


Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 1995
červenec - Jež íš - Abys nám, ó Maria, vyprošovala dar Ducha Svatého, pod jehož vedením 
můžeme oživovat svět.
srpen - Svatá Maria - Abychom v duchu svatého Maxmiliána používali všech morálně dobrých 
prostředků k záchraně svých bližních před hladem, smrtí a věčným zavržením.

Úkon odevzdání se Neposkvrněné
Neposkvrněná, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků a naše nejlaskavější Matko, Tobě svěřil Bůh celý řád milosrdenství. 
Já,...nehodný hříšník, padám k Tvým nohám a pokorně prosím, abys mě celého a úplně přijala za svou věc a vlastnictví 
a udělala se mnou, se všemi schopnostmi mé duše a mého těla i s celým mým životem, smrtí a věčností, cokoliv se Ti 
zalíbí.
Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo o Tobě řečeno: „Ona potře tvou 

hlavu“ a též: „Ty sama jsi na celém světě vyhladila všechny bludy", abych se stal v Tvých neposkvrněných a nejlaskavějších 
rukou užitečným nástrojem k probuzení a největšímu vzrůstu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších a tímto 
způsobem přispěl k co největšímu rozšíření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, 
tam vyprosíš m ilost obrácení a posvěcení, vždyť Tvýma rukama stékají na nás všechny milosti z nejsladšího Srdce 
Ježíšova.
- Dovol mi, abych Tě chválil, přesvatá Panno.
- Dej mi moc zvítězit nad Tvými nepřáteli.
Ó, Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě neutíkají, a zvláště za 
nepřátele církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.

Vážení a milí čtenáři a příznivci časopisu Immaculata,
jsme naplněni velkou radostí, že Vaším přičiněním stále roste počet těch, kteří mají zájem 

o tento náš společný časopis. Děkujeme Vám za Vaši horlivost, s jakou šíříte apoštolské 
dílo Panny Marie. Z dopisů, které přicházejí do redakce, se dovídáme, že Neposkvrněná 
Panna Maria stále dobývá skrze Immaculatu mnoho duší pro svého Syna Ježíše Krista. Je 
proto možné vykonat mnoho dobrého šířením Immaculaty mezi lidmi, kteří ji ještě neznají, a 
to nejen ve své farnosti, ale také během různých poutí a zájezdů na mariánská poutní místa. 
Stačí jen mít u sebe vždy několik výtisků, které můžete nabídnout těm, kteří o ně projeví 
zájem. Panna Maria má určitě velikou radost, když vidí své děti, jak Jí pomáhají zachraňovat 
lidské duše z moci zla. Využijme proto každou příležitost, dokud ještě je  čas, aby se Panna 
Maria mohla při pohledu na nás stále radovat.

Bez významu není ani ta skutečnost, že s rostoucím počtem odběratelů klesají náklady na 
jeden výtisk. Jak již asi všichni víte, došlo v tomto roce k podstatnému zdražení poštovného. 
U novinových zásilek vzrostly ceny dokonce až o 200%. Stále také dochází k postupnému 
zvyšování cen papíru. V souvislosti s tím rostou i výrobní náklady na časopis. Zatím však 
nechceme uvádět skutečné náklady na výrobu časopisu, abychom neodradili nemajetné 
předplatitele, kteří mají rozpaky požádat o zasílání časopisu zdarma nebo za nižší finanční 
dar, než činí skutečné výrobní náklady. Ze srdce proto děkujeme Vám všem, kteří si 
uvědomujete tyto skutečnosti a posíláte nám i něco navíc abychom časopis Immaculata 
mohli nadále rozesílat za stejných podmínek jako doposud. Zároveň se obracíme na všechny 
čtenáře, kteří nám neposlali žádný finanční dar ani v tomto, ani v minulém roce, abyste nám 
alespoň napsali, že Immaculatu čtete anebo půjčujete někomu jinému. Prosíme Vás také 
všechny, abyste, pokud je to možné a nedělá Vám to velké potíže, odebírali na jednu adresu 
více výtisků Immaculaty a pak je rozdali ve Vašem okolí těm, kteří také Immaculatu odebírají. 
Poštovné připadající najeden výtisk je totiž nižší, když posíláme na jednu adresu dva výtisky, 
a pak dále postupně klesá s vyšším počtem výtisků v jedné zásilce. Závěrem Vám všem 
děkujeme za pochopení a vyprošujeme pro Vás dary Ducha Svatého a ochranu Neposkvrněné 
Panny Marie

__________________________________________________________________ Redakce
V Na přední straně obálky socha Panny Marie fatimské z kostela sv. Jakuba v Praze



S v a t á  Z d i s í a v o

Málokdo se z  mocných řídí Ježíšovým výrokem: 
„Kdo je  mezi vámi první, ať je  vaším otrokem! “ 
Správně tuto výzvu chápe z Křižanova Zdislava. 

Jak se vdala na hrad Lemberk, hned j í  služba nastává.

Nevyhání ubožáky, každému chce pomoci. 
í. Ví, že lesní byliny jsou na rozličné nemoci.

Takji o tom poučila je jí matka Sybila. 
Ta z  nich doma na Moravě často léky vařila.

Blízko hradu v  lesním tichu tryská pramen průzračný. 
'' Pohár vody s milým slovem účinek má zázračný. 

Zvlášť, když paní chudákovi přibalí kus pečeně; 
on j i  za to po všech známých vychvaluje nadšeně.

Brzy o ní vědí nuzní z dalekého okolí, 
každý na hrad za ní spěchá, ja k  ho něco zabolí. 

Tu se šťastný nápad zrodí v hlavě paní Zdislavy: 
se svolením manželovým špitál pro ně postaví.

„Když nám Pán Bůh více dává, bude více od nás chtít! "

Tak své čtyři děti učí s druhými se rozdělit. 
Nemocným pak čistí rány, urovnává postele, 

jejich stesky klade k  nohám Pánu v blízkém kostele.

Lidé z  města Jablonného o své paní věděli, 
že i je jí  pilné ruce k stavbě chrámu přispěly. 

Zda se práce pro ni hodí - nemá nikdy obavu. 
Ve všem má jen  na zřeteli Boží čest a oslavu.

Sedm století už přešlo, co j i  Pán Bůh k  Sobě vzal, 
na Lemberk však prosebníci přicházejí za ní dál...
Také my se obracíme s prosbou kpaní Zdislavě:
„Pomáhej své české zemi i své rodné Moravě! “

Květa Kotápišová



u r n iý  o  t m  J u n  F m n í  I Ĺ  v  n m í  v lm i í

Po pěti létech jsme mohli spolu se všemi 
lidm i dob ré  vů le  znovu  p rož íva t rados t 
z návštěvy papeže Jana Pavla II. Jeho pobyt 
v naší vlasti začal 20. května poté, co na letišti 
v Praze - Staré Ruzyni přistálo v 10,54 hod. 
letadlo italské společnosti Alitalia, z něhož 
vystoupil Svatý otec se svým doprovodem. Po 
úvodním přivítání panem prezidentem a po 
vojenské přehlídce se Svatý otec pozdravil 
s přítomným i politickým i činiteli, biskupy a 
věřícími. Při setkání s litoměřickým biskupem 
Kouklem vzpomněl Svatý otec na zesnulého 
kardinála Trochtu, jemuž, jak sám řekl, byl na 
pohřbu. Po pozdravech následoval projev pana 
prezidenta, v němž oficiálně přivítal Svatého 
otce na půdě naší vlasti, nyní v jiné politické 
s ituac i než byla při jeho  první návštěvě, 
v situaci, kdy revoluční euforie přešla v životní 
realismus. Podtrhl své přesvědčení významu 
této návštěvy nejen pro věřící, ale i pro všechny 
lidi dobré vůle v naší vlasti. Svatý otec začal 
svůj proslov myšlenkou: „Překypuji radostí,“ 
kterou později rozvedl.
Vyjádřil svou radost, že 
může opět zavítat do této 
země. Ve svém projevu 
vzpomněl svou předchozí 
návštěvu a chvíle, kdy na 
tom to letišti mohl obej
mout blahé paměti Fran
tiška kard. Tomáška, kte
rý byl, podle jeho slov,
„symbol pokorné a živou
cí síly tohoto lidu". „Když 
jsem  přije l poprvé, vaše 
církev vycházela z kata
komb," uvedl mimo jiné 
Svatý otec a vzpomněl 
celou řadu význačných 
osobností, které v minu
losti prokázaly své vy
soké morální kvality v boji 
za pravdu a spravedlnost.
Papež rovněž zdůraznil, že přijíždí do této vlasti 
jako - posel pokoje - a vyjádřil své přesvědčení, 
že „bolestné události minulých sta letí musí 
přispět k vzájemnému smíření a porozumění

mezi jednotlivým i církvemi“. Jako hlavní cíl 
podtrhl kanonizaci svatých Jana Sarkandra a 
Zd is lavy z Lemberka, která proběhne 21. 
května 1995 v Olomouci. Z tohoto důvodu bude 
jeho návštěva Prahy pouze krátká, ale o to 
in tenz ivně jš í, jak  zdůrazn il. N icm éně ne
znam ená to, že by Svatý o tec na Prahu 
zanevřel. Jak sám přítomné ujistil, je rozhodnut 
zavítat sem na slavnosti milénia mučednické 
smrti sv. Vojtěcha, které budou probíhat v roce 
1997.

Po skončení oficiálního přivítání se Svatý 
o tec v papam obilu  p řesunu l z le tiš tě  na 
Pražský hrad, kde se zúčastnil oběda s biskupy 
naší vlasti. Odpoledne pak měl na apoštolské 
nunciatuře setkání s představiteli jiných církví, 
které jsou v naší vlasti. Odtud se odebral na 
Strahovský stadion, kde v 17,30 hod. zahájil 
po přivítání pražským arcibiskupem  a pri
masem českým  M iloslavem  kard. V lkem  
s přítomnými věřícími bohoslužbu slova. Své 
hlavní m yšlenky v prom luvě soustřed il na

poslání katolické Církve, která, jak ukazuje 
Evangelium, je  založena na apoštolech, a proto 
se plným  právem  nazývá apoštolská. Jak 
zdůraznil opět, světci nemají být znamením



rozdělení, ale mají být naopak znamením, které 
má sbližovat všechny k sobě.

Po závěrečném  požehnání Svatý otec 
poděkoval všem přítomným ve svém mateř
ském polském jazyce a prohlásil, že čeština

není tak vzdálena polštině, a proto je možné si 
porozum ět. Pozdravil rovněž své krajany 
z Polska, kteří se bohoslužby zúčastnili. Ze 
S trahovského  stad ionu Svatý o tec odje l 
k připravenému vrtulníku, který ho přepravil do 
Olomouce.

S e tkán í v O lom ouci na zde jš ím  le tiš ti 
začínalo za deštivého počasí, které ovšem 
nem ohlo um enšit radost a nadšení, které 
projevovaly tisíce věřících při příjezdu Svatého 
otce. Mnozí poutníci radostí plakali, zvláště 
když měli možnost vidět Jana Pavla zblízka 
při jeho projížďce v papamobilu mezi sektory 
neředínského letiště. Po příchodu Svatého otce 
k oltáři jej pozdravil metropolita moravský a 
arcibiskup olomoucký Jan Graubner a stejně 
jako včera na Strahovském  stadionu, kde 
Svatého otce přivíta l arcibiskup pražský a 
primas český Miloslav kard. Vlk, mu popřál 
jménem shromážděných poutníků vše nejlepší 
k jeho  narozeninám . Rovněž i arcib iskup 
Graubner vyzdvihl význam přítomnosti Svatého 
otce především  pro povzbuzení věříc ích

v našem národě. „D nes ukážete na dvou  
konkrétních lidech, že svatost je  možná," řekl 
mj. arcibiskup Graubner.

Po p řiv ítá n í požádal h lavn í p o s tu lá to r 
procesu Svatého otce, aby ohlásil dva nové 

světce. Ti mu byli před 
přítomnými věřícími před
staveni kratičkým i živo- 

„  topisy, které četli a rc i
biskup G raubner, jako  
pastýř diecéze, v níž pů
sobil Jan Sarkander, a 
biskup litoměřický Josef 
Koukl, v je h o ž  d iecéz i 

i působ ila  bl. Z d is lava . 
Poté Svatý otec prohlásil 
oba kandidáty na svato
řečen í za sva té  a do 
poruč il je jich  úctu ne
jenom místní církvi, jak 
tom u bylo  dosud , ale 
církvi celého světa. Po 
slavnostním Gloria, jímž 
byla vy jád řena  radost 
celého shromáždění nad 
dvěm a novým i svě tc i, 
kte ří byli dáni věříc ím  

k úctě a následování - svatý Jan Sarkander pro 
svůj příklad věrnosti svému kněžskému poslání 
i za cenu života a svatá Zdislava z Lemberka 
jako příklad věrné a obětavé m anželky - 
následovala bohoslužba slova. Svatý otec ve 
své homilii podtrhl slova Evangelia, kterými Pán 
Ježíš povzbuzuje své apoštoly: „Odcházím a 
přijdu zase k  vám!" Vyzdvihl myšlenku, že kdo 
miluje Ježíše, žije podle Jeho Evangelia a 
zachovává Jeho přikázání... Ve večeřadle  
v Letnicích není přítom ný Kristus, ale Duch 
svatý začíná působit v apoštolech a přetvářet 
jejich srdce... Evangelium dnešní neděle jasně  
směřuje k  založení Církve, jak podtrhl Svatý 
o tec .... Hlásání Evangelia přineslo hojné plody 
i zde na Moravě a v okolních zemích. Svatý 
otec znovu zdůraznil svou radost, s níž zavítal 
do této staroslavné země, a to především proto, 
aby společně s námi mohl slavit svatořečení 
Zdislavy a Jana Sarkandra. Oba jsou příkladem 
pro věřící; Zdislava jako příklad pro křesťanské 
rod iny  v té to  zem i, k te ré  jso u  je jím  ne 
docenitelným pokladem. A Jan Sarkander



příklad věrnosti svému kněžskému stavu až 
do sm rti. K u lm inačn ím  bodem prom luvy 
S va tého  o tce  byla prosba o odpuštěn í, 
směrovaná k představitelům protestantských 
církví. Svatý otec řekl: „Já, papež, prosím  
jm énem  všech katolíků za odpuštění křivd, 
které byly spáchány na nekatolících !“ Svatý 
otec takto znovu potvrdil slova, která pronesl 
po svém příletu, totiž že přichází jako posel 
pokoje. Ještě více tento postoj podtrhla slova 
o odpuštění všech křivd ze strany katolické 
C írkve, které  byly spáchány v h is to rii na 
ka to líc ích . Po mši sva té  a závěrečném  
požehnání se Svatý o tec ješ tě  pozdravil 
osobně s přítomnými kněžími, kteří k němu 
jednotlivě přistupovali po schodech hlavního 
oltáře.

O dpo ledne  pak S vatý o tec abso lvova l 
setkání s m ládeží na Svatém Kopečku, při 
němž v prom luvě navázal na téma svatby 
v Káni ga lile jské . Po něm se odebral do 
biskupské rezidence, aby zde přenocoval, a 
d ru h ý  den z rá n a  o d le tě l v rtu ln íke m  do 
polského Skoczova, kde se po mši svaté, 
která proběhla za účasti statisíců věřících, 
se tka l s p ředstav ite li C írkví, prezidentem  
Polské republiky a předsedou polské vlády.

Z Polska se Svatý o tec přem ístil před 
sedm ou  ho d ino u  na le tiš tě  v O s tra v ě - 
Mošnově, kde se krátce setkal s premiérem 
vlády Václavem Klausem, a po rozloučení 
odletěl letadlem zpět do Říma.

Co n a p sa t na z á v ě r to h o to  k rá tkého  
přehledu návštěvy Svatého otce? Snad jen 
to, že se opět potvrdila jeho úloha v Církvi - 
úloha pastýře a učitele, který chce být se 
svými bratry, aby je  mohl povzbuzovat ve víře 
a vést je k ní, protože mu byli svěřeni stejně 
ja ko  kdysi P etrov i. I když jsm e nem ohli 
přehlédnout, že fyzická kondice Svatého otce 
se vzhledem k přestálým úrazům v poslední 
době výrazně zhoršila, přesto energie, která 
z N ěho v y z a řo v a la  a k te ro u  se sn a ž il 
ro z d á v a t každým  s lo ve m , poh ledem  a 
setkáním, rozhodně nenasvědčovala tomu, 
že utrpení, které tento papež v poslední době 
p rož ívá , ho z lom ilo . Spíše  naopak, na
bývám e  d o jm u , že se pro N ěho s tá vá  
tajemným zdrojem síly, která mu pomáhá i 
v Jeho věku překonat nemalé obtíže, spojené

s jeho apoštolskými cestami, a povzbuzovat 
b ra try  ve víře. Jeho slova „N ebo jte  se!" 
p ronesená  na počátku  je h o  p o n tifiká tu , 
proklamuje svým příkladem i dnes a dává tak 
příklad hodný nejvyšší úcty a následování. 
Nyní je  řada na nás, abychom děkovali na 
prvním místě Všemohoucímu Bohu za toto 
se tkán i a prosili, aby Bůh popřál tom uto 
svému věrném u služebníkovi hojnost po
třebných milostí a požehnání, aby Církev, 
kterou mu svěřil, vedl tak jako doposud věrně 
a neohroženě k Nejvyššímu Pastýři Ježíši 
Kristu.

Br. Metoděj R. Hofman, OFMConv.

S v a t ý  o t e c  

m  a p o š t o ls k ý c h  m s t š & h

„Proč jezdíš po světě?“ zeptal se Svatého 
otce jedenáctile tý  m in is tran t během jeho 
návštěvy v římské farnosti sv. Benedikta.

„P ro tože  ce lý  svě t není jen  z d e ,“ od
pověděl papež, „četl jsi o tom, co řekl Pán 
Ježíš? - Jděte a učte všechny národy.- A 
proto tedy cestuji po celém světě.“

L idé se různě d íva jí na ty to  papežovy 
cesty. Novináři přinášejí různá vysvětlení a 
ohlasy veřejného mínění na tyto cesty. Jedni 
je  schva lu jí, d ruzí k ritizu jí. Č asto někdo 
nadhodí otázku, která trápila již  Jidáše, když 
v idě l lít na Jež íšovy  nohy d rahocennou  
vo ň a v k u . „K d o  p la tí p a p e ž o v y  ce s ty?  
N em ohly by se ty m iliony použít na jiné, 
potřebnější věcí?“

Tato kritika se dostala také k uším Jana 
P av la  II. K dyž n ě k te ří p o u k a z o v a li na 
sku tečnost, že jeho  návštěva  v A ustrá lii 
s tá la  o m noho v íce  než cesta  ang lické  
k rá lovny  A lžb ě ty , papež p o h o to vě  o d 
p o vě d ě l, že je h o  p o s e ls tv í m ě lo  vyšš í 
hodnotu , i když tím  nechtě l podceňova t 
návštěvu královny. Svatý otec vidí ve svých 
cestách po světě v první řadě evangelizaci. 
A za tu je  potřeba umět přinášet i hmotné 
oběti.



Chceme-li vědět skutečné důvody a po
hnutky samotného papeže, proč tak často 
cestuje, musíme vyslechnout jeho samého. 
Naštěstí mu novináři tuto otázku opakovali již 
víckrát a papež na ni vždy ochotně odpověděl.

Když se před několika lety vracel z Afriky 
do Říma, měl s novináři během letu zajímavý 
rozhovor. Ptali se ho, zdali už v prvém roce 
svého pontifikátu plánoval své apoštolské 
cesty po světě.

„Ne,“ řekl, „nezačal jsem tyto cesty plánovat

v prvním roce svého pontifikátu, ani jsem je 
nechtěl dělat nějakým systematickým způ
sobem. Ale myslím, že od první chvíle byla ve 
mně k té to  m isi jakás i náklonnost... jako 
kdybych si ji nesl ve svém nitru.“

Je to zkušenost Církve již  od samotného 
je jího začátku, zkušenost apoštola Pavla, 
zkušenost Petra. Církev se projevuje v apo
štolském následnictví. Projevuje se i tak, že 
vstupuje do nitra celého Božího lidu. Když 
biskup navštěvuje společenství své církve, je 
také opravdovým poutníkem. Přichází do té 
zvláštní svatyně, kterou je  Boží lid. Především 
to platí o římském biskupovi. Takto smýšlel

už Jan XXIII. a papež Pavel VI. otevřel tuto 
novou cestu...

