


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 udě-
lala se mnou, se všemi schopnostmi mé duše a mého těla i s celým mým životem, smrtí a věčností cokoliv se Ti zalíbí.

Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo o Tobě řečeno: „Ona potře tvou hlavu“ a též:
„Ty sama jsi na celém světě vyhladila všechny bludy“, abych se stal v Tvých neposkvrněných a nejlaskavějších rukou užitečným
nástrojem k probuzení a největšímu vzrůstu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších a tímto způsobem přispěl k co nej-
většímu rozšíření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam vyprosíš milost obrácení a posvě-
cení, vždyť Tvýma rukama stékají na nás všechny milosti z nejsladšího Srdce Ježíšova.

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

přátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.

Milí čtenáři,
skončily prázdniny, začal nový školní rok, ale rok milosti, jubilejní rok, trvá stále.
Předpokládám, že každý z nás prožil v uplynulých měsících něco krásného, něco, co by si přál prožívat a mít pořád. Někdo

například prožil nádhernou dovolenou s rodinou, jiný vykonal jubilejní pouť do Říma, někdo navázal pěkné meziosobní vztahy...
Možná, že nám nyní z toho mnoho zůstalo, možná také, že už je vše pryč. A co dál? Máme být smutní? Ne. Naopak. Jako poutníci
se na cestě příliš nezastavujme, musíme přece dojít do cíle. A jaký je ten náš cíl? To přece víme: Boží království. Pán Ježíš o něm
říká: „„HHlleeddeejjttee  BBoožžíí  kkrráálloovvssttvvíí  aa oossttaattnníí  vváámm  bbuuddee  ppřřiiddáánnoo““ (Lk 12,31). Ptáme se, kudy máme jít, jakou cestou se tam jde? Pán
Ježíš nám odpovídá: „„JJáá  jjsseemm  ttaa  cceessttaa......““ (Jan 14,6) a zároveň vysvětluje, že na té cestě nás On provází Pravdou a obdarovává
Životem. Dva svátky z kalendáře nás o této cestě poučují. Je to svátek Povýšení svatého kříže (14. září), který nám připomíná,
že máme na sebe vzít svůj kříž a následovat Ježíše. Druhý svátek Panny Marie Bolestné (15. září) nás vybízí k vytrvalosti, máme
následovat Ježíše až na kříž, tak jako Matka Bolestná. 

Tak tedy poděkujme Bohu a přijměme s vděčností vše, čím nás v uplynulých měsících obdaroval, ale nezůstávejme stát na
místě. Je třeba jít dál.

br. Bohdan

První strana obálky: iluminace z kancionálu, foto: Ing. Libor Teplý

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2000

ZZáářříí - Abychom pod vedením Královny nebe a země odvážně vydávali svědectví 
křesťanského života.

ŘŘííjjeenn - Aby Rytířstvo Neposkvrněné bylo zřetelným znamením Mariina mateřského působení 
v Církvi a ve světě.

Úkon odevzdání se Neposkvrněné
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Svatému Václavu
Příliš brzy ses narodil

o víc než tisíc let
Ten bílý skvostný květen

ta touha nechat živé žít
nemohl za tvé doby kvésti

Svět uznával jen silné pěsti
Tobě však stačil víry štít

O kníže pokoje
tys věděl tehdy už

že pluh je víc než nůž
že život krásný je jen bez boje

A umět v míru žít je čest
Svět však cítil silnou pěst

A proto prolil tvou krev
Slyš kníže náš slyš míru zpěv

Dnes ten tvůj květen se změnil v bílou holubici
A celý svět k ní vztahuje své dlaně

O kníže náš nad námi bdící
tu bílou holubici

nech prosím přilétnout
na rodné české stráně.

Marie Holková

Kresba: M. Florián



po ní kráčí delší dobu. Jeho moudré jednání
umožnilo oběma jeho společníkům, aby se po-
zvolna utvrzovali ve svých ctnostech.

Příklad Bernarda z Quintavalle a Petra
Kathanii nezůstal dlouho bez následování.
Sotva uplynul týden od té doby, kdy se přidru-
žili k Františkovi, již se odhodlal jiný rodák
z Assisi, jménem Jiljí, že doplní trojici prvních
základních kamenů nově vznikajícího řádu.
Tento muž, když slyšel vypravovat o hrdinské
obětavosti Bernarda z Quintavalle, pocítil ve
svém srdci touhu následovat jeho vznešený pří-
klad. Jelikož byl mužem velmi zbožným, ne-
chtěl učinit žádné rozhodnutí, aniž by se o tom
dříve neporadil s Bohem. Odebral se proto na
svátek sv. Jiří, dne 24. dubna, do chrámu Páně
téhož světce v Assisi a tam vroucně prosil Boha,
aby mu dal poznat svou vůli a dal mu k tomu
i potřebné milosti.

Po skončení modlitby se vydal na cestu
k sv. Františkovi a jeho společníkům. Když se
ubíral k osamělé chatrči v Rivotorto, potkal ces-
tou Františka, který právě přicházel z lesa, kam
se obyčejně chodil modlit a rozjímat.

Když jej Jiljí spatřil, přiběhl k němu, klekl
před ním a prosil ho o přijetí do jejich spole-
čenství. František mu řekl: „Milý synu, Bůh ti
chce darovat velikou milost. Představ si, kdyby
do Assisi přišel sám císař a přál si, aby se někdo
z našich krajanů stal jeho důvěrníkem a rádcem,
jak by se každý cítil vyznamenán, kdyby se mu
dostalo takové hodnosti. Uvaž však, že ty máš
ještě větší důvod k radosti, protože tebe volá
sám Bůh ke své službě.“

Po těchto slovech objal Jiljího a vedl jej ke
svým společníkům, kterým ho představil se
slovy: „Hle milí bratři, Pán Bůh nám posílá no-
vého bratra. Přijměte jej a milujte, jako by to
byl váš rodný bratr.“

4 IMMACULATA

(Pokračování)

Když poznali Boží vůli, odebrali se oba, jak
Bernard z Quintavalle tak i Petr z Katanii, aby
vyplnili, co jim radil Ježíš Kristus slovy svatého
evangelia. Bernard ihned rozdal peníze mezi
chudé, všechen svůj movitý majetek pak prodal
a získané peníze rovněž rozdal chudým, aniž by
si ponechal jediný haléř. Nestaral se o to, že
jeho příbuzní a rodáci na něj udiveně pohlížejí,
jako by sním nebylo všechno v pořádku. Také
Petr rozdal svůj skromný majetek těm, kteří byli
chudší než on sám. František jim oběma pomá-
hal v plnění evangelních rad. Když všechno roz-
dali, vyžebral jim hrubé sukno popelavé barvy,
z něhož pak ušili dvě taková roucha, jako měl
on sám. Pak se všichni tři ubytovali v chatrči
v Rivotorto blízko osady malomocných.

V Assisi se brzo roznesla zpráva o obětavém
jednání obou jmenovaných mužů. Lidé o nich,
stejně jako kdysi o Františkovi, soudili různě.
Jedni kritizovali Bernardovo jednání, jiní ho na-
opak chválili a hájili před pomluvami jeho ne-
přátel. O jeho společníka Petra se nikdo nesta-
ral; neboť každý věděl, že svým rozhodnutím
nic nezískal ani neztratil, protože byl stejně
chudý jako dříve.

Ani Petr ani Bernard se nestarali, co o nich
lidé soudí. Nezáleželo jim na jejich úsudku.
Jejich největší starostí bylo, aby očistili svou
duši od každé viny a započali pod vedením
sv. Františka vznešené dílo vlastního posvěco-
vání.

