagi. Podle
svých vlastních slov žila bezstarostný život a nevěděla, co je to
utrpení. Bylo jí asi sedm let, když
ji unesli arabští obchodníci s otroky. Bosá ušla na 960 kilometrů.
V šoku z únosu zapomněla svoje
jméno a Arabové ji pojmenovali Bakhita, což znamená šťastná.
Musela přijmout islámské náboženství a byla několikrát prodána
různým pánům. Poslední z nich
byl turecký generál. V jeho rodině sloužila jeho tchyni a dvěma
dcerám. Nejhorším zážitkem pro
ni bylo, když ji její paní pořezala
na prsou, na břiše a na pravé ruce
a rány zasypala solí, aby se vytvořily dobře viditelné jizvy. Potom

18

Svatá Josefína Bakhita
byla zavřená do skladiště a nemohla si rány ani ošetřit.
Až příliš tvrdě na ni dopadala realita být otrokyní – nemilovanou,
vlastněnou věcí jako židle nebo
skříň. Přese všechno to Bakhita nevnímala jako nespravedlnost, ale
jako normální stav.

o dva roky později musel Legnani
z Afriky odjet. Bakhitu vzal s sebou do Itálie a daroval ji manželce
svého přítele Augusta Michieliho.
S novými pány prožila Bakhita tři
roky a dokonce se na devět měsíců dostala opět do Súdánu. V roce
1886 se stala chůvou jejich maličké
dcery Alice.

Když vypuklo Mahdího povstání,
generál prchal do bezpečí a rozprodával všechny své otroky.
Bakhitě tehdy bylo 14 let. Koupil
ji italský konzul Legnani. V jeho
domě se Bakhitě konečně dostalo
důstojného zacházení. Nicméně

Michieli se rozhodl natrvalo přesídlit s rodinou do Afriky. Na dobu,
než budou vyřízeny majetkové záležitosti, byly Alice a Bakhita dány
do péče sestrám canossiánkám.
Právě tady nastala v Bakhitině životě velká změna – poznala Boha.

Foto: http://www.igw-resch-verlag.at

text: Mgr. Maria Možná
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A PŘECE MILOVANÉ
DÍTĚ BOŽÍ

Dozvěděla se o nesmírně dobrém
Pánu, který ji miluje. Který o ní věděl a miloval ji už v době, kdy byla
otrokyně v Africe. Miloval ji takovou, jaká je, černou, ubohou, nevýznamnou, byla jeho dítětem. Pro
Bakhitu bylo něco takového úžasné a neuvěřitelně krásné. Pocítila
k Bohu velmi silnou lásku, vděčnost a oddanost. Když paní Michieliová přijela pro svoji dceru a její
chůvu, Bakhita rozhodně odmítla
z kláštera odejít. Toto rozhodnutí
nepramenilo z touhy po svobodě.
Pramenilo z lásky k „velmi dobrému Pánu“. Michielliovi nebyli křesťané a Bakhita věděla, že by jejímu
novému vztahu s Bohem kladli
překážky. Proto, i když velmi milovala svoji paní i její dítě, rozhodla
se dát přednost svému nebeskému Otci, toužila nechat se pokřtít.
Paní Michielliová trvala na Bakhitině odjezdu s rodinou. Při musel
nakonec řešit soud, který neuznával otroctví a Bakhitu prohlásil svobodnou.

Foto: Aleksvf | Dreamstime.com

ZNOVUZROZENÁ
VE KŘTU

Byla pokřtěná 8. ledna 1890 a téhož dne přijala i svátost biřmování
a první svaté přijímání. Svůj křest
prožívala neobyčejně silně. Sama
sebe považovala za příliš nicotnou osobu,
cítila se nehodnou Boží lásky
a v úžasu dlouho
nemohla uvěřit
tomu, že Bůh miluje právě ji. Cítila
se méněcennou i pro
barvu své pleti. A teď se
právě ona stala dítětem
Boha i Panny Marie. Tuto skutečnost přijímala s hlubokou pokorou
a velikým radostným vzrušením
jako nekonečnou a nezaslouženou
milost. Pocit štěstí a vděku k Bohu
a jeho Matce si ve spojení se křtem
uchovala po celý život. Pokaždé,
když se při návštěvě kostela, kde

byla pokřtěná, dotýkala křtitelnice,
s dojetím říkala: „Tady jsem se znovu zrodila jako Boží dítě.“
Řeholní sestrou se stala roku 1896.
O šest let později byla přijata
do konventu ve Schiu, kde prožila
zbytek života. Pro její neobyčejnou
dobrotu ji lidé nazývali Madre Moretta – Černá matka. V roce 1931
vyšel její životopis, kterým se stala známou po celé Itálii. V letech
1936–1939 navštěvovala komunity canossiánských sester po celé
Itálii, vyprávěla své zážitky a připravovala mladé sestry pro práci
misionářek – „Její mysl byla stále
u Boha a srdce v Africe“.

ŠŤASTNÁ
Z DARU VÍRY

Dokud se nestala křesťankou, měla
vždy nějaké pozemské pány. Sama
se odevzdala Bohu jako jedinému
dobrému pánu, kterému patřila
svým svobodným rozhodnutím
a s láskou a potěšením vykonávala
jeho vůli. Zcela náležet jemu bylo
jejím jediným cílem. Podle svědků
se prý zdálo, že je pro ni vše snadné. Byla ochotná k jakékoliv práci,
stále se usmívala.
Bakhita byla přesvědčena, že její pozemští páni byli tak krutí jen
proto, že nevěděli nic o jediném
dobrém Pánu. Za největší neštěstí
považovala skutečnost, kdy člověk nezná Boha. Nechápala, proč

„Kdybych potkala
ty, kteří mě unesli
a ty, kteří mě mučili,
klekla bych a líbala
jim ruce. Protože
kdyby se toto
nestalo, nebyla bych
dnes křesťankou.“
nebyli absolutně dobří ti, kteří Boha znali, kteří měli to neobyčejné
privilegium, že v něho mohli věřit. Často si představovala, jakou
radost by měli Afričané, kdyby dostali dar víry. Kdyby slyšeli o Bohu
a Matce Boží, jistě by se všichni obrátili a byli by velice šťastní.
Ke konci života byla odkázána
na kolečkové křeslo a velmi trpěla,
ale nikdy si nestěžovala. Zemřela
v roce 1947. 1. října 2000 byla prohlášena za svatou. Súdán ji přijal
za svoji patronku.
Její životní příběh se stal předlohou ke stejnojmennému filmu.
Svatá Josefína Bakhita je pro nás
příkladem hluboké víry, pokory,
odevzdanosti Bohu a veliké lásky
k bližnímu. Když se jí jeden mladý
student ptal, co by dělala, kdyby se
setkala se svými únosci, odpověděla bez zaváhání: „Kdybych potkala ty, kteří mě unesli, a ty, kteří
mě mučili, klekla bych a líbala
jim ruce. Protože kdyby se
toto nestalo, nebyla bych
dnes křesťankou.“

Prameny:
[1] Sicari, Antonio: Nowe Portrety Świętych, díl 4., Wydawnistwo Siótr Loretanek, Warszawa 2008, s. 255-286.
[2] Josephina Bakhita. Wikipedie [online]. http://
en.wikipedia.org/wiki/Josephine_Bakhita.
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Foto: Spotmatik | Dreamstime.com

SVĚDECTVÍ

JAK BŮH ZACHRÁNIL JEDNU
RODINU

Zdálo se, že došli na konec. Rozešli se, ale stalo se něco, co způsobilo, že
jsou spolu. Došli k závěru, že tato zkušenost je tak důležitá, že se o ni musí
podělit s ostatními.
text: Bogumił Łoziński | Gość Niedzielny 51/2014 | překlad Mgr. Maria Možná

SVATBA S ATEISTOU

Martin: Studoval jsem na Akademii
výtvarných umění v Krakově, Ola
na výtvarné akademii v Lodži. Jsme
grafici. Jako dítě jsem chodil do kostela a ministroval jsem. Boha jsem
opustil, když jsem začal studovat
na střední škole. Stal jsem se militantním ateistou. Bůh pro mě přestal existovat. Byl jsem církví silně zklamaný.
Viděl jsem mezi katolíky hodně neupřímnosti a pokrytectví. Rodiče chodili na nedělní mše, vychovávali nás
jako katolíky, ale doma nám nedávali
dobrý příklad. Ve svém životě jsem
necítil žádné Boží působení.
Ola: Vyrůstala jsem v katolické
rodině, do kostela jsme chodili
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v neděli a o svátcích. Pamatuji se,
že když už jsem byla starší, večer
jsme se s tatínkem a se třemi bratry modlívali růženec. Ale mně se
do toho nechtělo. Nikdy jsem nepochybovala, že Bůh je, ale neměla
jsem k němu žádný vztah.