„N ěkte ří ale vaše cesty  k r it iz u jí ,“ řekli 
novináři.

„Myslím,“ odpověděl Svatý otec, „že tu jde 
často o předsudky. Někteří v západní Evropě 
říkají: Papež by neměl dělat takové oslavy, 
neměl by sh rom ažďovat takové  zástupy, 
protože to je  triumfialismus, který je překážkou 
ekumenickému procesu. Bylo by o mnoho 
lepší, kdyby šel raději navazovat dialog. - Ale 

vždyť právě to dělám každý 
den s lidmi, které vidím. Dě
lám to během  svých a p o 
štolských návštěv. Tak jsem 
to dělal i ve Spojených státech 
s biskupy, kteří později poslali 
delegaci na setkání ve Vati- 
káně; bylo to velice užitečné. 
Což tohle není dialog? Což 
není dialogem příprava cesty 
a potom i cesta  sam otná? 
Nebude dialogem cesta, která 
se uskuteční ve Skandináv
ských krajinách s bratry lu
terány?"

„Je možné udělat nějakou 
b ilanc i tě ch to  papežských 
cest?" ptali se dále novináři.

„Ne, bilanci ne," odpověděl 
Jan Pavel II. „Není možné dát 

vyčerpávající odpověď o způsobu takové 
procedury, protože se stále vyvíjí, je ještě stále 
v evoluci. Budu i nadále pokračovat v těchto 
cestách, dokud mi dá Prozřetelnost sílu. To, 
co se stalo po atentátu, kdy jsem nabyl opět 
svých tělesných sil a tedy i možnost znovu se 
vydat na cesty a ještě více je zintenzívnit, to 
vše mne utvrdilo v přesvědčení, že jsou tyto 
ces ty  už ite čn é , že i nadá le  je  tře b a  je  
organizovat. Žádá to Církev. Žádá to koncil 
jako povinnost, jako rozkaz. A proto opakuji: 
O všem rozhoduje Prozřetelnost, ona všechno 
řídí...“

zpracováno podle II Tempo, 1989 
Mariánske zvony



Svatá Zdislava -
Svatořečení naší paní Zdislavyje radostnou 

událostí pro celou církev v naší zemi. Modleme 
se, aby přineslo i trvalé duchovní ovoce.

Paní Zdislava, ač žila ve 13. století, je 
skutečně moderní světicí, která nám má co říci. 
Zamysleme se nad jejím významem pro naši 
dobu. Čím a jak k nám mluví paní Zdislava, 
jaké je její konkrétní poselství pro náš život? 
Mohli bychom říci, že zvláštní význam paní 
Zdislavy lze shrnout do pěti bodů:

1. je  matkou a manželkou,
2. je  vzorem angažované laičky,
3. je v nejlepším slova smyslu hraničářkou,
4. nebojí se nového, je průkopnicí,
5. nespokojuje se s málem.
Paní Zdislava je patronkou rodin, ochránkyní 

a v naší době, kdy je rodina tak ohrožena, si 
potřebujeme připomínat vzory matky, man
želky, křesťanské rodiny. Jestliže dnešní krize 
rodiny vyrůstá ze sílícího egocentrismu a často 
i pohodlí, pak rodina paní Zdislavy kořenila 
v  její víře, naději, lásce -je jí obětavé lásce. To 
je  i recept pro dnešní křesťanské rodiny - 
hluboká osobní víra, naděje, láska a oběť 
matky je  hlubinou bezpečí pro celou křes
ťanskou rodinu.

Paní Zdislava však byla nejen vzornou 
matkou, ale v pravém slova smyslu anga
žovaným laikem. Její pomoc všem nemocným, 
trp ícím , chudým, potřebným, je jí podíl na 
stavbě chrámu, je jí spolupráce s kněžími je 
nám vzorem i dnes.

Uctíváme paní Zdislavu jako hraničářku ... 
působila na hranici tehdejší civilizované země 
v pohran iční oblasti, ale tato hranice ne
znamenala uzavření, oddělení, ale naopak. 
Byla výzvou k šíření. A v tomto smyslu stojí i 
dnes církev na hranici s dnešním „moderním1' 
světem, který už nezná Boha, ale ani často 
pravou obětavou lidskou lásku a opravdovou 
kulturu lidské osobnosti. I my stojíme na hranici 
a jsme vyzýváni, abychom se neuzavřeli do 
sebe, do svého malého společenství, v němž 
je nám snad tak dobře.

Paní Zdislava žila ve velmi složité době, plné

moderní světice
přechodů a novot v životě společnosti i církve. 
Církev prožívala své jakési tehdejší aggior- 
namento. A paní Zdislava se rozhodně nebála 
novot... to by se jinak nepřiklonila k novému 
řádu dominikánů, ale tak, jak  se nabízela 
možnost, věnovala by se spolupráci obvyklým 
způsobem. A tak je nám výzvou, abychom se 
ani my nebáli a neohlíželi se jen za minulostí.

A konečně paní Zd is lava se rozhodně 
nespokojila s málem, nebyla m inim alistka. 
V je jí době bylo zvykem, že urozené paní se 
věnovaly dobročinnosti, ale do určité míry, jaká, 
možno říci, patřila k obrazu dobré křesťanské 
šlechtičny. Paní Zdislava nehleděla na tento 
obraz, ale na potřebu trpících a je jí spolupráce 
s kazatelským řádem a začlenění do něho bylo 
projevem touhy dát se plně Bohu, církvi, 
bližním.

Zamysleme se, prosím, proto nad těmito 
otázkami:

1. Jak mi může být vzorem Paní Zdislava 
v rodině? Jaká je moje láska, moje oběť anebo 
můj egocentrismus?

2. Kde a jak se mohu angažovat pro církev?
3. Kde jsou hranice mého církevního světa 

a jak tam mohu působit (slovem, příkladem, 
modlitbou)?

4. Jak přijímám nové věci v církvi? Nemám 
zbytečný strach?

5. N espoko ju ji se ve svém  ž ivo tě  jen 
s málem? Co bych mohl více?

Úctu paní Zdislavy šířila především domini
kánská rodina. Její součástí je  i sekulární 
institut Dílo blažené Zdislavy, který spojuje 
zasvěcené ženy (se sliby čistoty, chudoby a 
poslušnosti) v životě společném i v původním 
p ros třed í ve svě tě  a, pod le  ide je  svého 
zakladatele, široký okruh spolupracovníků - 
žen, mužů, mládeže, rodin, kteří chtějí ve svém 
životě žít podle vzoru paní Zdislavy především 
vzorným rodinným životem a angažováním se 
v církvi. Všichni tvoří jednu rodinu s různými 
úkoly. Zveme vás do této rodiny.

MUDr. Jitka Krausová
Bližší informace na adrese: Dílo blažené Zdislavy 

Dominikánské nám. 1, 412 01 Litoměřice



U BUNKRU HLttOU
Bylo to právě v té to  době, m ezi sedm ým a 

desátým rokem věku, kdy Rajmund prožil nej
o b d iv u h o d n ě jší záž itek  svého děts tv í. Je to 
skutečnost, k terou  žárlivě střežil v sobě jako  
tajemství, které ani slovíčkem nezjevil žádnému: 
především nikomu ze svých přátel a pak nikomu ze 
svých spolubratři. Skutečnost, kterou vyjevila teprve 
několik let po jeho smrti jediná osoba, která mimo 
něho samého o tom věděla: byla to právě Marie 
Dqbrowská.

O této době bude vypravovat jeden soused, že 
„Rajm und byl povahou velm i veselý, byl plný 
života. Říkal mně, že je tak plný veselí, jak byl svatý 
František, a že by si chtěl rozprávět jako svatý 
František s ptáčky ...“ .

Snad pro tyto františkánské sklony, nebo snad 
jednodušeji proto, jak  to dělají všichni chlapci, 
obdivoval a záviděl kamarádům, kteří měli jakékoliv 
zvířátko, třebas nějakého ptáčka, a jem u věnovali 
všechnu svou pozornost a s ním si hráli. Stalo se, 
že si tajně koupil vajíčko a vložil ho k vysezení do 
kurníku u sousedů. Bude mít také svého ptáčka, i 
když to bude jen kuřátko, ptáček z plebejské rasy, 
který dovede jen hrabat...

Když se to M arie D^browská od sousedky 
dozvěděla, ona, která odvažovala každý troník na 
vážkách lidského potu, usoudila, že Rajmund tímto 
nákupem překročil míru. Výprask byl tentokrát ještě 
vydatnější než jindy.

Ale nebyla to palčivá bolest těchto památných 
výprasků, co způsobila Rajmundovi zvláštní bolest: 
byl to spíše povzdech, který pronesla matka při 
jed n o m  takovém  p o tre s tán í hlasem  hluboce 
lítostivým: „Řekni mi jen, můj synu, co z tebe 
bude?“

V n ás led u jíc ích  dnech M arie  D ^brow ská 
s podivením zpozorovala u chlapce změnu. Častěji 
než dříve vklouzl za záclonu, jež zakrývala domácí 
oltářík, a zůstával tam dlouho na kolenou a s pláčem 
před Madonou z Čenstochové; anebo si zašel do 
kostela ve vesnici a tam se slzami v očích zůstával 
dlouho před oltářem Matky Boží. A pokaždé, když 
vycházel z kostela v Pabianicích, anebo se vynořil 
ze záclony oltáříku, zdál se mít tvář úplně změněnou 
a byl hodnější. Byl tak hodný, že Marie D^browská 
si jednou pomyslila: „Tohle dítě je  nemocné.“ A 
začala se ho vyptávat, co se mu stalo.

N ejdříve se R ajm und snažil nedat žádnou 
odpověď, svěsil hlavu a stál zticha. Ale matka dobře 
znala své dítě a věděla, na kterou klávesu má uhodit, 
aby přemohla jeho nemluvnost.

„Poslouchej, Rajmunde,“ řekla mu „ty víš, že 
m atce máš říc t všechno. Snad bys nechtěl být 
neposlušný...“

Při m ateřském  odvolání se na neposlušnost 
nebylo žádných tajemství na světě, co by se měla 
zachovávat.

Nechrne však vypravovat Marii D^browskou.
„Třesa se dojetím a se slzami v očích mně řekl: 

Od toho dne, co jsi mi, mami, dělala výčitky a ptala 
ses mě, co ze mne bude, prosil jsem  hodně Pannu 
Marii, aby mně sama řekla, co ze mě bude. Jednoho 
dne, kdyžjsem byl v kostele a znovu jsem  se jí tázal, 
zjevila se mi Matka Boží. Držela v ruce dva věnce, 
jeden bílý a druhý rudý. S láskou se na mě dívala, 
ptala se mě, zda chci ty dva věnce. Bílý znamenal, 
že si zachovám čistotu, druhý, že budu mučedníkem. 
Odpověděl jsem, že si vezmu oba. Tehdy se Matka 
Boží na mě sladce podívala a zmizela...A že mi 
chlapec pověděl pravdu, to dokazuje jeho radikální 
změna. Od té doby to nebyl chlapec jako dříve a 
častokrát se zářícím zrakem se mnou ještě mluvil o 
mučednictví jako o své horoucí touze. A já  jsem  se 
na to připravovala jako Matka Boží po proroctví 
Simeonově...“

Mezitím prvorozený František po obecné škole 
začal chodit do vyšší obchodní. Rusové zrušili 
v okupovaném kraji bývalého polského království 
spoustu škol, jen  několik jich nechali, a to většinou 
ty, co byly velmi nákladné. V pabianickém kraji, 
kdo chtěl pokračovat ve studiu, neměl jiný výběr 
než obchodní školu.

„Zatím ho pošleme tam,“ tak usoudili manželé 
Kolbeovi, přesvědčeni, že se o další postará Pán 
Bůh.

Pro Rajmunda zase nastala doba práce v obchodě 
a doma, aby nahradil matku. Doma šlo všechno 
dobře. „Pomáhal mně starostlivě ve všem - bude 
vypravovat Marie D^browská - dokonce snažil se 
mi připravit nějaké překvapení tím, že vynašel něco 
nového k jídlu.“ V obchodě už to tak dobře nešlo.

Ne, že by se zmýlil v počtech. Už ve škole 
dokonce ukázal zvláštní nadání pro matematiku a 
dovedl provést výpočty a úkoly tak složité, že 
spolužáci zůstali na něj koukat s otevřenou pusou. 
Ne, ne, počítat dovedl dobře. Jen nedovedl nechat 
si zaplatit! A tak jednoho dne dobrý tatík Kolbe



potřásl hlavou a řekl: „Jestli se jednou staneš 
obchodníkem, můj synu, pak já  budu biskupem.“ 
„A já  královnou,“ dodala matka.

Jednoho dne Marie D^browská potřebovala jisté 
obklady pro jednu nemocnou a poslala Rajmunda 
do lékárny, aby jí koupil prášek, který k tomu 
potřebovala.

„Dejte mi Vencon graeca,“ řekl chlapec lékár
níkovi nenuceně a latinskou formuli opakoval 
přesně, jak  to slyšel od matky.

„Co ty víš o vencon graeca?“ s údivem řekl 
lékárník, který za tolik  let, co tu v kraji konal 
lékárnickou službu, neslyšel vyslovit latinské 
slůvko, kromě toho, co říkal velebný pán u oltáře.

To je  latinský název prášku, který potřebuje 
maminka,“ upřesnil Rajmund.

„A jak  to víš, že je  to latinsky?“
„Poněvadž se chodím e učit latinsky k páteru 

Jakowskému.“
„Jak to: chodím e? Ty a kdo ještě? A jak  se 

jm enuješ? A kde bydlíš? A do které třídy chodíš?“ 
Rajmund mu řekl, že k páteru Jakowskému chodí 

on ajeho bratr František a že jsou Kolbeovi z domku 
u hřbitova, že bratr chodí do první třídy obchodní 
a, bude-li Pán Bůh chtít, bude knězem; on že zase 
vypomáhá doma, poněvadž nejsou tak bohatí, aby 
rodiče mohli dát na studie oba dva. K tomu by bylo 
třeba hodně peněz...

„Můj chlapče,“ řekl lékárník „byl by to zločin 
nechat tě tak. Co bys tomu řekl, kdybys ke mně 
chodil na hodiny, na konci roku bys mohl dohonit 
bratra, složit zkoušky zároveň s ním a začít s ním 
druhou třídu?“

„Toho dne - bude vzpomínat Marie D^browská 
- přiběhl Rajmund domů s větrem o závod a 
s rozzářenýma očima mi sděloval, jaké velké 
štěstí ho potkalo. Od toho dne začal chodit k panu 
lékárníkovi na hodiny a ten hodný, sam ou 
Prozřetelností poslaný pán ho připravil tak dobře, 
že Rajmund skutečně dohonil bratra, a tak oba 
mohli zároveň postoupit do druhé třídy.“

A tak plán, že Rajmund bude obchodníkem, 
byl definitivně pohřben, i když pro nedostatek 
jiného výběru škola, kterou se svým bratrem 
navštěvoval, se honosila názvem Vyšší obchodní 
škola.

Uplynulo několik let a kolem velikonoc r. 1907 
několik páterů, minoritů skláštera Lagiewniki, 
přišlo do Pabianic kázat misie. Všichni Kolbeovi, 

otec, m atka i ch lapci, seřazeni v jed n é  řadě, 
poslouchali všechna kázání. Bylo to při posledním 
kázání, kdy skazatelny bylo oznámeno, že se ve 
Lvově otevře konvikt pro chlapce, kteří by se cítili 
povoláni zasvětit se Bohu v řádu sv. Františka.

Rajm und a F ran tišek  si rychle m ezi sebou 
vyměnili pohled a to stačilo. Za chvíli nato v sakristii 
požádali ony pátery, aby je přijali do konviktu.

V říjnu  toho roku oba chlapci dali sbohem  
mamince. Pro Marii D^browskou ona chvíle, třebas 
byla tolik vytoužená, přece patřila k  nej bolestnějším 
okamžikům jejího života: dva synové, kteří se ubírají 
tak daleko ... František čtrnáctiletý, Rajmund sotva 
třináctiletý...

Tatík K olbe je  vyprovodil hezký kus cesty, 
převedl je  tajně přes hranice, a tak došli do Krakova, 
do polské části okupované Rakouskem, v Krakově 
je posadil do vlaku a zůstal na peróně, aby jim  mohl 
zamávat šátkem své „sbohem“, dokud chuchvalec 
kouře se nerozplyne v dalekých oblacích směrem 
ke Lvovu.

Za několik roků Julius Kolbe uvidí odjíždět 
Josefa, třetího syna; také on vstoupí do františkán
ského konviktu. A dům zůstane prázdný, příliš 
prázdný pro něho a pro ženu.

Potom také manželka pocítí, že se jí v duši znovu 
ozývá touha, kterou pociťovala jako dívka, přímo 
mu to oznámí a on svolí, aby za touto touhou šla.



Tak Maric D^browská bude hmoci ukojit svou 
touhu obětovat se Bohu a zároveň utišit stesk po 
svých synech a prozatím se usadí u sester benedik
tinek ve Lvově, nedaleko františkánského konviktu. 
A až se chlapci přestěhují do Krakova, pojede tam 
za nimi s ještě větší radostí, poněvadž ona, Marie 
Dí\browská - náležející k Třetímu řádu františkán
skému, který musila opustit u sester benediktinek - 
usadivše se nadobro u sester feliciánek, sester 
Třetího řádu sv. Františka, bude mít jasný pocit, že 
se vrátila do vlastního domova.

Také tatík Kolbe, který zůstal v Pabianicích sám, 
zlikviduje malý textilní podnik, zanechá zahrádky 
a odebere se do Krakova, kde vstoupí do františkán
ského kláštera jako terciářský oblát. Ale v jeho věku 
si těžko bude zvykat na klášterní život.

Odjede tedy do Čenstochové. Každým rokem 
vodil celou svou rodinu do Čenstochové, a to i 
v dobách velmi zlých, v dobách největší bídy. Nyní 
tam pojede sám a otevře si tam  malý krám ek 
s devocionáliemi.

Brzy však pocítí, jak  v něm plane polský žár po 
svobodě, přidá se k osvobozeneckému hnutí své 
vlasti proti područí carskému. A když v srpnu 1914 
vypukne první světová válka, odebere se na ruskou 
frontujako dobrovolník. Ale bude zajat, v kapse mu 
najdou ruské dokumenty, dokumenty jeho země, 
okupované od Rusů, postaví ho před vojenský soud, 
odsoudí ho pro velezradu a oběsí ho v Olkuszi.

Polsko bude na něho vzpomínat jako na jednoho 
z tolika hrdinů boje o svobodu.

Také František, prvorozený, při vypuknutí války 
neodolá a vstoupí do legií, které se vzbouřily proti 
carskému jhu. Vystoupí prozatímně z kláštera, po 
tři roky bude povstalcem a bojovníkem a odnese si 
z boje mnoho ran. Po skončení války ho lékaři 
prohlásí za klinicky zdravého, ale až požádá o 
znovupřijetí do řádu, představení ho prohlásí za 
„nevhodného pro řeholní život.“

Uplyne mnoho let, a až Hitler vyvolá druhou 
světovou válku a poplení polskou půdu, František 
Kolbe se znovu vrátí mezi povstalce, aby znovu 
bojoval za svobodu svého národa.

Roku 1943 gestapo ho vyhledá a v dlouhatánském 
vlaku s dobytčími vozy, do kterých nacpou vězně, 
bude také František odvezen do tábora Osvětim, 
jako před dvěma lety jeho bratr páter Maxmilián 
Kolbe.- A o Františkovi se už nikdo nic nedozví.

S.C. Loril, Kronika jednadvaceti dnů 
- pokračování

s U c k z s  c o & o t l  z & z Ä u T L ©  LuS xso í 
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„Raduj se, m ilostip lná, PÁN je s tebou" 
panenská Matko, jaká radost mohla být pro 
Tebe větší? Jaká milost mohla být velkolepější 
než ta, která Ti byla přiznána přímo od Boha? 
Je vůbec možné si představit něco víc ob
šťastňujícího a oslnivějšího? Vše je naprosto 
vzdáleno od zázraku, který spatřujeme v Tobě, 
všechno je pod Tvým omilostněním. Vše, co 
známe ve světě, i to nejvíc ceněné, touto Tvou 
slávou je zastíněno.

