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Milí čtenáři !
Na dveře nám opět klepe podzim, čas dozrávání a plodů. Je podzim, kterým se zdobí příroda,

je podzim života, do kterého je oblečen člověk, když skončí jarní dny mládí a letní dny středního
věku. Je podzim také v našem církevním roce, a s touto dobou k nám přicházejí mnozí významní
svatí, které si v těchto měsících připomínáme: svatá Ludmila a svatý Václav, kníže, svatá Terezička
od Dítěte Ježíše, sv. Josef Kupertinský, patron studentů, svatý František z Assisi, svatá Hedvika,
patronka Slezska,... a řada dalších.

Podzim není jen smutné vzpomínání na to, co minulo, ale také, díky Boží milosti, radost z plodů.
Největším plodem je nepochybně naše spása, která byla uskutečněná na kříži našeho Pána
Ježíše Krista a na které se podílíme také my skrze vlastní utrpení, bolesti a kříže snášené ve spo-
jení s Kristem. Proto kříž je také zkouškou zralosti víry, pravé radosti a ovocem lásky vítězné upro-
střed mocí zla. Povýšení svatého kříže v našem životě se pojí s dokonalou radostí, jak o tom vy-
práví sv. František a jak ji žila Bolestná Panna Maria.

Vše, co přichází, vede jemnou a citlivou rukou Boží Prozřetelnost... Mezi těmi, kteří k nám se-
stupují z věčnosti zdobeni září svatosti, jsou mimo jiné také vznešené bytosti, které Církev ode-
dávna nazývá zcela prostě: „Boží poslové“ čili andělé. Připomínáme si je dokonce dvakrát: 29. září
- svátkem archandělů sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, a 2. října - památkou sv. andělů strážných.
Možná jsme na ně zapomněli víc, než se sluší. Stačí ale otevřít Písmo svaté, abychom znovu ob-
jevili, jak často tito poslové pomáhali lidem nahlédnout do Božích plánů a uskutečnit vůli nebes-
kého Otce, který má velkou a pestrou rodinu: od malých mravenců, motýlů a čmeláků, přes myši,
zajíce a veverky, kosy, vrabce a hrdličky, orly, labutě, lvy, slony atd. až k člověku. A hned za ním
následují andělé. Ať Vás tedy provázejí na všech Vašich cestách, a nezapomeňte jim také někdy
říci alespoň pár slov. Za všechnu práci, kterou s námi mají, si to jistě zaslouží. Pokoj a dobro! 

Redakce

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 1996

Září - Požehnaný plod života svého. ...Abychom s tvou mateřskou pomocí
prožívali tajemství Krista, jako posvěcení života a setkání s milostí.

Říjen - Nám po tomto putování ukaž. ...Aby za tvým mateřským příkladem
každá rodina objevila vznešenost života, který je třeba přijmout, bránit a pod-
porovat.

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 vzrůs-
tu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších a tímto způsobem přispěl k co největšímu rozší-
ření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam vyprosíš milost ob-
rácení a posvěcení, vždyť Tvýma rukama stékají na nás všechny milosti z nejsladšího Srdce Ježíšova.

- Dovol mi, abych Tě chválil, přesvatá Panno.
- Dej mi moc zvítězit nad Tvými nepřáteli.
Ó, Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě ne-

utíkají, a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.
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(pokračování )
Právě v těchto dnech, kdy se mluvilo pro

a proti zakoupení tiskařského stroje, přijel
z Ameriky, a přesně z dalekého kláštera
v Chicopee ve Spojených státech, páter
Vavřinec Cyman. Při návštěvě Polska se za-
stavil také v Krakově. Při rekreaci si někteří
z těch páterů chtěli ulevit, odlehčit od svých
starostí a ukázali mu časopis.

„Vidíte, jak je to hnusně tištěno. A po literár-
ní stránce to není právě nejlepší...“

„A co se nadělá křiku pro takový plátek!...“
„A představte si, že tímhle časopejskem

chce náš páter Maxmilián obrátit celý svět...“
„A to mu nestačí. Nyní sní o tiskárně, která

by byla celá jeho...“
„A v kapse nemá ani zlámaný groš...“
„Zato má dluhů, až mu vlasy na hlavě vstávají.“
Páter Maxmilián byl při tom, klopil hlavu, aby

zakryl svůj stud. „No já na tom nevidím nic
zlého, koupit tiskařský stroj“,  řekl páter Cyman,
který jako Američan nenacházel nic „extrava-
gantního“ v normálních nápadech pátera
Kolbeho. „Na jeho místě bych udělal totéž. A ne-
vidím, proč bychom si měli z něho utahovat.
Myslím, že by se mu mělo pomoci. Dobře, aby-
chom začali, přijměte, otče, tento malý příspě-
vek,“ a podal Maxmiliánovi šek na sto dolarů.

Za několik dní slavil svůj vjezd do bran kláš-
tera starý tiskařský stroj, úctyhodného stáří,
koupený páterem Kolbem od Milosrdných
sester v městě Lagiewniki.

„Teď už je konec“, řekli staří páteři. „Nestačí
mu rámus Armády, co se stále courá sem
a tam. Teď nám tu bude rámusit stroj. Ještě
nám tu chybí kanón...“

Potom někdo navrhnul, že by zdravotnímu
stavu pátera Kolbeho, který si svou tuberkulo-

zu sice polepšil, ale nevyléčil, vyhovovalo
spíše podnebí v Grodnu, na druhé straně
Polska, na východní straně.

Je tam zdravý vzduch, vzduch čistý, jako
dělaný pro slabé plíce...

Když páter Maxmilián přijel do Grodna se
svou předpotopní mašinou, našel tam sešlý
klášter, ale také pátera kvardiána Melchiora
Fordona, který hned projevil nadšený zájem
o dílo Neposkvrněné, takže mu dal k dispozi-
ci několik bratří a tři pokoje: jeden pro admi-
nistraci časopisu, druhý pro tiskárnu a třetí
pro expedici.

Cela pátera Maxmiliána mu měla sloužit také
za redakci. A jako každá redakce, která vzbu-
zuje úctu, tak i jeho cela se rychle zaplnila no-
vinami a časopisy ve skříni i na přihrádkách,
pod postelí i všude na podlaze, zatímco se starý
tiskařský stroj pustil s námahou do práce od
rána do večera, poněvadž pro každých pět tisíc
výtisků musel jeho válec udělat šedesát tisíc
obratů. A nepracoval sám. Kdepak, to bylo to
nejhorší! Musel u něj stále někdo být, poněvadž
se nehnul, jestliže něčí noha nešlápla na pedál
a něčí ruka neotočila klikou.

A tak páter Maxmilián ve dne , když si od-
sloužil mši sv., pomodlil se breviář a vyslechl
zpovědi, dělal v tiskárně dělníka, a v noci ve
své cele redaktora.

Nebyl z těch žurnalistů, kteří své články do-
vedou vypilovat. V jeho článcích nebylo nic, co
by ukazovalo na jeho dva doktoráty. A přece
to byl žurnalista velmi úspěšný, poněvadž byl
nesmírně lidový. Věděl, že velká část jeho čte-
nářů nemá přílišné vzdělání. Proto se jim sna-
žil přizpůsobit, používal jejich způsobu řeči
a dovedl i nesnadné apologetické otázky
podat velmi jednoduše, dávaje jasné odpově-
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změnil a rozdíly - také vlivem Armády nepo-
skvrněné Panny - se zmenšovaly a tak někte-
ří bratři laici zaujali místa, která dosud byla vy-
hrazena páterům.

Bylo přirozené, že tento obrat způsobil ne-
pokoje. Ze strany starších páterů přicházely
výzvy k opatrnosti při přijímání tak nepředví-
daných povolání, a někteří dokonce projevili
mínění, že by se měli najmout obyčejní dělní-
ci, kteří by sem docházeli na práci a pak by se
zase vrátili domů.

Ale páter Kolbe
odpovídal, že
„k tomu, aby si
někdo zasloužil pra-
covat pro Neposkvr-
něnou, je nutno,
aby to byla duše za-
svěcená.“ A pak
„Dílo Neposkvrněné
není obchodní pod-
nik“, i když používá
moderních technic-
kých prostředků, „je
to něco nekonečně
většího.“

Tak stále početnější „pracovní jednotka Rytíře
neposkvrněné Panny“ pokračovala radostně
v práci ve dne v noci, častěji v noci, šlapala na
pedál a točila klikou a dělila se poctivě o skývu
chleba, ale také často o nedostatek a dokonce
si půjčovali šaty: bratr Alberich čekal na pátera
Melchiora, až si svleče pracovní úbor, aby si jej
mohl obléknout, bratr Gabriel nosil plášť frátera
Pasquala a páter Maxmilián si mohl obout boty
frátera Zenona, když musil jet do Varšavy.

Jen plášť pátera Maxmiliána zůstával tabu,
jednoduše proto, že ve dne ho potřeboval pro
své nemocné plíce a v noci mu sloužil jako po-
krývka. Jeho pokrývka skončila na bůhvíja-
kém lůžku.

S. C. Lorit

di. A pak do všeho vkládal teplo ohně, který
mu plál v duši...

Po každém čísle, co vyšlo, počet odběrate-
lů stoupal. Ale klesaly příjmy, poněvadž infla-
ce nemilosrdně postupovala.

To,co dalo časopisu mohutný rozmach ús-
pěchu a následkem toho i Armádě, bylo uve-
řejnění několika fotografií, na kterých bylo
vidět bratry v Grodnu, jak pracují v tiskárně při
vydávání časopisu.

Pro mnohé to byl objev. Představovali si ře-
holníky jako bytosti
osamocené, po-
hroužené - každý
zvlášť - do ustavičné
modlitby, nezvyklé
na obyčejnou práci
obyčejných lidí.
A nyní tu měli foto-
graficky dokázáno,
že bratři pracují jako
dělníci v dělnickém
prostředí, dělníci
v řeholním hábitu,
kteří takto naplno
prožívají své zasvě-
cení Bohu. A tak se mnohým zdálo, že objevili
řeholní život v novém vydání, život okouzlující,
velmi aktuální a mnozí si napsali žádost o vstup
do řádu „pod podmínkou, že budou pracovat
s páterem Maxmiliánem“ jako bratři dělníci.

Přišli noví žadatelé a v klášteře nastala
vážná situace.

Staleté přežitky feudální epochy v polských
klášteřích zanechaly dosud své následky,
takže se činil velký rozdíl mezi kněžími a bra-
try jako laiky. Tito poslední byli v malém počtu.
Vykonávali nejnižší služby a žili životem zcela
odděleným od života kněží.

Nyní, po prvním přílivu nových bratří a po-
zději po dalších takových přílivech, číselný
poměr mazi pátery a bratřími laiky se notně
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Laici v církvi
„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti“

(Jan 15,5).
Mnoho z nás má utkvělou představu, že

Církev - to jsou kněží, biskupové a řeholníci.
A ti, kteří jejímu učení
věří, s ní přicházejí tak
nějak zvnějšku do styku.
To je však obrovský
omyl. Kdyby tomu tak
bylo, nemohla by se ka-
tolická církev nazývat
obecná, univerzální a ne-
byla by vlastně vůbec
Církví.

Už papež Pius XII. pro-
hlásil: „Laici stojí v přední
linii života.“ Také dnes je
možno stále častěji za-
slechnout názor, že
v Církvi nastává doba
laiků. Označením ‘laik’
zde rozumíme všechny
ty věřící křesťany, tj. po-
křtěné, případně i biřmo-
vané, kteří nevstoupili do stavu duchovního či
řeholního a žijí každodenním životem upro-
střed světské společnosti.Také oni jsou účast-
ni na Kristově kněžském, prorockém a králov-
ském úřadu. Křtem byli přivtěleni ke Kristu,
tvoří jeho mystické tělo a jsou posláni k apoš-
tolátu. Církev je svou podstatou založena mi-
sijně. Vždyť slovo evangelium znamená ra-
dostnou zvěst - a ta má být hlásána nejen
kněžími. Všichni věřící bez rozdílů stavu vy-
tvářejí společenství, v jehož středu jsou

ovšem kněží (povolaní k zvláštní svátostné
službě) a pramenem je Eucharistie.

Velkého povzbuzení se dostalo katolickým
laikům po II. vatikánském koncilu (1962-65),
který se ovšem konal v době, kdy naši stranu
zeměkoule ovládal komunismus. Proto se
také se závěry koncilu seznamujeme s urči-
tým opožděním až dnes, kdy je možná plná
informovanost. Vatikánský sněm mimo jiné
prohlásil: „Duch svatý... uděluje každému
zvláštní dar, jak sám chce...Charizmata mají

být vděčně přijímána
nejen těmi, kdo je dostá-
vají, ale také celou Církví.“
Výzvy k laikům, zvláště
k mládeži, zaznívají - jak si
mnozí všimli - rovněž
velmi často z úst součas-
ného papeže Jana
Pavla II. při jeho cestách
po celém světě. Nezna-
mená to však, že je zpo-
chybňováno mystérium
svátostného kněžství,
řádů a hierarchie, posta-
vené na „skále Petrově“.

Poněkud zjednodušeně
je možno říci, že laici mají
větší možnosti přímo pů-
sobit na společnost než
biskupové. Žijí, pracují

a pohybují se v nejrůznějších oblastech a mís-
tech, kam se zpravidla duchovní nikdy nedo-
stanou. V tom jsou křesťanští laici ve velké vý-
hodě, jíž si mnohdy nejsou ani vědomi. Stále je
dost těch, kteří se domnívají, že „to přece musí
udělat pan farář...“ Ale ve skutečnosti také oni
mají přivádět ostatní lidi k víře, vždyť jsou po-
voláni k tomu, aby byli za všech okolností
právě uprostřed lidské společnosti Kristovými
svědky. Zvláště krásnou službou je posvěco-
vání společnosti manželským životem a vý-

foto:-jg-



7NEPOSKVRNĚNÁ

Mimoto mají své zvláštní možnosti praktikovat
evangelijní rady chudoby, čistoty a poslušnosti
(o nichž se většinou míní, že je mohou usku-
tečňovat jen řeholníci v klášterech) cestou
slibů, aniž přitom musí opustiti svůj stav.
Synodní otcové prohlásili: „Duch svatý probou-
zí i jiné formy obětování sebe, které uskuteč-
ňují osoby setrvávající zcela v laickém životě.“
Citátů k této oblasti by bylo možné uvést celou
řadu. Na závěr by však bylo škoda necitovat

krásnou myšlenku svatého Františka
Saleského (+ 1622), který tolik podporoval spi-
ritualitu laiků: „Při stvoření světa přikázal Bůh
rostlinám, aby nesly své plody, každá podle
svého druhu. Tak také přikazuje křesťanům
(protože oni jsou živé rostliny Církve), aby vy-
dávali plody zbožnosti každý podle svých
vlastností a svého poslání. Jinak má pěstovat
zbožnost šlechtic, jinak řemeslník, sluha, jinak
kníže, jinak vdova, dcera, nevěsta; a nejen to,
je třeba přizpůsobit uskutečňování zbožnosti
také silám, zaměstnání a povinnostem každé-
ho jedince...Ať jsme kdekoli, všude můžeme
a máme usilovat o dokonalý život.“

S použitím posynodního apoštolského listu
Jana Pavla II. „Christifideles laici“ (Věřící

laici) z r. 1988 a Katechismu katolické církve
(Zvon 1995) připravil Jiří Černý.

chovou dětí v křesťanském duchu. Rodiče do-
stávají z milosti svátosti manželství odpověd-
nost a výsadu předávat dětem víru (největší
dar, který jim mohou předat) a učit je ‘pravé
svobodě’, která není možná bez rozlišování
dobra a zla, sebeovládání a odříkání. Mají vést
děti k tomu, aby podřizovaly hodnoty hmotné
a pudové hodnotám vnitřním a duchovním.
Děti pak naopak přispívají k růstu svých rodičů
ve svatosti, trpělivosti, pokoře a lásce.