Jelikož nebyli ze začátku zvyklí na sebezá-
por, chodil pro ně František žebrat všechno to,
co potřebovali k živobytí. Také je hned neurčil
pro službu nemocným. Jednal tak na základě
lásky, kterou pociťoval k nim oběma. Věděl, že
dítě nemůže unést stejný náklad jako dospělý,
a že ten, kdo teprve nastoupil na cestu ctností,
nemůže ihned konat to, co koná jiný, který již
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nosti, a proto se nelze ani divit, že všichni pro-
spívali v dokonalosti.

František neměl při vychovávání svých prv-
ních duchovních synů na zřeteli jen jejich osob-
ní prospěch, ale připravoval je k tomu, aby byli
zvláště užiteční jiným. Poučoval je, že jejich po-
sláním bude nabádat věřící k pokání a polepše-
ní života, k bázni a lásce Boží a to nejen slovem,
ale především příkladem. Nezamlčoval jim
nikdy mnohé obtíže, které je budou potkávat,
ale povzbuzoval je ke statečnosti a za příklad
jim vždy dával našeho Spasitele, jenž se také
nehrozil žádných obtíží, dokonce ani smrti, jen
když mohl získat nesmrtelné duše svému nebes-
kému Otci. Napomínal je, aby se také ve svém
snažení vzájemně podporovali a milovali, pro-
tože takový příklad bude lidem nejlepším pou-
čením, jak se i oni mají navzájem milovat a vzá-
jemně si pomáhat.

Poukazoval na to, že příčinou mnoha hříchů
ve světě a všeho zlého je trojí zhoubná žádosti-
vost: očí, těla a ducha. Nabádal je, aby statečně
čelili tomuto trojímu pramenu zla, a to chudo-
bou, čistotou a poslušností k svaté římské círk-
vi a svým duchovním představeným. Poučil je,
že nyní budou nuceni žít mnohem opatrněji než
dříve, aby nikdo neměl proti nim ani to nejmen-
ší podezření pokud jde o mravnost a bezúhon-

Když pak nově přijatému bratrovi vysvětlil,
jaký život bude vést a co bude činit, vzal jej do
Assisi, aby mu zde sehnal stejné roucho, jako
měli oni. Cestou potkali chudou ženu, která je
prosila pro lásku Boží o almužnu. František
neměl u sebe nic, co by mohl chudé ženě dát.
Pohlédl na Jiljího a dal mu znamení, aby chudé
ženě něco dal. Tento však již dříve, než se do-
stavil k Františkovi, rozdal svůj skromný maje-
tek chudým, takže neměl kromě svého chudob-
ného šatu nic. Když si to František uvědomil,
vytrhl ho z rozpaků tím, že ho vybídl, aby dal
ženě svůj plášť. Jiljí tak učini s radostí, což
velmi potěšilo Františka. V duchu děkoval
Bohu, že mu poslal muže, od něhož bylo možné
očekávat mnoho dobrého. Srdečně s ním roz-
mlouval cestou do Assisi, kde se jim podařilo
najít dobrodince, jenž jim daroval potřebný kus
sukna na roucho pro Jiljího a také sám je zhoto-
vil podle Františkových pokynů. Další den na to
oblekl František Jiljího a učinil ho tak členem
nově vznikajícího řádu.

Ve vzájemné lásce a pokoji žila nyní tato
čtveřice ve skrovném obydlí jako překrásný
vzor svatého přátelství, o němž je napsáno
v Písmu: „Hle, jak dobré a jak milé, když bratři
bydlí pospolu“ (Žl 133) a také: „Všichni byli
jedné mysli a jednoho srdce“ (srv. Sk 4,32).
František byl otcem a duší
celé té duchovní rodiny. On
sám, protože již pokročil na
cestě ctnosti a sebezapření,
stal se učitelem a vůdcem tří
svých společníků, jež zne-
náhla uváděl v ducha, který
měl oživovat celý řád, jehož
zakladatelem se zrovna stal.
Učitel i jeho žáci spolu mezi
sebou závodili a snažili se
předčit jeden druhého ve ct-

Rivotorto 
- přístřeší prvních bratří

sv. Františka
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Pokud však je Církev zde na zemi jako poutnice daleko od Pána, považuje se za vyhnan-
kyni, a proto hledá to a myslí na to, co je nahoře, kde Kristus sedí po Boží pravici; život Církve

je tam skryt s Kristem v Bohu až do chvíle, kdy se ukáže se
svým Ženichem ve slávě (Lumen Gentium 6). Tato slova
druhého vatikánského koncilu vytyčují cestu Církve, která ví,
že zde nemá město k trvalému pobytu, ale hledá to, které
má přijít, nebeský Jeruzalém, město živého Boha (...).

Kristovo zmrtvýchvstání před námi otevírá ten obzor svět-
la, který již opěvuje Starý Zákon jako království pokoje a ra-
dosti, kde Pán Bůh jednou pro vždy odstraní smrt a setře slzy
z každé tváře (srv. Iz 25,8). Potom se konečně setkají milosr-
denství a věrnost, spravedlnost a pokoj si dají políbení
(Ž 85,11). Ale především poslední stránky Písma svatého, tj.
slavná koncová vize Apokalypsy - knihy Zjevení svatého
apoštola Jana, nám odhaluje město, které je posledním cílem
našeho putování, nebeský Jeruzalém. Tam se setkáme pře-
devším s Otcem, jenž je Alfa a Omega, Začátek a Konec ce-
lého stvoření (Zj 21,6). On se zjeví v plnosti jako Emanuel,

nost života. Hlavně jim však kladl na srdce
lásku ke svaté chudobě, k své nebeské nevěstě,
ke které planul stále větší láskou. Vysvětloval
jim, že se sice zřekli všeho, co měli, ale že to
vůbec nestačí. Ukázal jim, že chtějí-li být
opravdu chudými, nesmějí mít také pro budouc-
nost nic, kromě toho nejpotřebnějšího.

František i nadále chodil sám dům od domu
žebrat, aby zajistil živobytí všem svým spolubra-
třím. To jej velmi vysilovalo. Domníval se, že
snad některý z jeho spolubratří se odhodlá jít
s ním žebrat do Assisi nebo okolí, ale nikdo
z nich neměl k tomu dostatek odvahy. Proto je
k tomu jednoho dne povzbudil slovy: „Nejmilejší
bratři, nestyďte se jít sbírat almužny. Věřte mi, že
tímto způsobem budete kráčet ve šlépějích samé-
ho Syna Božího, který se kvůli nám stal chudým.
Když jsme si z lásky k němu zvolili cestu svaté
chudoby, nesmíme se stydět chodit po almužně.
Nesluší se, abychom se styděli nad zárukou ne-
beského království, když jsme sami jeho dědico-

vé. Pán Ježíš zjednal toto království všem přáte-
lům svaté chudoby. Říkám vám, že jednou mnozí
vznešení a vysoce postavení lidé tohoto světa se
k nám přidruží a budou si pokládat za velikou
čest, budou-li moci chodit žebrat. Tedy vy, kteří
jste jejich předchůdci, nestyďte se cvičit v tom,
co hodláte zanechat svým potomkům. Vždyť vy
nabízíte lidem mnohem více, totiž lásku Boží,
když říkáte těm, které prosíte o almužnu: Z lásky
k Pánu Bohu udělte nám almužnu! Nebesa
i země nejsou ničím, proti této lásce.“

Krásná slova milovaného vůdce povzbudila
pokleslou mysl jeho prvních učedníků tak, že se
ještě téhož dne odhodlali jít po žebrotě.

Velmi často byl Bernard a také i ostatní bratři
místo almužen zasypáváni nadávkami, potupou
a někde je i ztýrali a nazývali blázny, kteří ne-
zasluhují soucit. Nejhůře proti nim vystupovali
jejich vlastní rodiče a příbuzní.