Kdo by Ti mohl tuto důstojnost upřít? Z Tebe 
se narodil Bůh - kdo by neodstoupil stranou a 
Tobě s radostí nepřenechal první místo a 
přednost? Vidím Tvé vysoké postavení nad 
veškerým stvořením a v nejvyšší chvále pravím 
„raduj se, milostiplná, PÁN s Tebou“. Vždyť 
nejen lidé dostali podíl na Tvé radosti, ale také 
nebeské mocnosti jej obdržely.

Ty jsi opravdu „požehnaná mezi ženami", 
protože jsi prokletí Evy změnila v požehnání, 
způsobila jsi, že Adam, předtím zasažený 
prokletím a ležící v prachu, obdržel požehnání 
skrze Tebe, Tvým prostřednictvím zazářilo všem 
lidem požehnání Otcovo a osvobodilo je od 
prastaré kletby.

Naši předkové došli skrze Tebe spásy - vždyť 
Ty porodíš Záchrance, kterýjim připraví božskou 
spásu! Ty jsi požehnaná mezi ženami, protože 
jsi vydala plod, který nese Zemi spásu, který ji 
vykoupil z prokletí, jež rodilo jen trní.

Jsi požehnaná nad všechny ženy - Ty, 
pozemská žena, stala ses Matkou Boha. Ten, 
který se z Tebe narodil, je opravdu Bůh, který 
se stal člověkem: proto právem jsi nazývána 
Bohorodičkou, protože skutečně Boha rodíš.

Boha samotného jsi nosila v komnatě pod 
svým srdcem. Jeho, který jako člověk v Tobě 
přebývá a z Tebe vystupuje jako Ženich, který 
všem chystá radost a rozdává světlo celému 
vesmíru.

V Tobě, Panno, si Bůh zřídil svůj svatostánek 
jako v nejsvatějším, zářícím nebi. Jako gigant 
půjde svou životní cestou, jež pro všechny živé 
vede k záchraně, která je  rozepjata od nej
vyššího nebe k nejvyššímu nebi, aby vše naplnil 
božským žárem a životodárným světlem.

Sofronius Jeruzalemský (+ 638)



Dne 13. května letošního roku vysvětil plzeňský 
biskup Mons. František Radkovský v Plzni- 
Doudlevcích kapli sv. Maxmiliána Kolbeho, která 
je součástí Památníku obětem zla. Zakladatel 
Památníku pan Luboš Hruška byl jako mladý 
poručík československé armády zatčen komu
nistickou represivní mocí. V nejhorších vězeních a 
koncentrácích strávil v těžkých podmínkách 
jedenáct let svého života. Utrpení, které zde zakusil, 
ho přivedlo k víře v Ježíše Krista. Božím řízením se 
na celu dostal kněz, který ho vedl na cestě víry a 
připravil ke křtu. Křest pan Hruška přijal ve 
vězeňské cele. Po propuštění z vězení se pustil do 
práce při výstavbě Památníku, ve které mu pomáhal 
jeho otec, manželka, děti, několik přátel a také 
akademický sochař Roman Podrázský z Přibyslavi.

Obrátili jsme se na pana Hrušku a požádali jej, 
aby nám odpověděl na několik otázek:

Zakladatel Památníku obětem zla - Luboš Hruška
1. Kdy se zrodila myšlenka postavit Památník 

obětem zla a v čem vidíte jeho význam?
Myšlenka vybudovat Památník obětem zla se 

zrodila v padesátých letech na „Nových samotách“ 
v leopoldovské pevnosti - likvidačním táboře pro 
politické vězně. Tisíce prošlapaných hodin - pět kroků 
tam, pět kroků zpět. Vzpomínkami i myšlenkou na 
budoucnost člověk brousil mozek, aby se nezbláznil. 
Tak se zrodila i tato myšlenka. A význam Památníku?: 
Příležitost poklonit se památce obětem veškerého zla, 
najít cestu k pokoře, k usmíření a odpuštění.

2. Kdy jste se poprvé setkal s postavou sv. 
Maxmiliána Kolbeho?

Kdysi jsem četl knížku „Světlo a  stín“ a okamžitě 
se Maxmilián Maria Kolbe stal tím „mým svatým“, 
mým příkladem.

3. Proč jste se rozhodli zasvětit kapli Památníku 
právě sv. Maxmiliánovi?

Kdo dokázal kromě Krista obětovat svůj život za 
bližního? On to dokázal, proto jsme zasvětili kapli 
jemu.

4. Co Vás zaujalo nejvíce na sv. Maxmiliánovi?
Skromnost, pokora, houževnatost, plná oddanost, 

láska a úcta k Panně Marii, bezmezná ochota k oběti. 
To byl kněz-minorita, svatý Maxmilián Maria Kolbe.

Děkujeme za rozhovor a přejeme vám, aby 
Památník obětem zla pomohl v duchovní a mravní 

Kaple sv. Maxmiliána v Plzni - Doudlevcich obrodě našeho národa. Redakce



Výzva k podpoře Mendlovy zdravotní pojišťovny
w

o ?Bratři a sestry v Kristu!
„V lastní poslání, které Kristus svěřil církvi, nepatří do oblasti politické, 
hospodářské nebo sociální. Cíl, který jí vytkl, je  rázu náboženského. Přesto 
však právě z tohoto náboženského poslání vyplývají úkoly, světlo a síla, které 
mohou sloužit k vybudování a upevnění lidské společnosti podle Božího 

zákona... Je sice pravda, že zde nemáme trvalou vlast, ale hledáme budoucí; jsou však na 
omylu ti, kdo se domnívají, že proto mohou zanedbávat své pozemské povinnosti... Křesťané, 
jdoucí za příkladem Krista, jenž pracoval jako řemeslník, se mají spíše radovat, že mohou 
vykonávat všechny své pozemské činnosti... k Boží slávě.“ (Gaudium et spes, 42-43)

Kde je toho zapotřebí, má církev podněcovat díla, která mají sloužit všem. Na území naší 
vlasti začíná působit Mendlova zdravotní pojišťovna, která v duchu Kristova evangelia deklarovala 
ochranu zdraví a života od jeho početí až po přirozenou smrt. Proto nepodporuje zabíjení 
nenarozených dětí, ale zajišťuje komplexní zdravotní péči a maximální důraz klade na prevenci 
onemocnění. Je jedinou zdravotní pojišťovnou s touto filosofií na území naší vlasti a je  otevřena 
všem občanům ČR bez rozdílu vyznání.

Čeští a moravští biskupové vysoce hodnotí iniciativu Mendlovy zdravotní pojišťovny, která 
staví na křesťanských morálních zásadách. Také já doporučuji vám, kněžím a věřícím, abyste 
se u této pojišťovny přihlásili.

Zdravotní pojištění je v ČR povinné a je garantováno státem. Nikdo tedy nic neriskuje, když 
se k té to  pojišťovně přihlásí. Mendlova zdravotní pojišťovna poskytuje všem záruku, že finanční 
prostředky budou řádně využity v systému zdravotního pojištění.

Aby mohla pokračovat ve své činnosti, musí během několika měsíců dosáhnout počtu 
50 000 pojištěnců. Jestliže naši pojišťovnu nevybudujeme nyní, další možnost již mít nebudeme.

Prosíme vás všechny, abyste podpořili toto dílo. Pamatujte na jeho zdar také ve svých 
modlitbách.

biskup Vojtěch Cikrle

Pozn. redakce: Tato výzva platí i pro důchodce. Stačí jen napsat na adresu: Mendlova 
zdravotní pojišťovna, tř. Legionářů 9, 58601 Jihlava a požádat o zaslání přihlášky. Pojišťovna 
pak už všechno za vás zařídí. Nezapomeňte uvést zpáteční adresu.

Kardinál Glemp varuje
Polský primas kardinál Józef Glemp ve svém 

postním  kázání ve Varšavě varova l, že i 
dem okra tický s tá t může být hrozbou pro 
Církev, pokud v jeho čele budou stát lidé jí 
nepřátelsky nakloněni. Poukázal též na právní 
kličku formulace „odluka Církve od státu". To 
znamená, řekl kardinál, že Církev nesmí mluvit 
do státních záležitostí. Tak to totiž interpretují 
zastánci té to  odluky. Přitom ale nikde se 
nesetkávám e s opačnou fo rm ulací - to tiž  
„odluka státu od Církve“ . Kdyby byla použita i 
ona, znamenalo by to, že stát nesmí zasahovat

do vn itrocírkevn ích  zá lež itos tí. Pokud se 
v právní terminologii jednostranně užívá pouze 
term ínu „odluka Církve od stá tu“ a nikoliv 
současně „odluka státu od Církve“ , znamená 
to, že stát může do vn itrocírkevních  věcí 
zasahovat: rozhodovat o nominaci biskupů, 
obsazení c írkevních  úřadů, o odstraněn í 
náboženství ze škol atd. Tato jednostranná 
formulace vytváří právní podklad levicovým a 
C írkvi nepřáte lským  politikům  pro takové 
zásahy.

Radomír Malý



M11 v každodenním apoštolátu
Jednou si stěžoval sv. Maxmiliánujeho bratrAlfons 

v době, když byl ještě studentem, že nic neorganizuje 
ve věci Rytířstva Neposkvrněné a nevyvíjí žádnou 
speciáln í apošto lskou činnost. Tehdy obdržel 
následující odpověď: „Bez pochyby více vykonáš 
pro slávu Boží a spásu duší, když se budeš učit 
poslušnosti, než kdybys konal zázraky, ale proti 
vůli Boži.“

Z dopisů , které p řicházejí od členů MI do 
Národního centra, je  vidět jednakjejich horlivost, tj. 
snahu o obrácení co možná nejvíce lidských duší a 
jejich posvěcení v souladu s programem hnutí MI, 
jednak i určité starosti; nevědí, jak to mají uskuteč
ňovat, protože, jak  sami říkají, jejich život je takový 
obyčejný a mají potíže s uskutečněním  nějaké 
apoštolské akce.

Všem odpovídáme podle slov sv. Maxmiliána: 
„Odevzdali jsme se zcela Neposkvrněné do jejího 
vlastnictví skrze Úkon zasvěceni. Ona je bezpochyby 
ncjdokonalcjším nástrojem v rukou Božích; my máme 
být zase nástrojem v jejích neposkvrněných rukou. 
Jak tedy přemůžeme co nejrychlcji a nejdokonaleji 
zlo na celém světě? Když Jí dovolíme, aby nás vedla. 
A právě toto je ta jediná a ncjdůlcžitčjší věc.“ Ve 
skutečnosti „život členů MI spočívá vtom , aby se 
nechali Matkou Boží vést kdykoli a kdekoli, jak se Jí 
to bude líbit.“ Stálá a stále dokonalejší poslušnost je 
„praktickým rytířstvem Neposkvrněné“.

Diplom MI doporučuje všem členům dva konkrétní 
úkoly: nosit u sebe Zázračnou medailku a alespoň 
jednou denně se pomodlit střelnou modlitbu: „O 
Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se 
k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě neutíkají, 
a zvláště za nepřátele církve svaté a za ty, kdo jsou Ti 
svěřeni.“ Není to nic velikého, ale zakladatel MI 
považoval tu to  m odlitbu  za velm i důležitou . 
Vysvětloval, že „obrácení je milostí a milost je  třeba 
vyprosit. Pokud se však všichni členové MI budou 
horlivě každý den modlit tuto modlitbu, bylo by 
možné, aby prosby tolika věřících zůstaly bez účinku?

Vůli Přesvaté Matky poznáváme nejlépe ve světle 
jejího příkladu. Když se podíváme na přední stranu 
diplomu MI, vidíme grafiku, na které Neposkvrněná 
drtí hlavu hadovi, jež znázorňuje biblickou větu 
z Vulgáty: Ona potře tvou hlavu, (satane) (Gn 3,15).
O. Maxmilián přemýšlel takto: „Neposkvrněná a had 
- hle živý protiklad lásky a nenávisti k Bohu a k tomu,

co je Boží, poslušnosti a neposlušnosti vůči Bohu, 
svatosti a hříchu.“ Ona říká Bohu vždy „ano“, satan 
vždy „ne“. Když dnes mnoho svedených volno- 
myšlenkářskou zásadou chce rozhodovat bez ohledu 
na vůli Boží o tom, co je  dobré a co je  zlé, my 
odporujeme této zhoubné zásadě a snažíme se po 
vzoru Neposkvrněné odpovědět Bohu vždy ochotným 
„ano“. Satan se toho velmi obává, a proto dělá všechno 
pro to, aby nás duchovně oslabil. Zel, velmi se mu to 
v dnešní době daří. Je proto zapotřebí, aby se náš 
národ morálně obrodil. Je třeba důstojně uctívat Boha, 
posilovat rodinné svazky, zříci se nenávisti, vy
svobodit se z pout alkoholismu, odmítnout rozvody, 
přestat zabíjet nenarozené děti a mít v úctě ty, kteří 
žijí v čistotě a jsou čestní. Krátce řečeno,je třeba bez 
nějakého „ale“ dodržovat Boží přikázání, zvláště pak 
přikázání lásky k Bohu a k bližnímu. Zde může MI 
plnit velmi významnou úlohu. „Máme učit celý svět, 
aby se vůle všech shodovala s vůlí Boží skrze 
Neposkvrněnou“. Nejúčinněji působí dobrý příklad, 
svědectví života. Naše neustálá snaha, abychom nikdy 
nezůstali v hříchu a abychom se stále více podobali 
Neposkvrněné, vydá spásonosné ovoce. „Takto 
budeme vyzařovat světlo Neposkvrněné a šířit kolem 
sebe její vůni.“ Síla dobra se ukáže mocnější než 
pohoršující síly zla.

Máme se také snažit o zachovávání církevních 
přikázání, které se nacházejí v Kodexu církevního 
práva. Také toto právo je projevem Kristovy vůle, 
který v církvi ustanovil autoritu a požaduje od svých 
věrných, aby se jí podřizovali. Podle slov svatého 
Maxmiliána je Kodex vůlí Neposkvrněné. I nadále 
církev požaduje, aby byly křtěny děti v prvních 
týdnech po svém narození. Dále požaduje účast na 
mši svaté o nedělích a předepsaných slavnostech a 
zdržení se těch prací, které brání uctívání Boha a 
patřičném u odpočinku; alespoň jednou v roce 
přistupovat ke svátosti smíření a k svatému přijímání; 
v pátky konat kající skutky a na Popeleční středu a 
Velký pátek dodržovat přísný půst. Dnes církev 
potřebuje nejvíce poslušnost a právě Rytířstvo 
Neposkvrněné má dávat příklad této vzorné po
slušnosti.

Kromě zachovávání Božích a církevních přikázání 
máme každý den vyplnit všechny povinnosti, které 
požaduje náš stav nebo zaměstnání a také snášet 
mnohdy těžkosti a utrpení.



Snažme se v tom všem vidět vůli Neposkvrněné a 
využít toho všeho, aby Ona mohla zachraňovat duše. 
Před každou prací se vyplácí vzbudit dobrý úmysl. 
Nechrne se ve všem vést Neposkvrněnou, a pak 
apoštolát, dobývání duší pro Ježíše skrze N e
poskvrněnou, bude stále účinnější... Teprve na soudu 
Božím poznáme, kolik tajemství milosti se kolem 
nás uskutečňuje a kolik lidí dosáhne skrze nás spásu, 
i když jsme to vůbec nečekali.

Když o. Maxmilián navštívil poprvé Polsko jako 
misionář, řekl svým řadovým spolubratrům: „Škrá
bání brambor, praní prádln - pomáhá v posvěcování 
stejně jako kupř. misijní cesta do Japonska. Užitek 
pro misionáře je z těchto nejnižších prací veliký; 
nejedno obrácení může být spíše ovocem nej- 
obyčcjnčjších skutků splněných řádně v polském 
Niepokalanově a s dobrým úmyslem než misijní 
práce v Japonsku.“ Poukazoval na příklad sv. 
Terezie od Dítěte Ježíš, která se podobným způsobem 
stala patronkou misií, i když se nikdy nevzdálila za 
zdi Karmelu, Jak velice mu záleželo, aby se toto 
přesvědčení vrylo hluboko do vědomí, svědčí jeho 
dopis zPaw iaka: „Dovolme Neposkvrněné, aby 
nás stále dokonaleji vedla, kamkoli a jakkoli chce, 
abychom se skrze dobré plnění povinností pri
čiňovali o to, aby pro její lásku byly získány 
všechny duše.“

Toto je nejdůležitější apoštolát, od kterého se 
nemůže osvobodit žádný člen. Je přístupný každý 
den a pro všechny, také pro ty, kteří jsou zcela 
pohlceni náporem práce, a také pro děti a nemocné. 
Zevně není MI něčím neobvyklým, protože jak to 
zdůraznil sv. Maxmilián, je  to plnost katolického 
života, ale v nové formě, která spočívá ve spojení 
s Neposkvrněnou, naší Prostřednicí u Ježíše. Když 
Jí obětujeme všechny naše každodenní práce, Ona 
je obětuje Bohu, ale již „jako své vlastní“, a proto 
neposkvrněné, čisté, které mají samozřejmě mnohem 
větší hodnotu. V tom spočívá tajemství úspěchu 
Rytířstva Neposkvrněné.

Udělejme proto zpytování svědomí, zdali bychom 
v budoucnu nem ohli p ln it lépe všechny naše 
povinnosti, abychom Jí projevili naši lásku a tím ještě 
více potěšili Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Každý rok, 
každý měsíc, každý den a každou chvíli prožijme 
v úzkém spojení s N eposkvrněnou, aby na nás 
splývalo stále více milostí a skrze nás i na jiné duše. 
Pocítí to naši nejbližší a také mnoho bližních 
v odlehlém světě.

Rytíř Neposkvrněné - zpracováno podle RN

V S I K I O
Když jsem studovala po válce na učitelském ústavě 

v Brně na Poříčí, setkala jsem se tam se vzácnou a 
moudrou ženou paníprofesorkou Marii Matějovskou. 
Drobná, s kulatou tváří, upřímnýma očima, s 
drdůlkem šedivých vlasů dovedla svou energií a 
mravním postojem působit na nás mladé, ještě citově 
nevyzrálé dívky.

Sama, ač neprovdaná, vychovala hocha a dívku z 
dětského domova a kdyžje se vzděláním a morálními 
zásadami propustila do života, vzala si na výchovu 
další párek opuštěných dětí. Tak si vybudovala 
vlastní velkou rodinu a krásné zázemípro stáří. Nikdy 
nebyla opuštěna. Děti se k ní vždy s láskou a 
vděkem rády vracely. Plat melu nevelký, všeho bylo 
po válce nedostatek, ale to u n í nehrálo roli. Pro ni 
byla důležitá výchova k mravnosti a k práci.

Nám, svým žačkám, říkala: „Děvčátka, dostala jste 
od Boha veliký dar, velké věno - nádherný zlatý dukát 
nevinnosti. Záležíjen na vás jak  s ním naložíte - zda 
je j rozměníte na drobné mince, které budete rozdávat 
na potkání, anebo si je j uchováte pro toho, kdo ho 
bude hoden - vašeho muže. Ten pak toto věno jistě  
ocení a vám by bylo líto, kdybyste mu mohly nabídnout 
jen chudý groš.“

Měla jsem to štěstí, že jsem potkala muže, který 
nečekat ode mne hmotné statky, ale dovedl ocenit můj 
dar. I  on měl moudrého otce, který mu v době 
dospívání radil: „Nezneužívej, hochu, teď své mužné 
síly, abys jednou v manželství neselhal jako muž, 
když to pak budeš potřebovat!“

V tomto duchu jsem vychovala též své děti a obě 
naše dcery si své „ věno “přinesly do manželství. Jejich 
dcery, naše vnučky, jsou asi velmi nemoderní, neboť 
i ony se řídily touto zásadou. Třebas bylo na středních 
školách v té době rozšířeno, že se každá dívka do 
maturity musí zbavit svého panenství, odmítly se 
účastnit tohoto nesmyslného dívčího závodění.

Po těchto všech zkušenostech vím, že uchování 
čistoty u obou partnerů, zvláště pak u ženy, hraje v 
rodině velmi důležitou úlohu pro založení zdravé a 
šťastné rodiny. Mládež, která propadla sexu a 
promiskuitě, střídá své partnery bez lásky a v 
ponížení, si připravuje budoucnost třicetiletých 
vyžilých starců, dívek, stojících v noci na silnici 
našich západních hranic, a dětí, které se z rozvrá
cených rodin utíkají k drogám. A ďábel se z toho 
raduje a tomu tleská.