Vedle toho mají laici nekoneč-
né možnosti působit - každý
podle svých „hřiven“ - na ozdra-
vování světských institucí i celé
společnosti v duchu spravedl-
nosti. Každodenní poctivou
prací je možno sloužit Bohu
i lidem, je-li konána v pokoře
a lásce. Nezapomínejme na
staré pravidlo ‘Ora et labora’
(Modli se a pracuj). Platí to
i o práci ve sdělovacích pro-
středcích a v kultuře vůbec. Ve
všech oblastech vzdělávání -
tedy i v tisku, filmu, rozhlase, televizi a divadle
- musí být hlásáno evangelium spásy. Kultura
života by měla být vším, co člověka zušlechťu-
je a rozvíjí jeho duševní a tělesné vlohy. Je
třeba mít na paměti, že slovo kultura má zá-
klad v latinském ‘cultus’, tj. uctívání, zušlechťo-
vání a vzdělávání ducha (inspirovaně možno
přeložit vlastně jako náboženství).

Laici by měli spolupracovat se svými du-
chovnímu pastýři (a naopak). Svátostné kněž-
ství je pro život Církve nezbytné a v některých
služebných úkonech nenahraditelné (např.
mše svatá, svátost smíření). Na veřejnosti je
ale poměrně málo známé, že laici mohou plnit
i určité funkce, které nepředpokládají kněžské
svěcení.Týká se to např. bohoslužby slova, ve-
dení liturgických modliteb, udělování svátosti
křtu, rozdávání sv. přijímání, pohřbívání atd.

fo
to

:-
jg

-
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pyšně zakládá na svém rozumu. Oznamuje, že
Boží milosrdenství je již téměř vyčerpáno kvůli
lidské zlobě a že ho čekají tvrdé tresty.
Zároveň slibuje nová požehnání, jestliže se
ukáže změna k lepšímu.

Nebeská poselkyně mluví dál k dětem:
„Nebude-li se chtít můj lid podrobiti, budu nuce-
na upustit ruku svého Syna. Je tak těžká a tolik
váží, že ji již nemohu udržet.“ Tato slova zazně-
la jako úder blesku do volnomyšlenkářského
a rozumářského 19. století. Zde odhaluje Panna
Maria kořen všeho zla té doby. Je to touha po
naprosté nezávislosti na Božích zákonech. Byl
to duch vzpoury proti Božímu řádu.
Francouzská revoluce šířila po světě pouze
„práva člověka“, ale škrtla „práva Boží“. Podle
metody zednářů ponechávali nebe Pánu Bohu,
ale na zemi je svrchovaným pánem člověk.

Letos 19. září uplyne 150 roků od zjevení
Panny Marie v La Salettě. Je to malá vesnič-
ka na úpatí francouzských Alp. Podle slov
Kristových jsou blahoslavení, tedy šťastní, lidé
čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. V našem
případě to byly dvě prosté děti, Melánie
a Maximin, které spatřily nebeskou Matku.
Melánii bylo asi 15 roků a Maxim byl mladší
o čtyři roky. Děti měly krušné dětství a v tu
dobu sloužily u cizích hospodářů jako pastev-
ci dobytka.

Onu památnou sobotu 19. září hnaly stádo
krav do údolí. Kravičky se klidně popásaly
a děti si hrály. Postavily si z kamenů kruh a při-
kryly ho placatým kamenem. Řekly si, že dole
budou mít obydlí a nahoře bude ráj. Hned to
místo taky ozdobily lučním kvítím. Netušily, pro
koho chystají trůn. Na horkém slunci na ně při-
šla dřímota. Usnuly. Když se probudily, běžely
se podívat na stádo. Melánie se bezděčně
ohlédla a zastavila se. Vybídla Maximina, aby
se i on podíval. Děti s úžasem hleděly na po-
stavu Krásné Paní, která seděla na plochém
kameni, dlaněmi si podpírala hlavu a hojné
slzy jí stékaly po jasné tváři. Okolo Paní se ší-
řilo světlo, silnější než polední slunce. Paní
vstala a mírně promluvila na děti: „Přistupte
sem, mé dítky, nebojte se.“ Těmi líbeznými
slovy pozvala Panna Maria děti, aby se k ní
s důvěrou přiblížily. Těmi slovy volá stále i nás,
abychom se k ní přiblížili, u ní jsme v bezpečí.
Dále promlouvala k dětem: „Jsem zde, abych
vám zvěstovala velikou novinu.“ To, co dětem
chce sdělit, nejsou nové pravdy víry.
Depozitum fidei (Poklad věroučných pravd) byl
už dovršen Ježíšem Kristem a Jeho apoštoly.
Panna Maria ohlásí ne novou nauku, ale
novou milost. Královna proroků ohlašuje veřej-
nosti, jak se Bůh dívá na lidstvo, které si tak foto: V. Štaud
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svým pánem a bohem.“ V naší době si lidé
místo neděle vymysleli víkend. Vznikl tzv. víken-
dový člověk.V pátek už od rána pracuje nedba-
le a odpoledne se žene na víkend. Sobota a ne-
děle je pro člověka, říká se nyní. Život prchá, je
třeba ho využít plnými doušky zcela pro sebe.

Toto sobectví má za ná-
sledek, že se od tako-
vých lidí vzdaluje Boží
požehnání a nastupují
divoké mravy, protože
kde není úcta k Bohu,
tam není mravnosti.
Druhé přikázání Desate-
ra zní: „Nevezmeš jména
Božího nadarmo.“ 

Izraelité se neodva-
žovali vyslovovat jméno
Jáhve, bylo u nich v tak
posvátné úctě, že říkali
místo něho Adonai.
Když Pan Ježíš zaslechl
v davu volat své jméno,

zastavil se, obrátil se k volajícímu a zeptal se:
„Co chceš, abych ti učinil?“ Potom splnil přání
volajícího. Apoštolům dal moc, aby v jeho
jménu konali zázraky. Apoštol Petr řekl ochr-
nutému: „Ve jménu Ježíše Krista vstaň
a choď!“ A nemocný byl uzdraven.

Ďáblové se třesou před jménem Ježíš, ale
malý český člověk ho špiní po celý den. Kdo
otevře bednu zvanou televize, slyší to pořád.
Je to projev vnitřní prázdnoty a neúcty k lidské
řeči, kdy člověk plácá a neví co. Zachovávat
druhé a třetí přikázání Desatera je celkem
snadné a obě přikázání jsou k našemu osob-
nímu prospěchu. Jestliže nedokážeme zacho-
vávat tato dvě snadná přikázání, jak zachová-
me ostatní, u nichž je třeba statečně
přemáhat zlou žádostivost, která zaslepuje
rozum a oslabuje vůli?

Jaroslav Olšava

Věda popírala všechno nadpřirozené. Nebylo to
nic jiného, nežli odvěké papouškování
Satanova: „Nebudu sloužit!“ Ale člověk je, ať
chce nebo nechce, tvor Boží, proto je povinen
zachovávat řád stanovený Stvořitelem. Z té po-
vinnosti není úniku. Jestliže se člověk vzepře
a zneužije daru svobody ke
zlému, nutně na sebe svo-
lává neštěstí. Proto přichází
nebeská Poselkyně jako
prostřednice mezi Bohem
a lidstvem, aby pomohla
lidstvu, uspanému a opoje-
nému hloupými hesly svo-
body. Přichází jako zarmou-
cená matka nad špatným
chováním dětí. Oznamuje,
že ruka jejího Syna (ruka je
symbolem moci a rámě je
znakem síly) je tak těžká,
že ji sotva může udržet, aby
nedopadla na vzpurný svět.
Ona se stále přimlouvá za
ubohé hříšníky, aby je Pán netrestal.

Připomínáme si poselství z La Saletty
z 19. září 1846. Matka Kristova zde vystupuje
jako mluvčí samého Boha, jakoby Bůh mluvil je-
jími ústy: „Dal jsem vám šest dní k práci, sedmý
den jsem vymínil sobě a vy mi ho nechcete do-
přát.“ - „Ti, kteří jezdí s povozy, nedovedou za-
křiknouti, aby do řeči nemísili jméno mého Syna.
Tyto dvě věci tolik zatěžují rámě mého Syna.“

Ptáme se, proč právě na znesvěcování nedě-
le a jména Božího stěžuje si Matka Boží? Drze
vykřikovat „Ježíš Maria“ a pracovat nebo využí-
vat neděle jen pro sebe, dnes málokdo u nás
považuje za hřích. To je povrchní dojem lhostej-
ného katolíka. Zde jde o mnohem víc. První při-
kázání božského Desatera zní: „Já jsem
Hospodin, Bůh tvůj, nebudeš mít jiných bohů
mimo mne.“ - Na toto přikázání odpovídá člo-
věk: „Nebudu sloužiti, jsem nezávislý, jsem sám
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Je ráno 2.10.1940 v táboře pro zajatce
u Stuttgardu. Pršelo celou noc a ještě nyní na

ostna-
t é m
d r á t ě
visí tu a tam kapky deště.

- Jaký je to divný růženec, pátere. To jsou
naše utrpení, co tady nehybně visí, trochu
udivená a všechna taková tmavá... Stačí však
jeden sluneční paprsek a uvidíte, jak se
všechna v tom světle zatřpytí.

Páter se dívá udiveně na poručíka
Darreberga, který se otáčí zády a přitom ještě
dodává:

- To je jen poezie, literatura, elegantní způ-
sob, jak Vám říci „dobrý den“.

Páter dobře zná poručíka Darreberga, který
svou první křesťanskou výchovu totálně pro-
mrhal a dokonce to vypadá, že je na to pyšný.
Kdysi řekl: „Nemám nejmenší chuť být svatým,
ani tu nejmenší, spíše naopak.“ Z jeho slov zá-
řila divná upřímnost. V táboře rozveseloval
spoluvězně a tvrdil, že je to
jeho povolání. A opravdu,
s ním se nikdo nenudil.

Ale dnešní ráno Darreberg
vypadal jinak než obvykle. -
Něco není v pořádku? - ptá
se páter. Teprve na druhý
dotaz poručík odpovídá, jako-
by s výčitkou: - Na začátku
našeho zajetí jste vyprávěl
mnoho o historii La Salette.
Samozřejmě, byla to zbožná
povídačka. Ale přesto nás
v celém táboře velmi zaujala.
Je dobré vyhledávat ve své

fantazii takové věci, aby dny ubíhaly méně
hloupě.

- To ale nebyla „zbožná povídačka“ -
protestuje páter.

- Půjdu tam, abych se na místě se-
známil s touto legendou. Kolik potřebuji

času, abych se na tu vaši horu dostal?
- Nejprve musíte počkat na lepší dobu, teď

jsme tady zavřeni na celé měsíce...
- Ale já si dnes otevřu.
- Cože?
- Dnes večer utíkám.

Obrátil se v La Salette
Opravdu, ten večer se poručík Darreberg

ocitl na svobodě. Chytře se schoval pod
plachtu auta, které dováželo chléb do tábora.
Páter rychle odsloužil prosebnou pobožnost.
„Matko Boží Saletinská, Panno, která nosíš
řetězy, symboly našich hříchem uvězněných
duší, ochraňuj svého odvážného poutníka!“

Když nadešla noc, v každém pokoji se vy-
právělo jen o tomto šíleném útěku, který se
příčil všem zákonům rozumnosti. „Jestliže

foto: V. Štaud
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příklad: musím pustit rameno svého Syna.
Uvažujme: Ona buď je ‘Prosící všemohoucnos-
tí’, anebo není. Když se na Ni obracím s touto
pochybností, věřím, že mi říká: ‘Ty ještě nic ne-
chápeš’. Když jsem odpověděl: ‘Chci pochopit’,

uslyšel jsem odpověď:
‘Později’. Asi vás to všechno
udivuje, ale mne ne. Jelikož
po tom všem, co pro mě
udělala v průběhu mého pu-
tování, se všechno stává jed-
noduché a nádherné.“

Letec apoštol
V říjnu r. 1941 se poručík

Darreberg dostal do Anglie,
kde byl povolán k letcům.
Všude kolem sebe šířil po-
božnost k Boží Matce z La
Salette. Některé úryvky
z jeho zápisníku nám dovo-
lují sledovat postup růstu
jeho duše.

„14. října. Navázal jsem
známost s katolickým knězem... Řekl mi, že
vůbec nepochybuje o vítězství. Já jsem mu
odpověděl: - Válka by se mohla skončit zítra,
avšak je třeba udělat jednu věc. - Jakou ? -
Odevzdat se... poddat se rozkazům Boha
a modlit se. Řekl jsem mu to alespoň třikrát,
přičemž jsem zdůrazňoval častou modlitbu...

19. října. Trénink, výcvik reflexu. Stále více
chápu modlitbu růžence pro uklidnění duše
a pro její pomalé, ale jisté učení správných re-
akcí. Růženec se mi jevil jako modlitba pro po-
božnůstkářky a bezhodnotné mumlání. A pře-
sto je to nádherný prostředek. Odříkávání
padesáti Zdrávasů se končí vhodným úklo-
nem hlavy... Kdysi jsem odříkal padesátkrát:
‘Oroduj za nás hříšné’, věříš, zkoumej trochu,
není to vůbec příliš...“

19. listopadu, po cvičném letu, byl
Darreberg nucen nouzově přistát, protože se

Matka Boží z La Salette na něho čeká na své
hoře - uvažuje páter - potom nepotřebuje žád-
nou mapu, kompas, zásobu na cestu, ani ja-
koukoli rozumnou metodu. Spíše naopak.“

12. listopadu páter obdržel dopis s nadpi-
sem: La Salette 20.
října. Čte: „...mohu vám
dnes říci, že jsem cítil,
jak mě něco neodbytně
vzývá. Musel jsem vyra-
zit. Jsem tady již pět dní
a žiji jakoby ve snu... Byl
jsem to ale hlupák, když
jsem vám říkal, že je to
„zbožná povídačka“; teď
již uvažuji jinak. Už
v průběhu putování
jsem pochopil mnoho
věcí. Zde jsem nalezl
kněze, který mi vysvětlil
historii této hory. Na
místě, kde se udály tyto
věci, existuje nějaká
živá stránka, nějaké heslo, svatá výzva, aby se
hned a pozorně vyslechly rozkazy, které je
třeba neodkladně splnit. Takže tento vtipálek,
kterého dobře znáte, udělal to stejné co i jiní,
poklekl a vyzpovídal se jako dítě, jenomže
toho měl k povězení trochu více. Zpovědník
stále poznamenával ‘dobře’ a ‘velmi dobře’ na
spoustu věcí, které bych raději pověděl hlu-
chému, protože nebyly nijak povzbudivé.
Jednou vykřikl ‘výborně’ na něco, co určitě ta-
kové nebylo. Tehdy jsem začal oponovat a on
mi na to řekl: ‘Ano, můj statečný chlapče, je to
výborné! Výborné je to, co Matka Boží pro
tebe učinila, a to, jakým způsobem to všechno
přijímáš.’ Jednoduše řečeno, dal jsem si po-
řádnou očistnou sprchu... Velmi se mi ulevilo,
dokonce jsem byl na sebe trochu pyšný.