Martin: Cítil jsem se nepříjemně,
protože to nebylo v souladu s mým
přesvědčením. Udělal jsem to kvůli
Ole, věděl jsem, že je to pro ni důležité. Souhlasil jsem, že děti budou vychovávány v katolické víře.
Avšak nebyl jsem na to připravený.

Ve třetím měsíci těhotenství jsem
se rozhodla pro svatbu v kostele.
Ozvala se moje výchova v duchu
tradic. Také trochu ze strachu, že
zůstanu sama. Rozhodně to nebylo
kvůli víře. Vzali jsme se v mé rodné farnosti v podkarpatské vesnici.
Kněz požádal biskupa o souhlas
s jednostrannou svátostí, protože
Martin byl ateista. To bylo v roce
2003, já jsem měla 24 let, on 28.

Ola: V tom stejném roce se narodil Igor, potom přišly na svět Zuzka a Pola. Děti přicházely na svět
každé čtyři roky. Usadili jsme se
ve Varšavě. Nebyla jsem pro tento
svazek zralá. Hledala jsem víc otce
než manžela. Možná to bylo proto,
že jsem brzy odešla z domu a měla
jsem silnou vazbu na tatínka. Měli
jsme hodně konfliktů. Stále jsme se
hádali. Brala jsem děti a odjížděla
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na nějaký čas k rodičům. Potom
jsem se vracela a následovala období, třeba půl roku, kdy bylo vše
v pořádku. A pak jsme spolu zase
válčili, někdy i rok. Když jsme se
pohádali, dokázali jsme spolu třeba měsíc nemluvit, nikdo nenabídl
ruku ke smíru. A potom následovalo velké smíření a sblížení a pak
zase velká bouřka. Cítila jsem se
osamělá. Martin mě nijak nepodporoval při výchově dětí.
Martin: Ola něco prožívala, ale nemluvila se mnou o tom. Já jsem
něco řekl a ona to pochopila jako
útok na sebe. Nedokázal jsem jí vykládat o svých emocích. Cítil jsem
se hrozně, protože jsem si myslel, že
dělám dobře: pracoval jsem, často
do noci, protože jsem musel živit rodinu, a Ola to nechápala. Viděl jsem,
že je jí těžko, ale nedokázali jsme si
porozumět. Cítili jsme se tak zranění,
že nikdo nebyl s to vykročit k tomu
druhému. Myslím, že jsem celkově
nebyl připravený na život v rodině.
Konflikty byly velmi emotivní. Začal
jsem hledat pomoc zvenčí. Chodil
jsem k psychoterapeutovi. Šli jsme
na meditaci. Vedoucí kurzů nám
pomáhali v komunikaci. To ale řešilo
problémy jen nakrátko.

CHTĚLA JSEM ZEMŘÍT

Ola: Společný život se stával noční
můrou. Chtěla jsem utéct, ale byla
jsem závislá na Martinovi. Chvílemi jsem naříkala do polštáře: „Pane
Bože, vezmi mě k sobě, protože
opravdu nemám sílu to vydržet.“
I když jsem už měla dvě děti, opravdu jsem chtěla umřít. Tehdy jsem
se pomalu začala vracet do kostela,
chodit s Igorem na nedělní mše.
Martin: Toleroval jsem to, ale vnitřně nepřijímal. Proto, že jsem očekával toleranci k sobě, nezasahoval
jsem. Ale to, že syn je vychovávaný
v jiném přesvědčení než já, bylo
pro mě těžké.
Ola: Pro mě bylo těžké, že jsem vždy
chodila do kostela sama. Netvořili
jsme s Martinem jednotu. Po jedné

hádce jsem odjela na měsíc k rodičům, ale po návratu se nic nezměnilo. Průlomem byl až moment, kdy
mě známá přemluvila, abych šla
na pěší pouť s otcem Szpakem. Vzala jsem Igora, desetiměsíční Zuzku
a vydala se na cestu.
Modlila jsem se o pomoc a poprvé jsem se setkala s živým Bohem.
Bylo to jako zázrak. Jakoby na mne
splynula milost. Přišla ke mně Boží
slova, že se nejedná o mé manželství, o děti, o muže, ale o mě, že
jsem to já, kdo se má změnit. Vrátila jsem se domů s velkým klidem
a na to, co se dělo, jsem se dívala
jinak. Poprvé jsem jela na ignaciánské exercicie k řeholním sestrám.
Potom byly mše za uzdravení.
Začala jsem objevovat církev, že
existuje přímluvná modlitba, že
mně může někdo poskytnout oporu. Cítila jsem, že nejsem sama, že
je někdo, ke komu se mohu obrátit. Na své cestě jsem potkala otce
Martina, který mě provázel. Šla
jsem k celoživotní svaté zpovědi.
Martin: Žádné zvláštní změny jsem
u Oly neviděl. Byl jsem zahleděný
do sebe, soustředěný na své potřeby. Chtěl jsem mít hodně času.
Snažil jsem se nějak zvládat těžké
úkoly, emoce.

ODSTĚHUJ SE

Ola: Narodila se Pola, necítila jsem
podporu, byla jsem sama na výchovu dětí. To pro mě bylo bolestné. Konflikty trvaly. Tehdy tatínek
onemocněl na rakovinu. Byl říjen,
růžencový měsíc. Chodila jsem s třemi dětmi dvakrát týdně do kostela
modlit se za tatínka a za rodinu růženec. V kostele byla dřevěná soška
Panny Marie, kterou si rodiny popořadě braly na nějaký čas domů. Jednou v neděli dal kněz sošku nám.
Postavila jsem ji doma na okno, vedle květin. Když přišel Martin, začal
strašně křičet, že Matku Boží tady
doma nechce, že chce mít svobodu
vyznání. Poslala jsem mu esemesku,
že se má odstěhovat.

Martin: Jak jsem uviděl tu sošku,
pocítil jsem vztek. Emocionální napětí bylo tak silné, že už jsem dál
nemohl. Odstěhoval jsem se. Bylo
to pro mě velmi těžké a bolestné.
Zejména rozloučení s dětmi. O sobotách a nedělích jsem přijížděl
domů a věnoval se dětem. Ola tehdy odjížděla. To trvalo asi dva roky.
Ola: Zůstala jsem s dětmi sama,
byla jsem fyzicky vyčerpaná. Když
Martin přijížděl za dětmi, bylo mezi
námi stále velké napětí. Přemýšlela
jsem o rozvodu a o zrušení manželství. Přesto jsem pořád očekávala,
že se něco změní. Kněz mi vysvětlil, že to očekávání má smysl. Nečekala jsem ani tolik, že se Martin
vrátí, jako že se obrátí. Byla jsem
přesvědčená, že až se obrátí, vrátí
se i ke mně a k dětem. Tehdy, když
se v mém srdci zrodila Boží svoboda, když jsem pochopila, že mohu
Martina milovat bez ohledu na to,
jestli s námi bude nebo ne, jsem se
začala modlit za jeho obrácení.