Jaroslava Procházková



Problém zvaný katedrála, aneb Co komu slouží?
rozhovor s panem Vítem Cigánkem, kostelníkem katedrály sv. Víta

O pražské gotické dominantě se dnes 
hovoří s mnoha uměle vyvolanými em o
cemi. Co tomu říkáte vy, jako zaměstnanec 
této „instituce“?

Čím více se o katedrále mluví, tím méně se 
někdo zajímá o poměry, které panují přímo 
uvnitř. Katedrálu jako takovou založil již sv. 
Václav a zasvětil ji sv. Vítu - i v tom je její 
posvátnost. Je tedy stará přes tisíc let a ne jen 
šest set let, jak se někteří lidé mylně domnívají. 
Je to kostel jako každý jiný, slouží 
k bohoslužbám a od samého po
čátku ji spravovala církev.

Kdy se zde bohoslužby konají?
Mše svaté jsou v neděli do

poledne. Večer jsou pak nešpory a 
po nich průvod do svatováclavské 
kaple. Ten se koná již  od dob 
V la d is la va  Jage lonského , tedy 
celých pět set let. Ve všední dny je 
mše svatá jen brzy ráno, v době, 
kdy je ještě Pražský hrad opuštěný.
Pak už je chrám celý den k dispozici 
turistickému provozu, i když mnozí 
z návštěvníků by se během dne 
nebo večer mše svaté rádi zú 
častnili.

Často dnes slyším e, že ka
tedrála církvi nikdy nepatřila. Jak 
je  m ožné tv rd it veře jnosti ta 
kovou nepravdu?

Ona to totiž svým způsobem pravda je. 
Nejedná se tu tedy, například u dr. Mahlera, o 
vyloženou lež, ale o demagogické zneužívání 
právní skutečnosti. V přesném majetkoprávním 
smyslu kostely opravdu nepatří církvi, ale samy 
sobě. Církev samotná to tak ustanovila proto, 
aby si například farní úřad nemohl z farního 
kostela coko liv přiv lastn it. (Tím méně za
šantročit do ciziny!) Chrám je samostatným 
právním subjektem proto, že v duchovním (a 
psychologickém ) smyslu patří Bohu a tak 
vlastně i všemu lidu. A právě pro tento posvátný 
charakter kostelů byla jejich správcem vždy 
církev. Pan dr. M ahler správně říká, že 
katedrála patří „Bohu a národu". Jenomže lidé,

odchovaní komunismem, Boha z těchto úvah 
rovnou vyřazují a národ ztotožňují se státem.

A s tím dr. Mahler chytře kalkuluje.
Když jsem více jak před rokem slyšel tohoto 

bývalého kom unistického ideologa poprvé 
mluvit v rozhlase, musím přiznat, že jsem byl 
nadšen. Konečné jsem slyšel m luvit o du
chovním významu katedrály, její výjimečnosti, 
o sep je tí české h is to rie  se sva tov ítskou  
katedrálou - a hlavně mě nadchla myšlenka,

že by konečně církev v péči o katedrálu měla 
spolupracovat se státem. Není to ale církev, 
která nechce spolupracovat s tím druhým 
partnerem. A pokud jde o soudní spor: církev 
je napadána, že se o katedrálu soudí, což je 
nedůstojné. K soudnímu sporu došlo totiž na 
popud státu. Správa Pražského hradu chtěla 
původně katedrálu církvi odevzdat, ale raději 
to chce mít na základě soudního výroku, a tak 
vyzvala církev, aby podala žalobu.

Je vidět, že celý spor je živen i velkou 
nevědomostí lidí v oblasti náboženských a 
církevních záležitostí.

I ti, kdo vedou proticírkevní právní kampaň, 
mluví o „katedrále" nebo o „chrámu sv. Víta" -



nikoli o mauzoleu nebo muzeu. Už tím popírají 
sami sebe. Slovo „katedrála“ znamená, že se 
jedná o kostel biskupa; je  v něm umístěn 
biskupský stolec = katedra. A druhý název zase 
jasně vyjadřuje, že je to objekt sakrální - navíc 
zasvěcený světci - čili kostel katolický. Farní a 
filiální kostely prostřednictvím farních úřadů 
spravu je  a rc ib iskupstv í. A le chrám  a rc i
biskupský spravovat nesmí!

N ení to  zv láš tn í, že se ten to  národ  
najednou tolik zajímá o kostel?

Silné, ale povrchn í em oce ženou lidi 
k bouřím proti církvi. Ale v jejich nitrech je 
ještě cosi jiného, čeho si ani nejsou vědomi.

Mořský příboj bije do skály, ale pod hladinou 
proudí voda opačným směrem. Tak i náš 
a te is tický  národ. Pokud má nějaký vztah 
k svatovítskému chrámu, pak v důsledku toho, 
že se jedná o kato lický kostel. Kdyby jím 
nebyl, pak by v něm neležel svatý Václav. 
Kdyby nebyl stavěn pro Boha, v duchu tradic 
a intencí církve, zdaleka by nebyl tak veliký a 
krásný - a vlastně by to ani nebyl on. Ani 
krá lové by se v něm nedali ko runova t a 
pohřbít. Vždyť oni všichni byli katolíky. Zdálo 
by se, že ateistům i liberálům by měl být bližší 
Národní pam átník na Vítkově, stavěný na 
oslavu husitských tradic. A přece k tomuto 
mausoleu lidé žádný vztah nemají.

Určitá kom paktnost bohoslužebného  
prostoru katedrály je narušena náhrobkem  
českých králů. Převažují tendence přemístit 
náhrobek někam jinam, jelikož z lavic za ním 
není dobře vidět na oltář?

Dříve jsem se k tomuto názoru přikláněl, ale 
v poslední době jsem čím dál více přesvědčen, 
že má zůstat na svém místě. Mrtví mají zůstat 
tam, kde od začátku leží. Je to vlastně výsada: 
mít všechny ty krále mezi sebou.

O velkých svátcích a událostech, kdy 
slouží mše pan kardinál, je  kostel plný. 
Jinak jsou bohoslužby velmi málo navště
vovány. Čím je to způsobeno?

Malá návštěvnost běžných bo
hoslužeb je jednak způsobena 
přemírou turistů, kteří ruší při mši 
svaté - a tak jde věřící raději jinam; 
jednak tím, že na Hradčanech bydlí 
poměrně málo lidí. V  jiných měs
tech bývá ka ted rá la  up rostřed  
městské zástavby. Ale i to má svůj 
význam. Vidím v tom výraz určité 
vznešenosti této katedrály, neboť 
ona je  jakoby „vyzdvižena nad 
pahorky", jak říká Písmo - je  jakoby 
povznesena  nad m ěsto. Jako  
takové skutečné poutní místo, kam 
chodí lidé ne proto, že to mají 
blízko, ale pro to místo samotné. A 
tak by to mělo i být.

M yslíte, že veřejné m ínění, 
které je zmanipulované, nakonec 
ovlivní výsledek sporu?

Katedrála bude jistě opět patřit 
církvi - až nastanou lepší časy. Zda se vrátí již 
nyní, to nedokáži odhadnout. Ale to ostatně 
není hlavní věc, má-liji církev ve správě. Chrám 
přežil komunismus, přežije i dobu současnou.
I pod státní správou se sv. Vít dočká doby, kdy 
opět zavládne spravedlnost. Podstatné není 
jeho  v las tn ic tv í či sp rávcovstv í, ale jeho 
duchovní vzkříšení. Aby chrám znovu ožil 
liturgií a modlitbou, aby hroby našich světců 
nebyly opuštěny.

D oufejm e, že tak ja k  Bůh má vždy  
poslední slovo, dopadne všechno tak, jak 
je  to v Božím plánu. A jednou umlknou  
hlasy, které Božímu lidu nepřejí.

Rozmlouvala Janka Procházková

Janka Procházková s Vítem Cigánkem v pražské katedrále



Pravda je  jen jedna
I když všichni nemilují pravdu, jedině ona 

může být základem trvalého štěstí.
P ravda  je  jedna . Je to znám o, avšak 

v praktickém životě se někdy chováme tak, 
jako by „ano“ i „ne“ v téže věci mohlo být 
pravdou. Není těžké zpozorovat ve svém 
jednání, že někdy se chováme v souladu 
s vírou v Boží Prozřetelnost nad námi; jindy 
máme příliš mnoho starostí, jako by tato Boží 
P rozřete lnost neexistovala. A přece Boží 
Prozřetelnost buď je, anebo není. Podobně je 
například pravdou, že já tato slova píši, a ty, 
drahý čtenáři, je čteš. A proto nemůže být 
pravdivé opačné tvrzení, že já jsem to nepsal 
anebo že ty jsi to nečetl. Protože „ano" i „ne“ 
v téže věci nemůže být pravdou. Pravda je buď 
„ano“ anebo „ne“, protože pravda je jen jedna.

Pravda je  mohutná. Kdyby někdo chtěl 
popřít, že ani já jsem to nepsal a ani tys to 
nečetl, pak se nezmění pravda, ale ten, který 
to popírá, se bude mýlit. I kdyby takových lidí 
bylo více, nijak se to nedotkne pravdy. I kdyby 
dokonce všichni lidé na celém světě tvrdili, 
tiskli, filmovali a přísahali po celé věky, že ani 
já jsem to nepsal, ani tys to nečetl, pak to 
všechno dohromady nedokáže rozdrtit žulu 
pravdy, že já jsem psal a tys četl.

Také Pán Bůh v žádném případě nezmění 
ani nemůže zm ěnit pravdu, protože On - 
v podstatě je  skutečnou Pravdou. Jaká je 
m oh u tn o s t p ravdy! M ohutnost sku tečně  
nekonečná, Boží.

Uznání pravdy
A proto žádnou pravdu nemůže nikdo 

změnit, ale může ji jen hledat, nalézt, uznat a 
pak svůj život jí přizpůsobit, jít cestou pravdy 
ve všech záležitostech a zvláště těch, které 
souvisí s posledním cílem života, vztahem 
k Bohu, tj. ve věcech víry...

Pod sluncem neexistuje člověk, který by 
nehledal štěstí. Samozřejmě, že ve všem, co 
děláme, se nám štěstí jeví v té nebo jiné formě 
jako cíl, ke kterému spějeme. Štěstí, které však 
není vystavěno na pravdě, nemůže být - stejně 
jako pravda sama - trvalé. Jedině pravda může

být a je trvalým základem štěstí jak jednotlivců, 
tak i všech lidí.

Každý systém politický, ekonomický anebo 
společenský se musí opírat o skutečný reálný 
stav věcí a nemůže holdovat neopodstatněným 
tvrzením a nápadům vybujelé fantazie.

Sv. Maxmilián Maria Kolbe

C f g a t t i ^ á i O V
Usiluji-li lidé, třebas i organizovaně, soustavně a 

ve velkém měřítku, o nějaké dobro, je  to nejen 
potěšitelné, ale i snadno pochopitelné. Vždyť každý 
člověk v nitru touží po štěstí, pravdě a kráse. U 
mnohých pak tato touha po dohru převažuje nad 
špatnými sklony, vede k úkonům vůle, jež se projevují 
dobrými skutky. Čím víc dobré vůle kdo takto 
projevuje, tím silněji je  skrze své svědomí veden 
Svatým  Duchem k je š tě  v ě tš í lásce. Tak žije  
přirozený, vpravdě lidský život. Na druhé straně 
můžeme snadno chápat i to, že se lidéjako jednotlivci 
dopouštějí různých špatností. Naše lidská přirozenost 
je  v důsledku dědičné viny narušena, a tak naše 
touha po štěstí často směřuje nesprávným směrem a 
k nesprávným cílům. Známe to všichni až moc dobře 
z vlastních zkušeností. Přesto máme většinou vcelku 
dobrou vůli.

Ze Písmo mluví výslovně o „lidech dobré vide“ 
však nepřímo vypovídá o tom, že ne všichni j i  nutně 
m usí mít. Je to ale vůbec možné, že by někteří lidé 
byli tak špatní a vědomě působili zlo? Rozhodně zde 
nemůžeme na nikoho konkrétně ukázat. Ikdyž někdy 
vidíme, že zlo, je ž  určitý člověk způsobil, je  veliké, 
nemůžeme posuzovat jeho vůli, neboť nevidíme do 
jeho nitra. Tyto soudy si Bůlt vyhradil pro sebe. Oto  
víc je  však potřeba učit se hodnotit samotné lidské 
jednáni a jeho výsledky - rozlišovat dobro a zlo. To 
proto, abychom věděli, čeho se přidržet, co (popřípadě 
koho)podporovat a čeho (koho) se varovat. Zvlášť, 
když je  někdy i zlo šířeno soustavně, prom yšleně a 
ve velkém rozsahu. To se nám kolikrát ani nechce 
věřit. A přece to nemůžeme přehlédnout. Totalitní 
režimy nedávné doby jsou toho jasným důkazem. Ale 
naše přání bývá otcem myšlenky, a tak mnozí z nás 
sam i sobě namlouvají, že teď už. je  to celkem  
v pořádku, že zlo působíjen jednotliví lidé nebo jejich 
menší skupinky mezi sebou. Nakonec i existenci



samotného ďábla mnolio lidí neuznává; je  to tak pro 
ně příjemnější.

Takovéto slepé víry v neexistenci zlých sil a jejich 
mohutného působení ve světě využívá ďábel k tomu, 
aby svůj boj skrýval Skrytévojsko může přece bojovat 
účinněji než viditelný nepřítel. A že sílaje i v jednotě, 
to ví satan rovněž. On, který dovede lidi rozeštvávat 
(zvláště tehdy, chtějí-li konat nějaké dobré dílo), 
dovede i sjednocovat ty, jež se dali do služeb zla. Satan 
zlo nejen působí, ale i organizuje. Jako neviditelná 
duchová bytost, která si udržuje kontrolu nad velkým 
množstvím dalších zlých duchů, má dobré před
poklady k tomu, aby svůj boj vedl velmi účinným 
způsobem, totiž jednotně a skrytě.

To však neznamená, že zlo musí mít všude a vždy 
stejnou podobu. Ďábelje velmi inteligentní, není však 
vševědoucí ani neomylný. I  on je  do značné míry 
odkázán na zkušenosti, proto experimentuje: zkouší 
různéformy působení na jednotlivce (malomyslnost 
- lehkomyslnost; nevěra - pověra; přecitlivělost - 
bezcitnost); i na celou společnost (diktatura - 
liberalismus; kolektivismus - individualismus). 
Nesmí nás tedy mást, že například dva špatné režimy 
se k sobě staví nepřátelsky. Vždyť stejně je  to u 
různých m afií i jednotlivých lidí. Nebývá vždy „zlý 
proti hodnému“; právě dva zlí lidé, dva zlé režimy se 
mezi sebou obvykle nenávidí. Nenávistné boje a války 
pak rozhodně nejsou tím, co by našemu odvěkému 
nepříteli vadilo.

Právě v současné době, kdy máme zkušenosti 
s různými typy moderních společenských systémů, 
máme příležitost pozorovat jejich společné rysy. Dřív 
jsm e snad ani netušili, že ty systémy, je ž  proti sobě 
v m inulosti ostře vystupovaly, mohou být jen  
špičkam i téhož ledovce. V různých systémech  
probíhá v podstatě stejný boj proti pravdě, mravnosti 
a pravé víře, konkrétně proti katolické církvi a 
Svatému otci zejména.

Naši nepřátelé nepotřebují bojovat otevřeně proti 
celému Božímu zákonu. Dáme-li se svést, abychom 
přestali dodržovat jen  jedno přikázání, nebudeme už 
Žít podle Desatera. Nějaké „devatero" či „osmero“ 
neníjiž Božím zákonem, ale jeho padělkem. Hradby 
v pevnosti stačí prorazit v jednom, dvou místech, aby 
byla dobyta. Proto jen  v určitých speciálních  
oblastech se projevuje tak silný, intenzivní a otevřený 
boj. Proto je  naše církev tolik napadána právě kvůli 
svém u učen í o úctě k lidském u životu a jeh o  
předávání.

Bůh by mohl všechny útoky zlého ihned zarazit,

zlo a trápení ze světa okamžitě vymýtit. Ale On si nás 
nechce zde na světě pěstovat jako nějaké nerozumné 
tvory. Nechce nás chovat, ale vychovat. Počítá  
s naším rozumem a vůlí. Je to pro nás velká výsada, 
že můžeme zapojit své lidské schopnosti do Božího 
působení. Bůh nepotřebuje naši duchovní aktivitu, 
naše sebeovládání. M y sam i je  potřebu jem e, 
abychom si mohli získat skutečné zásluhy za své 
skutky. Abychom se jednou mohli radovat nejen 
z Boží lásky, která nás vedla životem, ale i ze svého 
vlastního rozhodnutí pro Boha.

Právě tak dobro ve světě nepotřebuje Bůh, ale my. 
Proč by se On měl o nás dopodrobna starat a 
připravovat nám pohodlné životní cesty, když my 
bychom se o Něj nezajímali a nebyli Mu vděční? 
K čemu by byly takové cesty a jak  by nám mohly 
prospět? Proto je  tak potřebné nejen mít vnitřní vztah 
k Bohu, ale také ho projevovat a uskutečňovat, za 
dobro se obětovat a prosit. Proto je  tak nesmírně 
cenná pom oc a přímluva Panny Marie a všech 
svatých.

Vít Cigánek

/n memoťrarcv 
André Frossard

2. února 1995 zemřel ve věku osmdesáti let známý 
francouzský publicista André Frossard. Jeho otec 
patřil k  zakladatelům Francouzské komunistické 
strany a byl jedn ím  z m inistrů tak zvané Třetí 
republiky. A theisticky a antiklerikálně vychová
vanému André Frossardovi se dostalo milosti náhlé 
konverse, kterou popisuje v knize „Bůh je, já  jsem  
ho potkal", vydané poprvé v roce 1969. Tato kniha 
se na Západě stala bestsellerem a byla vydávána v 
m noha desítkách  vydání. U nás vyšla  v n a 
kladatelství Zvon v roce 1992.

Od svého obrácení se André Frossard sta! na poli 
publicistiky rozhodným bojovníkem za katolickou 
víru a získal tak vysokou vážnost, že byl v roce 1987 
p ř i ja t  za  č lena  F ra n co u zské  akadem ie . B y l 
hodnocen jako „osam ělý b o jo vn ík" pro ti ro z
kladným tendencím  v Církvi po  II. Vatikánském  
koncilu, které byly do Církve implantovány mnohými 
heretickými theology.

(podle Informationsblatt der Priesterbruderschaft 
St.Petrus - A.Loula)



ť V

e ® o f v e l t e  w o  f l č l f  l i l ,  I i a f j g  © O CH?
Ano, i dnes prostřednictvím Neposkvrněné, 

Prostřednice všech milostí. Mohu to potvrdit 
mnoha podivuhodnými událostmi v mém osobním 
a kněžském životě.

Díky Bohu, dostalo se mně i mým bratrům té 
milostí, že jsme byli křesťansky a nábožensky od 
dětství vychováváni. Zvláště chci poděkovat za tuto 
výchovu své mamince, která nás učila modlit a 
vedla k Bohu.

To byl silný základ, díky jemuž jsem nakonec 
proplul všemi životními úskalími a otřesy. A nebylo 
jich málo a byly těžké, až nakonec ve třiatřiceti 
letech jsem se rozhodl pro kněžství.

Nebudu zde popisovat nejrůznější znamení a 
podivuhodné skutečnosti, které se týkaly tohoto 
rozhodování, jež nebylo lehké. Ale chci se zde 
zmínit o zásadním předělu v mém kněžském životě, 
jenž v mém případě znamenala návštěva Medj- 
ugorje. Mohu v té souvislosti hovořit o veliké 
milosti obrácení, protože zde na tomto místě jsem 
opravdu prohlédl. U vědom il jsem si mnohé 
skutečnosti svého osobního a kněžského života, 
které jsem chápal jako normální, a nikdy jsem o 
nich nepřemýšlel.

Ale došlo i k velice silným impulzům. Od svých 
šestnácti let jsem byl svázán démonem nikotinismu. 
Několikrát jsem se již vážně snažil přestat, ale vždy 
to ztroskotalo. Spolubratři v semináři mi říkali: 
„Petře, prosím  tě, zapal si, s tebou to není 
k vydržení!“ Uvědomil jsem si svou křečovitou 
ubohost. Trpěl jsem celá dlouhá léta a neměl jsem 
sílu sám se vymanit ze zlozvyku.