Ještě nesouhlasím s tím, co tvrdí ‘Krásná
Paní’ v několika bodech svého poselství, na-

foto: V. Štaud
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mu zablokoval podvozek. Mohl se zabít. Jeho
mechanik narážel na datum zjevení v La
Salette a řekl mu: „Máš štěstí, že je dnes de-
vatenáctého. Ta tvoje devatenáctka ti přinesla
štěstí!“ A Darreberg si ve svém deníku pozna-
menává:

„Slova mechanika se
mě dotkla. Bylo devate-
náctého a já jsem na to
nemyslel. Myslel jsem
jen na to, jak si zachránit
kůži a udivit Angličany. Na
Ni jsem nemyslel ani sekun-
du. Ale vy tomu nepřikládáte
žádnou váhu. Nepřikládal bych
žádnou váhu Její ochraně, kdy-
bych Ji neznal. A co kdybych umřel,
aniž bych Jí obětoval poslední minutu?...

20. listopadu. Norton je velikým esem naší
skupiny, ale je to primitiv a skeptik. Jednou se
mě zeptal: ‘Co znamená to datum 19.?’ Chtěl
jsem se vyhnou odpovědi, ale pomyslel jsem
si: Řeknete to všemu mému lidu. Krátce jsem
mu vysvětlil historii zjevení v La Salette. Na to
mi jízlivě řekl: ‘Nemyslel jsem si, že jsi až ta-
kový hlupák’. Je to asi příliš těžké, aby se to
dalo snést. Nenutil jsem ho...

8. prosince. Pověsil jsem si malou medailku
na palubní desku. Můj mechanik mi na to řekl:
‘Nový ukazatel konzultací, pro vás nejdůleži-
tější.’

25. prosince. Vánoce. Hle, co se děje v ta-
kovýto den, ve kterém vyhnali dítě jménem
Ježíš. Norton byl mnohem více protivný, než
kdykoli jindy. Odešel jsem od stolu. On na to
řekl: ‘Pokrytci odcházejí. Časy se hned změní.’
Snažil jsem se potichu zavřít dveře...

21. ledna 1942. Sestřelil jsem nepřátelskou
stíhačku... V jakém asi stavu stanula duše
toho letce před Bohem? Když jsem pozoroval
padající letadlo stále jsem se modlil: Matko
Boží, zachraň ho. Norton prohlásil: ‘Jak to ten

trouba jen udělal?’ Chtěl jsem se s ním poprat;
ale lepší bude obětovat toto ponížení za od-
počinek duše, která mým přičiněním přišla na
věčnost...

17. února. Kněz mi v dopise napsal: ‘Ať Boží
Matka je tvým spoluletcem! Když se ti něco
nedaří, dovol Jí, ať ti velí.’Tato rada se mi dnes
jeví jako vynikající.

5. dubna. Velikonoce. Mechanik mi řekl: ‘Do
kostela chodím vždycky na Velikonoce

a Vánoce... A i vy máte
na tom svůj podíl; vždyť

to nutí k zamyšlení: ta
medailka, ta devate-

náctka, celá ta histo-
rie, kterou jste vy-

právěl kamarádům...’Vyzpovídal
se, přijal svaté přijímání... Po

dvaceti letech... Kněz
k tomu poznamenal: ‘Ta

Dívka z La Salette je
udivující.’“

14. dubna.
Norton, využívajíc riziko ve vzdušném boji,
střelil po Darrebergovi. Za okamžik na to mu
Darreberg  zachránil život, když sestřelil leta-
dlo, které ho  pronásledovalo. „Norton přichá-
zí ke mně. - Darrebergu, já jsem po vás stře-
lil. - Proč? - Nenáviděl jsem vás. - A nyní? - Vy
jste mi zachránil život. Promiňte. Podali jsme
si ruce... Díky Ti naše Paní z La Salette...

19. května. Norton se mě zeptal: ‘Dneska je
devatenáctého, to je váš den... Můžete mi vy-
pravovat ten příběh?’ Ale hned usekl: ‘Ne!
Promiňte, nechci o této věci nic vědět!’

6. června. ...To je strašné, ta válka! Kdyby
lidé souhlasili obyčejně se poddat Božímu zá-
konu, tehdy by mezi námi nebylo peklo...

13. června. Norton se vrátil ve strašném
stavu... Chudák, musí mnoho trpět...

14. června. Norton je ztracen. Amputovali
mu obě nohy a pravé rameno. Sebral posled-
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Těmito slovy končí deník kapitána
Darreberga. 19. ledna 1944 se Darreberg ne-
vrátil. Devatenáctého, den Matky Boží z La
Salette.

Potom mechanik vyprávěl: „Před startem -
byla to desátá hodina - řekl: ‘Nashledanou,
můj drahý příteli.’ - Dnes je devatenáctého,
máte šanci! To, co mi odpověděl, si zapama-
tuji do konce života: ‘Dnes, kamaráde, mne
čeká obrovská radost!’ Zrak mu zářil a teprve
potom jsem pochopil, co znamenala ta záře.
Tehdy jsem si myslel, že předvídá nějaký ví-
tězný boj, který mu přinese slávu. Řekl jsem
mu: ‘Jenom mi zpátky místo letadla nepřivá-
žejte cedník!’ Lehce se usmíval... Chvilku jsem
poslouchal zvuk motorů. Všechno klapalo
velmi dobře... Obvykle startoval celkem po-
malu, jakoby váhal, avšak toho dne vyrazil jak
chycený nebem. Nevím, jak bych to řekl.
Vypadalo to, jakoby ho nějaké lano táhlo na-
horu...“

Nikdo se nedoví, jaká byla smrt kapitána
Darreberga. Ale je to vůbec důležité? Pro
něho smrt nebyla smrtí, ale „obrovskou rado-
stí“: radostí dítěte, které našlo nebeskou ma-
minku, radostí věrného služebníka, který si
jde pro odměnu ke Královně Nebe. „Když se
slouží Nejsvětější Panně - zapsal si o týden
dřív, 10. ledna, do svém deníku - Ona dokáže
odměňovat s hojností Královny a s něžností
maminky.“

Dom Augustin Marie OCB

ní síly, aby mi řekl: ‘Dejte mi prosím medail-
ku... ne proto, abych byl uzdraven..., ale
abych neumřel jako pes.’ Tvář měl zbrázdě-
nou utrpením. ‘Darrebergu, cože to Ona řekla,
chci to vědět teď, než umřu.’ Nikdy není příliš
pozdě. Oči mu zářily, když poslouchal: Když
se obrátí, kameny a skály se změní na hro-
mady pšenice. ‘Pro mě taky? - Zvlášť pro vás!
- Nikdy jsem se nemodlil. Jak se to dělá?
Vždycky jsem se tomu vysmíval... - Jste po-
křtěný? - Ne, ale chci jako vy... Darrebergu,
chtěl jsem vás zabít. Prosím, odpusťte mi to.
Řekněte, že mi to odpouštíte.’ Přišel katolický
kněz. Norton přijal svátost křtu. Potom zdra-
votní sestra řekla: ‘Chci vám dát trochu morfia,
abyste mohl spát. - Ne, děkuji... Dovolte mi
trpět až do konce... Musím odplatit, je třeba
odplatit. Tak zítra, drahý Nortone. - Možná...
Řekněte kolegům, aby mi odpustili.’ Kněz si
pomyslel: Nejsvětější Panna je velkou lovkyní
duší. Ona je zručnější než ďábel!...

15. června. Norton zemřel dnes ráno.
Zdravotní sestra mi řekla: Celou noc vás volal,
opakoval: ‘Věřím, jako Darreberg... Chci hro-
mady pšenice.’ Přece jen jsem mu dala trochu
morfia. Usnul. Najednou otevřel oči a ještě vy-
mumlal: ‘Hle, Paní z Hory. Usmívá se.
Nepláče. Proč Darreberg říkal, že Ona plaka-
la?’ To byla jeho poslední slova. Umřel před
chvílí. Sdělte to mému lidu; a zde je výsledek:
v poslední chvíli ďábel ztratil duši, kterou držel
v zajetí už tolik let...

1. ledna 1944... To bude poslední rok mého
života. Cítím, že se blíží smrt, ale nebojím se...
Mám dojem, že smrt by měla být největší ra-
dostí existence. Jedinou opravdovou radostí,
jelikož ona nám dává místo na věčnosti...

3. ledna. Vydal jsem se ke kapličce, abych
se pomodlil za všechny ty, které jsem zabil...

18. ledna. Více než fajfka nám pokoj a har-
monii dává odříkávání růžence, dokonce i me-
chanické.“

Alexis Carrel (1873-1944), lékař
a přírodovědec, nositel Nobelovy
ceny za rok 1912, řekl, že:

„Modlit se není větší hanbou než pít
nebo dýchat. Člověk potřebuje Boha,
jako potřebuje vodu a kyslík.“
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Zvyk počítat modlitby je velmi starý. Na ně-
jakém pomníku z Ninive jsou vyobrazeny dvě
ženy, které stojí u posvátného stromu a mají,
jak se zdá, v ruce nějaké modlitební počíta-
dlo. Marco Polo píše o králi Malabarském, že
měl na krku provaz se 104 drahokamy, aby
mohl počítat modlitby ráno a večer. Něco po-
dobného se vyskytuje u budhistů. Muslimové
nosí růženec se 100 zrnky.

Z dob křesťanských se vypravuje o sv. Pav-
lu poustevníkovi, že nasbíral denně do kapsy
třista kamínků a jeden po druhém vyhazoval,
když řekl stanovenou modlitbu. Podobného
způsobu užívala i sv. Klára. Daleko praktičtěj-
ší se ukázalo vzít provaz se suky. Když se
jeho oba konce spojily, vznikla „corona“, „ot-
čenášový provaz“ (filza di Paternostri, o kte-
rém mluví Boccaccio). Otevřená forma se no-
sila zavěšená u pasu a dlouho se udržela
v Anglii.

Brzy se ovšem suky nahradily zrníčky,
jádry, dřívky, ale také perlami a drahokamy.
Když se v r. 1389 vdávala nevěsta z Milána
za francouzského krále, vypočítávají se dra-
hokamy, které si vzala. Je mezi nimi i „otče-
nášový provaz“ s knoflíky stříbrnými, zlatými,
smaltovými a perlami. Výroba takových rů-
ženců patřila k uměleckému řemeslu. Mezi
cechy velkých měst, jako např. v Londýně, ve
Vídni, v Praze za Karla IV., se jmenují „pater-
nostrici“, výrobci růženců, kterým se říkalo
„paternoster“.

Už jméno naznačuje, že se zpočátku počí-
taly modlitby Otčenáše. Od 12. století si na-
vykli někteří mariánští ctitelé počítat také
Zdrávasy. Tak se modlívala např. bl.
Benventua Boiani (+1291) denně tisíc
Zdrávasů, v sobotu dva tisíce, v den zvěsto-

vání Panny Marie tři tisíce. Také dominikán
Domenico di Levia se modlíval denně tisíc
Ave. Čte se, že s tímto nástrojem v ruce
umřel.

Jak se ustálil počet stopadesáti? První
zprávu máme z 12. století. O nějaké řeholni-
ci Eulálii se čte, že prý ji sama Panna Maria
napomenula, aby se nemodlila tak rychle,
a proto se od té doby modlila jen třetinu, tj.
padesát Zdrávasů. I sv. Dominik, kterého le-
genda udělala autorem růžence, propagoval
modlitbu 150 nebo alespoň 50 Zdrávasů.
Důvod tohoto počtu je dosti zřejmý. Mniši re-
citovali denně stopadesát žalmů, ti, kteří
měli hodně práce, se modlívali jenom třeti-
nu. Přidávaly se pak i žalmy ke cti Panny
Marie. Těm, kdo neuměli číst, se doporučo-
valo, aby se modlili místo žalmu stejný počet
Otčenášů a potom také Zdrávasů. Jedna
anglická kniha ze 14. století popisuje, jak se
už mezi řadu Zdrávasů vsunovaly antifony.
Prvních 50 se modlilo ráno ke cti zvěstová-
ní, druhých 50 v poledne ke cti narození
Páně, třetích 50 večer ke cti nanebevzetí
Panny Marie. Protože je v breviářových žal-
mech obvykle 5 antifon, říkalo se 10 zdráva-
sů pod jednou antifonou.

Definitivní forma růžence, jak ho známe
dnes, je známa z 15. nebo 16. století. Roku
1507 píše mnich z konventu sv. Brigity, že
někteří lidé přidávají ke každému Zdrávasu
nějakou příhodu ze života Krista Pána. Pro
obyčejný lid však prý stačí 50 Zdrávasů
a 5 Otčenášů. Jméno rosarium - růženec, je
dost podivného původu. Ve středověku se
tímto jménem jmenují traktáty morálky, sbírky
příkladů kázání apod. Ještě r. 1500 vyšlo
„Rosarium theologiae“ (růžová zahrada teo-
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logie). Znamenalo to tedy prostě příručku.
Obrazně pak nazvali růženec příručkou
zbožného života. Velkou dobou rozkvětu rů-
žence je především minulé století.

Papež Lev XIII. vydal řadu listů, ve kterých
tuto modlitbu vřele doporučuje. Píše např. na
Štědrý den 1883: „Napomínáme a zapřísa-
háme všechny, aby se modlili růženec
denně a vytrvale. Zároveň prohlašujeme, že
je přáním našeho srdce, aby se konala rů-
žencová modlitba v hlavních kostelích
diecézi každý den, ve farních kostelích
alespoň v neděle a ve svátky.“
Encyklikou z r. 1893 doporučuje
růženec jako účinnou zbraň
k nápravě mravnosti: „Zdá se
nám, že zvláště tři věci
přinášejí zkázu veřej-
ného dobra: nechuť
k moudrému a rozum-
nému životu, odpor ke
snášení bolesti a za-
nedbávání myšlenky
na budoucnost, ve
které je všechna naše na-
děje. Proti tomuto zlu doby se
má užít jako spasitelného léku růže-
nec.“

Růženec se doporučuje i ve velkých zjeve-
ních Panny Marie: v Lourdech, v La Salette,
ve Fatimě. Vznikají růžencová bratrstva.
Církev dala modlitbě růžence mnoho odpust-
ků.

Jakási nechuť k růženci se vyskytuje v mo-
derní době. Zdá se, že je to modlitba málo
intelektuální, vyšla z prostředí primitiv-
ního, kdy lidé neuměli číst
žalmy. Unavuje svou jedno-
tvárností.