ANI NEVÍM,
JAK SE TO STALO

Martin: Bydlel jsem sám. Z mé životní vize, kterou jsem si držel deset let,
zůstaly jen ruiny, nebylo co sbírat,
sáhl jsem si na dno. V jednom okamžiku jsem ztratil rodinu i práci. Cítil
jsem se velmi osamělý. Začal jsem
hledat pomoc. Když dnes přemýšlím
o svém obrácení, mohu jmenovat
několik faktorů. Začal jsem intenzívně číst knihy. V jedné bylo mnoho
citátů z Bible. Koupil jsem si Písmo
svaté a četl je. Jednou, když jsem šel
kolem kostela sv. Anny, zatoužil jsem
vejít dovnitř. Vešel jsem a trochu poseděl. Potom jsem šel podruhé, potřetí. Něco ve mně začalo klíčit. Šel
jsem ke sv. Anně a řekl knězi, že bych
se chtěl po dvaceti letech vyzpovídat. Domluvili jsme se na pozdější
hodinu. Běžel jsem domů a sepsal
jsem několik stran svých hříchů.
Vrátil jsem se do kostela. Kněz mě
zavedl do pokojíku a začal jsem se
zpovídat. Všechno ze mě steklo, celá
moje špína. To byla velmi důležitá
zkušenost v mém životě.
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Zpovídal jsem se půldruhé hodiny. Nakonec jsem dostal knihu
a růženec. Od té chvíle jsem začal
chodit do kostela, každý týden
ke zpovědi. Každá bohoslužba
pro mě byla čímsi neuvěřitelným. Viděl jsem své hříchy a chtěl
jsem to změnit, být čistý. To byl
začátek cesty, protože jsem i dál
padal, hřešil, ale vracel jsem se.
Bylo pro mě překvapivé, že já,
ateista, který se poškleboval
kněžím, se chce modlit. Jel jsem
na přímluvnou modlitbu, několik
osob se nade mnou modlilo. Následujícího dne jsem se probudil
a cítil jsem obrovský mír a radost.
Přímluvných modliteb bylo později více. Jsem vděčný těm, kteří
se za mě modlili. Ani nevím, jak
se to děje, prostě se obracím krok
za krokem.

ODPOUŠTÍM TI

Začal jsem se otevírat Ole, ale
stále jsem vůči ní cítil mnoho bolesti. Avšak jak jsem se obracel,
viděl jsem obrovské množství
svých hříchů a to mi umožnilo jí
odpustit. Zároveň jsem začal měnit svůj přístup. Uvědomil jsem
si, že nemusím vždy prosazovat
své „já“ „já“ „já“, ale mohu se sám
sebe i vzdát. Když jsem odpouštěl Ole, pochopil jsem, že ji musím přijmout takovou, jaká je.
Pocítil jsem obrovskou hodnotu
rodiny, že pro ni jsem schopen se
vzdát sobectví. Myslím, že jsem
přehodnotil svůj život. Na jaře
toho roku mi Ola řekla, že odjede
k matce nastálo, což jsem vnímal

Odpustila jsem mu,
věděla jsem, že je
to od Boha, protože
sama od sebe bych
to nedokázala
udělat. Veškerý hněv,
nenávist, všechno,
co bylo v minulosti,
si Bůh vzal.
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jako její výkřik zoufalství. Řekl
jsem jí, že se chci vrátit. Ola souhlasila. Všechno je jinak. Začínáme tvořit jednotu, o kterou jí tolik
šlo. Společně chodíme do kostela, modlíme se.
Samozřejmě problémy zůstávají.
Hádáme se, máme tiché dny, ale
úplně jinak to prožíváme. Cítím,
že Bůh nám pomáhá. Když je mezi
námi zle, začínáme společnou
modlitbu a hněv ustupuje, objevuje se jednota. Bez mého obrácení, bez Boha, jehož působení
zakouším, by tomu tak nebylo. To
je můj začátek cesty. Cítím se jako
v první třídě, učím se modlitbě.
Ola: Pozorovala jsem, že se
v něm probouzí víra. Odpustila
jsem mu, věděla jsem, že je to
od Boha, protože sama od sebe
bych to nedokázala udělat. Veškerý hněv, nenávist, všechno,
co bylo v minulosti, si Bůh vzal.
Mohla jsem se dívat na Martina
s láskou, kterou jsem dříve neznala. Dokonce i když jsme mluvili o velmi těžkých záležitostech,
cítila jsem se, jako bych měla
kolem sebe ochrannou vrstvu
a výměna názorů mě už tolik
nezraňovala, jak tomu bylo dřív.
Děti potřebovaly otce a ukázalo
se, že já potřebuji manžela.
Půl roku jsme znovu spolu. Chtěli jsme přijmout oboustrannou
svátost manželství, ale ukázalo se, že naše svátost je platná.
Po 11 letech manželství jsme šli
na předmanželský kurz. Na pouti s otcem Szpakem jsme obnovili manželský slib. Teď je to mezi
námi jiné. Když se milujeme,
je těžké se na sebe dlouho zlobit. Nevím, jak jsme přežili těch
11 let bez Boha. Jsem plna vděčnosti za to, že zachránil naši rodinu, že nás vytáhl z bahna. Bůh
mě pobízí, abych na sobě pracovala, ale to, co je nejdůležitější,
se rodí ve vztahu s Ježíšem. To
on je dnes nejdůležitější součástí mého života.

CO PRO MNE
ZNAMENÁ
SMÍŘENÍ?
Zeptal se: Ladislav Bušek
Obecně bych řekla, že to znamená
přijetí skutečnosti a zahození vlastních představ. A ve vztahu k Bohu je
pro mě smíření něco naprosto radostného, i když ne vždy lehkého, tedy
znovuobjevení Boží Lásky a uznání,
že si ji nemůžu zasloužit… jen přijímat
a odpovídat svou nedokonalou láskou, a zase přijmout, že tato naprosto
nedokonalá láska Bohu stačí.
Anna, 20 let
Při smíření zakoušíme nesmírnou
lásku Boha, který nám dává sílu
ke smíření. Ze sebe nezmůžeme
nic. A nakonec si uvědomíme, jak
nám rozkopané cesty našich vztahů
bránily ve svobodě. Svoboda a Láska jsou jedněmi z největších darů
od Boha v našich životech a smíření
nás jim krásně učí.
Heřmana, 21 let
Smíření je velký zázrak v malém životě člověka. Dává mi to novou chuť
do života.
Tonda, 54 let
Ke smíření jsou potřeba obě strany. To si uvědomuji vždy, když jdu
ke svátosti anebo když se snažím
urovnat vztahy.
Jenda, 26 let
Když se řekne smíření, napadne mě:
smíření mezi lidmi, svátost smíření,
chyba, pokání, marnotratný syn,
pláč. Osobně jsem viděl dvě ženy,
mladší se dala do řeči ohledně potratů, druhá – starší – plakala. V mládí byla na umělém potratu a stále
si v sobě nesla tu vinu. Mladší byla
adoptována, a tvrdila, jak si váží života. Věřím, že lidé hledají smíření,
chtějí vyřešit neuzavřené věci z minulosti, chtějí odlehčit svému svědomí, touží po odpuštění.
Jarda, 26 let

2|2015|č.138

Krédo v Katechismu katolické církve

text: Christoph Schönborn | Z knížky: Základy naší víry, KNA 1996, s. 92–93.
Pouze Bůh může odpouštět hříchy.
V tom mají učitelé Zákona pravdu
(Mk 2,7). Protože považují Ježíše
za pouhého člověka, pohoršují se,
že říká ochrnulému: „Synu, odpouštějí se ti hříchy“ (Mk 2,5). Nepo
chopili, že On jako Syn Boží, jako
Syn člověka poslaný od Otce „má
moc odpouštět na zemi hříchy“
(Mk 2,10; Kat. 1441).