Podle knihy Svatý František Serafický
od P. Bonaventury J. Wilhelma zpracoval BS

fo
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CHVÁLA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
(Úryvek katecheze Svatého otce Jana Pavla II. při generální audienci dne 28. června t.r.)
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Bůh, který bydlí s lidmi, utírá jim slzy a smutek a všechno tvoří nové (srv. Zj 21,3-5). Avšak v cent-
ru onoho města se zvedne také Beránek, Kristus, s nímž je Církev spojena snoubeneckým svaz-
kem. Od Něho dostává Církev světlo slávy, s Ním je těsně spojena už ne díky chrámu, ale bez-
prostředním a úplným způsobem (srv. Zj 21,9.22.23). K tomuto městu nás vede Duch Svatý. On
udržuje dialog lásky vyvolených s Kristem: Duch a nevěsta volají: „Přijď!“ (Zj 22,17).

K tomuto plnému zjevení Nejsvětější Trojice obracíme svůj zrak a saháme až za hranice na-
šeho lidského údělu, za tíhu bídy a viny, jež prostupují naši lidskou existenci. S myšlenkou na
ono setkání každodenně prosíme o milost ustavičného očištění, vědomi si toho, že do nebes-
kého Jeruzaléma nic poskvrněného nevejde, žádný, kdo se dopouští ohavnosti a lži, ale jen ti,
kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života (Zj 21,27). Jak učí Druhý vatikánský koncil, liturgie,
kterou konáme v průběhu našich dní, je jakoby předchuť onoho světla, oné kontemplace, oné
dokonalé lásky: Pozemská liturgie nám poskytuje něco jako předchuť účasti na liturgii nebes-
ké. Ta se slaví ve svatém městě Jeruzalémě, k němuž směřujeme jako poutníci; tam sedí
Kristus po Boží pravici a vykonává službu ve svatyni, v pravém stánku (Sacrosanctum
Concilium, 8). Proto obracejme se již dnes na Krista, aby nám skrze Ducha Svatého pomohl
stanout před Otcem. Jako nás vyzývá Simeon Metafras v modlitbě, kterou předkládá věrná vý-
chodní církev: Ty, jenž jsi sesláním Ducha Potěšitele učinil ze svých svatých učedníků nádoby
plné úcty, učiň ze mne obydlí hodné Tvé návštěvy. Ty, jenž máš přijít, abys znova usadil celé
stvoření v celé spravedlnosti, dovol, abych také já stál před Tebou, mým Soudcem a mým
Stvořitelem, se všemi Tvými svatými, abych Tě chválil a věčně Ti zpíval, s Tvým věčným
Otcem a s Tvým nejsvětějším, dobrým a oživujícím Duchem, nyní i vždycky.

Spolu s námi také celé tvorstvo očekává, až se Boží synové zjeví ve slávě. v naději, že
i ono bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí (srv. Řím
8,19-21). Kniha Zjevení svatého apoštola Jana, nám ohlašuje novou zemi a nová nebesa,
neboť dřívější země a dřívější nebesa pominou (srv. Zj 21,1). Petr zdůrazňuje stejnou myš-
lenku, když se ve svém druhém listu odvolává na tradiční obrazy Zjevení: Nebesa se stráví
v ohni a živly rozplynou v žáru. Ale my čekáme - jak On to slíbil - nová nebesa a novou zemi,
kde bude mít svůj domov spravedlnost (2 Petr 3,12-13). V očekávání na harmonii a plnou
slávu celé stvoření má zazpívat s člověkem již nyní píseň radosti a naděje. Učiňme to také
my slovy hymnu z 3. stol. nalezeného v Egyptě: Ať žádní nádherní Boží tvorové nepřestáva-
jí zpívat ani ráno ani večer! Ať nemlčí ani zářící hvězdy, ani hory, ani mořské hlubiny, ani pra-
meny dravých řek, když my zpíváme naše hymny Otci, Synu a Duchu Svatému. Všichni ne-
beští andělé ať odpovídají: Amen! Amen! Amen!

překlad bB podle Źródło 28/2000

Několik myšlenek z XV. Světového dne mládeže v Římě  (15-20.8.2000)
Co jste sem přišli hledat? Nebo raději: Koho jste sem přišli hledat? Odpověď může být jen jedna: přišli

jste hledat Ježíše Krista. Avšak On jako první přichází hledat Vás.
Dnes já, jako první, vám chci říci, že pevně věřím v Ježíše Krista, našeho Pána.
Je důležité uvědomit si, že mezi mnoha otázkami, které se objevují ve vašich myslích, nejsou rozhodují-

cí ty, které se točí kolem problému „co“. Základní otázka zní: „kdo“, ke „komu“ mám jít, „koho“ mám ná-
sledovat, „komu“ mám svěřit svůj život?

Ježíš nemá rád polovičatost a neváhá nás vyhledávat s otázkou: „I vy chcete odejít?“ V přítomnosti Krista
i my chceme dnes říci s Petrem: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života“ (Jan 6,68).
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Život se mi nevyvedl, je to vina rodičů. Odmítli
mě. Nebyli mi na blízku, když jsem je potřebo-
val. Byl jsem vychovávan v dětském domově.
Jsem proto nyní životním trosečníkem, mrzá-
kem. Nenávidím je, i když je neznám. Má nená-
vist mne trápí a ničí... - Zkus jim odpustit.

Mám oba rodiče. Mám i nemám. Vidím je jen
zřídka. Pořád někam pospíchají, za něčím se
honí i v neděli. Nemluví se mnou, neznají mé
názory, přání, touhy... jen mi dávají příkazy:
škola, jazyky, kroužky, smíš mít jen tyto kama-
rády, odpočívat můžeš jen tehdy. Cítím se jako
bych byl robot na dálkové ovládání, nevolník,
věc, nutné zlo v jejich životě. Co mám z toho, že
mám skoro všechno, na co si jen vzpomenu,
když nemám jejich lásku, necítím teplo jejich
rukou. Už to nemohu vydržet... - Odpust jim.

Prohrál jsem svou životní šanci. Promarnil
jsem své schopnosti a možnosti, už to nevrá-
tím ani nedohoním ani nenahradím. Pozorují
druhé lidi a závist hlodá v mém srdci. Žárlím.
Jsem zahořklý. Straním se lidí. Nenávidím
sám sebe... - Musíš odpustit sám sobě.

Zradil mě manžel. A přitom tak jsem mu věři-
la.Zřekla jsem se kariéry a starala jsem se  o ro-
dinu a domácnost. Vychovávala jsem děti úplně
sama, aby se on mohl plně věnovat svému po-
volání - kariéře.On na mne vůbec nebere ohled.
Cítím se pokořena. Ve svém nitru ho proklínám.
Mám zůstat nebo odejít? Jak zachránit naše
manželství, rodinu... - Chtěj mu odpustit.

V novinách psali, že zase byli lidé okradeni,
jiní nedostali výplatu, další byli propuštěni ze
zaměstnání, nikdo neslyší jejich volání
o pomoc... - Odpuštění má velkou hodnotu.

Média přinesla zprávu: „V etnickém konflik-
tu znovu umírají lidé.“ Temný stín překryl je-
jich životy. Jak na to mají reagovat ostatní lidé,
zvláště ti, kterých se to týká bezprostředně?

Nikdy nebude konec utrpení? Můžeme za to
vinit Pána Boha? - Zůstává jedno: odpustit.

Odpuštění. Základní, stálé a neměnné pra-
vidlo žití. Platí pro každého, v každé situaci,
na každém místě a v každém čase. Nezávisí
na druhu ani závažnosti spáchaného zla.
Tento náročný požadavek Kristův zůstává
často nepochopen a nenaplněn. Nejčastěji se
setkává s tvrdým odmítnutím. Vyvolává starou
otázku: Proč mají odpouštět ti, kterým bylo
ublíženo? Ježíš v podobenství o nemilosrd-
ném služebníku (Mt 18,21-35) klade základ,
na němž křesťan může stavět své odpuštění.