Jsme si velmi dobře
vědomi, že jsou tyto
námitky oprávněné.

A přece síla této
modlitby je právě
v tom, co se jí
nejvíce vytýká:

nedostatek inte-
lektuálního prvku.

Snad dělaly chybu i ty
knihy, které se snažily
tuto prostotu zakrýt ja-

kýmisi umělými metodami
a doporučovaly složité způ-

soby rozjímání o „tajemstvích“
při jednotlivých desátcích.
Nesmíme zapomenout, že je růže-

nec na prvním místě modlitba prostého
lidu, našich matek, našich poutí, večerních

modliteb. Tam také musíme hledat způsob, jak
se naučit modlit růženec.

Je přirozené, že se lidé intelektuální chtějí
také modlit způsobem intelektuálním, tj. mluvit

k Bohu tak, jak normálně myslí. A právě oni
jsou si vědomi, jak se jejich modlitba

stává obtížnou pro neustálé roztrži-
tosti a nedostatek soustředěnos-

ti. Sotva vezmou do ruky žal-
tář, napadne je tisíc jiných

myšlenek z denního ži-
vota a všechny překáže-
jí, všechny odvádějí od
modlitby. Prostí lidé se
modlí jinak. Nesoustře-

ďují se na jednu věc, ale
vztahují všechno co je na-

padne k Bohu. Myslí na příbuz-
né, na polní úrodu, na zdraví. Ke

všemu se hodí jeden Zdrávas. V růženci
je jich 50, a proto se na všechny a na všech-

no dostane. K takové modlitbě je ovšem třeba
prostoty. Kdo ji ztratil, nemůže se modlit růže-

nec. Ale ztratil víc než myslí, protože prosté
srdce má k Bohu nejblíž.

Sylva Pudzichová
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Nic není zadarmo. A tak to bylo i s naší svobo-
dou. Zatímco jedni v honbě za bohatstvím se
ochotně propůjčovali k bezcharakterní spoluprá-
ci s režimem, zaslepeni touhou po snadné kariéře
vstupovali do strany, druzí vědomě za cenu vlast-
ního života tuto svobodu vykupovali.

Listopadové události v r. 1989 byly velkou na-
dějí do budoucna. Právě tuto naději probouzeli
stejní lidé, kteří již dříve dokázali čelit bezpráví,
lžím a podvodům. Ovšem dnes opět začíná vítězit
ctižádost a sobecký prospěch lidí nad věrností
pravdě a poctivosti života.

Příznakem dnešní doby je zapomenutí na vše,
co by v nás mohlo vyvolat pocit nepříjemné zod-
povědnosti, a tak je tomu s naší minulostí. Jestliže
však chceme udělat krůček dál, bez poučení z ní se
neobejdeme. Proto jsme si dovolili navštívit pana
Josefa Vlčka, v současné době předsedu Matice
cyrilometodějské, a poprosit ho o vzpomínku na
léta perzekuce v komunistických věznicích.

V soudních protokolech se o Vás mluví jako o ve-
doucím protistátní organizace. Můžete nám říci,
v čem spočívala Vaše činnost?

Mluvit o protistátní organizaci je nesmysl:
o žádné takové nevím. Arcibiskup Matocha, který
de facto zastupoval izolovaného arcibiskupa
Berana, si vybral Matici cyrilometodějskou jako
nejužšího spolupracovníka. Měl jsem tři zaměst-
nance a několik pomocníků - a stroje k rychlému
zhotovení tiskovin. Šlo především o pastýřské listy
a oběžníky pro duchovenstvo. Tiskli jsme zcela le-
gálně - arcibiskup Matocha mi vždycky připomí-
nal, abych nezapomněl na těchto tiskovinách uvést
příslušný paragraf. Protože však pošta nebyla kně-
žím vždy doručována (kontrolovala ji Stb), bylo
potřeba vytvořit skrytou distribuční síť: tuto síť
jsem měl na starosti. Byli jsme propojeni i s jiný-
mi diecézemi i se Slovenskem (tam jsme dodali
jen originál a oni si už vytvořili vlastní systém).

Rozhodně se nejednalo o „protistátní organizaci za
účelem sbírání špionážních zpráv a spolupráce
s vysokou církevní hierarchií a Vatikánem na pří-
pravě stržení lidovědemokratického zřízení“, jak
to charakterizovala obžaloba a pak i rozsudek.

Pokud šlo o můj kontakt s nunciaturou (nunciem
Rotterem a jeho sekretáři P. Zmrzlíkem a P. Václa-
vem Mrtvým), šlo o služební kontakt a relace
o stavu církevního školství (byl jsem totiž také
gen. tajemníkem Ústředí svobodných,t.j. katolic-
kých škol).

Pro ně to ovšem stačilo, aby mě označili za
„agenta-rezidenta vatikánské špionáže!“

Takové označení mohlo ovšem znamenat velmi
vysoký trest. Jak tomu bylo u Vás?

Náš prokurátor Dr. Čížek mi s potutelným
úsměvem řekl: „Máte návrh na pětinásobně kvali-
fikovaný trest smrti...“ Soud byl však odložen
a pokračoval v období „nízkých trestů“: dostal
jsem 21 let. Před pařížskou konferencí chtěl
Sovětský svaz udělat gesto dobré vůle a tisíce
vězňů šlo domů na amnestii. Po konferenci, která
nedopadla podle sovětských přání, mnozí z nás
byli znovu perzekvováni a zatčeni. Já jsem se vrá-
til po 10 letech ne do Olomouce, ale do malého
Příbora, kam se mezitím nuceně vystěhovala moje
manželka, a tam neměli záminky k obvinění, že
jsem „pokračoval v trestné činnosti.“

Jistě jste ve vězení nejednou prožíval těžké chvíle...
Na konci roku 1950 se mě vyšetřovatelé pokusi-

li získat pro spolupráci. Není nic drásavějšího, než
když srdci plnému stesku po manželce, dítěti, po
svobodě začnou ukazovat jejich fotografie - a hned
nato barvitě líčit způsob popravy provazem... Na
závěr nabídka: „Vždyť vy máte ve svých rukou
možnost svůj život úplně změnit! Vy máte důvěru
biskupů a kněží: my vám dáme také svou důvěru
a budeme ochotni vám všecko dosavadní promi-
nout, ovšem... musíte pro nás taky něco udělat!“
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jsem jej začal číst, musel jsem se chtě nechtě tomu
všemu smát. „Dikobraz“ byl proti tomu nudné nic.
Např. „15.4... jsem se dověděl špionážní zprávu,
že...“ Přitom šlo o normální sdělení. Atd. Takové
protokoly jsme podpisovali po každém výslechu
a pokud to bylo k naší tíži a nebyla to lež proti
jiným osobám, podpisovali jsme to „bez mučení“,
které by následovalo (např. temná komora) po od-
mítnutí.

Jaký má význam toto všechno pro dnešek? Je
důležité, aby o tom lidé věděli?

Myslím, že to je
velmi důležité, neboť
se říká: Historie je
učitelkou života.
V našem případě:
Byli jsme názornými
svědky o zločinnosti
komunismu. Kdyby
lidé uposlechli varo-
vání encykliky
Divini Redemptoris
(Pius XI., česky
r.1938), a enc. Pia
XII. „Mit brennender
Sorge“, které upo-
zorňovaly na zla fa-
šismu a komunismu,

nemuseli jsme se dostat do situace, před kterou nás
papežové varovali.

Vidíte potřebu stálého uvědomování si váhy slov
Svatého Otce, zvláště v současné době, kdy často
dochází i v řadách katolíků ke zlehčování jeho učení.
Musíme být také připraveni, že - budeme-li následo-
vat Krista - musíme počítat s tím, co řekl: Když pro-
následovali mne, budou pronásledovat i vás...

Ano, a já to doplním: „...ale nakonec mé
Neposkvrněné Srdce zvítězí!“

Bohu díky!
A Vám také za svědectví života a čas, který jste

„Immaculatě“ věnoval.
Redakce

Po této mistrné psychologické manipulaci mi
dali několik hodin na rozmyšlenou. Bylo to hroz-
né, co mi začalo vířit hlavou. Cestou na celu jsem
se pokoušel modlit, ale nešlo to souvisle - když
jsem nastupoval do výtahu, zmohl jsem se jenom
na myšlenku na Pannu Marii a na vnitřní výkřik:
„Matko! Maminko!!!“ A blesk! Blesk z jasného
nebe! Najednou se ve mně všechno uvolnilo, byl
jsem svobodný jako pták! Odmítnutí spolupráce
pak bylo tak lehké, tak samozřejmé! Zázrak Panny
Marie!

Když teď známe pravdu, připadají nám obžalo-
vací protokoly jako nesmyslně vykonstruované, jak
se říká „vycucané z prstu“. Měl jste možnost
během soudního řízení do nich nahlédnout?

Před procesem jsme dostali sumář k podpisu -
podle něho jsme měli vypovídat. Vzpomínám si,
jak proti mně seděl Vašek Vaněk a obracel listy
s polohlasým „Švanda muší bejt!“ Tak jsme je oba
s veselým úsměvem podpisovali - u soudu jsme
všechno popřeli a prohlásili za vynucené. Ovšem:
jako bychom nic neřekli, proces pokračoval dál...

Někdy v šedesátých letech mne předvolali na
SNB a komise Ministerstva vnitra mi předložila
soudní protokol, abych se k němu vyjádřil. Když

foto: -jg-
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„Nejžhavější místo v pekle je pro ty, kdo
v době morální krize jsou neutrální.“ 

Dante

(dokončení)
Právo matky na interrupci
Někteří lidé tvrdí, že jenom matka má právo roz-

hodnout, kolik dětí bude mít. Tento argument je
mylný, protože úplně vylučuje manžela ze zájmu
nebo výsady na založení rodiny. Když mají muž
a žena pohlavní styk, při kterém může dojít k po-
čátku těhotenství, musí rovněž přijmout odpověd-
nost za těhotenství, které z toho může vzniknout.
Argument, že „žena má právo kontrolovat své
vlastní tělo“, může být správný, ale zde to není
sporným bodem. Jakmile je těhotná, zárodek je
oddělený, odlišný a jedinečný. Není částí jejího
těla, ale jen závisí na jejím těle kvůli výživě a bez-
pečnému prostředí. Dr. Eufene Diamond, profesor
z Loyola University obhajuje takto zárodek:
„Obhajuji jej, ať je neporušený nebo deformovaný,
chtěný nebo nechtěný, nemanželský nebo vysoce
urozený. Jsem pro život a pro zachování života.
Věřím, že každý má nedozírnou hodnotu a tato
hodnota není podstatně zmenšena okolnostmi po-
čátku jeho vzniku. Věřím, že tento ohled na život
je úhelným kamenem kultury. Věřím, že se našim
pacientům nejlépe slouží lékařskou etikou, která
považuje tuto zásadu za posvátnou.“ Dr. Percy
Collette, misionář bezkonfesijní Boa Vista Foreign
Missions píše: „Interrupci prováděly některé indi-
ánské kmeny v jižní Americe stovky let. Kmeny,
které prováděly interrupci, takřka vyhynuly, poka-
zily se a vytvořily malé sadistické skupiny, převáž-
ně mužské, a ztratily schopnost se reprodukovat.

Naopak ty s vysokým morálním zákonem přežily,
rozrostly se a ozdravily. Život začíná při početí
a zničit tento Bohem darovaný dar člověku zna-
mená zničit plán na plnou lidskost. Vzít život ne-
narozenému dítěti je vražda.“

Nezákonné vyhnání plodu
Jeden z obvykle slyšených argumentů pro inter-

rupci je to, že když nedovolíme interrupce v našich
nemocnicích, „způsobíme“, že tisíce interrupcí bude
provádět nekvalifikovaný personál v odlehlých míst-
nostech a že lidsky řečeno, bychom udělali správně,
kdybychom ženám dopřáli provedení interrupce
schopným zdravotním personálem. Dr. Ratnera:
„V roce 1963 bylo ve Spojených státech 275 úmrtí
v důsledku interrupcí. Z toho 114 byly z nezákon-
ných a 161 z legálních interrupcí.“ Jinými slovy více
žen zemřelo v důsledku „bezpečných“ legálních in-
terrupcí než z těch nezákonných. Fakt, že někteří
lidé nebo dokonce mnoho lidí něco udělají, když
mohou, neznamená, že je to správné, ani že by se
jim to mělo ulehčit. Může být statisticky dokázáno,
že v zemích a státech, kde byla interrupce legalizo-
vána, počet legálních interrupcí daleko přesáhl
počet, který obhájci interrupce předpovídali pro
„opravdové“ důvody. Navíc obrovsky vzrostl počet
nezákonných interrupcí prováděných jak lékaři tak
neškoleným personálem mimo nemocnice.
„Specialisté na interrupci“, „kliniky pro interrupci“ a
„interrupční informační kanceláře“ se velice rozšířily
v New Yorku v prvních dvou letech liberálního inter-
rupčnícho zákona a lékaři po celých Spojených stá-
tech byli zahrnuti inzeráty agentur z nemocnic nabí-
zejících obchod. Státními zdravotními úřady bylo
odhadnuto, že v prvním roce bylo utraceno 250 000
dětí. „Legální“ vyhlazovací obchod v New Yorku za
jediný rok činil 125 miliónů dolarů. Dnes je tento ob-
chod mnohem větší a rozšířenější.

Je to lidské?
Je malé embryo nebo zárodek lidská bytost

nebo pouze kus látky bez bytí, života a práv?
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které náš zákon poskytuje lidskému životu?
Nemůže být správné v Božích očích i lidských, za-
cházet s lidským životem, jakoby neměl žádnou
cenu. Dar života je daný od Boha. Může být milosr-
denstvím zničit život? Nemělo by být dáno ‘liberali-
zované’ interrupci správné jméno - vražda?“

Kam to povede?
Jeden vědec, nositel Nobelovy ceny, navrhl, aby

novorozené děti byly podrobeny testům. Ty, které
splní požadavky, dostanou
potvrzení o narození - ostatní
budou zničeny a nebudou
považovány za legálně naro-
zené. Profesor jedné univer-
zity podporoval legalizaci in-
terrupce a dodal, že rovněž
podporoval zabíjení dětí:“...
kdyby mírně defektní děti
byly zabity do 12 měsíce po
narození, tak by se společ-
nost nemusela o ně starat.“
Avšak lidé, s větší moudrostí,
ze všech profesí a národů
nás varovali. Mezi nimi Dr. A.
A.Gallop, profesor z univerzi-

ty v Manitobě (Kanada). Podle něj logika je nevy-
vratitelná - když jednou dovolíte zabíjení nenaroze-
ných dětí, nebude tomu nikdy konec, nebude žádná
věková hranice a žádná bezpečnost pro žijícího člo-
věka. Případně budete oběť. Dokonce vaše děti vás
zabijí - protože jste dovolil zabití jejich bratří a ses-
ter, kvůli vašim penězům a nemovitostem. Jestliže
to soud dovolil vůči některým, dovolí to i ve vašem
případě. Jestliže lékař zabije dítě v lůně za peníze,
zabije vás injekcí, když vaše děti nebo vláda zapla-
tí. To je váš hrůzný sen.