Až na tomto požehnaném místě jsem to svěřil 
nebeské Mamince. Ani nevím, za jakých okolností 
u mě došlo k důvěryplnému odevzdání se Marii. 
Výsledek byl ale ohromující: byl jsem vyléčen! 
Dnes nepotřebuji žádnou cigaretu, a dokonce jsem 
se zřekl úplně i alkoholu a jsem téměř naprostý 
abstinent. Pocítil jsem v srdci obrovský klid a 
vyrovnanost. Brzy poté došlo na další věc, kterou 
mne satan svazoval a tím byla rocková hudba. Před 
lety jsem byl členem Undergroundu a dokázal jsem 
celé hodiny třeštit poslechem této démonické 
hudby. Poté, když jsem zvláště některé metalové a 
satanismem ovlivněné nahrávky - desky či pásky - 
zničil ohněm, pocítil jsem další velké a silné

uvolnění. Předně se mi velice zlepšil můj zdravotní 
stav jak tělesný, tak psychický. Důvěra v pomoc 
Boží a Panny Marie působí skutečně podivuhodně.

Mohl bych se zde zmínit o tom, jakým způsobem 
mi Panna Maria zařídila, abych jako kněz měl auto. 
Jezdil jsem totiž na kole a při návštěvě otce 
Michaela z Německa se mi na auto složili němečtí 
mariánští ctitelé, členové Fatimského apoštolátu.

M ohl bych zde hovořit o svých osobních  
zážitcích, které mi dala Panna Maria zakusit, a jak 
se rozšiřovalo mé poznání. Dnes opravdu chápu 
ta slova Pavlova: „Všechno je milost“ a děkuji za 
vše, čeho se nám dostává. Žijeme v době ne
uvěřitelných milostí a je třeba, abychom se jim 
dokázali otevírat. Ježíš nás nesmírně miluje a dnes 
nám to sděluje Jeho nebeská Maminka. Chudinka 
pláče krvavými slzami nad svými dětmi, které jsou 
tak omámené pýchou a nabídkami Satana.

Ale i ty jsi pozván k pramenům spásy, abys 
poznal, že existují ještě m nohonásobně větší 
hodnoty a dary, které jsou pro tebe připraveny. 
Jen tomu musíš uvěřit a stisknout ono pomyslné 
tlačítko vůle: „Ano, já to chci a ty, Pane, to se mnou 
dokážeš!“ Věřím ti, protože ty jsi Všemohoucí. 
Svěřme to všechno Panně Marii, Neposkvrněné, 
ona to zařídí. Jako člen Mariánského kněžského 
hnutí, Rytířstva Neposkvrněné a Fatimského 
apoštolátu Matky Boží vím, co říkám.

Je až neuvěřitelně zázračné jaké skeptiky a 
pochybovače dokáže k sobě Bůh, prostřednictvím 
Neposkvrněné, přitáhnout. Chci ještě doporučit 
jeden obrovský prostředek - tím jsou dvě milující 
Srdce: Otcovo N ejsvětější a M atčino N epo
skvrněné. To jsou gigantické mocnosti naprosto ne
přemožitelné a nezdolatelné. Úcta k Božímu milo
srdenství, Ježíši, doufám v Tebe. Vy, kdo jste mne 
znali před čtvrt stoletím, ale ještě i jako kněze 
v začátcích, víte, že jsem byl založením skeptik a 
rezervovaný ke všem „nadpřirozeným“ věcem - 
nyní vím, že všechno je jinak: Pán a Maria mocně 
působí, milují nás a přicházejí k nám. Ten, kdo 
řekne Mariino Fiat, změní svůj život a pozná jeho 
krásu, šířku a bohatství. Jsi poslán, abys to také 
zkusil. Najdi svůj CHORÉB, můžeš jej najít 
v místě Královny míru.

P. Petr Dokládal



Baudoirin: Kráľ, htorý chcel iba slúžiť
Na jednej fotografii z rodinného albumu mama, 

kráľovná Astrid, dvíha do výšky malého chlapčeka 
a díva sa naň pohľadom plným lásky. Tým malým 
je Baudouin (čítaj Boduén) z rodiny Sasson- 
Coburgu. Narodil sa v nedeľu 7. septembra 1930 
na Stuyvenbergskom hrade v Bruseli. Mal len pät 
rokov, keď v cestnej havárii stratil matku. Takto 
bolestne začínal jeho život.

Starala sa o neho veľmi mladá Marquerite de 
Jong s viacerými doktorátmi, ktorú zavolali do 
kráľovského sídla. Sprevádza ho, hrá sa s ním a 
učí ho cudzie jazyky. Na dvore ju volajú „juffrou“ 
(slečna), ale Baudouin sa pri nej cíti ako pri 
vlastnej mame. Jeden večer, pred odchodom na 
spánok, ju silne objal a povedal jej: „Ja viem, čo 
si ty o mne myslíš. My dvaja sa musíme mať radi!"

Princ pred Kristom
Malý princ čoskoro stretol jednu veľkú a úžasnú 

osobnosť: Ježiša. Odo dňa prvého svätého 
prijímania stal sa Ježiš jeho veľkou láskou. Začal 
mať účasť na jeho večeřadle, na eucharistickej 
hostine. Vyrastal tak trochu osamote, so staršou 
sestrou Jozefinou-Carlottou, ktorá mu pomáhala 
a on sa staral o svojho bračeka Alberta.

Vážny a usmievavý sa spolu s otcom kráľom 
Leopoldom zúčastňuje na oficiálnych stretnutiach 
so starými hodnostármi, pre neho príliš vážnymi. 
Za chrbtom mu niekto pošepká, aby všetkých 
pozdravil. Spravil tak vždy a veľmi srdečne, ale 
raz povedal: „Ach, ako rád by som chcel byť 
chlapcom, ako sú iní!"

Miluje kvety, ako jeho matka, vodu, rieky a dlhé 
ústrania. Vášnivo rád jazdí na bicykli a neskôr na 
aute. Vyhľadával chlapcov svojho ľudu a kvôli 
tomu vstúpil do skautskej organizácie. Priateli sa 
s chlapcami všetkých sociálnych vrstiev. Usilovne 
študuje, nadchýnajú ho hlavne dejiny. Číta a 
m edituje Evanjelium  a rastie v poznaní a 
v priateľstve s Kristom. Hodnotia ho ako „model 
rozumnosti“.

5. apríla 1943 prijal sviatosť birmovky od 
kardinála Van Roeya a v ten istý deň zložil 
slávnostný skautský sľub: „Všetko pre službu“. 
Jeho motto bolo: „S čestnou snahou“. Bude 
nádherným „Kristovým  rytierom “ . Ale nad 
Belgickom, ako nad celou Európou sa nakopili ako 
mraky veľmi smutné vojnové dni.

Baudouin žije na hrade v Ciergnon. Intenzívne

študuje a robí dlhé prechádzky po lesoch. Ráno 
posluhuje pri svätej omši a prijíma Ježiša, Chlieb 
života. Neďaleko objaví kláštor svätej Rémy: 
mladučký princ je očarený tichým intímnym 
spoločenstvom  s Ježišom, ktoré prežívajú 
trapistickí mnísi. Často sa tam vracia, aj neskôr 
už ako „veľký“, takže občas niekto podotkne: 
„Azda sa chce stať trapistom?“

Medzitým Belgicko obsadili Nemci. V roku 1944 
chlapec so svojim i najb ližším i z rodiny je 
v domácom väzení na hrade v H irschstein 
v Nemecku, a potom v Strobl. Boli to ťažké 
mesiace pod dohľadom vojakov esesákov. 
Pokračuje v štúdiách ako sa len dá a v srdci 
uchováva veľkú dôveru v Pannu Máriu, ktorú si 
ctí ako vlastnú matku. 8. mája 1945 ich oslobodili 
americké vojenské jednotky.

Ale do Belgicka sa nevrátil. V Ženeve pokračuje 
v náročných štúdiách, nadväzuje kontakty na 
vysokej úrovni a veľa cestuje. Roku 1948, keď 
mal 18 rokov, vybral sa so svojim otcom kráľom 
do Spojených štátov. Biely dom, prezident Hoover, 
miesta kultúry ako univerzita v Princeton a osoby 
z vládnych kruhov krútia hlavou nad týmto 
dôstojným a vzdelaným princom  pevného 
pohľadu. Každé ráno, na začiatku dňa plného 
záväzkov, ide do kostola a prijíma Ježiša.

V tomto momente tak ťažkom pre jeho národ a 
pre Európu ho jeho otec kráľ pripravuje na 
nástupníctvo. 21. jú la, po jeho odstúpení, 
dvadsaťjedenročný Baudouin vystúpil na trón. 
Ihneď si získa ohromnú priazeň: Belgičania Flámi 
a Valóni sa zoskupujú okolo mladého kráľa, 
múdreho ako Šalamún, milého výzoru a prísneho 
života, ktorého celé srdce patrí Bohu. Od toho 
dňa jeho kraľovanie „vije ruženec“ odovzdanosti 
národu, v ktorom vidí iba bratov, ktorých treba 
milovať a ktorým treba slúžiť.

„Áno“ Bohu a bratom
Jedného dňa roku 1952 dostal správu od Pátra 

Froidura, „apoštola bezdomovcov“, v ktorej mu 
rozpráva o chatrčiach, v ktorých bývajú tí 
najchudobnejší, len 500 metrov od kráľovského 
paláca. Po celý deň kňaz vodil kráľa po biednych 
príbytkoch plných utrpenia. Večer ho Páter 
Froidure odprevadil domov a povedal mu: „Nech 
vás, Veličenstvo, nik nezastaví pred odstránením 
tejto biedy“. Na druhý deň sa v Belgicku začala



„kampaň“ proti chatrčiam a za pomoc naj
chudobnejším.

Už od začiatku kráľovými vyvolenými sú ti 
najchudobnejší. Je vždy pripravený dať 
diskrétne a silné usmernenia vláde, aby sa 
dôsledne starala o ľudí, vždy ochotný platiť 
svojou vlastnou osobou prírodné nešťastia, 
ako záplavy, banské pohromy (napr. Marcinelle 
v r. 1957) a sociálne problémy každého druhu. 
Nezaujímajú ho svetské zábavy - posledný 
dvorný tanečný večierok bol 19. mája 1958. 
Nebol tu od roku 1935 a ani viac nebude. Jeho 
zaujíma človek so svojim i námahami a 
bolesťami. Tak v rokoch 1959-1960 kráľ 
Baudouin vyjadril svoje spolucítenie s bratmi 
z Konga, keď podpísal jeho nezávislosť. 
Spomínajú si naň doteraz ako na „dobrého 
kráľa“ a keď ich prišiel navštíviť, konžské deti 
sa tlačili pozdĺž ulíc, aby mu podali ruku.

Ešte milšie „áno“ Baudouin vyriekol v deň 
svojej svadby svojej španielskej kňažnej 
Fabiole de Mora yAragon, s ktorou ho spájala 
viera a spôsob darovania sa. V ten večer kráľ 
vyhlásil v TV: „Milovať neznamená hľadieť si 
do očí, ale hľadieť spolu tým istým smerom.“ 
Pre pokorných i pre korunovaných, pre celý 
svet sa stali vzormi úprimnej lásky a vernosti. 
Kráľovná Fabiola čoskoro vyznala: „Žijem pri 
svätcovi“.

Túžia len po jednom: mať deti. Ale nie je im 
dopriate. Toto trápenie ich neuzatvorí, naopak, 
otvorí ich otcovstvu a materstvu bez hraníc, voči 
deťom druhých, predovšetkým tých, ktorí najviac 
potrebujú pomoc. Niekto poznamená: „Naj
obľúbenejšou belgickou provinciou sú deti.“

Ako veľmi jemný politik a štátnik dobre si 
uvedomuje význam svojej funkcie, má vyvinutý 
zmysel pre povinnosť, rešpekt pre všetkých, je 
nestranný a nestranícky, objektívny v súdoch a 
bezhranične trpezlivý pri počúvaní. Pracuje za 
pozdvihnutie pokorených, za pokoj sveta a za 
jednotu rodiny, ako základnej bunky spoločnosti, 
národa a Európy. Táto jednota je založená na 
spoločných kresťanských koreňoch, pretože 
stredobodom  jednoty je iba Kristus. Ľudia 
počúvajú jeho prejavy. Jeho návrhy sa zdajú 
najrozumnejšie: majú pôvod v Evanjeliu.

Veľa cestuje po svete. S Fabiolou precestuje 
kra jiny od Španielska po Škandináviu, od 
Sovietskeho zväzu po Čínu, cez Indiu s Calcuttou, 
Indočínu a Spojené štáty... Kdekoľvek príde, tam 
zanecháva spomienku zvláštneho kúzla, niečo 
ako vôňu, ktorá nie je z tohto sveta.

Kráľ Baudouin

Keď kráča s kráľovnou po uliciach počas 
návštev v rôznych mestách, zastavuje sa pri 
na jjednoduchších ľuďoch, pri deťoch, pri 
mladých. Skláňa sa k nim tvárou v tvár ako brat 
a počúva ich pozorne a so zaujatím. Úprimnosť 
odmieňa úsmevom. Venuje sa malým, od
strčeným, emigrantom, chorým naAIDS. Pracuje 
pre záchranu prostitútok a pre návrat vylúčených 
zo spoločnosti. Na úžas všetkých navštevuje 
chorých, zomierajúcich, smútiacich. V každom 
človeku vidí Ježiša. Ten, kto sa mu priblíži, vraví: 
„Všimli ste si? Kráľ má stále ten istý priezračný 
pohľad dieťaťa!“

4. apríla 1990 kráľ Baudouin vyslovil „áno“, 
ktoré preletelo svetom a udivilo všetkých: zložil 
korunu, aby nemusel podpísať zákon povoľujúci 
potrat. Nezáleží mu na tom, že stratí trón, ale 
zákon, ktorý dovolí zabíjať tých najbezbran
nejších nikdy nedostane jeho podpis. Na druhý 
deň ho volajú späť. Pápež Ján Pavol II. ho 
verejne ohodnotil ako vzor politika a príklad pre 
všetkých občanov!

Roku 1991, keď bez okázalosti slávil 40 rokov 
kraľovania, všetci Belgičania sa tlačili k nému, 
aby mu povedali: „Vďaka, Sire!“ Pri tej príležitosti 
Maurice Bejart napísal: „Baudouin je bytie, a nie



zdanie. Pri ňom sa každý cíti ako brat znovu
zrodený v Bohu.“

Jeho tajomstvo
Nečakane skonal 31. júla 1993 v tichu a pokoji 

svojej vily v Motril v Španielsku. Jeho pohreb 
v Bruseli 7. augusta bol „slávnosťou slávy a nádeje“ 
ako si želala Fabiola. Belgičania vyhlásili: „Stratili 
sme otca!“ Kard. Danneels, arcibiskup Malines- 
Bruselu v homílii povedal: „Príde deň, keď sa vyjaví 
tajomstvo kráľa Baudouina. Celý svet si od úžasu 
priloží ruku k ústam. Kráľ nikdy neskrýval svoju 
vieru.“ Ten istý kardinál odhalil toto „tajomstvo“: 
„Hovorilo sa, že je smutný, avšak bol to muž plnej a 
zrelej radosti... Miloval Boha až do zbláznenia a cítil, 
že on miluje jeho... Modlitba, každodenná svätá 
omša s prijímaním, čítanie Evanjelia, láska k Panne 
Márii, ku ktorej sa prihováral ružencom, pokánie, to 
je ten tajomný prameň, ktorý živil jeho existenciu.“Vo 
svojom paláci v Laeken mal kaplnku. Tam prebdel 
dlhé hodiny v modlitbe, adorácii a v rozhovoroch 
s Ježišom: za svoj ľud, za ľudstvo. Prosil o múdrosť 
a odvahu, aby Kristus cez neho viedol svoj ľud. 
Zveroval sa kardinálovi Danneelsovi: „Ani jeden deň 
nemôžem prejsť bez svätej omše a prijímania.“ Keď 
šiel do zahraničia, do nekatolíckych krajín, bral so 
sebou kňaza, ktorý mu každé ráno slúžil svätú omšu. 
Zúčastňoval sa na nej s vierou a s čistou láskou 
dieťaťa, ktoré hľadí do tváre Lásky.

Kard. Danneels zakončil svoju pohrebnú homíliu 
s vyjadrením vďaky a s prosbou ako ku svätcovi: 
„Modli sa i naďalej za nás, kráľ Baudouin!“ V La libre 
Belgique (9. august 1993, str. 10) jeden novinár 
povedal: „Cez neho bolo cítiť božskú prítomnosť 
Krista... Raz som videl kráľa, ako kľačal na zemi, 
na zaprášenej podlahe v kostole Tourinnes-La- 
Grosse. Nie na poduške, ale na zemi. Modlil sa, 
sám, pred bohostánkom... Bol taký jednoduchý A 
dnes v belgických domoch visia jeho podobizne 
s usmievavou tvárou, ktorá vyzýva k radosti. Na 
zadnej strane je modlitba, ktorou na jeho príhovor 
vzývajú Boha mnohí v nádeji, že bude vyzdvihnutý 
na slávu oltára:

„Pane, ty si nám dal za vodcu nášho kráľa 
Baudouina. Ako odraz tvojho otcovského srdca bol 
nesmierne pozorný ku každému a predovšetkým 
k najchudobnejším, lebo v nich videl tvojho 
milovaného Syna. Teraz je v sláve pri Tebe. Daj, 
nech sa jeho dobrotivý pohlaď naďalej obracia 
k nám. Ochraňuj nás na jeho orodovanie. Nech 
k Tebe vystúpi jeho prostredníctvom spev našej 
vďaky. Požehnaj náš ľud a posilni našu nádej“.

Paolo Risso 
převzato z Mariánskych zvonů

0 potratech z jiného úhlu
O potratech bylo toho napsáno již  mnoho. Jde však 

o přetrvávající fenomén, který vyžaduje znovu a 
znovu se k němu vracet.

Alibi při potratu má být podle některých lékařů 
tvrzení, že se ještě nejedná o lidského jedince. Ale 
nejnovější biologické poznatky, získané pomocí 
zdokonalující se techniky, prokázaly, že v okamžiku 
splynutí vajíčka se spermatem ihned začíná vývoj 
oplodněné buňky a vytvářejí se tělesné tkáně nového 
jedince, které mají zcela jinou genetickou informaci 
než organismus jeho matky. Proto také již  mnoho 
lékařů změnilo svůj názor na interrupce. Především 
potvrzují, že u mnohých žen po dobrovolných 
potratech dochází ke stavu deprese, uvědomění si viny 
a dokonce i k agresivitě, když zjistí, že dítě již  mít 
nebudou.

Potvrdil to psychiatr a sexuolog MUDr. František 
Křivák pro časopis „Večerní Praha“ (19.8.1994). 
Zjistil, že nejvíce potratů se objevuje na podzim v 
září a v říjnu, a to jako důkaz sexuální nevázanosti v 
letním období. Podle něho je přerušení těhotenství 
vždy zásahem do matčiny psychiky a v 90 % i 
zásahem do duše. MUDr. Křivák pracuje v uvedeném 
oboru již  čtyřicet let a potvrzuje, že neexistuje 
terapeutická metoda, která by ženu toho zbavila. 
Nezabírá ani sugesce, hypnóza, hormonální léčba, 
jó g a  a psychoterap ie . Pro ženu je  to  škodící 
neovladatelné působení čili trauma.

Přesvědčivý důkaz o tom mi nedávno vyprávěla 
moje dcera, dnes již  ve věku důchodovém a matka 
šesti dětí. Někdy koncem minulého roku ji navštívila 
přítelkyně a začala jí vyprávět o trampotách jedné 
venkovské ženy katolického vyznání. Svěřila sejí, jak 
je  nešťastná. Podstoupila totiž dva potraty a pak 
zůstala bezdětná. Když již  nemohla sama unést to, 
čeho se dopustila, obrátila se na jednu známou řeholní 
sestru, o níž šla pověst, že má dar intuice a rady, a 
postěžovala si jí, jaké má trápení a bolesti, přestože 
prý nikomu neublížila!

Sestřička jí  na to řekla: „Vy, že js te  nikomu 
neublížila? U žjste zapomněla na ty potraty? To byly 
velmi těžké hříchy. Ublížila jste Pánu Ježíši. Jsou to 
vraždy a ty musíte pořádně odčinit. Bůh zvažuje na 
jedné straně u člověka dobré skutky a na druhé skutky 
zlé - hříchy. U vás nepomůže jen chodit do kostela. 
Modlíte se špatně. Jdete si sednout na náves a se svými 
kamarádkami kritizujete druhé lidi. Raději tam 
nechoďte, zavřete se do svého pokojíku a žalujte sama



na sebe, že jste největší hříšnice, a proste o odpuštění. 
Pak teprve vaše modlitba začne mít před Bohem cenu 
a vaše slzy budou protiváhou vašich zlých skutků.