Křesťan má z lásky ke Kristu odpouštět bliž-
ním, kteří mu ublížili. Jeho odpuštění je jakoby
odpovědí na to, co sám obdržel od Božího
Syna. Odpuštění upevňuje přátelství s Ježíšem.

Jestliže člověk není schopen odpouštět pro
lásku k Ježíši, protože jeho láska k Ježíši se
ještě nezrodila anebo je ještě velmi nezralá,
pak mu může pomoci při odpuštění úcta
k Božím zákonům a myšlenka na poslední
soud. Zákon odpouštění ustanovil Bůh a zava-
zuje všechny křesťany bez výjimky. Kristus ho
zjevuje svým učedníkům a nařizuje ho zacho-
vávat. Boží soud totiž jistě přijde. Jeho spraved-
livým rozsudkům nikdo neunikne. Někdo si ur-
čitě řekne „to není šlechetná motivace - konání
ze strachu, třeba i před zákonem, není hodne
člověka!“ Jistě. Taková motivace není tak doko-
nalá jako ta první, přesto je čestná a hodna
uznání. Avšak ani ona nemusí pohnout člově-
kem uzavřeném ve svém pocitu křivdy.

Při odpuštění nám může pomoci také ohled
na osobu křivditele. Už v okamžiku, kdy někdo
páchá křivdu, slovy, gesty nebo pohledem, se
má ukřivděný za něho modlit. Vyplatí se děko-
vat Bohu za nepříjemné zkušenosti, dokonce
i vyprošovat Boží požehnání pro křivditelé (sa-
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mozřejmě ne proto, aby mu Bůh žehnal v křiv-
dění jiných, ale aby Bůh žehnal jeho životu a
jeho nápravě). Když člověk má na paměti sku-
tečnost, že všichni lidé jsou dětmi jednoho Ot-
ce, že jím je i ten, kdo křivdí, pak bude mít ce-
lý problém jednodušší. Zhoubný pocit pomsty
a odvety bude tak ujařmován. Ukřivděný si
takto může všimnout a pochopit, že obětí zla
není jen on sám, ale i ten, kdo křivdí. I on trpí
újmu, ztrácí důstojnost, je dokonce svým spá-
chaným zlem pokořen. Potřebuje lidskou lítost
i pomoc a také Boží milosrdenství.

A co když člověk není schopen odpustit ani
z těchto důvodů? Zůstává dobře chápaná
láska k sobě samému - pravdivý pohled na
sebe sama. Jestliže člověku záleží na vlastní
spáse, na tom, aby bydlel v domu Otce - v ne-
beském království, jestliže mu záleží na vlast-
ním štěstí zde i tam, pak ve jménu vlastního
dobra by měl odpouštět. Neboť kdo z lidí může

o sobě poctivě říci tváří v tvář lidem i Bohu, že
nemá hřích a že nepotřebuje ničí odpuštění?
Jestliže to někdo tvrdí, potom obviňuje Ježíše
ze lži. Svatý Jan ve svém listu varuje: Jestliže
řekneme, že hřích nemáme, klameme sami
sebe... Řekneme-li, že jsme nezhřešili, dělá-
me z Něho (z Boha) lháře (1 Jan 1,8-10).

Vůči Nejvyššímu, jsme všichni hříšníci. Bůh
však je stále připraven velkoryse odpouštět,
kdykoliv Ho o to poprosíme, ale požaduje od
nás, abychom i my odpouštěli svým bližním,
jak se modlíme v modlitbě Páně ...a odpust
nám naše viny, jako i my odpouštíme naším
viníkům... Jiná cesta neexistuje.

Na naší cestě odpuštění, kéž je naším vzorem
Ježíš Kristus Ukřižovaný, který se modlil z kříže:
„Otče, odpust jim, protože nevědí, co činí!“ A také
Matka Boží Bolestná, která stála u kříže svého
Syna a nepřestala důvěřovat v Boží dobrotu.

Rytíř Neposkvrněné

Na začátku 9. třídy k nám na školu přišla nová paní učitelka. Neměli jsme ji moc rádi, protože byla
velmi přísná. Ani já jsem ji neměla moc v lásce, a tak jsem se za ni začala modlit k Panně Marii.
A právě tuto sílu modlitby vám chci teď popsat.

Paní učitelka nás učila tělesnou výchovu, péči o dítě a hudební výchovu. Jednou jsem šla jako každý
běžný den do školy. Pět hodin uplynulo jako voda a měla začít šestá hodina hudební výchovy. Paní uči-
telka přišla do třídy a oznámila nám, že si napíšeme opakovací testík z not. Otázky se mi zdály docela
lehké, a tak jsem měla opakovací test brzy napsaný. Paní učitelka si posbírala všechny testy a začala je
opravovat. Zanedlouho je měla opravené a oznámila nám výsledky. S hrůzou jsem zjistila, že jsem dosta-
la trojku, moje spolužačka Bára, která sedí přede mnou, měla úplně stejné chyby jako já, a přesto dostala
dvojku. Tu dvojku jsem jí vůbec nezáviděla, ale mrzelo mě, že je k nám paní učitelka nespravedlivá.
Ostatní spolužačky mi radily, ať jí to ukáži. A tak jsem šla k jejímu stolu a všechno jsem jí řekla. Později
jsem si uvědomila, že to byla velká chyba, protože paní učitelka si zavolala moji spolužačku a porovnala
oba testy. Po chvíli vzala pero a škrtla Báře dvojku a dala jí místo toho trojku a řekla: „Teď už je to spra-
vedlivé, máte obě trojku, tak se běžte posadit.“ Byla jsem moc smutná z toho, jak to všechno dopadlo.

Když jsem přišla ze školy domů, sedla jsem si na postel a povyprávěla o tom všem Pánu Bohu. Po
chvíli jsem slyšela hlas mého srdce, který mi radil, abych se na druhý den šla Báře a paní učitelce
omluvit. Druhý den jsem se šla nejprve omluvit mé spolužačce Báře, a ta mi odpustila. Pak jsem šla
do kabinetu za paní učitelkou a řekla jsem jí všechno, co jsem v té chvíli cítila. Paní učitelka se na mě
usmála a řekla, že je ráda, že jsem za ní přišla a v tu chvíli mi bylo odpuštěno. Pak jsem Pánu Bohu
děkovala za to, že mi ji poslal do cesty, protože právě od této učitelky se učím omlouvat, uznávat své
chyby a hlavně odpouštět. Beru to jako odpověď na mou modlitbu.