K tomu poslal Bůh svého Syna
na svět, v tom spočívá cíl Ježíšova
poslání: „spasit svůj lid od hříchů“
(Mt 1, 21; Kat. 430). Kristus „zemřel
za naše hříchy“ (Kat. 601). Proto je

prvním darem Vzkříšeného po Ve
likonocích: „Přijměte Ducha svatého!
Komu hříchy odpustíte, tomu jsou
odpuštěny, komu je neodpustíte,
tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20,
22-23; Kat. 976). Kristus svěřuje o Velikonocích své církvi to, co si žádný
člověk nemůže sám darovat: moc
odpouštět v jeho jménu hříchy.
„Křest je první a hlavní svátost
pro odpuštění hříchů: spojuje
nás s Kristem, který zemřel a vstal
z mrtvých a dává nám Ducha Svatého“ (Kat. 985). Proto zní článek
ve „velkém“ Krédu: „Vyznávám
jeden křest na odpuštění hříchů“
(Kat. 977). Moc odpouštět hříchy
tím ale není vyčerpána. „Není žádná vina, byť sebetěžší, kterou by
svatá církev nemohla odpustit“
(Kat. 982). Kristus zemřel za všechny (Kat. 605). V jeho církvi je všem,
kdo se obrátí, brána od
puštění
otevřená.

Foto: F. Kohoutková | Člověk a víra.

Abychom vůbec vytušili, jak velikým darem je odpuštění hříchů,
musíme se snažit pochopit závaž
nost hříchu. Pozemské zlo jako
nemoci, katastrofy, ztrátu majetku pociťujeme spontánně jako to
nejhorší, co nás může postihnout.
Mravní a duševní utrpení nám napomáhá k větší zralosti, k novému
spojení s Bohem (Kat. 1501). Přijmeme-li utrpení ve víře, budeme
mít účast na Kristově kříži a přispějeme k posvěcení dru
hých (Kat.
1521–1522).

To se nikdy nemůže stát s hříchem.
Hřích odděluje lidi od Boha i mezi
sebou. Ničí vnitřní jednotu jak jednotlivce, tak i kolektivu (Kat. 817). Co
je tedy hřích? „Jen proti tobě jsem se
prohřešil, spáchal jsem, co je před
tebou zlé,“ modlí se církev s žalmistou (Ž 51,6). „Při pokusu pochopit,
co je to hřích, je nutno především
uznat hluboký vztah člověka k Bohu
... Jen ten, kdo zná Boží plán s člověkem, může pochopit, že hřích je
zneužití oné svobody, kterou Bůh
dává stvo
řeným osobám, aby ho
mohly milovat a aby se mohly milovat navzájem“ (Kat. 386–387). Hřích
je „sebeláska až k pohrdání Bohem“,
říká sv. Augustin (Kat. 1850). Hřích
říká „Já, Já, Já“ – ne Ty.

TÉMA: ODPUŠTĚNÍ A SMÍŘENÍ

ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ
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HISTORICKÝ SERIÁL

KATOLICKÁ CÍRKEV
A SVOBODNÉ ZEDNÁŘSTVÍ (9)
text: PhDr. Radomír Malý
Svobodní zednáři měli vliv a pozice ve všech bojujících státech I. světové války. Nepřekvapuje, že de facto bojovali navzájem proti sobě na opačných stranách fronty. Mezi jednotlivými zednářskými obediencemi panovaly totiž nepřátelství
a rivalita. Tak tomu bylo zejména mezi francouzskou obediencí Velký východ (Grand Orient), k níž patřily politické elity
Francouzské republiky, a německou obediencí skotského ritu, k níž náleželi příslušníci vládnoucí císařské dynastie Hohenzollernů. Jediné, co je spojovalo, byla nenávist ke katolické církvi a papeži. To je nepochybně jeden z důvodů, proč zednáři
řízené vlády bojujících států, ať už se jednalo o Německo, či Francii, odmítly mírový plán papeže Benedikta XV. r. 1917.
Jediným státníkem, který se k němu postavil kladně, byl rakousko-uherský císař bl. Karel I.
Je známo, že sv. Maxmilián Kolbe byl
během svých studií v Římě r. 1917
svědkem řady protikatolických demonstrací u příležitosti 200. výročí
založení zednářstva. Píše o tom takto:
„V hlavním městě křesťanstva, v Římě,
se v předválečných letech zednářská
mafie, papeži opakovaně pranýřovaná,
roztahovala stále drzeji. Její posluhovači se při oslavách Giordana Bruna nezastavili ani před vystavováním černého
praporu s podobiznou Archanděla
Michaela pod Luciferovýma nohama, ani před vyvěšením zednářských
symbolů naproti oknům Vatikánu.
Nepříčetná ruka se nezdráhala psát:
‚Satan bude vládnout ve Vatikánu a papež mu bude dělat otroka,‘ a podobně… Smrtelná nenávist ke Kristově
církvi a jejím zástupcům na zemi není
pouhý výstřelek pobloudilých jedinců,
nýbrž systematická činnost vyplývající z principu zednářství: zničit každé
náboženství, zvláště katolické…“1 Tyto
skutečnosti vedly sv. Maxmiliána k založení Rytířstva Neposkvrněné se záměrem modlit se za obrácení svobodných zednářů.

ZEDNÁŘSTVÍ VE VZTAHU
KE KOMUNISMU
A NACISMU

Zakladatelé a přední teoretikové socialismu a komunismu v 19. století
náleželi většinou k zednářským lóžím. Morelly, Babeuf, Saint-Simon,
Fourier, Proudhon, Lassale aj. jsou
vedeni v zednářském Lennhofově
Freimaurerlexikonu, vydaném ve Vídni
r. 1932, jako členové. Příslušnost Marxe
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a Engelse k zednářským lóžím není
průkazná, nicméně nadšená chvála
krvavé Pařížské komuny, jež byla dílem
Marxovy I. internacionály, všemi francouzskými lóžemi2 svědčí o spřízněnosti obou ideologií.
Zednářem byl i zakladatel komunistické Maďarské republiky rad Béla Kun3.
Maďarští komunisté během své kratičké vlády r. 1919 vraždili mj. i kněze a řeholníky. Z iniciátorů bolševické Říjnové
revoluce v Rusku r. 1917 byl zednářem
Lev Davidovič Bronstein-Trockij4, muž
číslo 2 sovětského komunistického režimu až do r. 1924. Členství V. I. Lenina
v lóži není prokázáno.
K zednářům ale patřila v počáteční
fázi sovětské moci řada politických
aparátčíků, příslušníků tajné policie
a velitelů Rudé armády. Bez obrovské
finanční podpory mezinárodního kapitálu, který ovládali zednáři, by sovětský komunistický režim neměl šanci se
udržet.5
Dílem zednářů je i smutně proslulý potratový zákon z r. 1920, v němž sovětské Rusko jako první stát světa učinil legálním zabíjení dětí v lůně matky, a tzv.
Rodinný kodex, jenž stanovil, že dítě
náleží státu a nikoli rodičům, a zavedl
povinnou indoktrinaci dětí ve směru
sexuální nevázanosti. V sovětském
Rusku zavládla totální sexuální promiskuita, kdy muži a ženy střídali partnery
zcela libovolně, manželství se rozváděla na pouhou žádost na úřadě během
pár vteřin a okamžitě uzavírala nová,