Udělejte si dobrou svatou zpověď a choďte často 
ke svátostem. Vaše kajícnost musí být skutečně velká, 
musíte dát Bohu veliké zadostiučinění. Měla byste 
žít jen pro Boha a dát něco ze svých úspor na obnovu 
jeho  chrámů, jež  čtyřicet let chátraly. Bude to 
zadostiučinění a důkaz, že uznáváte svou vinu. Pán 
vás zde nechal tak dlouho, protože nechce smrt 
hříšníka. Protože má soucit s nemocnými a posti
ženými lidmi, má také soucit s vámi. Važte si té velké 
milosti a snažte se žít, jak radím. Nahrazovat něco 
Bohu na smrtelné posteli, by mohlo přijít pozdě“.

Tento případ je  skutečný. Avšak z důvodů, jež 
každý jistě pochopí, nemohu uvést jméno oné kající 
ženy a  ani jméno oné řeholní sestry.

Dr. J. Jurča

Srdce hříchu zbavené
A ž  v osmém týdnu jsem  se podřekla, že budu mít 

dítě. Manžel zuřil a rozhodl: „Potrat!“ Lékař mi 
radil: „Dejte si to pryč, dokud to není živé... “ Dali 
mne na pokoj, kde j iž  byla jiná  žena, která však 
toužila po dítěti. Deset roků se léčila a - nic. Když se 
dověděla, p roč jsem  zde, klekla na kolena u mé 
postele, sepjala třesoucí se ruce a prosila: „Donoste 
je  a darujte mi je , vyvážím vám je  zlatém !“ Při 
pohledu na ni jsem  zkameněla. Strašně to se mnou 
zatřáslo v mém nitru. A v tu chvíli jsm e plakaly obě 
v objetí. Beze slova jsem  vstala, oblekla jsem  se a 
odešla domů. Před tímto rozhodnutím jsem  byla 
zuřivá, nyní ale vyrovnaná - odhodlaná rodit j iž  
počtvrté.

D nes má m oje děťátko j i ž  pa tn áct měsíců. 
Obveseluje a zaměstnává celou rodinu. Přineslo nám 
štěstí, pokoj nám nevzalo. Manžel předtím nikdy 
nechodil tak brzy ze zaměstnání či ze služební cesty, 
a to každodenně, aby objal svoje dítě. Děti utíkají ze 
školy ihned po zvonění domů, aby se mohly pomazlit 
s malou. Těžko se dá vyjádřit slovy taková radost, 
vždyť u nás je  nyní každý den svátek. Tělíčko našeho 
děťátka - je  jako malý Ježíšek. Rty krásně vykrojené, 
celá pusinka nastavená ke krásnému úsměvu. Tento 
úsměv jako by nutil kpokleku. Vjeho očkách se

třpytí, nebo srší jiskřičky radosti a pokoje. Ale do 
mého mateřského srdce tyto jiskřičky  jako by 
zabodávaly meč. M eč bolesti p ři pomyšlení, že toto 
nevinné děťátko bylo odsouzeno na smrt. Ale Bůh 
ve své dobrotě mi poslal anděla, který klekl a prosil. 
Úpěnlivě prosil, abych nezabíjela...

Odpusť, Bože, moji vinu, buď pochválený na věky, 
za anděla, kterého js i mi poslal, i za toho maličkého 
andílka! Buď chválen na věky věků!

Imrich Benický



Přenesení mariánského obrazu
Navazuji na předchozí vyprávění o tom, jak bylo 

zažehnáno nebezpečí od karmelitána P. Leopolda 
v Kostelním Vydří, když se restauroval presbytář 
poutního kostela.

Příběh by nebyl úplný, kdybych se nezmínil o 
hlavním předmětu, o milostném obrazu Panny Marie 
Karmelské. Před výše zmíněnou opravou jsme odnesli 
z kostela na faru obraz i sochy barokních andělů. 
Paprsky zdobící rám obrazu byly pobronzované.

■J ■ f> ■ r. ■*,. •>»( Y . l t
Obraz Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří

Podobně byly pomalovány bronzem, nyní již zčer
nalým, roucha i křídla soch andělů. Bylo to nedůstojné 
a odpuzující. V době komunismu nám restaurátoři 
rádi vycházeli vstříc a cenově to bylo únosné. To nyní 
bychom se asi prohnuli pod tíhou číslic na účtech. 
Našli jsme odborníky, kteří opravili rámové paprsky 
i sochy andělů.

Čas běžel a mistři nezaháleli. Někdy koncem srpna 
mi psal P. Leopold, že sochy i rám jsou na faře a abych 
přijel.

Ze severu Cech jsme na jih jeli tři. Přibral jsem 
svého bratra a kněze důchodce P. Aloise. V knihovně

kláštera nás čekala radostná práce. Očistili jsme rám 
obrazu, vycídilí zasklená dvířka a šroubečky jsme 
upevňovali pozlacené paprsky. Restaurátor po- 
bronzování obrousil a paprsky pozlatil. S prací jsme 
byli hotovi až odpoledne. Odběhl jsem pro správce 
chrámu a povídám: „Leopolde, až budeme přenášet 
obraz, měl bys jít vyzvánět, to se přece dělá při takové 
slavnosti.“ Páter si v rozpacích třel bradu (to byl jeho 
zvyk) a řekl: „Prosím tě, co to je za nápad! Opravu 
soch andělů i obrazu jsme dělali načerno a já jsem 
rád, že na nás ještě nikdo nepřišel. Víš dobře, že mě 
církevní tajemník setřel jen kvůli tomu, když jsem 
koupil rohožku ke dveřím sakristie a nepožádal jsem 
ho o povolení s úředním razítkem. Já už se těším, až 
budou andělé i obraz opět na oltáři a nikdo nás při 
přenášení nenachytá. Jen, prosím tě, žádné provo
kace.“ Dal jsem kolegovi za pravdu.

Byli jsme čtyři. Dva drželi obraz vpředu a dva za 
nimi v vzadu. V tichosti jsme sestoupili po schodech 
do přízemí a vyšli jsme před dům. Nebylo tam 
živáčka. Při vystupování po schodech ke kostelu 
odpolední slunce proniklo korunou jedné lípy a 
najednou byl obraz v našich rukou zalit oslnivou září. 
„Zastavte,“ zavolal jsem, „podívejte se!“ Obraz, který 
je stále v pološeru presbytáře, nyní pod tímto 
nečekaným osvětlením se rozzářil v barvách, 
zatřpytila se pozlacená hvězda na rouchu i obě 
korunky na hlavě Bohorodičky a Dítěte Ježíše a 
pozlacené paprsky se rozhořely. Ta, o které říká 
Apokalypsa, že je Zena oděná sluncem, nyní byla 
okrášlena slunečními paprsky, které pronikly 
větvovím stromů. Ten krátký okamžik byl slavnostní 
chvilkou, i když se nevyzvánělo, nehrála hudba, lid 
nezpíval a družičky neobklopovaly obraz. My jsme 
ho ve vší tichosti přenesli a postavili na oltář.

Tato malá událost nebyla nikde zveřejněna. 
Z účastníků již většina je na pravdě Boží. Mistr malíř 
Bedřich Barták, dlouholetý vězeň za komunismu, 
který strávil mnoho roků jako mukl v Jáchymově, 
vymaloval více kostelů a kaplí, zemřel jako šedesátník. 
Jeho spoluvězeň, restaurátor Miloš Pecka, který 
paprsky obrazu očistil a pozlatil, zemřel letos. 
Restaurátor Jan Kozák, který anděly zbavil bronzu, 
obnovil a pozlatil, zemřel před několika roky. Zemřel 
i správce kostela Panny Marie Karmelské P. Leopold 
Melichar Karásek. Zemřel i účastník přenesení 
obrazu P. Alois Homola. Je mou povinností připome
nout poutníkům tuto všední událost a sdělit veřejnosti 
jména zúčastněných. Třebas se někdo za ně pomodlí, 
zvláště za oba vězně, kteří přijeli z daleka a jako 
neznámí něco udělali pro zvelebení poutního chrámu.

Jaroslav Olšava



P ŕo d iti

^SSfil nás ^5á£2S»
M ilé děti, jistě  jste  se už dávno těšily  na 

prázdniny a netrpělivě jste na ně čekaly, kdy už 
přijdou. A už jsou tu! Zasloužily jste šije , aspoň 
ti z vás, kteří poctivě pracovali po celý školní rok. 
A teď máte před sebou dva měsíce prázdnin. Je 
to dost dlouhá doba, a proto je důležité, abyste 
ji dobře využili, aby vám na konci prázdnin 
svědom í nemuselo nic vyčítat. Co chrání dítě 
nejvíc před zlými činy, je přítomnost maminky a 
ta tínka , učitelů  či vychovatelů  nebo aspoň  
přítomnost dospělých. Avšak tito s vámi vždy 
nebudou, často zůstanete sami a nikdo z lidí vás 
nebude vidět ani slyšet. A přece něčí oko vás bude 
stále sledovat a jeho sluch zachytí každé vaše 
slovo. Jistě víte, na koho nyní myslím? Ano, na 
Pána B oha, před kterým  se nikdy a nikde  
neskryjete. On vidí i do vašeho srdce a zná 
každou vaši myšlenku, i tu nejtajnější. On je 
všudypřítomný a šťastný je člověk, který na tuto 
pravdu nezapomíná.

Stává se i to, že si děti špatně vysvětlují Boží 
přítomnost, jako třeba Jenda. Maminka napekla 
buchty. Věděla, že je Jenda velmi mlsný a bála 
se, aby je nejedl, dokud jsou příliš horké. Sama 
spěchala na mši svatou a Jendu nechala doma. 
Řekla mu:

- Jeníku, ty buchty jsou k obědu, ne, abys je 
jedl!

- Ne, maminko, ani se jich nedotknu.
- Jendo, pamatuj, že Pán Ježíš všechno vidí.
-Ano, maminko, vím, že kdybych je jedl a Pán

Ježíš mne viděl, neměl by ze mě radost. Klidně 
běž do kostela, sám si je nevezmu, nechám si je 
až k obědu.

Maminka odešla a Jenda zůstal doma sám. 
Buchty voněly a Jenda měl na ně čím dál větší 
chuť. Vystoupil na stoličku, ze stoličky na stůl a 
vzal z něho obrázek, na kterém byl Ježíš, a otočil 
ho ke stěně, aby na něho neviděl. Pak se pustil 
do buchet a dosyta se jich najedl. Obrázek Pána 
Ježíše obrátil zpět tváří k sobě, protože se na něj 
již mohl dívat. Nyní bude zase hodný.

Tak si představoval malý Jenda Boží přítom
nost, ale nebylo to správné. Pán Bůh je všude, 
vidí a slyší všechno. Před ním se nikdo neskryje.

Vidí i do našeho srdce a zná i naše myšlenky. 
Vědom í, že Pán Bůh je všudypřítom ný, za
chránilo mnohé před zlými skutky, před hříchy.

Svatý Jan Bosco měl velmi hodnou maminku. 
Když si šel s dětmi na louku hrát, ukrojila mu 
maminka pořádný krajíc chleba, pomazala mu 
ho máslem, dala do ruky a řekla: „Jene, pamatuj, 
že Pán Bůh tě všude vidí. Jednou tě bude soudit 
i z toho, jak se budeš chovat na louce mezi dětmi.“ 

Je to velká pravda, že Pán Bůh všechno vidí i 
slyší a za naše dobré skutky nás odměňuje a za 
zlé nás musí potrestat, protože je  nekonečně 
spravedlivý. Proto i svatý Tomáš, největší učenec 
všech dob, když umíral a jeho spolubratři ho 
prosili, aby jim dal dobrou radu do života, řekl: 
„N ejdůležitější životní pravda je tato: Stále 
pamatovat, že Bůh je všudypřítomný a podle 
toho také žít!“

Pán Bůh je všudypřítomný a nejen, že všechno 
vidí, co děláme, ale též slyší, co říkáme. V staro
věku žil otrok Ezop. Jeho pán ho jednou poslal 
na trh koupit to, co považuje za nejlepší. Ezop 
koupil a přinesl hovězí jazyk. Za několik dní ho 
pán poslal znovu koupit to, co považuje za 
nejhorší. Ezop znovu koupil a přinesl hovězí



jazyk. Jeho pán to nemohl pochopit, že nejlepši i 
nejhorší je hovězí jazyk. Ezop mu to takto  
vysvětlil : „Tento hovězí jazyk zastupuje jazyk 
lidský. Lidský jazyk je proto nejlepší, protože 
bez něho by nebylo na světě nic krásného. Ale 
zároveň je lidský jazyk i to nejhorší, protože 
právě z něho pochází i všechno zlo na světě.“

Pán Bůh nám dal jazyk, abychom ho jím  
oslavovali a lidi jím těšili, poradili jim, povídali 
si s nimi. Nedal nám ho však proto, abychom jím 
uráželi Pána Boha. Pána Boha urážíme svým  
jazykem tehdy, když hřešíme nebo nemluvíme 
pravdu, když lžeme. Písmo svaté nás napomíná: 
„Lživé rty jsou Hospodinu ohavností, kdežto 
zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu.“ 
(Př.12,22). Proto se nikdo neodvažujme lhát, 
nemluvit pravdu před Pánem Bohem.

Kdysi přinesly noviny tuto zprávu: Z Liver
poolu vyplula loď na širé moře. Po několikadenní 
plavbě vylezl z úkrytu mezi bednami a pytli 
desetiletý chlapec. Hlad ho donutil, aby z úkrytu 
vylezl. Kapitán lodi se ho hněvivě ptal, jak se 
tam dostal. Vystrašený chlapec odpověděl: „Můj 
nevlastní otec mě tu ukryl, protože se nechce už 
o mě víc starat. Prý jsem dost velký na to, abych 
se o sebe postaral sám. Poslal mě do Halifaxu a 
aby nem usel za mě platit, tak mě tu ukryl.“ 
Kapitán podezíral chlapce ze lži a tak mu řekl: 
„Máš deset minut času na to, abys řekl pravdu, 
když ne, tak tě pověsím na nejvyšší lodní stožár.“ 
Chlapec zbledl, do očí mu vyhrkly slzy, ale přesto 
hleděl kapitánovi přímo do očí a pravil: „Smím 
se nejprve pom odlit?“ Když mu to kapitán  
dovolil, k lek l si a začal: O tče náš.... K dyž  
modlitbu dokončil, dodal: „Zemřít mohu, ale lhát 
nesm ím .“ To d oja lo  nejen  kapitána, ale i 
přítom n é n ám ořn ík y . K apitán  p ř isto u p il 
k chlapci a řekl: „Teď jsem se přesvědčil, že 
nelžeš. Od této chvíle jsi náš a my všichni tě 
chceme mít rádi.“

Lidem se líbí pravdomluvnost. Mnohem více 
se líbí Pánu Bohu, který je pravda sama.

Milé děti, pamatujte na to i během prázdnin, 
že Pán Bůh vás vidí všude a že slyší každé vaše 
slovo, protože je všudypřítomný. Je to taková 
velká a zároveň radostná pravda, na kterou  
křesťan nesmí nikdy zapomenout. Ten, kdo na 
tuto pravdu myslí, neudělá nic takového, co by 
se Pánu Bohu nelíbilo a neřekne žádné takové 
slovo, kterým by Pána Boha urazil.

Panno Maria, naše nebeská Matko, vypros 
nám všem tu milost, abychom stále pamatovali 
na přítomnost Boží, a tak se uchránili každého 
hříchu, protože jedině hřích nám může pokazit 
naše prázdniny.

otec Štefan převzato z Misionára

K loretánským litaniím
N em usí zapůsob it žádná zjevná vně jší 

příčina, a přesto  se čas od  času ocitáme ve 
stavu, jem už sv. Jan od Kříže říká „tem ná  
noc ducha". Nejen, že jsm e  rozmrzelí, nic  
nás ne těší an i se nám nedaří, ale hlavně ve 
svém n itru  pociťu jem e naprostou pustinu. 
N eschopnost vyjít z tohoto podivného „bez
vládí“ v nás p a k  vyvolává rozpaky, nejistotu, 
bolest.

„Bože, vždyť já  vím, že js i  se mnou, vím, 
že m ne m áš rád. Tak p ro č  js e m  takový  
nanicovatý, ochablý - co m i schází?“

Tato n e zp ů so b ilo s t m ůže souv ise t, a 
m nohdy také souvisí, s naším  mom entálním  
vztahem  k  P anně  M arii. - „K d yž  ode jde  
maminka, odejde všechno“ - říká se. Maria 
ovšem od nás neodchází, neodvrací od  nás  
svůj vlídný pohled. Ale mohou nastat situace, 
kdy - aniž jsm e  s i toho vědom i - m y sam i J i 
ze svého nitra vyloučíme.

Je známo, že uprázdní-li se nějaké m ísto  
(v tomto případě v nás), ihned toho, kdo je  
„vyřazen“, nahradí někdo jiný. -„Tem ná noc“, 
n e c ite ln o s t n e b o  n a o p a k  p ř í liš n á  p ře 
citlivělost, zkrátka vždy je  tu cosi, co naši 
duševní vyrovnanost i růs t potlačí, zpomalí.

A však m y obo jí nevyhnute lně po třebu
jem e  nejen k  vnitřnímu, ale též ke svém u  
praktickém u a praktiku jícím u křesťanském u  
životu. Proto také Loretánské litanie: ja ko  dar 
Matce Boží i Mam ince naší, ja ko  pos ílen í i 
útěchu pro nás a především  k  radosti Toho, 
k te rý  nás skrze N i p řivá d í do svého krá
lovství.

Milena Fenyková



Msgre René H. Gracida je římskokatolickým 
síde ln ím  biskupem  v Corpus C hristi, stát 
Texas, USA. Jeho jméno se stalo známým 
v am erických i zahran ičn ích  sdě lovacích  
prostředcích, když zveřejnil svůj pastýřský list 
k současné diskusi o znovusezdaných roz
vedených, v níž s toupenci m odern isticky 
zaměřených teologů usilují o to, aby tito mohli 
p řis tupovat ke stolu Páně. S tatečný a do 
h loubky jdouc í pastýřský lis t am erického 
b iskupa vysvě tlu je  problém  z b ib lického, 
právního i pastoračního pohledu. U veře j
ňujeme ho ve zkráceném znění:

»K očištění rodinného života od následků 
hříchu stanovil Nový Zákon Ježíše Krista 
zásady pro rozvod a druhý sňatek. Mojžíšův 
zákon dovolil rozvod za jistých podmínek (Deut 
24,1-4; Lev 21,7). V době Ježíšově existovala 
dvě mínění o možných důvodech rozvodu a 
někteří farizeové požadovali po Kristu, aby 
jejich názor potvrdil (Mk 10,2-4; Mt 19,3).

M ísto toho však Ježíš Kristus postavil 
zásadní protiargument, že Mojžíš dal povolení 
k rozvodu za určitých podmínek pouze - pro 
tvrdost vašeho srdce - (Mk 10,5). Jinými slovy: 
Mojžíš nezavedl rozvody, pouze trpně připustil 
určitou praxi, která vlastně neměla existovat. 
Ježíš Kristus neučinil nic jiného, než že uvedl 
tuto věc opět na pravou míru. Poukázal na to, 
že ona praxe byla nesprávná a odporující 
Božímu zákonu a že Mojžíš nepostupoval 
v souladu s plánem Božím, když ji toleroval. 
Plán Boží je  podle Ježíše Krista jasný: Na 
počátku stvořil je Bůh jako muže a ženu. Proto 
opustí člověk otce i matku a přilne ke své 
manželce a ti dva budou jedním tělem. Již tedy 
ne dva, nýbrž jedno. Co Bůh spojil, ať člověk 
nerozlučuje (Mk 10,6-9).