Dana Vašulková, 15 let

Odpověď na modlitbu
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Panna Maria ve Fatimě při svém zjevení
13. července 1917 mimo jiné předpověděla
druhou světovou válku, hlad, pronásledování
Církve a Svatého otce. Dále řekla doslova:
„Aby se tomu zabránilo, chci vás prosit, aby
Rusko bylo zasvěceno mému Neposkvrněné-
mu Srdci a aby bylo zavedeno smírné svaté
přijímání na první sobotu v měsíci. Budou-li
mé prosby splněny, Rusko se obrátí a nasta-
ne mír. Jestli ne, Rusko své bludy ještě ve
světě rozšíří, to vyvolá nové války a pronásle-
dování Církve, mnohé národy budou zničeny,
dobří budou mučeni a Svatý Otec bude mno-
ho trpět. Nakonec ale bude mé Neposkvrněné
Srdce triumfovat, Svatý otec mi zasvětí Rus-
ko, které se obrátí a daruji světu období míru
a pokoje.“

Rozpad komunismu v Sovětském svazu
a dalších zemích bývalého východního bloku
by mohl vést k domněnce, že tím automaticky
nastává ono slibované obrácení Ruska,
o němž Matka Boží mluví. Ano, smírné svaté

přijímání na první sobotu v měsíci se stalo
faktem, papež Jan Pavel II. skutečně zasvětil
r. 1984 Rusko Neposkvrněnému Srdci
Mariinu, i když je s ohledem na existenci ko-
munistického mocenského bloku a nebezpe-
čí ještě krutější protináboženské perzekuce
výslovně nejmenoval. Jenže aby toto zasvě-
cení se neminulo účinkem, bylo zapotřebí,
aby se k němu připojili biskupové celého
světa a také Katolická církev jako celek.
Vizionářka sestra Lucie si však ve svých do-
pisech, citovaných Gonzagou da Fonsecou
v jeho knize „Fatima“, stěžuje, že přání Matky
Boží, a to nejen ta, která se týkají Ruska,
nýbrž i ta, jež vyzývají k modlitbě a obrácení,
zůstávají značnou částí katolíků nepovšimnu-
ta. Sekularizace a bludařský neomodernistic-
ký trend uvnitř samotné Církve na přelomu
20. a 21. století ještě více vzdalují duchoven-
stvo a věřící smyslu fatimského poselství. Za
těchto podmínek je opravdu nepravděpodob-
né, že by nastávalo slibované obrácení
Ruska a období míru.

Naopak se zdá, že Rusko šíří své bludy ve
světě více než kdy jindy. Panna Maria hovoři-
la přece v množném čísle o „bludech“ a ne
v jednotném čísle o „bludu“. Nelze tedy usu-
zovat, že jediným bludem šířeným z Ruska
do celého světa byl dnes už překonaný mar-
xismus-leninismus. Ten představoval pouze
teoretický základ. Mnohem závažnějšími
bludy jsou však dopady v reálné životní praxi,
které teď teprve nabývají na intenzitě.
Uveďme pár konkrétních údajů. Sovětský
svaz jako první stát světa uzákonil r. 1920
beztrestný potrat. Jeho příkladu následovala
do konce století většina států světa. Nejhorší
na tom však je, že tyto legalizované vraždy
jsou ve jménu demokracie a svobody vydá-
vány za svaté a nezcizitelné právo ženy roz-
hodnout o svém těhotenství. Bolševičtí vůd-
cové Lenin, Dzeržiňskij a Trockij založili první
vyhlazovací tábory na světě. Příkladem

Nastalo už „obrácení Ruska“?
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fikátu Pia XI. předznamenat, se skutečně na
obloze objevila v únoru r. 1938 krátce před
vstupem německých vojsk do Rakouska,
Portugalsko, které podle výroku Matky Boží
mělo být uchráněno válečných hrůz, uniklo
jako neutrální stát obsazení nacistickým
Německem a prožilo tato léta v míru. Plní se
i ta předpověď Nejsvětější Panny, že Rusko
rozšíří své bludy po světě. Proto nelze pochy-
bovat, že se uskuteční i jí předpovídané obrá-
cení Ruska a s ním spojené období dlouhotr-
vajícího míru a pokoje. Kdy to ale bude, Matka
Boží nesděluje. Neodhaluje tuto oponu ani
v letos zveřejněném třetím fatimském tajem-
ství. Může to být ještě v této generaci, ale
také až za několik stovek let. Co znamená pro
Pána vesmíru jedno století?

To ovšem neznamená, že se tato záležitost
obejde bez naší spolupráce. Modlitbou, zvláš-
tě svatého růžence, obrácením celého svého
„já“ k Trojjedinému Bohu, zasvěcením se
Mariinu Neposkvrněnému Srdci a smírným
svatým přijímáním o prvních sobotách v mě-
síci můžeme napomoci k urychlení celého to-
hoto blahodárného procesu. Fatima je tedy
pro nás výzvou a šancí. Využijeme ji? 

Radomír Malý

SSSR se řídilo nacistické Německo a dnes se
s koncentráky v hojném počtu setkáváme
v rozvojových zemích, kde slouží k fyzické li-
kvidaci celých etnik. Rozpad komunismu jako
politického systému proběhl v Rusku v režii
KGB, která ve vývozu morálních bludů pokra-
čuje, ne sice už s marxisticko-leninskou hla-
vičkou, nýbrž s teoriemi o svobodném trhu
a volném podnikání, zato však tím nebezpeč-
něji. Dnes tolik diskutované nemravnosti jako
vykrádání bank a podniků, zvané tunelování,
neplacení dluhů a daní a nevyplácení zaměst-
nancům mezd, což bývalo u předchozích ge-
nerací neznámým pojmem, se překvapivě
staly hrůznou skutečností, navíc fakticky bez-
trestnou. Málokdo ví, že také toto je import
z Ruska, tam tyto trestné činy začaly už na
konci Gorbačovovy pěrestrojky a později se
rozrostly do obludných rozměrů.

Rusko tedy šíří své bludy po světě dál, kon-
krétně jde o rozklad dosud platných a nezpo-
chybnitelných morálních hodnot. Komunismus
položil základy, ateismus odvedl lidi nejen od
Boha, ale také od Desatera. To se rozvíjí
i potom, co komunismus jako ekonomický
a sociální systém zkrachoval. Nicméně v této
noci se už objevují první červánky. Katolíci
jsou sice nadále utiskováni, úřady jim odmíta-
jí vrátit kostely zabavené bolševickým reži-
mem a ztěžují všemožným způsobem činnost
zahraničních misionářů, mnohé nepustí do
země, jiné zase vypovídají. Přesto však kato-
líci mají možnost ve větším rozsahu než dříve
se účastnit mše svaté, existuje pravidelná ka-
techeze a náboženský tisk. Mnozí pravoslavní
duchovní i laici navzdory nepřízni oficiální hie-
rarchie projevují upřímný zájem o ekumenické
kontakty s katolíky a také o fatimské poselství
Panny Marie. To je cesta k obrácení Ruska,
které Panna Maria slibuje. Není snadná, leží
na ní mnoho neznámého, ale jiná neexistuje.
My víme, že poselství Matky Boží z Fatimy se
do písmene plní. Druhá světová válka (podle
slov P. Marie „ještě strašnější než ta nynější“,
tj. první světová) doopravdy vypukla, tajemná
záře, která ji měla podle předpovědi za ponti-

Historie jinak než ji známe
„Jestliže chceme nějaký národ zničit, mu-

síme nejdříve zničit jeho morálku. Pak nám
padne do klína jako zralé ovoce.“

Vladimír Ilijič Lenin

Podle mezinárodního esperantského
Informile navštívil maďarský kněz opat
Bödö, spolužák Leninův, tohoto muže
v jeho poslední nemoci. Tehdy mu Lenin ve
chvíli jasného myšlení řekl: „Já jsem chybil.
Cítím se být ponořen do oceánu krve ne-
sčetných obětí. Pro záchranu našeho
Ruska jsme potřebovali deset Františků
z Assisi. Ale nyní je už velmi pozdě. My ne-
můžeme zpět.“

Bohuslav Grim, Nové Město nad Metují



12 IMMACULATA

Otče Kazimíre, vzpomínám si na chvíle, kdy
jsme spolu začínali ministrovat v Gutském kos-
telíku. Připouštěl sis už tehdy možnost, že bys
jednou mohl stát při oltáři Páně a přinášet nej-
světější oběť?