za týden se opět rozváděla a uzavírala další atd. Potraty se staly masovou
záležitostí, během pouhého roku bylo
v jedné moskevské nemocnici provedeno 50 tisíc vražd nenarozených
dětí. Ideovým strůjcem těchto zločinných opatření byl aktivní homosexuál
a svobodný zednář Magnus Hirschfeld,
jenž zpracoval příslušná hesla do Velké
sovětské encyklopedie, kterou komunistický režim vydával k „osvětě“ lidu.6
Hirschfeld uváděl ve skutek myšlenky
německého svobodného zednáře
a komunisty Wilhelma Reicha, propagátora celosvětové sexuální revoluce.7
Ruský komunistický režim krvavě pronásledoval křesťany všech vyznání, což
je dostatečně známo a zpracováno.
V letech 1917–1941 bylo popraveno
nebo zavražděno, často s rafinovanou
krutostí, minimálně 130 pravoslavných
biskupů a 45 tisíc kněží, řeholníků a řeholnic, počet laiků zavražděných nebo
popravených z náboženských důvodů
jde do milionů. Katolíci byli tenkrát
v Rusku nepatrnou menšinou s počtem cca 1,5 milionu, počet jejich obětí
čítá stovky tisíc.8
Vina zednářů na těchto masakrech
křesťanů je jasná. Vše spolu s Leninem naplánoval a řídil zednář Trockij.
Na tom nic nemění ani fakt, že Stalin
ve 30. letech při svých krvavých čistkách uvnitř komunistické strany vyvraždil i mnoho svobodných zednářů,
ani oficiální Stalinova rétorika napadající zednářství. Sám Trockij, jenž musel
před Stalinem emigrovat do Mexika,
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neunikl nakonec jeho pomstě, agent
sovětské tajné bezpečnosti ho zavraždil r. 1940 v jeho mexickém domě.
Německý nacismus na rozdíl od komunismu byl od prvopočátku vůči zednářství nepřátelský. Zednářský rodokmen
je však i zde patrný. Hitler byl krátce
po I. světové válce členem zednářské
lóže Thule Gesellschaft, která se zabývala satanismem a černou magií.9 Pro
přílišné zdůrazňování tohoto prvku se
dostala nakonec do konfliktu s jinými
zednářskými lóžemi, což ji přivedlo až
k protizednářskému postoji. Ten je patrný především v požadavku bývalého
maršála Ericha Luddendorfa, Hitlerova
spolupracovníka ve 20. letech a vyznavače okultismu, zednářství nekompromisně zlikvidovat. Luddendorf k tomu
zveřejnil svých pověstných „7 protizednářských tezí“.10 Přesto však Hitler
po svém nástupu k moci udržoval se
světovým zednářstvem, držícím v rukou otěže globální ekonomiky, kontakty prostřednictvím svého ministra
hospodářství Hjalmara Schachta, člena
zednářské lóže „Zur Freundschaft“.11
Až německá ekonomika stála plně
na vlastních nohou a nacistická III. říše
vyhlásila válku takřka celému světu,
začali nacisté zednáře pronásledovat
a posílat do koncentračních táborů.
Uvězněn byl r. 1939 i samotný Schacht
navzdory obrovským službám, které
prokázal hitlerovskému režimu.

v rodině pod trestem mnoha let vězení, ateismus se stal oficiální ideologií.14
Když arcibiskup hlavního města protestoval, byl s ním zahájen proces pro
vlastizradu.
V některých státech Mexické unie byl
katolický kult postaven zcela mimo zákon pod trestem smrti. Avšak ani tam,
kde ho dosud úřady tolerovaly, nebylo
bezpečno chodit v neděli na mši svatou. Tajná policie si libovala v bestiální
kratochvíli, že přijela autem k vytypovanému kostelu, kde právě končila
liturgie, a postřílela všechny účastníky
bez ohledu na pohlaví a věk spolu s jejich knězem. Papež Pius XI. vznesl svůj
protest encyklikou „Iniquis afflictisque“
r. 1926, kde mj. píše: „Věřící katolíci jsou
zbaveni všech veřejných a politických
práv, což znamená jejich zařazení
do skupiny zločinců a duševně chorých… četní věřící a kněží podstoupili ukrutnou smrt na mnoha ulicích
a veřejných místech, často na prazích
kostelů…“15 O šest let později r. 1932
tentýž papež vydává další encykliku
„Acerba nimis“, kde uvádí, že „pronásledování katolíků v Mexiku se v ničem
neliší od pronásledování církve v Rusku… komunismus ve spojení se zednářstvím nese na něm hlavní vinu… “16

R. 1924 se zmocnil vlády v Mexiku generál Plutarco Calles, velmistr zednářské lóže „Helios“ a zároveň obdivovatel
bolševické revoluce v Rusku a vyznavač myšlenek Trockého.12 Již Callesovi
předchůdci v úřadě (Carranza, Obrégon) zaváděli protikatolická opatření,
Calles je ale překonal nevšední surovostí a sadismem.

Podobně jako v sovětském Rusku
a ve Francii za Velké revoluce byl i mexický protikřesťanský teror doprovázen
rouhačskými slavnostmi, kdy účastníci
kráčeli v mnišských kutnách spolu
s prostitutkami za účasti Callesovy
dcery, ověšené drahocennými šperky,
zatímco lid hladověl17. Generál Obrégon, druhý nejmocnější muž v zemi,
se pokusil dokonce vyhodit do povětří
bombou skrytou v kytici nejcennější
poklad mexického lidu – obraz Matky
Boží Guadalupské, který, jak známo,
není namalován lidskou rukou. Tento
zločin se díky Bohu nezdařil.18

Hned po svém převzetí moci zakázal
katolické školy a tisk, rozpustil řehole
a katolická sdružení a zestátnil všechna
církevní charitativní zařízení.13 Krátce
nato byly zrušeny všechny kněžské
semináře, výuka náboženství zakázána
nejen ve škole a v kostele, ale i doma

Katoličtí obyvatelé Mexika povstali nakonec na obranu svých kostelů a kněží
se zbraní v ruce podobně jako za Francouzské revoluce katolíci ve Vendée.
Inspiraci jim poskytla encyklika Pia XI.
„Quas Primas“, jež zavedla svátek Ježíše
Krista Krále. Pod prapory Krista Krále

KREV MUČEDNÍKŮ
V MEXIKU

bojovali tito prostí venkované zvaní
„cristeros“ za svoji náboženskou svobodu. Po určitých vojenských úspěších
jim Calles slíbil, že když složí zbraně,
vrátí církvi její práva. Cristeros mu uvěřili, věrolomný a křivopřísežný Calles
však slib nesplnil a dal je naopak v počtu 5 tisíc hromadně postřílet.19 Příběh
povstání mexických cristeros ztvárnil
americký režisér Dean Wright ve filmu
„Cristiada“, o němž jsme v našem časopise již několikrát psali.
Krvavá jatka mexických katolíků ze
strany zednářsko-komunistického režimu vyvolala r. 1935 reakci amerického
senátora Williama Boraha, který spolu
s 242 kongresmany žádal prezidenta
F. D. Roosevelta o vojenský zákrok USA
v jejich prospěch. Roosevelt to kategoricky odmítl, což nepřekvapuje, protože sám byl zednářem vysokého stupně
zasvěcení.20
Celkový počet obětí Callesova pronásledování katolíků je odhadován
na půl milionu osob. Bývali většinou
stříleni a před smrtí volali: „Ať žije Kristus Král!“ Mnohým z nich se dostalo cti
oltáře, nejznámější je jezuita P. Miguel
Pro, popravený r. 1927.21
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PRO DĚTI