Závěr
Jistě mnoho zákonodárců a lékařů, kteří obha-

jovali liberální interrupci, měli dobré úmysly a uva-
žoval jsem o jejich upřímných motivech a argu-

Obhájci interrupce tvrdí to druhé a uvádějí, že
nemá plně lidské vlastnosti jako plně rozvinuté chá-
pání, lidskou velikost a tvar, myšlení a vlastní so-
běstačnost. A když nemůže žít mimo dělohu, není
to „dítě“. Není proto člověkem - a jeho zničením ne-
vzniká žádná škoda. Odpůrci interrupcí zdůrazňují,
že charakteristické rysy, které člověk bude mít, jsou
obsaženy v genech vajíčka a spermatu, jakmile
dojde k jejich spojení. Embryo projde stálým rozvo-
jem. Vše, co potřebuje, je čas a výživa, otevírají se

mu pouze dvě cesty: bude porozeno jako živé lid-
ské dítě nebo bude potraceno jako mrtvý lidský zá-
rodek.V každém případě jde o člověka - zná někdo
ženu, která by porodila něco jiného? Učebnice em-
bryologie od Areye, světové autority na lidský vývoj,
uvádí, že od 5. až 8. týdne těhotenství, hlava se
vztyčuje, obličej se vyvíjí, objevují se oči, uši a nos
a tvoří se prsty. Od 8 až 12 týdnů zárodek již má
své lidské zvláštnosti. Tvoří se nehty na prstech
a může být rozeznáno pohlaví. V 16 týdnech je ro-
zeznatelný obličej a jsou poznatelné osobní zvlášt-
nosti. Rev. Arnima Polstra, dřívější soudce a lute-
ránský pastor v Daly City, California: „Tvrzení, že
lidský život začíná při početí je velice podporován
vědou. Nemá zákon považovat zárodek v lůně jako
lidskou bytost a dát mu všechna práva a ochranu,

foto: bB
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mentech, kterými podepírají svůj postoj. Avšak
každá řádná a logická analýza musí vést k těmto
závěrům:
1) Život - druh rostoucího metabolického organis-

mu, který má všechny mohutnosti potřebné
k vývoji plně a pouze lidské bytosti - začíná při
početí.

2) Právně, filozoficky a vědecky byl tento život
vždy považován jako lidský. Moderní lékařská
věda nyní jasně ukazuje na lidskou povahu to-
hoto života.

3) Interrupce byla v dějinách zavržena zákonem,
lékařstvím i židovským a křesťanským učením.

4) Pro interrupci není žádná lékařská nutnost - fy-
zická nebo mentální. Výhoda - ano, opravdová
nutnost - ne.

5) Právo nenarozeného dítěte na život musí pře-
vážit touhy druhých zničit ho, ať je jakýkoli zá-
klad těchto tužeb.

6) Libreralizace interrupčních zákonů jistě povede
k legalizování ničení ostatních lidí a bude dal-
ším krokem k poklesu morálních hodnot sou-
časné společnosti.
Společnost a lékař může vyřešit problém násil-

níků a krvesmilníků lepšími psychiatrickými zaří-
zeními a včasnějším léčením. Lékaři jsou schopni
pomáhat nemocné a zmatené matce během její-
ho těhotenství a s lepším posouzením a pomocí
výzkumu předcházet deformacím jejího dítěte.
Lékaři mají vznešené povolání léčit a ne obcho-
dovat s interrupcí. Velký lékař a humanista, Dr.
Albert Schweitzer, řekl jasně: „Úcta k životu, živo-
tu každého druhu, je první zásadou civilizace.“
Žádný lékař, žádný rodič, žádná nemocnice,
žádné zákonodárné shromáždění nebo vláda
nemá právo odebrat nevinný život. Jeden senátor
ze senátu na Floridě při debatě, zda rozhodnutí
„ukončit těhotenství“ by mělo být ponecháno léka-
řům nebo právníkům, řekl: „Nabízím třetí možnost
- aby to bylo dáno Bohu a dítěti se dovolilo žít.“

Zpracovala Sylva Pudzichová podle brožurky
Interrupce Ano nebo Ne? od MUDr. John L. Grady

Assisi - městečko, které touží vidět každý,
komu není cizí osoba sv. Františka a jeho spi-
ritualita. Městečko, které je proslulé jako oáza
pokoje a míru.

Na první dojem však působí spíše jako mra-
veniště. Tak se to alespoň zdá nám, mládeži
z minoritské farnosti sv. Janů v Brně, kteří
jsme se rozhodli vydat se po Františkových
stopách. Ale tento neustálý příval lidí potvrzu-
je jenom to, že František má dnešnímu světu
stále co říct a že jeho Sluneční píseň nevy-
bledla ani s odstupem osmi století.

Dominanta Assisi, bazilika sv. Františka, nás
vítá odrazem zapadajícího slunce. Přijíždíme
unaveni dlouhou cestou, ale s úsměvem na
tváři, protože se konečně vyplnil náš sen.
Neztrácíme tedy čas a další den ráno vyjíždíme
do Carceri, místa prvních pousteven Menších
bratří, která jsou položena vysoko v horách.

Okolí je zde opravdu nádherné - teď už chá-
peme, proč František tolik miloval přírodu.
Všude panuje klid, ticho, a když se do toho
ticha zaposloucháme a zavřeme oči, můžeme
docela dobře Františka vidět, jak rozjímá
v osamělé poustevně, jak káže ptáčkům z le-
tité olivy, anebo jak se schovává před deštěm
v malé vypuklině ve skále.

Ano, Františkův duch je tu stále přítomný
a všechny nás obklopuje. Zdá se však, že
právě tuto jeho přítomnost mnozí turisté, které
zajímají především památky, nevnímají. To je
škoda. A přitom stačí tak málo, aby člověk
Františka potkal. Stačí se jen trochu ztišit a za-
myslet se nad tím, v čem tkvěla jeho pokora, ra-
dost, láska k Bohu a ke všemu, co Bůh stvořil.
Jak to, že dokázal být tak prostý a jednoduchý,
když se nám život zdá často tak těžký a složitý.

Nemůžeme ovšem zapomenout ještě na
jednu osobnost, která mnoho znamenala pro sv.
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Zdrávas, svatá Paní, Přesvatá Královno, Boží
Rodičko Maria, Tys navěky pannou vyvolenou od
nejsvětějšího Otce z nebes, Tebe posvětil svým
nejsvětějším milovaným Synem a Duchem
Utěšitelem, v Tobě byla a jest celá plnost milosti
a všechno dobro.

Zdrávas, jeho dome, zdrávas, jeho stánku,
zdrávas, jeho příbytku, zdrávas, jeho roucho,
zdrávas, jeho služebnice, zdrávas, jeho Matko,
a buďte pozdraveny, vy všechny svaté ctnosti,
které milostí a osvícením Ducha Svatého jste
vlévány do srdcí věřících, abyste je z nevěřících
udělaly věřícími Bohu.

U této maličké kapličky v roce 1226 František
s radostnou písní o sestřičce smrti umírá.

Vracíme se zpět do baziliky sv. Františka,
abychom u jeho hrobu společně slavili
Eucharistii. Všichni jsme plni dojmů a zážitků
a společně prosíme o více síly a odvahy v ná-
sledování příkladu Chudáčka z Assisi.

Františku, pomoz
nám, abychom se
v tomto světě, raněném
pýchou a sobectvím,
stali opravdu nástrojem
Božího pokoje.

Pomoz nám, aby-
chom opravdu milovali
a nebyli rozhořčeni tím,
že nikdo nemiluje nás.

Pomoz nám, aby-
chom uměli naslouchat
druhým a mlčky snášeli
nepochopení.

Však ty víš...
Čas utíká rychle, až příliš rychle, a my se

musíme vrátit domů. Ještě poslední pohled na
večerními světly ozářenou baziliku a přilehlý
klášter Sarco Convento, než vše zmizí
v dálce. Je nám zvláště teskno, ale jedno
víme jistě - rádi se sem zase vrátíme.

Eva Leščinská

Františka - sv.Kláru.Kostelík sv.Damiána je vcel-
ku obyčejný a prostý, ale byl vlastně důležitým
mezníkem v životě obou světců. Zde František,
po vášnivém hledání smyslu života, slyší hlas
z Kristova kříže, aby šel a opravil jeho Kostel
(v italštině kostel = Církev) a právě sem později
posílá Kláru, když touží následovat jeho příklad.
Přilehlý klášter dýchá chudobou, prostotou a kli-
dem. Pro člověka dnešní doby je to mnohdy ne-
pochopitelné. Člověka žijícího ve světě obklope-
ném moderní technikou, shonem po penězích
a touhou po seberealizování. Nemůže pochopit
ten pokoj a mír plynoucí z čistoty duše.

Naše další kroky směřují do kostela
v Rivotorto - vesničky nedaleko Assisi.Typický
italský kostel se štíhlými sloupy uvnitř. Něco je
tu přece jenom neobyčejného. Uvnitř chrámu
se nalézají dvě světničky. Jedna sloužila jako
dormitář (společná klášterní ložnice) a druhá
jako refektář (klášterní jídelna) a obě jsou od-

dělené malou kaplí. Další místo svědčící
o chudobě a prostotě prvních bratří.

Čas nás tlačí, a tak můžeme jen krátce
shlédnout Františkovo zamilované místo -
Porciunkuli. Místo zasvěcené Panně Marii,
Královně Andělů, kterou velmi miloval a k její
cti a slávě složil krásnou modlitbu:

foto: -jg-
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s oběťmi. Chodívalo se většinou pěšky, výjimečně
na koních, často bez peněz a potravin, o jídlo a noc-
leh se prosilo v selských staveních, na něž se ces-
tou narazilo. K tomu připočtěme nepřízeň počasí,

možnost setkání s dravou zvěří
a další nepříjemná „překvápka“
a pochopíme, proč pouť do
Říma nebo do Jeruzaléma byla
často ukládána zpovědníky
jako pokání těm nejtěžším hříš-
níkům. Ale pokání zdaleka ne-
bylo jedinou motivací poutí.
Převažovala touha vidět místa
spojená s působením
Spasitele, se zázraky vykona-
nými Pannou Marií a s činností
viditelné hlavy Církve - papeže.
S tím souvisela i víra v milosti

na těchto místech získané. Útrapy cesty se oběto-
valy na tento úmysl.

Srovnáme-li s tím dnešní autobusové zájezdy na
poutní místa v tuzemsku i zahraničí, včetně
Jeruzaléma i Říma, zjistíme, že se tady cosi vytra-
tilo. Cestuje se pohodlně, poutní zájezdy jsou často
kombinovány s poznávacími a rekreačními, nezříd-
ka se jich účastní i lidé nevěřící, kterým je duchov-
ní podstata pouti něčím zcela neznámým.

Co tedy dělat? Nejezdit na poutě autobusem, vla-
kem nebo letadlem (do Svaté země) a vrátit se k pě-
šímu putování jako ve středověku? Nikoliv. Čas se
nazpět vrátit nedá a vymoženosti vědy a techniky
nejsou ničím špatným samy o sobě, pokud je lidé
nezneužijí. Naopak, jsou Božím darem člověku, aby
je správně využíval. Vraťme však poutím jejich sku-
tečného ducha, to znamená důsledně odlišujme
poutní zájezd od zájezdu čistě výletního pro vlastní
potěšení. Pouť je poutí tehdy, když je spojena ales-

Léto a podzim jsou pro věřícího katolíka časem
poutí. Katolicismus samozřejmě není islám, který
přikazuje věřícím minimálně jednou za život vyko-
nat pouť do Mekky. Navštívit Hostýn, Velehrad,

Svatou Horu či Klokoty není pro katolíka povinnos-
tí a kdo za život nenavštíví žádné z poutních míst,
nijak nehřeší ani proti Božím, ani proti církevním
přikázáním. Církev je velkorysá ve všem, co se ne-
dotýká bezprostředně víry a mravů a plně respek-
tuje, že v jejích řadách jsou lidé, kteří nejsou „pou-
ťoví“ a nemají tento druh zbožnosti rádi.

Církev nic nevnucuje, pouze předkládá hodnoty.
A důkazem toho, že pouť takovou hodnotou skuteč-
ně je, poskytuje doba prvotních křesťanů. Ti putova-
li dlouhou cestu, převážně pěšky, ke hrobu svatých
mučedníků, do Jeruzaléma na Kalvárii a ke hrobu
Spasitelovu, jakož i do Betléma a Nazareta. Je v lid-
ské povaze a přirozenosti, že touží vidět místa spo-
jená s působením drahých a milovaných osob. Pro
kterého katolíka nejsou Ježíš Kristus a Panna Maria
drahými a milovanými osobami? To je podstata
a pravý smysl poutí v křesťanském slova smyslu.
Poutě ve starověku a středověku byly vždy spojeny

foto: archív
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poň s minimální námahou a nepříjemností, nesnaž-
me se jim tedy vyhnout za každou cenu. Modlitba
a rozjímání by měly být hlavní náplní každého zájez-
du či výpravy, jež se nazývá „poutní“. Koneckonců,
ani dnes nechybí pěší poutě na nejrůznější místa.
Kdo z nás by nevzpomínal hluboko za komunistické
totality pěší poutě katolíků z Brna na Velehrad či
Hostýn, mnozí z nás se účastnili i tradiční poutě
v Polsku z Varšavy do Čenstochové! Šlo o dobrovol-
ně přijatou oběť, zřeknutí se pohodlného cestování
moderním dopravním prostředkem ve smyslu du-
chovní oběti pro někoho či pro něco. To vždy mělo,
má a bude mít svoji duchovní hloubku a metafyzic-
kou hodnotu. Za komunistické a předtím nacistické
éry poutě nebývaly rády viděny od úřadů, za protek-
torátu proto, poněvadž se bezděčně stávaly českými
vlasteneckými manifestacemi (celá řada katolických
kněží se octla v koncentračním tábo-
ře právě pro své kázání na pouti), za
komunistů proto, poněvadž připomí-
naly bolševikům, že víra v českém
národě nevymizela Proto každý, kdo
se účastnil tenkrát pouti, musel počí-
tat i s tím, že si ho mohou nohsledi re-
žimu všimnout, což také byla oběť.

Dnes, na konci druhého tisíciletí,
vystupuje do popředí symbolika pouti
jakožto směřování Božího lidu ke
svému konečnému cíli - k Ježíši
Kristu. Církev je mimo jiné podle
Druhého vatikánského koncilu
„Putujícím lidem Božím“. Neputuje jen tak od ničeho
k ničemu, má svůj konkrétní cíl: nebe, věčnou
spásu, apokalyptický „nový Jeruzalém“.Tato pouť se
neobejde bez těžkostí právě tak, jako se neobešel
bez těžkostí pochod Izraelitů do zaslíbené země.
Dnes jsou těmito těžkostmi střety s konzumní spo-

lečností a liberální ideologií včetně jejich důsledků:
legalizovanými interrupcemi, pornografií, rozpadem
manželství a rodinného života a připravovanou eu-
tanázií. Poutě na svatá místa, ať už do Jeruzaléma
či Říma nebo jen do lokální mariánské svatyně s ob-
tížemi, které je provázejí, připomínají tento směr
Církve a každá pouť bude mít svůj opravdový a hlu-
boký duchovní dopad pouze tehdy, když si to její
účastníci uvědomí. Vždyť co jiného připomíná nej-
větší poutník našich dob - Svatý Otec Jan Pavel II. -
který každou svoji zahraniční cestu směřuje k něja-
ké mariánské svatyni nebo významnému poutnímu
chrámu? Přesně tentýž význam měla i naše
Národní pouť do Říma začátkem června, kdy jsme
Svatému Otci symbolicky „oplatili“ jeho pouť k nám
poutí za ním. Křesťan vždycky zůstane poutníkem až
do konce života a Církev putující lidem Božím až do

konce světa. Putujícím a zároveň i bojujícím, neboť
nikdy nepochybí překážek, které bude třeba přemá-
hat. Ale Církev na základě příslibu Spasitelova ví, že
překážky zdolá a vítězně doputuje. Tuto naději a zá-
roveň jistotu nám právě poutě připomínají.