To už je velmi dávno. Když jsem začínal minis-
trovat, chodil jsem asi do třetí třídy základní školy.
Tehdy u nás sloužil otec Adam Rucki a on kázal
často velmi živě a bouřlivě. V kázáních se také
zmiňoval o povolání ke kněžské službě. Konkrétně
říkal, že na vinici Páně je málo dělníků a že Pán
volá nové apoštoly a oslovuje je: „Pojď za mnou!“
Tehdy mi to, jak se říká, „netrhalo žíly“, ale asi
v šesté třídě se v mém nitru „něco“ ozvalo. To
„něco“ to byl hlas, který říkal: „Pojď za mnou“.
Byl takový nenápadný, přesto jsem ho vnímal
a byl nucen o něm přemýšlet. Jelikož v té době mi

učení vůbec nešlo, byl jsem jedním z nejhorších
žáků naší třídy, mou odpovědí na onen vnitřní hlas
bylo: „Je to blbost. Nemáš na to. Podívej se, snaž
se dostat na nějakou střední školu a buď rád, že
žiješ.“ Představa, že bych měl dělat maturitu nebo
dokonce vysokou školu, byla pro mne hrozná.
Nicméně myšlenka na kněžství se občas vrátila.

Jakou jinou variantu pro naplnění života jsi
tedy měl?

Přiznám se, že jsem o tom ani neuvažoval. Bral
jsem život tak, jak šel. Dostal jsem se na střední
strojní učiliště. Začal jsem se učit soustružníkem.
To mi bylo 15 let. V té době jsem byl také pozván
do společenství křesťanské mládeže v Třinci. Tato
skutečnost měla na mne velký vliv. Společenství, to
bylo pro mne něco nového. Tam jsem začal objevo-
vat Boha. Na setkáních, jenž se konala každý týden,
se všichni modlili, byli na sebe hodní, měli se rádi.
Byly to hodnoty, se kterými jsem se v takové podo-
bě a hloubce setkal poprvé v životě. Na setkání jsem
tudíž chodil velmi rád a můj vztah ke Kristu rostl.

Čas ubíhal. Končil jsem učiliště. Z nejhoršího
žáka se ze mne stal jeden z nejlepších. Tehdy se
můj starší bratr, také soustružník, přihlásil na ve-
černí školu, aby si dodělal maturitu. Blesklo mi
hlavou, že bych tu maturitu mohl zvládnout i já.

Rozhodl ses pro nástavbu jen pro to, abys
měl maturitu anebo jsi už myslel na kněžství?

Šel jsem tam s myšlenkou, že chci být knězem.
Zjistil jsem, že se mi otevřela cesta, kterou jsem si
dříve vůbec nepřipouštěl.

Jak to, že ti učení najednou začalo jít?
Zpozoroval jsem, že když člověk chce, tak to

jde a navíc jsem měl dobré zázemí ve společen-
ství, které hrálo v mém životě velkou roli. Tam
jsem se naučil milovat Boha, prožívat s ním kaž-

Od soustruhu k oltáři Páně

V červnu a červenci se konala v našich diecézích kněžská svěcení. Bylo vysvěceno celkem 45 kněží.
Jednoho novokněze, otce Kazimíra Bubu, jsem navštívil a poprosil ho o rozhovor. Otec Kazimír pochází
z Nebor podléhajících pod farnost Ropice na Těšínsku. Primiční mše svatá se v jeho farnosti konala
7. července. Předcházející primice se zde konaly před 58 lety. Nyní otec Kazimír pracuje ve farnosti
Havířov.

Primice v ropické farnosti po 58 letechfo
to

:a
rc

h
iv



13NEPOSKVRNĚNÁ

dou chvíli, zpívat si u soustruhu nebo modlit se rů-
ženec při cestě z práce a do práce. Byly to takové
detaily, ty ale opravdu přetvářely můj život a já
jsem si uvědomil, že žiji s Ním. Dalo by se říci, že
jsem ve společenství prožíval nenásilnou konverzi,
znovu objevování Krista a odevzdávání se Mu.
S Ním jsem se také učil překonávat překážky.

Dva roky jsem jezdil do večerní školy. Do práce
jsem vstával o půl páté ráno. Třikrát týdně jsem
pak jezdil do Ostravy, bylo to asi 50 km, do zmí-
něné školy. Domů jsem se vracel v devět večer.
Ostatní dny jsem pomáhal doma, jelikož rodiče
mají poměrně velké hospodářství. Na učení mi
moc času nezbývalo - buď ve vlaku, nebo v neděli.
Bylo to náročné, ale šlo to.

Před mou maturitou byl u nás výborný kněz
Pavel Stefan, který mi nabídl kurz obnovy
v Duchu Svatém, podle Sieverse. Jednalo se osmi-
týdenní kurs, v jehož programu bylo jednou za
týden setkání ve skupině a pak každodenní rozjí-
mání nad Písmem svatým. Váhal jsem zda nabíd-
ku přijmout, ale nakonec jsem ji přijal. Jedním
z bodů semináře bylo už zmíněné rozjímání, které
mělo trvat alespoň 20 minut, avšak kde je najít.
Rozhodl jsem se vstávat o půl hodiny dříve.

Kdes bral sílu?
Musím říct, že Boží milost a nadšení mne do-

provázelo velice, jakoby mě
Pán Bůh nesl. Zvláště ty dva
roky, co jsem se připravoval
na maturitu a rozhodoval
vstoupit do semináře, to
jsem přímo „lítal“. Dostával
jsem od Pána Boha takové
náboje milosti, že by jim
snad neodolal nikdo. Velmi
se mne dotýkaly po stránce
citové. Kdybych to měl po-
psat, popsal bych to jako
stav zamilování do Boha,
který byl tak silný a krásný,
že jsem tomu podřizoval
všechno.

Blížila se maturita. Pár dní před maturitou jsem
začal pociťovat nervozitu a nemohl jsem se jí zba-
vit. Zároveň jsme v rámci zmíněného Sieversova
kurzu měli den modlitby za uzdravení. Já jsem
tehdy odevzdával Pánu maturitu a také svou bu-
doucnost. Při modlitbě jsem byl znova zasažen
Boží milostí. Strach ze zkoušek a ze všeho toho,
co přijde, spadl, a já jsem byl úplně klidný.
Maturitní zkoušku jsem úspěšně složil.

Po maturitě sis hned podal přihlášku do se-
mináře?

Musel jsem se rozhodnout, zda si podat přihláš-
ku hned nebo ještě nějakou chvíli počkat. Můj du-
chovní rádce mi poradil, abych ještě rok počkal.
Takže jsem zůstal pracovat v železárnách. Po roce,
někdy v únoru, jsem čekal, že náš farář, pater
Bugel toho času, oznámí, jak to dělával každý rok,
že kdo by chtěl do semináře, tak už je nejvyšší čas
podat přihlášku. Vždycky to hlásil, ale tento rok
nic. Už byl březen, když jsem tedy zajel do Třince
a velmi nesměle a opatrně oznamoval páterovi
Pavlovi Stefanovi, že bych chtěl jít do semináře.
Pater Stefan mi řekl: „No dobře. Je sice pozdě, ale
zítra jedu do Olomouce, tak to tam vezmu.“ Zůstal
jsem stát trošku vyděšený. Bylo to na mne moc
zhurta. Avšak pater Stefan se na mne jen podíval
a řekl: „Tak chceš nebo ne?“ „Chci.“ „Tady máš

Novokněží ostravsko-
opavské diecéze vysvěcení

dne 24. června t.r.
o. Kazimír

foto: archiv
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přihlášku a vrať mi ji vyplněnou.“ Takový rychlý
obrat jsem nečekal.