Manželství, které ustanovil Bůh, sjednocuje 
manžely tak těsně, že se oni stávají „jedním 
tělem". Někdo by se mohl domnívat, že slovo 
Páně -... ať člověk nerozlučuje - jen nahrazuje 
starozákonní ustanovení o rozvodu výslovným 
zákazem. Kdyby šlo pouze o toto, potom by 
leckdo mohl uvažovat tak, že jeho původní 
manželství bylo neplatné, proto je ruší (nespojil

to to  m anže ls tv í Bůh) a tep rve  to d ruhé  
manželství, do něhož vstupuje, je právoplatné 
a nese pečeť Božího spojení, proto teprve ono 
je nerozlučitelné. Jenže tomu tak není. Ježíš 
K ris tus jde  ješ tě  dál. Na výs lovný dotaz 
učedníků odpovídá: „Kdo tedy propouští svou 
manželku a bere si jinou, dopouští se cizo
ložství. Také žena, která propouští svého muže 
a bere si jiného, se dopouští cizoložství..." (Mk 
10 ,11- 12).

Podle Ježíše je každé řádně uzavřené 
manželství platné. On nezná žádné psycho
logické, sexuální či jiné  důvody pro jeho 
neplatnost. Pro Něho je každé další manželství 
po rozchodu s prvním manželským partnerem 1 
cizoložstvím , tedy hříchem. To jsou jasná 
slova, která se nedají nijak překroutit.

Proč je Kristus tak kategorický? Proto, 
poněvadž manželství není pro Něho pouhým 
praktickým ustanovením k rozm nožení lid
ského rodu, nýbrž tajemnou účastí na Božím



životě. Láska křesťanských manželů není 
láskou pouze těchto dvou lidí, nýbrž láskou 
obou v Bohu, v Ježíši Kristu, který se tajemně 
tohoto jejich společenství sám účastní. Proto 
Církev hovoří o manželství jako o svátosti, o 
spolehlivém kanálu, kterým proudí pro manžely 
všechny milosti Ducha svatého, aby oni naplnili 
své poslání. Tridentský koncil o tom říká: 
„M ilos t, k te rá  p řirozenou  lásku m anželů 
zdokonaluje, upevňuje nerozlučitelnou jednotu 
a manžely posvěcuje, získal pro nás sám 
Kristus, který ustanovil tuto vznešenou svátost 
svým utrpením“ (Trid. koncil, 24. zasedání, DS 
1799).

Mohou samozřejmě nastat situace, kdy 
manželství nebylo platně uzavřeno, a proto 
žádným manželstvím není. To zkoumají církevní 
soudy. Jindy mohou vzniknout případy, kdy 
manželství bylo sice platně uzavřeno, ale 
nenaplněno manželským stykem. Tito dva se 
nestali „jedním tělem“. Za takového stavu dává 
C írkev, při sp lnění nutných předpokladů, 
povo len í k roz luce toho to  nenaplněného 
manželství. Církev také umožňuje v případě 
nesvátostného (před Církví neuzavřeného) 
manželství užít tzv. Pavlova privilegia (1. Kor 
7,15), tj. že katolík (katolička) může, při splnění 
nutných předpokladů, odejít od nepokřtěného 
partnera (partnerky), jestliže on (ona) zne
možňuje katolickému partnerovi (partnerce) plnit 
v naprosté svobodě své náboženské povinnosti 
a vést křesťanský život.

To všechno jsou ale výjimečné a netypické 
případy, které nic nem ění na zásadě, že 
m anželství řádně a platně uzavřené před 
církevním  společenstvím  je nerozlučitelné. 
Proto katolická církev v plném souladu s Kris
tovými výroky o nerozlučitelnosti manželství trvá 
na tom, že když jeden z manželů odejde od 
svého partnera, s nímž řádně a platně před 
Bohem a Církví uzavřel (a) manželský svazek, 
a začne žít s jiným mužem (ženou), dopouští 
se hříchu cizoložství. Z toho důvodu též Církev 
takovému svazku požehnat nemůže. Rozvody 
a tzv. druhé sňatky, uzavřené jen před ob
čanskou institucí, jsou často, zejména pro děti, 
opravdovou tragédií a Církev považuje tyto 
hříchy za bezpráví páchané na dětech.

Mnozí katolíci, kteří se rozvedli a uzavřeli 
druhý sňatek jen na úřadě, se domnívají, že

Církev nerozumí jejich problémům a nestará 
se o ně. Jim říkám: Zůstáváte milými bratry a 
sestrami v Kristu. Ježíš zůstává vaším dobrým 
pastýřem a já, jako váš duchovní správce, který 
od Něho byl povolán, jsem  připraven vám 
pomoci!

Co ale mohu pro vás udělat? Schválit váš 
čin? Souhlasit s tím, že je věcí vašeho svědomí 
rozhodnout, jestli bylo řádné a platné vaše 
první nebo druhé manželství? Uvědomte si, 
bratři a sestry, že vaše rozhodnutí rozvést se 
a uzavřít druhé manželství se nedotklo pouze 
vás, ale též dalších lidí, svěřených vaší péči, 
kteří na to mohou těžce doplatit. To se týká 
především vašich dětí. Je tedy vaším hlubokým 
omylem mínění, že jde pouze o vaši osobní 
záležitost, o věc čistě vašeho svědomí.

Proto je  C írkev v té to  o tázce tak ne
kompromisní. Papež Jan Pavel II. to vyjádřil 
jasně: „Církev nadále trvá na praxi potvrzené 
Písmem svatým , že rozvedené a znovu- 
sezdané osoby nemohou být připuštěny ke 
svatému přijímání, neboť jejich stav se nachází 
v objektivním protikladu ke svazku lásky mezi 
K ris tem  a C írkv í, k te rý  E u ch a ris tie  č in í 
viditelným....“

Cestu k Eucharistii otevírá teprve svátost 
smíření, která však smí být udělena pouze těm 
rozvedeným a znovusezdaným, kteří projeví 
ochotu  k takovém u ž ivo tu , je n ž  n e s to jí 
v protikladu k nerozlučite lnosti manželství. 
Konkrétně to znamená: Když oba partneři 
z vážných důvodů, například výchovy dětí, 
nemohou od sebe odejít, nechť se zavážou 
k životu v pohlavní zdrženlivosti....“ (Familiaris 
consortio 84).

Vím, že pro mnohé z vás, bratři a sestry, 
žijící po rozvodu ve druhém nesvátostném 
svazku, bude toto rozhodnutí těžké. Nemohu 
vám však doporučit nic jiného než myšlenku 
na Spasitele, který podstoupil krutou smrt na 
kříži proto, aby vás vytrhl z moci hříchu a 
umožnil vám žít novým životem, který nikdy 
nekončí. Ten to  nový ž ivo t se týká  také  
manželství, které On, Boží Syn, povýšil na 
svátost. Jako váš pastýř se nepřestávám  
modlit, abyste nalezli odvahu k takovém u 
rozhodnutí, a jsem  přip raven vás k tomu 
neustále povzbuzovat a pomáhat vám.«

Překlad Radomír Malý



Poděkování
Ve svém životě vděčím za mnohé Panně 

Marii. Třeba za duchovní obrácení a povz
buzení při návštěvě Lurd. Děkuji Jí i za to, že 
jejím prostřednictvím mě snad povolává náš 
Pán Ježíš k duchovnímu povolání.

Na poděkování za ta dobrodiní, kterých se 
mi od Panny Marie denně dostává, bych se 
chtěl stát Rytířem Neposkvrněné. Panno Maria, 
ať vše dobré, co v životě vykonám, vykonám 
pro Tebe a k větší cti a chvále Tvého a Božího 
syna, našeho Spasitele Pána Ježíše Krista.

Chtěl bych, aby se členové Rytířstva stali 
jasným světlem víry a pravdy pro naše nevěřící!

Petr Hubinák

Začátkem loňského roku jsem byla vyzvána 
k nepravdivém u svědectví. Byla jsem pře
svědčována, že moje lhaní je nutné k ozdra
vení společnosti. Blížil se den mé výpovědi. 
Byla jsem rozhodnuta, že lhát nebudu, ale co 
a jak budu mluvit, jsem nevěděla. Šla jsem do 
kostela a tam před svatostánkem jsem prosila 
Pána Ježíše a Pannu Marii, Matku dobré rady, 
o pomoc. Stačilo říci, Pane Ježíši, Tys mě ještě 
nikdy neopustil, pomoz mi i nyní. Panno Maria, 
přimluv se u svého Syna. Získala jsem zvláštní 
klid a jistotu, že vše dobře dopadne. Než jsem 
odešla z kostela, rozhodla jsem se veřejně 
poděkovat v časopise Immaculata. Druhý den 
došlo k mé výpovědi. K mému úžasu se situace 
změnila tak, že jsem mohla říci pravdu. Ve 
svém nitru jsem jásala a děkovala okamžitě. 
Veřejně tak činím nyní.

Marie Koudelková

Chci se s Vámi podělit o radost, kterou nám 
Panna Maria a její Syn neustále nadělují.

Před rokem se nám narodil druhý syn - 
Šimon. Těhotenství probíhalo bez problémů. 
V den porodu se však ukázalo, že normální 
porod by byl rizikový, vzhledem k poloze dítěte. 
Proto lékaři rozhodli: „císařský řez“. Vše jsem 
odevzdala Panně Marii a na operační sál jsem 
jela velice klidná a vyrovnaná. Druhý den jsem

se dověděla, že měl syn zástavu dechu, 
zástavu srdce, ale brzy se vše znormalizovalo. 
Odvezli ho do FN v Olomouci na pozorování, 
protože se jeho stav zhoršil - promodrávaly mu 
konečky prstů. Prosila jsem Pannu Marii o 
pomoc. Prosili se mnou všichni, kteří se o 
Šimonkovi dověděli. V Olomouci byly všechny 
nálezy negativní. Výstupní zpráva - zdravý 
novorozenec! Na přímluvu Panny Marie se ze 
Šimonka radujeme již rok.

Pavla S.

Dnes už vím a zpětně si to s vděčností 
uvědomuji, že jsm e se seznám ili jen díky 
přesvaté Panně Marii, kterou oba uctíváme 
jako svůj vzor. Díky Ní a jejím přímluvám jsme 
přestáli všechna protivenství a šťastně přijali 
svátost manželství. Nyní s radostí očekáváme 
příchod prvého syna Vojtíška, kterého chceme 
co nejdříve zasvětit naší Nebeské Mamince. 
Jen díky Ní nám nehrozí nedostatek a máme 
všechno, co potřebujeme. Díky Ní je  naše 
m anželství prozářeno vzájemnou láskou a 
úctou. Díky jejím přímluvám nás její Syn, náš 
Pán Ježíš Kristus, denně přímo zasypává 
milostmi a nezaslouženými dary. Pro Ně oba 
jsou naše srdce naplněna pokornou vděčností.

Matce Boží denně zasvěcujeme sami sebe, 
naše děťá tko  i ce lé  naše m a n že ls tv í a 
děkujeme Jí za ochranu celé naší rodiny.

Jitka Neckářová

Chtěla bych tím to dopisem veře jně po
děkovat Pánu Bohu a Panně Marii za vyslyšení 
proseb. Čekám druhé dítě, avšak od začátku
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těhotenství jsem měla zdravotní problémy, 
takže jsem byla hospitalizována v nemocnici. 
Lékaři mi řekli, že moje léčení není na krátkou 
dobu, proto jsem z toho byla nešťastná. Ale 
brzy jsem se vzpamatovala, uchopila do rukou 
růženec a s důvěrou se začala modlit k Matce 
Boží. V modlitbě mě posilovala myšlenka, že 
mám také na krku zázračnou medailku. Vše 
se obrátilo k dobrému a já byla za deset dnů 
propuštěna domů.

Děkuji všem, kteří se za mě také modlili, 
zvláště děkuji Panně Marii a jejímu Synu Ježíši. 
Pevně věřím, že zbytek těhotenství prožiji ve 
zdraví.

Marie Sotolářová

Děkuji Ti, Pane, za každý nový den. Děkuji 
Ti, že mi dáváš, abych si v noci odpočinula a 
znovu se ráno probudila. Je to Tvůj Dar. Vítej 
nový dni! Buď zdrávo, slunce, které jsi utvořeno 
svým Stvořitelem! Ty nám svítíš, ty nás hřeješ, 
poskytuješ nám potravu. A to proto, že tě 
k tomu určil tvůj Stvořitel. To semínko, na které 
svítíš, hned začne klíčit, růst, vyvíjet se. Pak je 
ze semínka rostlinka. Některá je maličká, jiná 
je veliká. Některá přinese malinké ovoce a 
málo. Druhá přinese veliké ovoce a bude jich 
mnoho. Každá tak, jak je jí určeno. Tak je to i 
s námi lidmi. Naše světlo je Pán Ježíš Kristus, 
Syn Boží. Svítí na nás svým Slovem, a tak nám 
dává, abychom klíčili, rostli, vyvíjeli se. Pak je 
z nás rostlinka. Některá je velká, jiná je malá. 
N ěkterá přinese m noho ovoce - dobrých 
skutků, jiná přinese ovoce málo.

Proto Ti, Pane, děkuji, že ses mi dal poznat 
a že jsi mi dal poznat Tvou Maminku. Abych 
poznala, pro koho klíčím, roštu a vyvíjím se.

Jiřina Kasperčíková

Srdečně Vás všechny zdravíme a děkujeme 
za zasílání vašeho časopisu Immaculata, který 
odebírá můj syn. Na posledních stránkách 
tohoto časopisu, kde píší čtenáři svá „po
děkování“, mě toto inspirovalo, abych i já touto 
cestou veřejně poděkovala Matce Boží za můj 
nynější zdravotní stav, který byl svého času 
na pováženou.

Jsem  pevně p řesvědčena , že to byly 
přímluvy naší milované Matky, Panny Marie, u 
které vždy o vše prosím, a sv. Josefa, kterého

jsem si před léty zvolila za svého přímluvce a 
kterému Pán Ježíš nic neodřekne. Jak krásně 
o sv. Josefu psal sv. Augustin. Srovnává ostatní 
svaté s hvězdami, ale sv. Josefa se sluncem. 
A právě tyto je jich přím luvy mi pomohly u 
našeho Nejvyššího Pána, že mohu zůstat ještě 
chvíli na tomto světě.

A le nyní bych se ráda zm ín ila  o všem  
podrobněji. V létě roku 1986 jsem se podrobila 
prvnímu operačnímu zákroku, kdy mi odstranili 
rakovinový nádor. Poté následovala skoro celý 
rok léčba chemoterapií. V březnu roku 1990 
jsem podstoupila další operaci, opět rakovi
nový nádor. Tentokrát to bylo v počátku, takže 
bez jakékoliv léčby. Třetí moje operace byla 
v roce 1992, nádor byl ve střevech na takovém 
nevhodném  m ístě , že je j léka ři nem ohli 
odstranit. Brzy poté jsem jela do nemocnice 
do Českých Budějovic, kde jsem  se měla 
podrobit záření. A le lékaři se po různých 
vyše tře n ích  rozhod li pro léčbu p la tinou  
v infuzích a injekcích. Tato první série byla pro 
mě tak drastická, že mi přestaly pracovat 
ledviny. P řevezli mě na in te rn í oddě len í 
všeobecné nemocnice na dialýzu. Týden jsem 
dostávala od rána do noci jednu infuzi za 
druhou a díky Pánu Bohu a jeho neskonalému 
milosrdenství jsem se z toho pomalu dostávala. 
Tento můj stav byl tak kritický, že sama moje 
ošetřující lékařka mi po delší době přiznala, 
„že toto málokdo přežije“. Naordinovali mi pak 
znovu léčbu chemoterapií (ale už ne platinou), 
a přestože mám různé zdravotní problémy 
(jelikož je nádor stále v těle), denně děkuji 
v modlitbách našemu milému Pánu Bohu, že 
se mnou udělal tak velký Boží zázrak, který 
jsem si, podle mě, ani nezasloužila.

A tak i nadále všechno vkládám do jeho 
přesvatých rukou. Všechno, Pane Bože, jak Ty 
chceš, protože ne vždycky, o co člověk prosí, 
je ku jeho prospěchu. To ví nejlépe náš Pán, 
co je  pro každého dobré, či naopak. Takže, i 
když lékaři ja k k o liv  o mně pochybova li, 
poslední slovo má jen a jen Bůh! Díky Tobě, 
Pane Bože, díky!

Byla bych ráda, kdybyste tento můj článek 
mohli zveřejnit v Immaculatě, slíbila jsem to 
Panně Marii, že Vám toto všechno sdělím, když 
se můj stav zlepší.

Libuše Svobodová



Dopisy čtenářů
Asi před rokem se mi dostala do ruky Immaculata. Velmi 

se mi líbila a byla m i moc blízká. A tak jsem  se v duchu 
zaslíbila Panně Marii jako Rytířka Neposkvrněné. A ja k  
jsem  četla další a další Immaculaty, cítila jsem, že to není 
tak správné a že se musím ohlásit dopisem. Stále jsem  to 
však odkládala.

A ž letos v březnu jsem  půjčila Immaculatu mé přítelkyni 
Mařence. Obějsm e j i ž  v důchodu a pomáháme u sestřiček 
Borom ejekpod Petřínem. Když mi časopis v práci vracela, 
povídaly jsm e si o jeho obsahu. Bylo to kupodivu, ja k  
snadno, nadšeně a rychle jsm e se domluvily, že se obě 
staneme Rytířkami Neposkvrněné a že tuto prosbu pošleme 
k Vám v jednom  dopise. Jistě  se o to postarala N epo
skvrněná. Díky Bohu.

Eva Loudilová

Nevím, ja k  mám začít psát, ale věřím, že Duch Svatý 
m i v tom pomůže. Nejprve se Vám představím:

Bydlím na internátě a je  m i 17 let. Za svůj životní cíl 
jsem  si dala, že se stanu řádovou sestrou. Volání „stát se 
jednou sestrou“ není ze mne, ale cítím to ve svém nitru. 
Poslední dobou chci těšit, usmiřovat, odprošovat Božské 
Srdce Páně, které j e  ve svatostánku, které se potilo na 
hoře Olivetské a zemřelo za nás na kříži. Chci je j  milovat 
a patřit mu bez výhrady a ne falešně.

Váš časopis jsem  dostala asi před  pů l rokem od mých 
věřících kamarádek. Četla jsem  o zázracích, které udělala 
Panna Maria, jakým  způsobem přivedla lidi k Pánu Ježíši 
a dokázala, aby Jej milovali. Váš časopis Immaculata mne 
duchovně povzbuzuje a velmi se mi líb í i dopisy čtenářů a 
jejich  poděkování. Kdykoliv si přečtu nějaký článek o 
Panně Marii, myslím si, že můj vztah k Panně M arii je  
slabý a je  to tím, že jsem  se setkala s lidmi jiných církví a 
někdy i sekt. Ti m i říkali o Panně Marii nepěkné věci: že 
není Matkou Boží, ja k  p rý  mohla m ít dítě - Ježíše, když 
byla Pannou, vždyť k početí m usí mít žena pohlavní styk  
s  mužem? Já si říkám a opravdu věřím, že u Boha není 
nic nemožného. Někdy se k N í modlím s opravdovou 
úctou, ale někdy mi to nejde. Chtěla bych Ji mít opravdu 
m oc ráda.

Musím se Vám přiznat, že chci j i ž  šest let j í t  do kláštera 
Těšitelek Božího Srdce Páně a chci úplně náležet Pánu 
Ježíši. Mám je j  nejraději v Nejsvětější Svátosti a před  
dvěm a roky jsem  začala přem ýšlet o Jeho utrpení a 
modlím se k Němu a činím velké pokání; odprošuji Pána 
za lidi, kteří se mu rouhají a nenávidí Jej. To mne velice 
bolí.

Často se modlím svatý růženec, ale nedokážu se na 
modlitbu vždy p ln ě soustředit. Je mi to líto, že je  můj vztah 
k P anně M arii tak slabý, ale věřím, že když se stanu 
rytířkou Neposkvrněné můj vztah k Panně Marii se zlepší.

Vaše Žaneta

S  velikou radostí a vděčností Vám píši tento dopis. Jsem 
ve vězení a po zapsání do M I a zasvěcení se úplně do rukou 
Panny Marie Neposkvrněné a po přečteni života a oběti 
svatého M axm iliána pociťu ji změnu v mém životě  a 
myslenia úplné uklidnění v duši. Další mou velkou radosti 
je , že celá moje rodina se rozhodla zasvětit svůj život 
Neposkvrněné a zapsat se také do MI.