Radomír Malý

foto: archív
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Krásné a četné příklady víry jsou soustředěny v 11.
kapitole listu Židům. Avšak dějiny Izraele nebyly jen
dějinami víry, ale i zatvrzelosti a neochoty podrobit se
Bohu. Autor listu připomíná oboje. Tak se nám starozá-
konní příklady jeví jakoby plastičtější a příklad upřímně
věřících tím víc vyniká.

Pozitivním příkladům předchází důrazné varování
před nevěrou s poukázáním na špatné jednání Izraelců.
„... vaši otcové žádali na mně důkazy, zkoušeli mě, ač
viděli mé skutky...“ (3,9). Viděli, a nevěřili. Pravá víra
naopak „pevně počítá s tím, co nevidíme“ (11,1). Proto
tito synové Izraele „padli na poušti... a nemohli vejít...“
(3,17 - 19). A zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla (4,2).

V 6. kapitole (v.15) je pak
ještě samostatná zmínka
o Abrahámovi. Je zde řeč o jeho
trpělivosti. Ta je u Abraháma ne-
klamnou známkou pevné víry.
Vždyť on stále trpělivě čekal na
lidsky nemožnou věc. Pevně se
spolehl na to, v co doufal (11,1).

Výčet věřících v 11. kapitole
je opravdu bohatý ( a jedná se
přitom jen o jakýsi výběr):
Abel, Henoch, Noé, Abráham,
Sára, Izák, Jakub, Josef, Mojžíš
a jeho rodiče, ale i všichni izra-
elští v době, kdy vstupovali do
Rudého moře a pak opět před
Jerichem. Ale i příslušnice jiné-
ho národa, nevěstka Rachab,
dokázala uvěřit Bohu skrze jeho
svědky. A opět řada dávných hr-
dinů: Gedeon, Bárak, Samson, Jiftach, David, Samuel,
proroci. Oni byli týráni pro svou víru, ale činili také
divy. Svět jich nebyl hoden - pro jejich víru. Nedočkali
se zaslíbeného Mesiáše, přesto však věřili až do konce.

Nejobdivuhodnějším starozákonním příkladem je
ovšem Abrahám. On věřil ve splnění Božího slibu nejen

v době, kdy měl jeho syn - proti všemu zdání - přijít na
svět, ale i ve chvíli, kdy jej šel usmrtit. I tehdy spoléhal
na Boha. Stal se tak nejen „mužem víry“, ale i „praot-
cem všech věřících“. Jakoby se pak celý Starý zákon
začal odvíjet z tohoto mohutného náboje víry.

A nejinak tomu bylo na počátku Zákona nového. Ten
svou dokonalostí a vznešeností dobu Staré smlouvy da-
leko převyšuje. A proto právě zde stojí ten nejkrásnější
a nejmocnější příklad víry všech dob, vznešenější než
Abrahám. Je to Matka víry, Matka Boží.

I Maria uvěřila v příchod svého Syna, věc lidsky ne-
možnou. A co víc! Nikdy nepřestala věřit v Boží zaslí-
bení, že její syn dosedne na Davidův trůn, aby kraloval

bez konce. Tak věřila stále,
i když se nad Ježíšem začaly
stahovat mraky lidské zloby,
i když šel na popraviště. Vždyť
u Boha není nic nemožného,
jak jí kdysi řekl anděl. Boží
anděl také kdysi sestoupil, aby
zabránil smrti Izáka. Na stej-
ném místě, kde měl být Izák
obětován, nyní umírá Ježíš.
Zasáhne Bůh i teď?

Nestalo se. Ježíš zemřel
a byl pohřben. Ale Mariina
víra trvá dál. Přesahuje i hrad-
by smrti. Ukazuje se být silněj-
ší než smrt. Maria pro své spo-
jení s Ježíšem spolu s Ním nad
smrtí vítězí - svou vírou. Ona
věří tak, jako kdysi její praotec
- a nyní vlastně již syn -

Abrahám, když šel právě do těchto míst obětovat svého
jediného syna: „Bůh má moc vzkřísit i mrtvé.“ (11,19).

Smrt pak nemohla ani dočasně zvítězit nad Ženou,
která ji svou vírou přemohla. Maria ve svém hrobě „ne-
byla nalezena, protože ji Bůh přijal“ (11.5).

Vít Cigánek
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la, že ten chlapec od nikoho dosud nepocítil
něhu a lásku, že  prožíval jen samé ústrky
a že to je hlavní příčinou jeho vzpurného cho-
vání.

Když si spolužáci zakrátko stěžovali této
učitelce, že Mirek je ve třídě tělesně  napada-
la využíval své fyzické převahy, zavolala si ho
na stupínek a proti očekávání jej takto vlídně
oslovila: „Chlapče, chlapče, je mi tě velice líto,
že tě v tvém dětství neměl nikdo rád, že tě
nikdo nepohladil z lásky, nikdo ti neřekl něco
hezkého, láskyplného, nikdo se k tobě necho-
val přátelsky, nepocítil s tvým osudem sou-
strast a proto jsi vyrůstal dosud osamocen
bez lásky a přátel.“

Byla by mu mluvila do duše ještě dále, když
tu najednou se v Mirkově duši něco zlomilo
a on se rozplakal tak, že nereagoval ani na
utišující projevy své učitelky. Přestal s pláčem,
až když ho několikrát pohladila po vlasech se
slovy: „No tak, Mirečku, už dost, buď hodný
a nikomu neubližuj, budu tě mít ráda já,

i všichni spolužáci.“ A hned se jich otá-
zala: „Chlapci a děvčata, budete mít
nyní Mirka rádi?“ Hned nato se
ozvala sborová odpověď: „Ano, bu-
deme.“

Od toho okamžiku se chování
Mirka ke spolužákům změnilo a jeho

učitelka mu byla
všemožně nápo-
mocná při učení,
aby dohnal to,
v čem se opožďo-
val za ostatními.

Moji milí,
tento příběh není vy-

mýšlen a je důka-
zem toho, co zmůže

opravdová láska. Nad
zlem může zvítězit jen láska.

J. Jurča

Ne každé dítě má dnes to štěstí, že žije v ro-
dině, v níž panuje vzájemné porozumění
a láska mezi rodiči a kde děti mají pocit bez-
pečí, jež jim dává laskavá rodičovská náruč.
K těmto trpícím dětem patřil i náš Mirek, jenž
vyrůstal mezi rodiči, kteří se spolu léta nesná-
šeli. Býval svědkem jejich častých výstupů,
přičemž mu oba dávali najevo, že je jim přítě-
ží a pro každou maličkost ho trestali, a to
nejen ústním pokáráním, ale i častým bitím.
O mnoho lépe se mu nevedlo, když se jeho
rodiče rozvedli a on byl svěřen do výchovy
matce. Avšak ani ona mu nedovedla otevřít
své mateřské srdce. Mirek byl ještě ke všemu
málo chápavý a ve škole neprospíval. K tomu
všemu se mu spolužáci posmívali. Rostla
v něm proto závist a nenávist k těm šťastněj-
ším spolužákům a vzdor ke každé autoritě.
Poněvadž byl silný, posměšky spolužákům
oplácel častými rvačkami, což mělo ale za ná-
sledek, že třídní učitelka předvolávala do
školy matku, která za to nepřestávala chlap-
ce trestat. Avšak žádné tresty a domluvy
nepomáhaly, naopak, Mirek byl čím dál zar-
putilejší vůči škole, matce i spolužákům.

Když byl již v pátém ročníku deví-
tiletky, stalo se, že koncem I. polo-
letí třídní učitelka jeho třídy odešla
na mateřskou dovolenou a Mirkova
třída dostala učitelku novou, matku
dvou malých školáků. Kolegové
a kolegyně ji při nástupu upozor-
ňovali na skutečnost, že ve
třídě bude mít jednoho žáka,
se kterým bude mít velké potí-
že, poněvadž nereaguje na
žádná napomenutí, a litovali ji.
Nová třídní učitelka, když se dozvěděla, jak
málo radostný byl jeho životní osud, pochopi-

(8 let)
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K synům sv. Františka, kteří obzvláště ctili
Pannu Marii, bezpochyby patří sv. Josef
Kupertinský z minoritského řádu. Má-li někdo
na mysli jeho nízký původ, slabé nadání
a slabost tělesnou a na druhé straně zázrač-
né zjevy, které Bůh jeho prostřednictvím způ-
sobil, musí potvrdit, co píše sv. Pavel: „Co se
zdálo světu pošetilé, to si vyvolil Bůh, aby za-
hanbil silné...“ Život našeho Kupertiňana je
zcela jedinečný. Kdyby skutečně nežil, říká
jeden francouzský spisovatel, žádný člověk
by jej nedovedl vymyslet.

Narodil se 17. června 1603 v chudobné, ale
zbožné rodině v Kupertinu, v malém městě
v bývalém neapolském království. Josef se
učil nejdříve obuvnickému řemeslu. V 17 le-
tech pocítil, že je povolán k duchovnímu
stavu. Prosil o přijetí do Řádu minoritů. Jeho
strýc, který byl členem tohoto řádu, považoval
svého synovce za nezpůsobilého ke studiu,
proto se vzepřel proti jeho přijetí. Sv. Josef
z Kupertina to pak zkusil jako bratr laik u ka-
pucínů. Po uplynutí roku noviciátu byl propuš-
těn s tím, že se k ničemu nehodí. Nyní se jeho
strýc nad ním slitoval a dosáhl jeho přijetí do
řádu jako terciáře. Představení, pohnuti jeho
zbožností, pokorou a radostnou poslušností,
mu dovolili studium bohosloví. S nekonečnou
námahou a s vypětím všech svých sil je do-
končil a „z Božího slitování a na přímluvu
Panny Marie“ byl vysvěcen na kněze.

Deset roků působil v duchovní správě ve
svém rodišti, všeobecně považován za
„Božího muže“. Potom žil 14 roků v Sacro
Convento v Assisi a posledních 6 roků života
v Osimu, v úplné odloučenosti od okolního
světa, zcela ponořen v modlitbu a rozjímání.

Tento slabě nadaný páter, bez vznešeného
původu, bez imponujícího vystupování, byl od

Boha vyvolen k mimořádným věcem. Jeho
život byl nepřetržitou řadou extází, proroctví
a divů všech druhů. Nejzvláštnějším bylo jeho
vznášení se ve vzduchu, obzvláště při mši
svaté. Zdá se, že dostal od Boha dar „od-
hmotnění“, které je vlastní oslaveným tělům.
Nebo jak o něm prohlásil papež Pius IX.:
„U tohoto světce lásky, extáze a zázračného
létání, se zdá, že se jeho krásná duše před-
časně zbavila pout těla.“ Již jako dítě upadal
při modlitbě do extáze. Časem svými skutky
kajícnosti a cvičením vnitřní modlitby dosáhl
takového stupně duchovního života, že se
u něho extáze stala každodenním zjevem. Víc
jak 30 roků mu bylo zabraňováno zúčastňovat
se veřejných pobožností a slavností, poně-
vadž se vždy obávali nějakého jeho vytržení
mysli. Také mši sv. sloužil v soukromé kapli.

Aby došlo k vytržení mysli, stačilo jen pou-
kázání na nebe, na svatostánek nebo nějaký
obraz Panny Marie, nebo jen vyslovení něja-
kého svatého jména. Roku 1649 ho vzal řá-
dový generál na soukromou audienci u pape-
že Urbana VIII. Sotva poklekl před papežem,
uslyšel, že někdo vyslovil svaté jméno a ihned
byl u vytržení. Někdy v extázi projevoval tako-
vou sílu, že se s těžkými předměty nebo
s osobami vznesl do výše. Dne 8. prosince se
objevil nečekaně ve spodní bazilice
sv. Františka. Pln radosti nad tajemstvím svát-
ku upadl do vytržení, vznesl se se svým před-
staveným, který mu chtěl učinit výtku pro jeho
přítomnost v kostele, až ke klenbě kostela.

Jestliže dá Bůh nějakému člověku mystické
milosti, často pak bývají spojeny s těžkým kří-
žem. Mimořádné Josefovy projevy zavdaly pří-
činu k mnohému podezřívání, očerňování
a pronásledování všeho druhu. Byl překládán
z jednoho kláštera do druhého, uvězněn a tři
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roky byl umístěn do odlehlého kapucínského
kláštera, aby byl oddělen od svých spolubra-
tří. Musel se zodpovídat před inkvizicí, poně-
vadž ho podezřívali ze spojení s ďáblem. Po
určitou dobu byl vyloučen ze společného ži-
vota a byla mu zakázána pastorační činnost.
Avšak při všech těchto protivenstvích a trap-
ných vyšetřováních církevními představený-
mi, při všech těch nevážnostech a zneuzná-
ních, zůstal světec vzorem poslušnosti,
mlčenlivosti a odevzdanosti do vůle Boží.

Po Bohu projevoval svou velkou lásku
Matce Boží. Nenazýval ji jinak, než jako
svou nebeskou Matku, a byl přesvědčen, že
všechny milosti, kterých se mu od nebe do-
stalo, přicházely skrze ruce Panny Marie.
Bůh odměnil snahu o dokonalost tohoto
chudobného a prostého syna sv. Františka
vyšším Božským osvícením. Tento moudrý
nevědomec uváděl svými odpověďmi do
rozpaků současné vědce. V současné době
se mnozí obrátili, když poznali jeho život. Je
k neuvěření, že tento křesťanský „Ikarus“ se
stal po druhé světové válce patronem an-
gloamerického letectví.

Dne 17. září 1663 se k němu blížila sest-
ra smrt. Ráno přijal sv. Viaticum a pak upadl
do extáze. Když přišel k sobě, prosil, aby
mu do cely přinesli malé harmonium.
Mezitím, co nějaký bratr hrál, zpíval si poti-
chu oblíbené písně ke cti P. Marie, které
sám složil. Poslední den jeho života,
18. září, proběhl v extázích, modlitbách
a častých vzýváních jména Ježíš a Maria.
K večeru prosil spolubratry, aby zpívali lore-
tánskou litanii, během níž vypustil svou
duši. Tak, jako za života obdržel od Boha
mimořádné milosti, rovněž po smrti byl
oslaven mnoha zázraky. V Osimu nad jeho
hrobem byla zbudována nádherná bazilika.