Tvoji rodiče tě jistě podporovali v tvém úsilí.
Ti o tom nic nevěděli. Kromě některých kněží,

u kterých jsem se radil, to nevěděl nikdo. Snad
někdo něco tušil, ale já jsem nikomu nic neříkal.
Ani nevím, proč jsem rodičům nic neřekl. Možná,
že jsem ke svému rozhodování potřeboval klid
anebo také proto, že i jiní to udělali také tak - po-
stavili rodiče před hotovou věc. Jednou jsem přišel
z práce domů a taťka mi podává dopis. Já jsem do-
pisy tenkrát moc nedostával, tak už to bylo pode-
zřelé, ale především na obálce bylo velké razítko
„Teologická fakulta Olomouc“. Přečetl jsem
dopis, ve kterém jsem byl zván k přijímacím
zkouškám a přemýšlel, jak to rodičům řeknu.
Taťka mě pozoroval zkoumavým zrakem a nako-
nec se zeptal, co že to přišlo. Dal jsem mu dopis
k přečtení. Bylo vše jasné. Rodiče měli se mnou
asi jiné plány, ale přijali mé rozhodnutí a později
mne velmi podporovali.

Říkals, že ses cítil, jakoby tě Pán Bůh nesl.
Musel jsi řešit také nějaké pochybnosti nebo jsi
byl vždy v pohodě?

Jsem přesvědčen, že pochybnostmi musí projít
každý. Do semináře většinou každý přichází s jis-
tou dávkou nadšení a ideálů. Po nějaké době prvot-
ní nadšení vyprchá a celá situace začíná vypadat
jinak. Přicházejí pochybnosti, zda to je cesta pro
mne nebo ne. Najednou si člověk musí znovu seřa-
dit hodnoty a jít za tím, co klade na první místo, už

nejen díky citovým zážitkům, ale především pro
své rozhodnutí. Podobně jsem to prožíval i já. Cítil
jsem, že mne Ježíš volá, ale potřeboval jsem čas,
abych se s tím plně ztotožnil a přijal to za své se
všemi důsledky. V těch chvílích mě náš spirituál
velmi povzbuzoval a často posílal před svatostá-
nek, abych řekl Ježíši všechno a Jeho prosil o řeše-
ní. Ježíš tam proměňoval mé nitro. Při hledání mé
kněžské totožnosti mi také pomohla tato věta:
„Podstata kněžství je být s Kristem přibit na kříž,
přičemž místo, způsob a čas určí On sám.“

Na konci své primiční mše sv. jsi zvláštním
způsobem děkoval otci Adamovi Ruckému,
mohl bys nám říci, jakým způsobem ti byl na
tvé cestě nápomocen?

To byl právě ten první impuls, o kterém jsem už
mluvil. To bylo to první, co Bůh skrze něho zasel.
Nasadil mi brouka do hlavy, jak se říká. Potom
jsem s ním moc v kontaktu nebyl, protože byl
z naší farnosti přeložen jinam, ale nakonec jsme se
znovu setkali v semináři ve třetím ročníku, kde
začal plnit funkci spirituála - duchovního rádce
pro kleriky. Takže jsme byli spolu na začátku a na
konci mé přípravy ke kněžské službě.

V primičním kázání byla řečnicky vyslovena
námitka: „Nač dnes ještě potřebujeme kněze.“
Mohl bys nám říct, jak bys chtěl plnit svou
službu, v čem vidíš svou roli?

Vždycky jsem prosil Pána, abych neprosazoval
své představy, ale aby On vedl moji činnost.
Minulý rok, když jsem ve Vendryni konal jáhen-
skou službu, spatřoval jsem své uplatnění v tom, že
jsem vedl různá farní společenství. Díky tomu, že
jsem sám zakusil setkání s Bohem ve společenství,
chci pomáhat jiným, aby se neztratili v mase lidí
v kostele, ale aby budovali krásné vztahy k sobě
navzájem a k Bohu, a tak aby z nich vyrůstali osob-
nosti. Cítím, že v tomto směru bych měl něco dělat,
že to, co jsem dostal, mám dávat dál. Nyní jsem se
dostal do farnosti Havířov a prozatím se rozkouká-
vám, co bych měl, kromě obvyklých věcí, dělat.
Modlím se za to. Každopádně chci lidem přinášet
Krista, On je cesta, pravda a život.

Děkuji za rozhovor.
Rozhovor připravil br. Bohdan Heczko

Chvíle oddechu v přírodě

foto: archiv
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Nacismus a komunismus jsou považovány za protikladné ideologie, jako doklad je histori-
ky uváděn boj Sovětského svazu s hitlerovským Německem za druhé světové války. Jenže
tam, kde šlo o vztah ke katolicismu, se dokázali nacisté a komunisté v nenávisti vůči pravdě
Kristově obdivuhodně shodnout. Typickým příkladem je útok na katolické Polsko v září
r. 1939. Je známo, že 23. srpna, tedy sedm dní před útokem Němců na Polsko, uzavřeli spolu
Německo a Sovětský svaz tzv. Ribbentrop-Molotovův pakt, který ve svých tajných klauzulích
stanovil, že obě mocnosti si poražené Polsko rozdělí, což se také stalo: Rudá armáda obsa-
dila východní vojvodství tehdejší Polské republiky. Archivy však odhalují ještě další skuteč-
nosti, svědčící o obludné spolupráci obou ideologických systémů. Sověti dali po německém
napadení Polska wehrmachtu k dispozici rozhlasovou stanici u Minska, aby německé letec-
tvo mohlo využívat její signály k precizním náletům na města v Polsku. Dosud neznámou sku-
tečností bylo, že rozdělení Polska a „rána do zad“ byla plánována od delší doby. Podle pů-
vodních plánů měl Stalin vpadnout do bojujícího Polska už 11. září a ne až 17., kdy k tomu
skutečně došlo. To bylo dáno tím, že Sověti chtěli před světem vypadat dobře, a tak si dali
podmínku, že obsadí východní Polsko až potom, co padne Varšava. Stalin později zdůvod-
ňoval svůj vpád do Polska ochranou běloruského a ukrajinského obyvatelstva. Němci ve
snaze uspíšit sovětský vpád do země pustili 9. září do éteru falešnou zprávu, že Varšava se
už vzdala. Nebylo tomu tak, hrdinní obránci polské metropole ještě týden vzdorovali.

O kompromitující spolupráci obou zločinných a Kristovu církev pronásledujících režimů ješ-
tě určitě bude řečeno víc, archivy, ukryté na různých místech, postupně vydávají svá tajemství.
Marně se snažil Stalin zabránit
tomu v posledních měsících války
zběsilým postupem na Berlín, jenž
stál Rudou armádu mnoho zbyteč-
ných lidských obětí. Jeho snahou
bylo zmocnit se co nejrychleji ně-
meckých dokumentů, dokazujících
předchozí úzkou spolupráci bolše-
vického Sovětského svazu a na-
cistického Německa.

Na závěr zbývá jen otázka: Kde
je Hitler? Kde je Stalin? Kde jsou
jejich údajně „věčná“ impéria?
Kristova církev, kterou chtěli zni-
čit, je však tady stále a nepodaří
se ji zlikvidovat ani zvenčí, ani ze-
vnitř, neboť Božský Spasitel jí slí-
bil trvání až do konce světa.