PÁN JEŽÍŠ NA KŘÍŽI NÁS
SVĚŘIL MATEŘSKÉMU SRDCI
PANNY MARIE
O slovech víry, důvěry a lásky
text: P. Bohumil Kolář
Když byl Pán Ježíš veden křížovou
cestou na smrt a ukřižován, jen jeden z apoštolů, svatý Jan, měl odvahu jít za ním a stát potom blízko
kříže vedle Panny Marie a několika
žen, které tam také přišly a se zármutkem viděly, jak Pán Ježíš umíral. Nejvíce ze všech trpěla Panna
Maria, protože Pána Ježíše nejvíc
milovala a jeho utrpení bylo hrozným utrpením i pro ni. V té chvíli
se splnilo proroctví, které z osvícení Ducha Svatého jí řekl stařec
Simeon v jeruzalémském chrámě
čtyřicet dní po narození Pána Ježíše. Předpověděl jí, že bude ve své
duši hrozně trpět při utrpení Pána
Ježíše. Řekl jí: „Tvou vlastní duši
pronikne meč.“
Ale Panna Maria uchovávala v srdci
také slova, která jí řekl archanděl
Gabriel, když jí zvěstoval, že se jí
narodí Syn Boží. Archanděl jí řekl:
„Neboj se, Maria!“ A o jejím synu
řekl, že jeho království bude trvat
bez konce. Asi jí tato slova i v této
hrozné chvíli dodávala sílu, aby
statečně stála vedle kříže.
Umírající Pán Ježíš jí řekl o svatém
Janovi: „To je tvůj syn.“ A jemu řekl:
„To je tvá matka.“ Od té chvíle ji
svatý Jan přijal k sobě jako svou
matku. A ona mu jistě mnoho vyprávěla o Pánu Ježíši. Asi proto jsou
v Písmu svatém nejkrásnější slova
o Boží lásce ke každému člověku
právě ve spisech svatého Jana.
Svatý Jan, jediný z apoštolů u kříže, tam zastupoval všechny apoštoly, i celou církev. Církev je rodina
Božích dětí. Do církve jsme byli
přijati, když jsme byli pokřtěni.
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Všechny nás Pán Ježíš svěřil mateřskému srdci Panny Marie. Ona nás
má nesmírně ráda jako své milované děti. Každého a každou z nás,
i všechny lidi.
Panna Maria je překrásným vzorem
všem lidem. I když mají v životě
různá postavení. Je vzorem dětem,
i ona byla dítětem. Mládeži, protože
také byla mladou dívkou. Snoubencům, i ona byla zasnoubena. Manželům a rodičům, i ona byla matkou
rodiny. Těm, kdo ovdověli, vždyť
i ona po smrti svatého Josefa byla
vdovou. Těm, kteří se zcela zasvětili
službě Bohu, protože i ona se takto
zasvětila. Stejně tak i svatý Josef.
Lidé kolem nich o tom nevěděli. Nevěděli, že Ježíš je Syn Boží. Jenom ti
to věděli, kterým to Duch Svatý zjevil, jako svatá Alžběta, pastýři, staří
Simeon a Anna, učenci z východních zemí (tři králové).

Panna Maria je nám vzorem v radosti i v námaze nebo zármutku
a bolesti. To všechno dobře zná,
to všechno prožila. A to s velikou
vírou a důvěrou v Boha, s láskou
k němu i ke všem lidem a s modlitbou. Největší radost děláme Pánu
Ježíši i Panně Marii, když se snažíme dělat to podobně.
Spolu s miliony našich bratrů a sester v celém světě milujeme Pána
Ježíše a děláme mu velikou radost
tím, že milujeme také jeho matku
Pannu Marii.
Ona se za nás u něho přimlouvá
a velice ráda nám pomáhá. Proto
ji s vděčností nazýváme mnoha
krásnými názvy, jako na příklad
„Uzdravení nemocných“, „Těšitelka
zarmoucených“, „Pomocnice křesťanů“, „Útočiště hříšníků“, „Matka
milosrdenství“, „Brána nebeská“.
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I v časopise IMMACULATA můžeme číst stále nová poděkování
za její lásku a pomoc. Mnohokrát
za rok slavíme mariánské svátky,
při kterých si připomínáme některé události z jejího pozemského
života i její mateřskou lásku, která
prozařuje život církve už po dvě
tisíciletí. Celý květen je měsíc Panny Marie, kdy se konají májové
pobožnosti.

Děkujme Pánu Ježíši, že svou matku Pannu Marii dal i nám jako naši
nebeskou Matku. A s vděčností,
láskou a důvěrou ji prosme v modlitbě „Zdrávas, Maria“: „Svatá Maria,
Matko Boží, pros za nás hříšné nyní
i v hodinu smrti naší.“ Půjdeme-li
životem s Pánem Ježíšem a s Pannou Marií, budeme-li se snažit
dělat jim radost, nemusíme se bát
ničeho „nyní i v hodinu smrti naší“.

S přáním každému a každé z Vás,
aby Vám Pán Bůh dával na přímluvu Panny Marie hodně svých milostí do Vašich duší a hodně radosti, hodně síly i v tom, co je třeba
obtížné a nepříjemné, aby Vás
chránil ode všeho zlého a žehnal
Vám stále.
Váš P. Bohumil Kolář

SMYSL JEŽÍŠOVY OBĚTI
text: P. Václav Trmáč

Foto: Lukrecije | Dreamstime.com

Vašek při návratu ze školy uslyšel
za rohem nějaký křik, a když tam
doběhl, viděl, že dva velcí kluci
bijí malého Lojzu. Přiskočil Lojzovi
na pomoc a podařilo se mu ho zachránit. Lojza neřekl ani slovo, přešel na druhou stranu ulice za těmi
dvěma, co ho před chvílí bili, a aby
dokázal, že taky něco umí, shýbl
se na zem pro kámen a hodil jím
po Vaškovi.
Vašek se vrátil domů s pláčem. Nebrečel kvůli rozbité krvácející hlavě.
Mnohem víc ho bolelo
to nepochopitelné Lojzovo jednání. Pověděl
to všechno mamince,
když ho ošetřovala. Maminka dobře rozuměla
jeho bolesti a snažila se
mu to vysvětlit: „Víš, to
není nic neobvyklého,
že jsme za dobro někdy odměněni zlem.
Někteří lidé jsou takoví sobci, že nevidí
dál než na špičku
vlastního nosu. Nic
jiného je nezajímá,
jen to, co prospívá jim samotným,
a tak klidně ubližují
druhým, i těm, kdo jim
pomohli. Vždyť i k Pánu
Ježíši se takhle zachovali.

A Ježíš nás vysvobodil právě tím,
že to všechno vydržel. Jsem moc
ráda, žes to Lojzíkovi nevrátil
i s úroky, ale že jsi to zvládl přesně
podle Ježíšova příkladu. Když se
nenecháme odradit od toho, co
je dobré, když nebudeme oplácet
zlo zlem, nakonec svým příkladem
druhé přesvědčíme, co je správné.
Vždyť jinak bychom nakonec museli s sebou nosit plnou
tašku kamení, abychom měli čím
odplácet

těm, kdo po nás hodí kamenem.
A vláčet s sebou pořád takové závaží by jistě nebylo ani pro nás samotné nic příjemného.“
Ráno se ve škole nenápadně přitočil Lojza k Vaškovi a pošeptal mu
do ucha: „Prosím tě, nezlob se, že
jsem to včera tak zvoral a místo poděkování jsem ti ublížil,“ pak strčil
Vaškovi do ruky čokoládu a rychle
zmizel. Pořád ještě nevěřil tomu, že
mu to Vašek neoplatí.
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DOPISY OD VÁS

PODĚKOVÁNÍ
❧

Chtěla bych ukázat všem lidem, jak mocná je přímluva matičky Boží. Píšu až teď, ale stalo se to
před 27 lety. Byla jsem v devátém
měsíci, když mě poslal doktor
do porodnice vyvolat porod. Dávali mi kapačky a zkoušeli všechno
možné, ale bezvýsledně. Babička
byla na svatém Hostýně a dovezla
mi vodu. Potřela jsem si jí břicho
a prosila jsem Pannu Marii o pomoc. Asi po půl hodině jsem měla
porodní bolesti a šťastně jsem
porodila holčičku, a to 15. srpna –
Nanebevzetí Panny Marie. Jsem jí
vděčná za mnoho milostí.
čtenářka z Přerova – Předmostí