P. Řehoř Rösner, minorita, Assisi
(překl. P. Jiljí)

Jeden profesor, který učil dějiny, měl ve zvyku zkráš-
lovat své přednášky poznámkami typu: Kněží jsou k ni-
čemu! Už od počátku nenáviděli vědu, umění a vždy mi-
lovali pouze zpátečnictví a tmářství.

Jednou ho po takové přednášce navštívil jeden pilný
a vtipný student.

- Pane profesore - řekl - nepomohl byste mi? Mám ur-
čité pochybnosti, které mě stále zneklidňují od chvíle,
kdy jsem začal chodit na vaše přednášky.

- Proč ne, pane kolego. Rád. Oč jde?
- Pouze několik otázek, pane profesore. Díky komu se

nám dochovaly filozofické spisy starých klasiků? Jak se
to mohlo stát, že v průběhu barbarského středověku tyto
spisy nebyly zničeny?

- Mniši je přepisovali ve svým klášteřích a tímto způ-
sobem se mohly dochovat dodnes.

- Mniši?
- Ano, mniši. A zvláště benediktýni. 
- Ach ti kněží! Takže to oni přepisovali staré kodexy

a tím způsobem je zachránili. Musela to být veliká práce,
a únavná? No a pochopitelně nejeden onemocněl tuber-
kulózou z toho prachu knihoven? Jinak to být nemohlo!
Je to pravda, že to bylo ještě tenkrát, když ani vládnoucí
hlavy státu neuměly ani číst ani psát? Divné to byly
časy! Divní byli určitě také ti mniši, že měli ochotu pře-
pisovat písmenko za písmenkem z Livia, Césara,
Cicerona, Virgilia atd. A jak tyto kodexy vypadají?
Svědomitě přepsané, jakoby malované, a iniciály - to
jsou skutečně umělecká díla! Zpátečničtí kněží.

Po chvíli zase druhá otázka: A je vůbec pravdou, že
bez nich bychom dnes neměli ani Kolumba ani Vasca de
Gamu? Určitý mnich nějaký Fra Mauro, jak říkají, na-
kreslil r. 1450 tu slavnou mapu, která později posloužila
Kolumbovi.

- Ano, je to pravda, ale takovou mapu mohl nakreslit
kdokoliv jiný.

- Pochopitelně! Proč pouze duchovním měli přicházet
na mysl takové nápady? Četl jsem také pane profesore,
že místo nepohodlných římských číslic určitý papež za-
vedl v aritmetice číslice arabské.
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- Papež Silvestr II. Mohl to učinit kdokoliv jiný! Ale
co, papežové se vždy tlačili dopředu!

- Říkají také, že dalekohled a teleskop objevil také
nějaký kněz, ale možná, že to není pravda. Kněží si
vždy rádi  přivlastňují různé věci!

- Ne, je to pravda. Byl to minorita Roger Bakon,
který vynalezl tyto přístroje.

- Á, to ten prokletý Bakon, kdy že on to žil?
- Zemřel r. 1294.
- A už tenkrát byl tak progresivní? A ještě něco.

Myslím, že také kněz první dokázal, že země se točí
kolem slunce.

- Ano, Mikuláš Kopernik.
- Promiňte, pane profesore. Proč vlastně nazývají

století ve kterém se věda, umění a literatura nejlépe roz-
víjely, zlatým stoletím Leona X.?

- Poněvadž papež Leon X. byl protektorem učenců
a umělců své doby.

- Cože? Papež protektorem civilizace?
- Á, tak se mi zdá, milý chlapče, že si ze mě střílíš.
- Já? To vše jsou ty pochybnosti, neúnosné pochyb-

nosti! S radostí bych těm „černým“ připsal přívlastek
zpátečníci, ale právě tyto pochybnosti mi nedávají
pokoj. Je to pravda, pane profesore, že první lidové
školy založil a bezplatně provozoval de la Salle?

- Ano, Francouz de la Salle!
- „Černý“?
- „Černý“!
- A že prvním, který se začal starat o hluchoněmé byl

Španěl, kněz Pedro de Ponce, a po něm de l Epee?...
Prosím vás, odpusťte, pane profesore, já za to nemůžu,
že ti „černí“ v dějinách mi nedávají klid. Četl jsem ještě
toto: nestačí, že mnich Berthold Schwarz vynalezl střel-
ný prach, mnich Guido de Areco - stupnici a základní
pravidla harmonizace, mnich Tegeruss z Bavorska
kolem r. 1000 jako první začal malovat na skle, jezuita
Savalieri (1747) - polychromii, jezuita Secchi - spekt-
rální analýzu...

- Už dost, ke všem hromům! Teď už dobře vidím, že
si děláš legraci!

- Pravda, pravda! - První hromosvod nebyl vynalezen
Franklinem, ale zhotovil ho už v roce 1754 nikdo jiný

než opět mnich premonstrát Prokop Diviš! O tom mluví
dokonce Kürschner v konverzačním lexikonu.

- Mlč, kecale!
- Kecal? Největším znalcem jazyků naší doby byl

kardinál Mezzofanti!
- Ty zpátečníku!
- Ó, ne! Největším zpátečníkem byl nejslavnější pa-

leograf 19. stol., kardinál Mur.
- Dost těch blbostí! Ale okamžitě vypadni!
- A kterým směrem? Může vám to říct jáhen Flavio

Gioia. On velice zdokonalil kompas již v roce 1 300!
- Ty jsi asi zcela zcvokatěl, máš úplně rozpálenou

hlavu.
- Kdybych začal hořet, musel by přijet požární vůz

a vodní pumpu také první zavedli mniši cisterciáci a pa-
řížští kapucíni měli za úkol až do 17. stol. střežit Paříž
před ohněm!

- Když neztichneš, tak poletíš!
- Vzduchem? Pravda! První balón vynalezl ještě

60 let před Montgofierem mnich Berthold Gusman,
který se v r. 1720 před celým portugalským královským
dvorem vznesl do vzduchu. - Co hledáte, pane profeso-
re? Brýle? - To také vynalezli ti „černí“! Ve 13. stol. je
vynalezl dominikán Alexandr Spina! Pospícháte, pane
profesore, že se díváte na hodinky? Hodinky jsou také
vynálezem duchovních. První hodinky máme od cír-
kevního kronikáře Kassiodora (r. 505), zdokonalil je
Gerbert, pozdější papež Silvestr II. První astronomické
hodiny sestrojil opat Richard Vallimford v r. 316. No,
teď už jdu! Už jsou zapáleny plynové lampy na ulicích.
Ještě jedno slůvko, pane profesore! Určitě také víte, že
plynové světlo vynalezli jezuité. V roce 1794 ho zaved-
li v Stonyhurst v Anglii a jezuita Dunn otevřel v roce
1815 v Preston první plynovou společnost.
Nashledanou, pane profesore! Cože, máte také kolo?
Tuto věc vynalezl také kněz. Jmenoval se Pinaton a již
v roce 1845 jezdil na dvojkolce!... Promiňte, ještě
jedno. Pravda zůstane vždy pravdou a pouze pravdu by
měl hlásat ten, kdo zkoumá historii.

Takhle psal o. Maxmilián 
v Rytířích Neposkvrněné v roce 1930
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„Maria za nás prosit nepřestane, dědictví
otců zachovej nám Pane.“ Tak zní slova
známé písně, kterou zpíváme v těch dnech,
kdy s celou Kristovou Církví prožíváme slavné
okamžiky jejího života.

V tomto roce modlitby a evangelizace si
zvláště naléhavě uvědomujeme poslání kaž-
dého pokřtěného na spoluvytváření nového
světa, nové tváře země. Dostali jsme dar svo-
body vnější, jenže musíme překonat práh ot-
roctví vnitřního, které svazuje křesťany a za-
braňuje jejich aktivitě.

Je třeba zabírat oběma vesly na naší spo-
lečné pramici, a to jsou vesla odvahy a poko-
ry. Jedno bez druhého nemůže být. Jako by se
lodice poháněná jedním veslem točila na
místě, tak stejně by dopadli křesťané, a to
v dnešní době nelze. Veslo odvahy bez po-
kory vede k tvrdosti a nelásce, veslo po-
kory bez odvahy je také k ničemu, proto-
že nepotřebujeme bázlivé a tiché
křesťany, ale svědky svědčící naplno.

Začátkem měsíce června se dostalo
našemu národu ohromné milosti tím,
že jsme se mohli společně s otci bisku-
py, kněžími a řeholníky setkat s milova-
ným Svatým Otcem v Římě. Tato pouť pře-
konala mnohonásobně všechna očekávání
a znovu se potvrdila slova Písma, „že veliké
věci koná ten, který je mocný“.

Pod ochranou Panny Marie jsme zahájili pouť
v Assisi, abychom poděkovali Bohu za svatého
Františka, který se stal dokonalým nástrojem
v Pánových rukou a jehož i dnes následují tisí-
ce mladých lidí, aby v chudobě, pokoře, čistotě
a poslušnosti nacházeli nevyjadřitelné poklady,
které dává čistým srdcím Bůh.

Místem ohromného obdarování bylo před-
městí Říma, přístav Civitavecchia, kde před ne-
dávnem došlo k mimořádnému úkazu, podob-
ně jako v korejském Naju nebo japonské Akitě,
kdy socha Panny Marie pláče krvavé slzy.

Dostalo se nám té milosti, že mezi nás při-
šel Otec biskup Pavel Hnilica, blízký přítel
Svatého Otce a aktér mnoha silných impulzů
v současné Církvi.

Přišel spolu s místním biskupem, který
vydal úžasné svědectví tím, že se všem omlu-
vil za svou počáteční skepsi, se kterou při-
stoupil k tomuto mimořádnému úkazu. Řekl
dokonce místnímu knězi, aby dal tu sochu
pryč. Stalo se však něco neočekávaného.
Socha začala plakat a krvavé slzy kanuly na
ruce biskupa. Zde již mlčet nemohl. Podobně

jako svatý
Petr po Letnicích i on, jakožto nástupce apoš-
tolů, hovoří, volá a svědčí.

V Římě jsme prožili několik mimořádně sil-
ných mší svatých, zvláště se svatým Otcem
na prostranství před Lateránem na slavnost
Těla a Krve Páně. Bylo ohromným povzbuze-
ním pro všechny věřící a nejvíce pro kněze
vnímat hlubokou eucharistickou úctu a uvědo-
movat si, že nám Pán Ježíš zanechal sám
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Svědectví o Boží pomoci
Dne 20. srpna loňského roku večer byl smrtelně

zraněn náš sedmiletý syn Viktor. Uvolněním velikého
kamene v lese mu byla roztříštěna lebka a plena,
chránící mu mozek, roztržena. V kritickém stavu byl
dopraven na kliniku do Olomouce a ihned operován.
Lékaři konstatovali těžký, velmi kritický stav.

Já se svým manželem, do té doby nevěřící, jsme
hledali pomoc jedině u Pána Boha a předrahé Matičky
Boží. Poklekli jsme a bez ustání se modlili růženec
a prosili o záchranu našeho syna.

Po týdnu se Viktorek probudil z bezvědomí, ale na-
staly pochyby, zda bude vidět, jelikož centrum zraku
se nacházelo v poraněné části hlavy. Stálým voláním
v modlitbách a prosbami k Panně Marii a jejímu synu
Ježíši Kristu, Viktorek po několika dnech rozpoznal
vše, co mu bylo ukázáno. Při dalším vyšetření tomo-
grafem byli lékaři udiveni skutečností, že úlomek kosti,
který v poraněném místě zůstal a nemohl být odstra-
něn pro veliké krvácení, byl najednou pryč.

Při propuštění z kliniky, kde jsem byla se synem po
jeho probrání z bezvědomí hospitalizována, mi bylo
sděleno, že lékaři dělali co mohli, ale zázrak přišel
z nebe.

Po celou dobu jsem stále měla u sebe medailku
Neposkvrněné, která mi moc a moc pomáhala a po-
máhá mi i nyní, a Viktorek na nočním stolku betlémek,
posvěcený naším otcem Miroslavem.

Přes toto utrpení jsme se oba s manželem obrátili,
stali se Rytíři Neposkvrněné nejen my, ale i oba syno-
vé Viktor a starší bratr Denis, a již brzy se staneme
Božími dětmi.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem věřícím
naší farnosti, kteří se modlitbou bolestného růžence
připojili za záchranu našeho syna, také dík otci
Miroslavu, který odsloužil za uzdravení dítěte mše
svaté 21. srpna i 22. srpna v našem chrámu.

Radomíra a Petr Schmidtovi, rodiče (Orlová)

sebe v Nejsvětější svátosti. Eucharistický prů-
vod tisíců poutníků v různých krojích a oble-
cích, směřující od Lateránu do chrámu Panny
Marie Sněžné, byl úchvatný.

Velmi silné byly mše svaté, které celebrova-
li naši metropolité. Otec arcibiskup Jan
Graubner v bazilice sv. Pavla za hradbami
sloužil mši svatou ke cti Panny Marie s votiv-
ními texty o Nebeské matce.

Zvláště silné bylo, když zdůraznil potřebu
citlivosti při vnímání současných výzev Panny
Marie tomuto světu, protože Matka zná potře-
by dětí. Její odkaz „Udělejte všechno, co vám
řekne“ je zcela nadčasový a živý.

Otec kardinál Vlk v hlavní bazilice svatého
Petra hovořil o nutnosti evangelizace, nadše-
ní a nasazení pro věci Boží. Hovořil způsobem
jako na Velehradu 1993, jasně, hluboce, silně
a strhujícím způsobem. Byl to také zvlášť silný
zážitek pro každého kněze, moci koncelebro-
vat na tomto místě.

Vyvrcholením bylo setkání se Svatým
Otcem, který objal, políbil a pohladil desítky
poutníků, obzvláště dětí a nemocných. Bylo
jasně vidět, jak je šťasten, ano, dobrý Bůh nás
nenechá na holičkách. Byli jsme všichni spo-
jeni duchovně a v tom je třeba vytrvávat. Je
nutno se stále učit odpouštět a milovat a objí-
mat každého bližního, souseda i toho, kdo
smýšlí úplně jinak než já. Jsme na jedné lodi
a budeme-li zabírat vesly pokory a pravdy
všichni současně, můžeme všichni silně pro-
žívat Boží a Mariinu přítomnost a tím dovršo-
vat Triumf Jejího Neposkvrněného Srdce.
O vítězství Božím a Jejím nepochybuje nikdo,
problém je ale ten, aby nestál lidstvo mnoho
zbytečného utrpení. Kdo je svobodný, rozho-
duje se svobodně pro Pána, i když je obklo-
pen zlatem, a k této dokonalé svobodě nás
volá Pán a přimlouvají se svatí Cyril
a Metoděj.

P. Petr Dokládal
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Chtěla bych poděkovat Neposkvrněné Panně Marii
za pomoc a vyslyšení mé prosby.