U vědom uji si, že p rá v ě  m oje m odlitby , sp o je n é  
s  m odlitbam i celého sdružen í MI, pom ohly k mému  
duchovnímu růstu a klidu a také pomohly zasáhnout srdce 
mých dětí a manželky. Vzor sv. M axmiliána mne tak 
zahanbuje, že se musím stydět a litovat slov, která jsem  
napsal nebo vypověděl o svém utrpěni a svém neštěstí, když 
jsem  si je  vlastni vinou způsobil. I  za toto poznání jsem  
právě sv. Maxmiliánu vděčný a věřím, že p o d  vedením 
Neposkvrněné dokáži všechno napravit a udělat mnoho 
dobrého, abych svým příkladem mohl také získávat další 
členy.

Prosím o modlitby za nás vězně, aby nám co nejlépe 
dopadl soud, který je  před  námi. Jsem velmi vděčný, že na 
mne pamatujete, a děkuji za všechno, co js te  mi poslali. A ž 
budu na svobodě, budu se snažit, abych ze všech sil vše 
vynahradil.

Vděčný J iří W.

Prosím Vás o laskavost, je -li možné, zaslat mi alespoň 
titulní stránku Immaculaty č. 5/1993. Je na n i Matička ze 
Širokého Brjegu nedaleko Medjugorje, kde působí P. Jozo 
Zovko. Na podzim jsem  před touto živoucí sochou Panny 
Marie zažila požehnání P. Zovka a obrácenijisté dívky Evy. 
Bylo to úžasné. Modlívám se za ni, aby obráceni bylo trvalé.

25. března t.r. jsem se stala Rytířkou Neposkvrněné. Snad 
toho byla příčinou Panna Maria diky tomuto obrázku 
z Immaculaty, který jsem  si v práci pověsila jen  k vůli n í 
samé. Cítím, že se teď musíme pro  Pannu M arii úplně 
nasadit, vždyť jejím a rukama na nás stékají skutečně 
všechny milosti Co by Ji Bůh mohl odepřít, když si Ji vyvolil 
za Matku svého Syna ? Nenechme Ji a Pána Ježíše už dále 
trápit a pomáhejme Jim zachránit duše. Je mi líto, že Jim 
v nebi činíme neustálou bolest.

Och, Pane, přijď království Tvé na tuto zmučenou zemi, 
ať už brzy zavládne Tvůj mír, ať je  j iž  jeden ovčinec a jeden  
Pastýř, ja k  js i  to Pane, sám předpověděl.

Žehnej Vám ve Vaší záslužné práci Ježíš a Maria! Ježíši, 
Maria, miluji Vás, zachraňte, zachraňte duše!

Jaroslava Heneberková

Díky mé sousedce jsem  poprvé dostala do rukou Váš 
časopis Immaculata. I kdyžjsem knihovnice a znám hodně 
časopisů, tuk jsem  vůbec nevěděla, že tukový časopis 
existuje. Byla jsem  překvapená; je  povzbuzením  pro 
člověka, moc se mi líbí. Velice nu mne zapůsobil. Proto 
Vás prosím, zda byste mi ho nemohli zasílat. Po přečtení 
bych ho dala do knihovny a tím bych se přičinila k přiblížení 
mnoha duší k  naší společné Matce, Neposkvrněné Panně 
Marii. Ráda bych si ho předplatila.



Chtěla byclt se také odevzdat a zasvětit Neposkvrněnému 
srdci Panny Marie a Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Slavím 
prvnípatky v měsíci a budu slavit i soboty. Přicházím každý 
p rv n í pá tek  v m ěsíci k sv. přijím ání a ke sv. zpovědi. 
K  Panně Marii se vždy utíkám a moc j i  ctím a oslavuji j iž  
od svého dětství. Panna Maria mne ješ tě  nikdy neopustila, 
poznala jsem  je j í  lásku v křížích, utrpeních, ale také i 
v radostech.

Jedna taková velká radost a událost pro  mne byla, když 
jsem  mohla s manželem navštívit v r. 1990 Lurdy. Toto 
poutní místo na nás oba moc a moc zapůsobilo. Tyto pocity 
se nedají popsat ani vylíčit. Přála bych všem toto místo 
navštívit. Vždy se utíkáme k Panně Marii Lurdské, je jíž  
sochu máme doma. Nosím i medailonek Panny Marie 
Lurdské se sv. Bernardettou. Chtěla bych svými modlit
bami přispět, zachránit a pom oci světu před  záhubou a 
k obrácení hříšníků. Modlit se za duše, aby nebyly zatraceny 
a aby všichni, hlavně náš zeť, našli cestu k Bohu, Ježíši 
Kristu a k naší nejmilejší Matce Boží

Proto bych Vás prosila o zapsáni do Rytířstva Nepo
skvrněné, abych se tak mohla stát členkou.

Hedvika Borsutzká

Kromě modliteb k našemu Pánu Ježíši se snažím denně 
modlit růženec k naší milé a láskyplné Panně M arii (při 
večerních m odlitbách kolem  20,40 hod. na vysílání 
Z Vatikánu). Vím, že nejdůležitější je  udržovat touhu ve 
svém srdci po  co nejdelším setrvávání s našimi milými - 
Pánem Ježíšem a Pannou Marii. Chtěl bych dát svůj život 
naší Paní do rukou, aby mne vedla, abych si stále více 
uvědomoval je j í  milou a láskyplnou přítomnost a mohl 
být od Nipoučován a veden. Jako snad každý člověk, který 
se m odlí k našemu Pánu Ježíši a Panně Marii, jsem  zažil 
v dobách různých těžkosti a nem oci osvobozující pocit 
nebo pocit štěstí či radosti ze setkávání s naším Pánem i 
Pani, kteří dokáži dodat člověku lásku a sílu. Zároveň 
uvědomuji svoji odpovědnost za rodinu, která nevěří, i za 
lidi, se kterými se setkávám - ne snad tak, že bych si 
troufale myslel, že snad někoho předělám, ale uvědomuji 
si velmi silně, ja k  jin ak  jednám  a mluvím, když jsem  
posílen setkáním  s n aší P an í na modlitbách, a nebo 
naopak, když jsou  mé modlitby jen  velmi krátké tím, že 
už bývám po mnohé práci vyčerpán. Cítím v tom úmysl 
ďábla zaměstnat nás různými věcmi, abychom neměli na 
to nejdůležitější, totiž duchovní život, j i ž  čas. Už jsem  vše 
zařídil tuk, abych svou druhou práci (externí vyučováni) 
koncem června ukončil a m ěl více času na našeho Pána 
Ježíše a Pannu Marii. Myslím, že nemám dar někoho 
přesvědčovat, ale modlitba za naše blízké a za svět může 
udělat víc než neumělá slova.

D razí p řá te lé  v našem  Pánu, obracím  se na Vás 
s prosbou o p řije tí do řad Rytířstva Neposkvrněné. Tak 
jak jsem  po určitě době m odleni růžence zažil, že zcela 
nenápadně a postupně ožila moje víra (ne snad, že bych 
předtím nevěřil, ale při modlitbách nyní cítím něco daleko 
hlubšího a zároveň radostného v srdci), tak cítím, že i tento

úkon plného vydání svého života do rukou Té, která je  
plná milosti, je  pro mne potřebný. Člověk, který patříjen  
sobě, nemůže nic pro  Boha udělat, teprve tehdy, až sobě  
nepatří, jde, pokud je  poslán, a může pro  svého Pána a 
Paní něco udělat. V duchovní práci jen  lidská síla a lidské 
chtění nic neznamenají, někdy mohou udělat i škodu.

Aleš Goliáš

Stejně bych psala, abych posilnila všechny, kteří m ají 
nějaké trápení, aby se vždy s důvěrou utíkali k n aší 
nebeské M aličce a věřili pevně v je j í  pomoc.

Mám rodinný domek, který jsem  zdědila po  zemřelém  
manželovi. Bývalí m ojí příbuzn í uplatňovali nárok na 
čtvrtinu domku jako restituci. Nedovedete si představit, 
co jsem  za poslední dva roky vytrpěla obav. Ne kvůli 
majetku, ale proto, že vše byl pouze akt zloby. Věděla jsem , 
že bydlení v dom ě by se stalo pro  mne utrpením. Denně 
jse m  se m odlila  k P a n n ě M arii m odlitbu  í v . Jana  
Vianneye, aby m i pom ohla a ochránila p ře d  zlovůlí. 
Vložila jsem  dům i nás do jejich rukou. Soudjsem  vyhrála. 
Denně nepřestávám Panně M arii děkoval a denně se 
modlím za jeho a naši ochranu. Doporučuji tuto modlitbu 
všem rodinám jako daleko lepší ochranu než všechny 
bezpečnostní zámky.

Co se týká m ého p o d p o ro vá n í Vašeho časopisu , 
považuji to za svou povinnost. Velice mne oslovily dopisy 
dětí z  nemajetných rodin, které toužily časopis mít. Pokud 
to půjde, mám j í t  za rok do důchodu, budu čtvrtletně  
zasílat svou částku.

Všichni víme, že doba je  zlá a j e  nutné, abychom si 
všichni uvědomili, co se dá je š tě  zachránit duši našimi 
modlitbami. Já sama mám několik příkladů z rodiny. Žila 
jsem  posledních dvacet let čím dál vlažněji a tím i celá 
rodina. Cítila jsem , že to není dobré, ale nedokázala jsem  
se vym anit ze  zcela  svě tskéh o  živo ta . Tím jse m  se  
podepsala na výchově svého syna. N yní vidím, ja k  je  
důležité se za své děti neustále modlit. Syn byl velice hodný, 
ale začal mít negativní postoj ke všemu, ja k  se říká, „okolo 
kostela". Dělalo mi to starosti, modlila jsem  se k Panně 
Marii. M oje překvapení se nedá vyjádřit, když p ři jedn é  
návštěvě žádal ode mne zázračnou medailku a od té doby 
j i  nosí na krku. Jen jsem  v duchu zašeptala: „Díky“. Proto 
radím matkám: modlete se za své děti neustále a důvěřujte 
bezmezné Panně Marii. Pak nen í n ic ztraceno, ani když 
vše vypadá beznadějně.

Jana S.

Zvete p o d  modrý prapor Panny Marie - stá t se Rytířem  
M ariiným . Vždyť s i každodenn í živo t bez P. M arie  
neumím ani představit, bezjejí ochrany, pomoci, bez jejích  
přím luv bych sama daleko nedošla. Jestliže se snažím  
přijím at Ježíše, musím prvně přijm out Jeho Maminku, 
jinudy cesta k Ježíši nevede! Ráda a pokorně odpovím nu 
výzvu Panny Marie - Ano, chci Panno M aria, být tvým  
rytířem a být zapsána do knihy Rytířstva Neposkvrněné!

Ludmila Jurčeknvá



ZPRÁVY
10. dubna letošního roku uplynulo čtyřicet let od 

smrti o. Petra Teilharda de Chardin, francouzského 
jezuity, paleontologa a filosofa. Během jeho života 
církev nedovolovala publikovat jeho dílo. Když bylo 
zveře jňováno nejen tajně, ale po smrti autora i 
otevřeně, nemálo lidí je  přijalo s velkým zájmem. 
Svaté oficium po souhlasu papeže Jana XXIII. vydalo 
30.VI. roku 1962 m onitum s následujícím varováním: 
„Když pom inem e hodnocení díla z hlediska pří
rodních věd, je  dostatečně zřejmé, že ve filosofických 
a teo logických otázkách obsahuje zm íněné dílo 
takové dvojsmyslnosti, a dokonce i závažné chyby, 
kte ré  z raňu jí ka to lickou nauku." Toto varování 
připomněl měsíčník „30 Giorni“ (č. 4/94), aby ukázal, 
že  T e ilha rd  de C hard in  je  v podsta tě  teo log - 
darwinista. Otevřeně protestoval proti jeho učení 
H ans U rs von B a lth a s a r a k r it iz o v a li je  m .j. 
francouzští filosofové Etienne Gilson a Jacques 
Maritain a také teolog - švýcarský kardinál Charles 
Journet. Naopak se k němu vyjádřili pozitivně o. 
Henri de Lubac. A 12. 5. roku 1981, když Katolický 
institut v Paříži organizoval sjezd u příležitosti stého 
výročí narození Teilharda de Chardin, kard.Agostino 
Casaro li napsal dopis, který mnozí chápali jako 
rehabilitaci tohoto vědce, i když i v tomto dopise byly 
kritické připomínky. Ale dne 11.7. roku 1981 mluvčí 
Svatého stolce zveřejnil zprávu, ve které potvrdil, že 
varování z roku 1962 je stále aktuální. Je třeba ještě 
říci, že teorie Teilharda de Chardin podporují zednáři. 
V  roce 1962 tehdejší ve lm istr Velikého východu 
Francie Jacques Mitterand (bratr bývalého prezidenta 
Francie) dosvědčil na generální schůzi lože, že 
zednáři mají zásluhu na zveřejnění díla Teilharda, 
který, jak dále uvedl J. Mitterand, „postavil člověka 
na oltáři, a protože adoroval člověka, nemohl již  
adorovat Boha."

13. března 1995 zemřel v Brzegu nad Odrou 
František Gajowniczek (94 let), pro kterého obětoval 
svůj život sv. Maxmilián M. Kolbe. V souladu se svým 
přáním byl pohřben na klášterním hřbitově v  Nie- 
pokalanově. Pohřebním obřadům předsedal biskup 
M arian  B laže j K ruszy lo w icz , býva lý  kva rd ián  
N iepoka lanova. Svatý otec poslal kondolenční 
telegram.

RN 5/95

Chraňme budoucnost našich dětí - bylo tématem
I. Mezinárodní konference s názvem Náboženství 
proti pornografii, která se uskutečnila v polovině 
ledna v Manile. Zúčastnilo se jí 160 delegátů různých

náboženství a vyznání m.j. kard. Josef Bernardin, 
arcibiskup z Chicaga, který přednesl poselství Jana 
Pavla II. „Pornografie je podlým obchodem, který 
nakládá na své oběti jedno z ne jhanebně jších  
břemen," napsal papež a vybídl náboženské předáky 
k boji s tím to  „hrozným  peklem". Ve Spojených 
státech jsou přijímána určitá právní opatření proti 
obchodníkům  s pornografií, je jich ž  příjm y jsou 
odhadovány na 10 mld. dolarů. Byla odsouzena tzv. 
sexuální turistika, jejíž obětí se stal milion asijských 
dětí, z toho 400 tisíc v Indii, 300 tisíc v Thajsku a 
100 tisíc na Filipínách. Od roku 1986 působí ve světě 
sdružení Náboženství proti pornografii, které chrání , 
děti zvláště v chudobných zemích. Motivaci ke své 
činnosti čerpá ze slov Pána Ježíše: „Cokoli jste učinili 
jednomu z těchto nejmenších, mně jste učinili."

La Croix 21.1.

Mariiny legie, které založil Ir Frank Duff, působí 
v současné době ve 2000 diecézí ve 152 zemích. 
Nejaktivnější jsou nyní v jižní Koreji, kde v každé 
farnosti působí 60 - 80 skupin tohoto hnutí.

Jésus Marie et N. T. 3/95

Dne 18. dubna letošního roku oslavil pětasedm
desáté narozeniny Svatý otec Jan Pavel II. Ve stejný 
den oslavil své pětasedmdesáté narozeniny také 
MUDr. Zdeněk Hejl, náš neúnavný bojovník za práva 
nenarozených dětí.

Víte, co je to CEP?
Tato zkratka znamená v překladu „Kolokvium  

evropských farností“ . Je to organizace velmi mladá, 
působí zhruba jeden rok. Její cíl? Především výměna 
zkušeností jednotlivých farností Evropy, z nichž 
každá je  jiná, s odlišnými specifickými znaky. Jsou 
farnosti, kde se lidé v neděli ani nevejdou do kostela, 
ale i farnosti, kde jsou v neděli na mši svaté přítomny 
jen dvě staré ženy. Známe to z naší praxe velice 
dobře. Proto se v Třebíči pod patronací vikáře P. 
Pavla Dokládala, který vede českou sekci CEP, spolu 
s pražským světícím  biskupem mons. F.V. Lob- 
kowiczem, uskutečnilo její první zasedání, jež mělo 
být přípravou na celoevropské zasedání CEP v  létě, 
v Praze na Strahově pod ochranou Matky Boží z exilu 
(o převozu této sochy z Am eriky jsm e referovali 
v m inulých číslech Immaculaty). Stále častěji se 
ozývala potřeba širšího zapojení laiků ve farnostech, 
především tam, kde nesídlí kněz a dojíždí jen na 
nedělní liturgii.

RM



OBSAH
Svatá Zdislava - báseň 1 Organizátor 16
Svatý otec v naší vlasti 2 In memoriam André Frossard 17
Svatý otec na apoštolských cestách 4 Neboť veliké věci učinil Ten, který je  mocný 18
Svatá Zdislava - moderní světice 6 Baudouin: kráľ, ktorý chcel iba slúžiť 19
V bunkru hladu 7 O potratech z jiného úhlu 21
Skrze Marii zazářilo lidem požehnáni Otce 9 Srdce hříchu zbavené 22
Kaple svatého Maxmiliána 10 Prenesení mariánského obrazu 23
Výzva k podpoře Mendlovy pojišťovny 11 Bůh nás vidí 24
Kardinál Glemp varuje 11 K loretánským litámím 25
Ml 1 v každodenním apoštolátu 12 Odvážne slovo biskupa z USA 26
Věno 13 Poděkování 28
Problém zvaný katedrála 14 Dopisy čtenářů 30
Pravda je  jedna 16 Zprávy 32

Immaculata - Neposkvrněná, (dvouměsíčník) 4 /1995, ročník IV., ISSN 1210-5732
S církevním schválením brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho č.j. 868/94 ze dne 4. dubnal994 
R e g is tra č n í zn ač ka : M K ČR 6202, Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně č.j.: P/2-4363/93, Podávanie 
novinových zásielok povolilo Západoslovenské riaditeľstvo pôšt Bratislava č.j. 84-0PČ dňa 11.1.1995.Vydávají: Bratří minorité 
N a k la d a te ls tv í: Konvent minoritů u sv. Janů v Brně. Nevyžádané rukopiyse nevracejí, Čís. kon ta: V M B  0000984070/5700

Cena se rovná výrobním nákladům t.j. 9,- K č / 1 výtisk 
Předplatné na rok 1995: Dobrovolné dary 
Tyto je možno zasílat na adresu:

Konvent minoritu, Minoritská 1, 
602 00 Brno
poštovní poukázkou typu C (žlutou) s poznámkou 
“předplatné Immaculaty” v rubrice “zpráva pro příjemce". 
D le  f in a n č n íc h  m o ž n o s tí  b u d e m e  p o s í la t  n á š  
č a s o p is  i  těm , k te ř í  n e m a jí  d o s ta te k  f in a n c í  
k  z a p la c e n í p ře d p la tn é h o  a o  č a s o p is  s i po žáda jí.

Čtenáři ze Slovenska
mohou posílat předplatné na adresu:

Kláštor Minoritov, Košická 2, 
054 01 Levoča
Zprávy týka jíc í se zm ěny v d is tribuc i časop isu 
prosíme i nadále posílat na naši adresu v Brně. 
Stálé předplatite le prosíme, aby p ři poštovním styku 
s námi uváděli číslo vytištěné v levé horní části svého 
adresního lístku za zkratkou IČP, anebo aby nám poslali 
svůj adresní lístek, který obdrželi spolu s naším časopisem.

Fotografie: S.Gryň,V.Puczok, J.Procházka, Sendbote, Rytier Nepoškvrnenej-Nitra, archív. 
Autoři obrazů: Jaroslav Šerých, Sabina Kratochvílová.

Všem dobrodincům, kteří přispěli finančním darem na krytí výrobních nákladů, 
vyjadřujeme srdečné Pán Bůh zaplať.

Prosíme všechny čtenáře, kteří obdrží náš časopis, aby je j zapůjčili také svým 
přátelům a známým a takto umožnili Neposkvrněné získávat srdce lidí pro Ježíše.

Vatikánský rozhlas vysílá pro Vás denně na středních vlnách 1530 kHz a na krátkých
vlnách 6245 kHz (49m)

* česky v 5.15 hod a v 19.30 hod * * slovensky v 5.30 hod a v 19.45 hod *

Chceš se ještě více přiblížit k Pánu Ježíši? Dovol Jeho Mamince, aby se 
tě ujala. Odevzdej se s důvěrou do jejích neposkvrněných rukou a staň 
se jejím rytířem. Pokud se rozhodneš, požádej o zapsání do knihy Rytířstva 
Neposkvrněné v Národním centru MI, Minoritská , 602 00 Brno.