❧

Děkuji Nebeskému Otci, Pražskému Jezulátku, Duchu Svatému,
Panně Marii Lurdské, sv. Antonínovi za vyslyšení proseb za uzdravení.
Rytíř Vladislav

Chtěla bych splnit svůj slib
a poděkovat touto cestou Panně Marii a sv. Judovi Tadeášovi
za přímluvy u našeho Pána Ježíše
a Boha Otce za narození zdravých
vnoučků Dominička a Tomáška.
Nadále velmi prosím o dar zdraví
a víry pro ně a jejich rodiče. Děkuji Ti, Panno Maria, naše Matičko,
za všechny milosti, které jsi nám
vyprosila.
rytířka Ludmila

❧

❧

❧

Děkuji touto cestou Pánu Ježíši a Panně Marii za uzdravení duše
i těla, za zdraví pro staré rodiče.
Děkuji za neustálou Boží lásku
a za probuzení daru víry u všech
členů rodiny.
věrná čtenářka Marie

❧

Děkuji Panně Marii Zázračné medailky a sv. P. Piovi dvakrát
za záchranu z vážného zdravotního stavu a prosím o další pomoc
a uzdravení.
čtenářka

❧

Svatá Panno Maria a naše Maminko, svatý Jane Pavle II., děkuji
Vám za všechny dary a milosti pro
naši rodinu ze zásluh svého Božského Syna a prosím o dar víry pro
naše děti, vnoučata a pravnoučata. Matičko Boží, pomoz, prosím,
a děkuji.
rytířka Marie z jižních Čech

❧

Chtěli bychom touto cestou
poděkovat Panně Marii, sv. Josefovi, sv. Antonínovi Paduánskému,
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sv. otci Piovi, sv. Judovi Tadeášovi
a sv. Janu Pavlu II. za vyslyšení našich modliteb, za dar duševního
a tělesného zdraví pro členy naší
rodiny a za dar víry pro celou rodinu. Vkládáme stále své životy
do Vašich rukou a pod Váš svatý
ochranný plášť. Prosím, stůjte stále
při nás.
vděční čtenáři Immaculaty
a Rytíři Panny Marie z Brna

Plním slib a děkuji vroucně
Bohu, Panně Marii a všem svatým,
zvláště sv. Janu Pavlu II., sv. Maxmiliánu Kolbe, sv. Hildegardě a také
otci Ladislavu Kubíčkovi za přímluvy za uzdravení mého manžela
po těžké autonehodě.
Opět zázračně zapůsobil medailka
Panny Marie, kterou měl s sebou
v peněžence. Auto bylo na odpis,
ale manžel díky Bohu přežil (s četnými zlomeninami pánve a krvácením v oblasti malé pánve). Můj dík
patří též doktorům a sestřičkám
z Fakultní nemocnice Brno a Nemocnice Havlíčkův Brod a všem,
kdo se za něj modlili.
Také se chci podělit o zkušenosti s pomocí Zázračné medailky
Panny Marie. Dala jsem medailky svému bratru a švagrovi – oba
jsou řidiči autobusů. Asi po roce
mně bratr řekl, že mu Panna Maria nejmíň stokrát pomohla, bylo
to na milimetry. Také můj švagr
vyprávěl příhodu, kdy mu při odbočení skočil do boku autobusu
zamyšlený člověk. Jako zázrakem

se mu nic nestalo a jistě švagrovi
Panna Maria přivedla svědka, který
potvrdil, že ho řidič nemohl vidět.
Za všechna tato dobrodiní děkuji
Bohu a Matce Boží a prosím o další
ochranu pro celou rodinu a příbuzenstvo.
vděčná čtenářka Ludmila z Vysočiny

❧

Plním slib a vroucně děkuji Pánu Ježíši, Panně Marii, Prostřednici všech milostí, sv. Josefu,
ochránci rodin, a sv. arch. Michaelovi za vyslyšení mé prosby o milost křtu pro pravnučku. S důvěrou
se na ně obracím se stálou prosbou
o pomoc a ochranu celé rodiny.
rytířka z Opavska

❧

Mnohokrát děkuji sv. Trojici,
Panně Marii, sv. Anně, sv. Judovi
Tadeášovi, všem svatým a světicím, sv. otci Piovi za vyslyšení našich proseb a za uzdravení.
Prosím Pannu Marii a Pána Ježíše
za dar víry do našich rodin a o Boží
požehnání.
věrná čtenářka Marie

❧

Chci poděkovat Panně Marii,
sv. Judovi Tadeášovi, sv. Antonínu
a všem známým, kteří se modlili
za uzdravení vnučky Leničky.
Také bych chtěla poprosit Pannu
Marii a všechny svaté za ochranu
celé mojí rodiny a vyřešení všech
záležitostí.
Díky Bohu a Panně Marii.
vděčná babička Anna

❧

Vyslovuji poděkování Pánu
Bohu, Panně Marii, sv. Judovi Tadeášovi, sv. Antoníčkovi, sv. Janu
Pavlu II. za ochranu a přímluvu
o zdraví nejmladšího vnoučka
Jakubka. Již během těhotenství
lékaři objevili špatnou funkci
ledvin. Do modlitby za zdraví se
zapojila celá rodina a mnoho známých. Za dar zdraví jsme byli prosit na pouti u Pražského Jezulátka.
Po narození Jakubka lékaři sice
zjistili omezení funkce ledvin, ale
díky Pánu Bohu se zhoršení neprokázalo a vnouček prospívá k radosti rodičů, sourozenců a nás všech.
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Chci touto cestou splnit slib poděkování, který jsem ve své modlitbě
dala. Děkuji za všechna dobrodiní,
kterých se nám dostalo, a dále prosím Pannu Marii o dar zdraví, pomoc a o Boží ochranu pro Jakubka
a pro celou rodinu.
čtenářka z Moravy
V lednu jsme měli jet na návštěvu
k mé mamince. Během příprav mi
z náprsní tašky vypadla medailka
Panny Marie, kterou jsem kdysi
dostal, když jsem se nechal zapsat
do Rytířstva Neposkvrněné. Obvykle jsem ji nosil na krku, ale jednou se mi řetízek přetrhl, tak jsem
si medailku dal do náprsní tašky.
Před odjezdem jsem se rozhodl
dát si medailku opět na krk.
Na zpáteční cestě z návštěvy auto
řídila dcera. já jsem seděl vzadu.
Cesta byla zledovatělá. Předjeli jsme několik aut. Najednou se
uprostřed cesty objevil opilý chodec. Dcera, aby do něho nenarazila, strhla prudce volant a dostala se
do smyku. Nakonec auto skončilo
v protějším příkopě. Naštěstí však
se nám nic nestalo, byli jsme jen
trochu potlučeni a vylekaní.
V celé této situaci vnímám přímluvu Panny Marie, za což jí srdečně
děkuji.
Marek
přeloženo z polského
Rycerza Niepokalanej 2014/11

O MODLITBU PROSÍ

❧

Prosím o modlitbu za své staré nemocné rodiče, za dospívající
děti, aby neztratily dar víry, za pomoc a požehnání pro mne v mé
těžké životní situaci.
věrná čtenářka Patricie

❧

Moc prosím o modlitbu pro
sebe. 1. dubna jdu na těžkou operaci. Mám zhoubný nádor na tlustém střevě. Také bych chtěla poprosit o modlitbu za syna Tomáše
a vnuka Honzíka, za těžkou životní
situaci. Děkuji tisíckrát.
čtenářka Anna

❧

Prosím pokorně o modlitbu
za mou rodinu a za syna, aby opět
nalezl sílu víry.
věrná čtenářka

❧

Prosím za uzdraveni z psychické nemoci. Dále prosím za povolání ke kněžství a Bohu zasvěcenému
životu.
Petr

❧

Prosím o posilu a pomoc při
vyřešení obtížné situace.
Václav z Náchoda

❧

Prosím o modlitbu za mou
ochranu, ochranu mých rodičů
a bratra, který se svou manželkou
prožívají moc složité a těžké období a za ochranu celé mé rodiny
od zlého.
Marcela Klára

❧

Moc prosím o modlitbu za 7letého chlapečka, který je postižený
autismem, o sílu a trpělivost.
čtenářka z Opavy

❧

Prosím o modlitbu za mého
syna za osvobození ducha závislosti na alkoholu.
Děkuji všem.
rytířka V.