V lednu tohoto roku se nám narodila dcera
Veronika. Tak jako všechny děti chodí na kontrolu
s nožičkami, šli jsme i my s Verunkou. Lékař na orto-
pedii nám sdělil, že Veronika má nedorostlé stříšky
u kyčelních kloubů a bude muset nosit tzv. řemínky.To
znamená přivázat nožičky řemínkama tak, aby byly
co nejvíce od sebe. Proto jsem se co nejvroucněji
modlila k Panně Marii za pomoc a uzdravení. Měsíc
jsem Verunce poctivě dávala řemínky, ale bylo mně jí
líto. Řemínky se jí zařezávaly do nožiček, nemohla se
pohybovat, plakala. Tak jsem řemínky vyměnila za ši-
roké balení - 3 plínky. Doktorovi jsem nic neřekla. Asi
po třech měsících mi pan doktor oznámil radostnou
zprávu, že jsou nožičky v pořádku. Byli jsme s man-
želem šťastní a děkovali jsme Panně Marii za pomoc.

Vaše čtenářka Marta S.

Tímto dopisem chci poděkovat naší milované ma-
mince - Panně Marii, která nás všechny moc miluje
a přeje si nás dovést k Bohu do nebe.

Před půl rokem se zjistilo, že má můj děda rakovi-
nu dvanácterníku. Prodělal několik operací a umíral
ve velikých bolestech. Nebyl věřící a bolest velmi
těžce snášel. Vyvolávala v něm velikou netrpělivost
a snad i zlost. Není ale divu, vždyť kdo z nás umí
s láskou přijímat bolest, kdo z nás umí upřímně po-
děkovat Bohu za kříže, které jsme dostali? Zázračnou
medailku si ale děda na krk dát nechal. Řekla bych,
že medailku přijímal s velkou nadějí a láskou.

Letos v květnu jsem se dostala do Medžugorie.
Prosila jsem Pannu Marii, aby můj děda neodešel
z tohoto světa bez smíření s Bohem a Panna Maria tu
milost pro dědu vyprosila. Když jsem se vrátila
z Medžugorie, jeho vztah k Bohu byl už jiný. Svou bo-
lest bral jako milost Boží, která očišťuje duši. Svůj pře-
těžký kříž začal milovat a jeho srdce se plnilo láskou.
Den před smrtí řekl v nemocnici: „Byl tu kněz, ale
u mne se nezastavil.“ Babička šla okamžitě za kně-
zem a ten, ještě ten večer, šel za dědou. Děda byl
v bezvědomí, ale když přišel kněz, probral se a na

jeho tváři zazářil úsměv, vždyť s knězem přišel pro
něj i život - nový a věčný. Když vše skončilo a kněz
odešel, upadl zase do bezvědomí a o půl páté ráno
zemřel smířen s Bohem.

Hana Unzeitigová

Bratři v Kristu,
chtěla bych poděkovat Panně Marii za její ochranu

a přímluvu. Před pár lety jsem podstoupila operaci
prsu se zhoubným nádorem. Nedávno mně lékaři
našli nový nález ve druhém prsu. Vypadalo to, že
budu muset zase podstoupit operaci , ozařování
i chemoterapii. Několik týdnů jsem žila v hrozné
obavě a strachu, co se z toho vyvine. Celou dobu
jsem prosila naši drahou Maminku o její přímluvu
a pomoc, aby vše dobře dopadlo. Někde jsem našla
Korunku k slzám Panny Marie, v níž Pan Ježíš slibu-
je všem, kteří ho budou prosit pro slzy jeho Matky, vy-
slyšení láskyplným způsobem. Neustále jsem vzýva-
la slzy Mariiny, aby vyplavily z mého těla všechnu
nemoc, aby své slzy obětovala Ježíši za mé uzdrave-
ní. A Pána Ježíše jsem prosila, aby skrze slzy své
Matky splnil svá zaslíbení. Když jsem jela do nemoc-
nice pro „ortel“, byla jsem celkem klidná, protože
jsem pevně věřila Ježíšovým slovům. Při samotném
vyšetření jsem se neustále modlila a prosila, aby to
bylo dobré. Slzy radosti mně kanuly z očí, když mně
paní doktorka řekla, že v té uzlině v prsu necítí zatím
žádné nebezpečí. Sice musím jezdit každé tři měsíce
pro jistotu na sonografii, ale zatím to vypadá dobře.
I další velká a důležitá vyšetření dopadla dobře.

Ještě jednou bych chtěla poděkovat Ježíši i Marii
za vyslyšení mých proseb a za dar víry.

Vaše čtenářka Dana Pochylá 



cismus. Své přívržence si získává mezi jinými i eko-
logickými hesly, jejichž základem je však úcta
k zemi jako k božstvu a likvidování rozdílů mezi člo-
věkem a nerozumnými tvory. Hlásá programy, které
mají znásobit energii člověka, avšak mají pochyb-
nou vědeckou hodnotu. Používá pseudovědecký
jazyk. New Age se nedá spojit s Evangeliem, proto-
že propaguje náboženský a morální relativismus
a zastírá specifický a neopakující se charakter
Božího zjevení v Ježíši Kristu. New Age vyznává re-
inkarnaci (převtělování duší), a tak staví osobu
Ježíše Krista do stejné roviny s Kršnou, Budhou,
Mohamedem, Moonem, Sai Babou atd. New Age je
v protikladu s křesťanským učením, jelikož hlásá, že
Bůh není osoba, že spasitelná oběť Ježíšova neby-
la potřebná, že hřích neexistuje a že člověk nemá
morální zodpovědnost. New Age také odmítá křes-
ťanské chápání stvoření, dává jiný význam biblic-
kým pojmům a pojmům, které používali křesťanští
mystikové. Deformuje křesťanskou modlitbu, dezori-
entuje mládež, rozděluje a ekonomicky vykořisťuje
rodiny. Katolíci mají povinnost upozorňovat na New
Age a varovat před ním. Mají pamatovat, že „naše
víra je hluboká. Jejím pramenem je sám Bůh, který
se zjevuje lidem v Ježíši Kristu. Téměř dva tisíce let
Ježíš vede svoji Církev skrze Ducha Svatého „do
celé pravdy“ (J 16,13), jak slíbil den před svým
umučením. Katolík, který žije svou vírou v plnosti,
nebude nikdy cítit potřebu žebrat o prázdné sliby
a polopravdy z New Age.“

(„El Hijo de la Virgen“ nr. 4/96)
●Počet řeholních povolání opět stoupá
Prezident Unie řeholních představených, pater

Camillo Maccise, oznámil na nedávném zasedání
95 řádových představených v Aricci u Říma, že po
krizi nových řeholních povolání v sedmdesátých
a osmdesátých letech se projevuje jejich nový ná-
růst. Ten je ale patrný pouze v zemích Asie, Afriky
a Latinské Ameriky, nikoli v Evropě, Severní
Americe a Oceánii, kde krize a stagnace nadále tr-
vají. Podle Macciseho informací je na světě celkem
300 tisíc řeholních kněží a bratří a milion řeholnic.
Největším mužským řádem je Tovaryšstvo Ježíšovo
se 23 tisíci členy.

(Tag des Herrn 23/1996) Radomír Malý
●Věda kapituluje v Guadalupe
Známé mariánské poutní místo Guadalupe

v Mexiku je už samou svou existencí poznamená-
no událostmi, které se nedají vysvětlit přirozeným
způsobem. Konkrétně se jedná o vznik obrazu.
Historie vypráví, že pokřtěný Indián Juan Diego r.
1531 navštívil místního biskupa Zummáragu a sdě-
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●Kardinál Joachym Meisner, arcibiskup z Kolína
nad Rýnem řekl, že kdo jde k Marii, ten přichází ke
Kristu, a kde je Maria, tam se rozvíjí duchovní život.
„Při mých početných starostech o Církev a němec-
kou společnost nevidím lepší radu než ‘Pojďme
k Marii!’“

(IDU)
●V Mongolsku otevřeli letos v červnu první kato-

lický kostel. Apoštolský nuncius, bp. Giovanni
Bulaitis, předal katolíkům v průběhu slavnostní mše
sv. chrám v Ulan Batoru, zasvěcený sv. Janu.
Stavbu financovali tajwanští katolíci.

Apoštolský stolec a Mongolská republika navázali
diplomatické vztahy v r. 1992. Krátce nato přišli do
Mongolska tři katoličtí misionáři, kteří tam založili
misijní pracoviště. Podle informací z KAI, v letech
1991-1995 první mše svaté byly slouženy v soukro-
mých bytech a účastnilo se jich deset až dvacet
osob. Zájem o katolickou Církev v Mongolsku stále
roste a v současné době má katolické společenství
již několik desítek členů.

V Mongolsku vládnul do r. 1930 budhismus. V čer-
venci 1990 se konaly parlamentní volby, ve kterých,
po šedesáti letech komunistické diktatury, opět vy-
hráli komunisté.

(KAI)
●V Bulharsku, v Plovdivu, byl 2. června, téměř po

půl století, posvěcen první katolický chrám. Této
slavnosti se zúčastnila delegace Apoštolského stol-
ce, bulharští biskupové a mnoho věrných.

Prelát Nitkiewicz zdůraznil, že posvěcení chrámu
v Plovdivu vyjadřuje obrození, jenž nyní prožívá
Církev v Bulharsku, která po téměř padesáti letech
represí začíná organizovat normální pastorační čin-
nost.

(KAI)
●Abp. Norbert Rivera Carrera, arcibiskup Mexika,

vydal obsáhlou instrukci o New Age, jako o falešné
nauce a o falešném náboženství. Toto hnutí ohlašu-
je blízký zlatý věk lidstva a nabízí levné prostředky
k radikální přeměně současného stavu, ale jsou to
jen nereálné millenaristické výmysly. Předchůdci
a v dnešní době horlivými propagátory New Age
jsou: Teozofické sdružení a od něho odvozující se
organizace, také zednáři a parazednářské organi-
zace. Hnutí New Age vyznává panteismus a gnosti-
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lil mu, že se mu vícekrát zjevila Panna Maria
a přeje si, aby na pahorku Tepeyac byla postavena
kaple. Biskup mu neuvěřil a žádal důkaz. Indián to
řekl Nejsvětější Panně, když se mu následně zjevi-
la. Ta ho poslala na Tepeyac natrhat květy a zanést
je biskupovi. Diego tam zašel a našel mezi skala-
mi, kde jinak nic nerostlo, překrásné kastilské růže.
Bylo to v prosinci a teplota klesla pod bod mrazu.
Diego s radostí vzal květy, zabalil je do velké zá-
stěry a utíkal k biskupovi. Ten uvěřil, když spatřil
růže natrhané v prosinci. Jeho překvapení však
mnohonásobně vzrostlo, když Indián rozevřel svoji
zástěru, v níž měl růže zabaleny - a na ní se skvěl
obraz mladé dívky oblečené do červených šatů
s modrozeleným pláštěm posetým hvězdami.
Biskup a jeho družina poznali Pannu Marii. Nic ne-
bránilo dát okamžitý souhlas ke stavbě kaple na
Tepeyacu, který se stal vyhledávaným poutním
místem Indiánů i Španělů.

Španělský učenec Luca de Teno podrobil obraz
nejnovějšímu zkoumání. Jeho závěr zní: Obraz není
namalován, použitá technika kladení barev je v dě-
jinách malířství neznámá a nedá se napodobit. Ani
původ barev se nedá zjistit, neboť na obraze nejsou
ani stopy po barvivech rostlinného, živočišného či
nerostného původu. Hvězdy na plášti Panny Marie
napodobují hvězdné konstelace, jak je lze pozoro-
vat za jasných nocí nad Mexikem.

Již v minulých letech zkoumali učenci oko P. Marie
na obraze a zjistili překvapující skutečnost, že pod
mikroskopem je možno vidět v tomto oku jasný

a zřetelný obraz Indiána Juana Diega před bisku-
pem Zummáragou a jeho družinou, jak rozhaluje
zástěru, z níž vypadávají růže. Podle jednoznačné-
ho a jednomyslného názoru odborníků je tato mini-
aturní malba v oku postavy Matky Boží na obraze
naprosto nevysvětlitelná, protože takovou miniaturu
není možno namalovat.

Laboratorním zkoumáním očního pozadí Mariina
pravého oka na obraze se zjistilo, že se chová jako
oko živého člověka. Je zřejmé, že ani toto by neby-
lo možno namalovat.Věda je zde v koncích se svým
vysvětlením a musí kapitulovat.

Pro věřícího člověka se nabízí jiné vysvětlení, plné
radosti: Panna Maria zde zanechává zřetelný důkaz
svého zázračného působení, které nesleduje žádný
jiný cíl než utvrzení katolíků v jistotě, že nevěří le-
gendám ani báchorkám, nýbrž živému Božímu
slovu, tradovanému Církví až do současnosti - dále
pak výzvu k nápravě života a jednání podle křes-
ťanských principů.

Radomír Malý
●Zlatá sobota v Žarošicích
V sobotu 14. září se bude konat v Žarošicích tra-

diční pouť, takzvaná Zlatá sobota. Hlavní poutní
mše svatá bude v 1800 a po ní bude následovat svě-
telný průvod po obci.

Poutní místo Žarošice leží na jižní Moravě nedale-
ko Kyjova na Hodonísku a je známé svou milostnou
sochou Panny Marie, nazývanou též Divotvůrkyně
Moravy nebo Stará Matka Boží Žarošská.

AO

Milí ctitelé Neposkvrněné!
Často k nám do Centra MI v Brně přicházejí žádosti o zapsání
do knihy MI Vašich dětí nebo dokonce celé seznamy lidí, aniž by
o tom oni sami věděli. Jsme přesvědčeni o tom, že máte dobré
úmysly, přesto musíme zdůraznit, že vždy musí jít o zcela vědo-
mé, zralé a dobrovolné osobní rozhodnutí. Proto každá žádost
musí obsahovat:
Rozhodl(a) jsem se celý svůj život bezvýhradně zasvětit Panně
Marii a chci se stát členem (členkou) MI. Proto žádám o zapsá-
ní do knihy Rytířstva Neposkvrněné v Centru MI v Brně. Uveďte
jméno a příjmení, datum narození, rok prvního svatého přijímání,
adresu, podpis.

Na zadní straně obálky je kříž z Baziliky svatého kříže jeruzalemského v Římě
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Cena se rovná výrobním nákladům t. j. 9,- Kč/ 1výtisk. Předplatné na rok 1996: Dobrovolné dary

Tyto je možno zasílat na adresu:
Konvent minoritů v Brně
Minoritská 1,
602 00 Brno

Čtenáři ze Slovenska
mohou posílat předplatné na adresu:
Kláštor Minoritov
Košická 2, 054 01 Levoča

Poštovní poukázkou typu C (žlutou) s poznámkou „předplatné Immaculaty“ v rubrice „zpráva pro příjem-
ce“. Dle finančních možností budeme posílat náš časopis i těm, kteří nemají dostatek financí k zaplacení
předplatného a o časopis si požádají. Z důvodu nečitelnosti adres nemůžeme mnohdy Vaši koresponden-
ci vyřídit. Prosíme Vás proto o čitelné psaní. Děkujeme.
Zprávy týkající se změny v distribuci časopisu prosíme i nadále posílat na naši adresu v Brně.
Stálé předplatitele prosíme, aby při 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.

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

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

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 1, 602 00 Brno.
Členství v MI se navzájem nevylučuje s členstvím v jiných mariánských sdruženích.
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