❧

Prosím
o
modlitby
za uzdravení naší maminky.
věrná čtenářka z Vysočiny

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
Květen: Aby zasvěcený život a především aktivity, které
vedou Bohu zasvěcení lidé ve shodě s Božím plánem, byly
vždy prostorem, v němž působí Duch Svatý.
Červen: Aby srdce každého člověka věřícího v Krista bylo
otevřené k přijetí bratří a sester jiných národností i jiných
náboženství.
Červenec: Aby zasvěcené osoby, díky všímání si potřeb
chudých a nejposlednějších, byly zřetelným znamením
a silným proroctvím pro svět.
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ZPRÁVY
Polsko: Podle průzkumu agentury
CBOS má 62 procent Poláků důvěru
v Katolickou církev. Je to o 4 procenta více než loňského roku.
Fronda 16.2.2015
Jihoafrická republika: Katolický
arcibiskup z Johannesburgu kardinál
Willfried Napier řekl v rozhovoru pro
zpravodajskou agenturu CNN, že afričtí biskupové „si nepřejí, aby letošní říjnový synod biskupů se zabýval
rozvody, ale tím, jak vytvářet dobrá
manželství a fungující rodiny“.
Fronda 20.2.2015
Francie: Sestra známého liberálně levicového intelektuála a politika
Bernarda H. Lévyho, známého svými
ostrými útoky proti katolické církvi,
konvertovala ke katolické víře. Ve své
knize „Ukaž mi svou tvář!“ popisuje
Veronique Lévy svou cestu do církve.
Začalo to již v dětství, když jí kamarádka ze školy věnovala křížek. Ona
tenkrát vyslovila v dětské naivitě
ke Kristu prosbu „Ukaž mi svou tvář!“
Pod vlivem rodinné výchovy však
na to brzy zapomněla a po studiích se
stala odpůrkyní křesťanství v intencích svého bratra. Když jí ale zemřela
babička, které si velmi vážila a u níž
měla silnou morální oporu, propadla
zoufalství a depresi, jež trvala řadu
let. Léčila se u psychoanalytiků a psychiatrů, ti jí však vůbec nepomohli.
Tu si opět vzpomněla na křížek své
kamarádky z dětství a na prosbu k Ježíši „Ukaž mi svou tvář!“ Odcestovala

do Jeruzaléma, kde ji „Boží režie“ přivedla k setkání s katolickým knězem
P. Delfieuxem, který jí poskytl první
informace o katolické víře. Po letech
četby a modliteb poznala, že pravda
je v Katolické církvi a před několika
dny přijala křest. Píše, že ihned poté,
co uvěřila a nalezla oporu v Kristu,
všechny deprese z ní spadly a ona se
stala vyrovnanou a radostnou osobností. To musel konstatovat i její protikatolicky zaměřený bratr.
Katholisches. info 25.3.2015
Německo: Věhlasná katolická publicistka a obránkyně nenarozeného
života Christa Mevesová, známá také
u nás svými články a studiemi, se dožívá 90 let. Během svého života vydala 120 knih a publikovala více než 4
tisíce článků, v nichž analyzuje liberalismus a komunismus jako největší
hrozby pro současnost a pokládá žité
katolické křesťanství za jediný účinný recept a nejúčinnější obranu proti
těmto zlům.
Glaube und Kirche 3/2015
USA: Známá kanadská obhájkyně
nenarozeného života a praktikující
katolička Mary Wagnerová, dnes pobývající ve vězení, obdržela s spolu
s protipotratovým aktivistou z Chicaga Thomasem Breyshou nejvyšší
vyznamenání Summitu Law of Life
za neúnavný zápas na obranu nenarozených dětí.
Nasz Dziennik 30.1.2015
Polsko: Internetový portál „Wirtualna Polska“ uveřejnil několik výzev k zavraždění ředitele katolického Radia

Maryja P. Tadeusze Rydzyka z kongregace redemptoristů. Otec Rydzyk je
v Polsku dlouhodobě znám a oblíben
jako zastánce katolické pravověrnosti
a nenarozeného života. Polský Výbor
obrany před sektami a násilím podal
na prokuratuře proti zmíněnému portálu trestní oznámení.
Fronda 25.3.2015
USA: V Austinu (stát Texas) 52letá
žena vrhla z jedoucího auta zápalnou láhev (tzv. Molotovův koktail)
na skupinu osob modlících se před
potratovou klinikou. Naštěstí nikdo
nebyl zraněn. Obránci nenarozeného
života sdělují, že to není první případ,
kdy někdo zaútočil na lidi modlící se
za nenarozené děti před potratovými klinikami.
Fronda 25.3.2015
Kanada: Obhájkyně nenarozeného života, praktikující katolička Linda Gibbonsová a spolupracovnice
mediálně známé Mary Wagnerové,
byla opět zatčena. Stalo se tak před
potratovou Morgentallerovou klinikou v Torontu, kde držela transparent s nápisem „Proč mámo? Vždyť ti
mohu dát tolik lásky!“ Linda Gibbonsová během posledních 20 let strávila téměř polovinu z nich ve vězení.
Kanadské soudy ji viní – podobně
jako Mary Wagnerovou – z „poškozování soukromého podnikání“, jehož
se údajně dopouští tím, že klientky
potratových klinik odrazuje od nabízených „služeb“.
Nasz Dziennik 25.3.2015

Ve dnech 27.6. – 1.7.2015 se bude na Cvilíně nad Krnovem konat
již 19. Františkánské setkání mládeže

Téma: „Můj záměr pro Tebe je život v plnosti.“ (Jan 10,10)
Přijeď a prožij osobní setkání s Kristem ve společenství mladých lidí.
Z programu:
společenství, společná modlitba, slavení mše svaté, adorace, přednášky a svědectví, sdílení ve skupinkách, koncert Pavla Helana
Informace:
• Pro mládež ve věku 15 – 30 let.
• Účastnický poplatek 400 Kč.
• Závaznou přihlášku s uvedením věku a adresy pošlete
do 17.6.2015 na e-mail: fsm@minorite.cz anebo přes webové
stránky: minorite.cz.
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NÁRODNÍ POUŤ
Rytířstva Neposkvrněné
a čtenářů časopisu Immaculata
Blatnice pod sv. Antonínkem

Neděle

21. 6. 2015

14.30
15.00
16.30
18.00

přivítání poutníků
mše svatá (hlavní celebrant: P. Bogdan Sikora OFMConv, provinciál Řádu minoritů v ČR)
prostor pro vzájemné setkání a sdílení
závěrečná modlitba a požehnání

Rytířstvo Neposkvrněné

Národní centrum MI, Minoritská 1, 602 00 Brno

immaculata.minorite.cz

Foto: Lenka Fojtíková

Program:

NEJVYŠŠÍ, SLAVNÝ BOŽE,
osviť temnoty mého srdce a dej mi, Pane,
pravou víru, pevnou naději a dokonalou lásku,
moudrost a poznání,
abych splnil tvůj svatý a pravý příkaz.
sv. František z Assisi

Řád minoritů
přijímá nové kandidáty
Kontakt:

P. Bogdan Sikora, e-mail: provincialat@minorite.cz
Provincialát Řádu minoritů, Minoritská 1, 602 00 Brno