-rm-

NACISTÉ A KOMUNISTÉ SPOJENCI

Nacističtí a sovětští vojáci
v Břesti u řeky Bug v roce 1939 fo
to
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Jak oznámila naše katolická média, zem-
řel náhle ve věku 70 let arcibiskup v němec-
ké Fuldě, kde leží ostatky mučedníka
sv. Bonifáce, Johannes Dyba. Jeho smrt
představuje velkou ztrátu především pro
pravověrné německé katolíky. Mons. Dyba
jako jediný z německých biskupů měl odva-
hu nezapojit církevní poradny pro těhotné ve
své diecézi do státního poradenského systé-
mu, v němž je obsažena povinnost vystavo-
vat tzv. „Schein“, tj. potvrzení opravňující
k beztrestnému potratu. Za to byl napadán
tiskem i některými svými spolubratřími v bis-
kupském úřadě, že prý „narušuje jednotu“.
Před jeho rezidencí příslušníci rozkladných
neomodernistických hnutí, zvláště pověstné-
ho „My jsme církev“, mnohokrát demonstro-
vali, před pár lety došlo dokonce i k házení
kamením na jeho osobu při procesí.
Arcibiskup Dyba na to odpovídal v duchu
Evangelia: nereagoval, jen se modlil za ob-
rácení svých odpůrců. Jeho kázání a výroky
v médiích mnohokrát vyvolávaly hněv ně-
meckých politiků, křesťanskodemokratické
nevyjímaje. Předsedkyně Spolkového
sněmu Rita Suessmuthová jej chtěla žalo-
vat, když přirovnal legalizaci potratů ke stá-
tem praktikované genocidě za dob nacistic-
kého a komunistického režimu. Velký
rozruch vzbudil také tento arcibiskup svým
výrokem, že na věčnosti se Pán Ježíš nebu-
de katolíků přelomu 20. a 21. století ptát na
inkvizici a křížové výpravy, ale na to, jaké
stanovisko zaujímali k potratům, k eutanázii,
k homosexualitě, k sexuální anarchii a dal-
ším neřestem současné éry. Inspirován od-
vahou starozákonních proroků vystoupil
také s ostrou kritikou současné německé
církve, kterou obvinil ze slabosti a kompro-
misnictví ve vztahu ke zhoubné sekularizaci.
Odsoudil mediální obviňování Katolické círk-

ve, že prý se nechovala za hitlerovské éry
statečně a poukázal na jasná fakta, dokazu-
jící opak. Zároveň prohlásil, že budoucí his-
torikové právem podrobí kritice současnou
církev v Německu za její ústupky státu ve
věci potratů. Věrnému a nekompromisnímu
obhájci víry se dostalo ocenění od samotné-
ho Svatého otce, který loňského roku nalé-
havě a závazně vyzval německé biskupy,
aby své diecézní poradny pro těhotné vy-
jmuli ze státního systému a nepodporovali
tak nepřímo interrupce. Tento požadavek
Jana Pavla II. byl většinou německých médií
označen jako „neomalený nátlak Vatikánu“.
Sv. otec ve svém vyjádření soustrasti k úmrtí
mons. Dyby jej charakterizoval jako „neohro-
ženého hlasatele Evangelia a věrného posla
Petrova nástupce“. Kéž jeho přímluva
u Pána posílí a povzbudí věrné katolíky
nejen v Německu, ale i jinde. Ať jim vyprosí
ducha statečnosti a neústupnosti před du-
chem tohoto světa!

R. Malý

K úmrtí arcibiskupa Dyby

foto: archiv
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Znáte příbuzné nebo přátele, kteří odešli
z katolické církve nebo přestali být praktikují-
cími katolíky? Máte někdy pocit, že Katolická
církev pomalu umírá? Tedy potom budete mít
zájem dozvědět se něco o mezinárodní kon-
ferenci „Path to Rome“ (česky „Cesta do
Říma“), kde vystoupí významné osobnosti,
které konvertovali do Katolické církve.

První mezinárodní konference „Cesta do
Říma“ se uskutečnila na podzim roku 1996
v New Orleans v USA. Hlavní mluvčí a prezi-
dent mezinárodní společnosti „Cesta do Říma“,
nejdůstojnější Monsignor Graham Douglas
Leonard, je bývalý anglikánský biskup Londý-
na. Jeho nedávný vstup do Katolické církve ini-
cioval mnoho jiných anglikánů (4 biskupy, 700
kněží a mnoho laiků) ke sjednocení se s Kato-
lickou církví. Slyšeli jste o tom?

Nicméně, Anglie není jediná země, kde
Duch Svatý léčí rány rozkolu, které se staly
před 500 lety. Také ve Spojených státech
během nedávné doby vstoupilo do Katolické
církve přibližně 400 nekatolických duchovních.

Skutečnost, že stovky největších znalců, ct-
nostných a vroucích křesťanů, se navrátily do
svého duchovního domova, je dobrá novina
pro katolíky na celém světě. Mnoho z těchto
konvertitů tím, že se stali katolíky, ztratilo své
dosavadní živobytí i přátele.

Mnoho katolíků má zkušenosti s příbuznými
nebo přátely, kteří opustili Církev nebo ales-

poň přestali praktiko-
vat svou víru. Smys-
lem konference „Ces-
ta do Říma“ je po-
vzbudit ve víře katolí-

ky a ukázat jim,
že Církev je živá,
a to velmi. Je to
příležitost pro po-
křtěné od naroze-
ní prohloubit své
znalosti a docenit
svou Církev a rovněž objevit, co motivuje lidi,
aby vstupovali do Církve. Pro ty, kteří se cítí
být přitahováni do Katolické církve je to po-
zvánka k jejímu většímu poznání.

Tato konference „Cesta do Říma“ se
koná v Římě ve dnech od 3. 11. - do 5. 11.
2000. K Monsignoru Leonardovi se připojí
mnoho jiných význačných mluvčích. Mnozí
z nich jsou konvertité, včetně biskupa Johna
Mulagada z Indie (dřívějšího anglikána), pana
Wiliama Marshnera z Ameriky (dřívějšího lute-
rána a nynějšího katolického teologa), kardi-
nála Arinze z kongregace pro nekatolíky a kar-
dinála Lopeze Trujilla z kongregace pro rodiny.

Pro ty, kteří se chtějí zúčastnit této historic-
ké konference, jsou připraveny dva poutní au-
tobusy (jeden odjíždí z Brna ve čtvrtek 2. 11.
odpoledne a přijede v pondělí 6. 11. odpoled-
ne), druhý autobus pojede z Bratislavy.

Tato konference bude tlumočena do ně-
meckého, španělského, italského, českého
a anglického jazyka.

Cena 6.500,- Kč zahrnuje cestovné, ubyto-
vání, 6x stravu a účastnický poplatek. Počet
míst je omezen, proto
registrováni budou ti,
kteří se přihlásí první.
Podrobnější informa-
ce získáte na tel. čísle
CK Via Petrov:

05/ 42 21 40 21.●Monsignor Graham
Douglas Leonard, 
bývalý anglikánský
biskup Londýna František kard. Arinze

Cesta do Říma
Pozvání na konferenci o konvertitech
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Mary a já nejsme přesně typem lidí, od
kterých byste čekali, že konvertují ke katoli-
cismu. I když jsme oba měli báječné, milují-
cí rodiče, byli jsme oba vychováni ve velmi
protikatolických rodinách. Naše rodiny po-
cházejí ze svobodného zednářství a já jsem
z matčiny strany ‘Oranžský Ir’ (= protestant).
Mary nebyla dokonce ani pokřtěná! Krmili
nás všemi obvyklými katolickými stereotypy:
uctívání model, falešné učení atd.

Přesto je zvláštní, že oba máme velmi
milé vzpomínky na Katolickou církev z doby
našeho mládí. Mary, která měla spoustu
přátel - katolíků, občas zašla se svou nej-
lepší přítelkyní na mši svatou. Katolická víra
ji zajímala a se svou přítelkyní a její matkou
si o tom povídaly. Mary vychovali v presby-
teriánské církvi, ale vždycky cítila, že něco
ve službě chybí, takže se nikdy formálně ne-
připojila.

V Decaturu, kde jsem vyrostl, jsem jako
dítě chodíval do katolického kostela s dív-

kou, která mě hlídala. Stále si vzpomínám,
jak jsem miloval jak samotnou stavbu koste-
la, tak mešní obřad. Zvláště mě fascinovalo,
s jakou úctou lidé odcházejí ze svých lavic,
aby přijali svátost oltářní. I když jsem byl
presbyterián a později luterán, přesto se mi
nejvíce líbila a zdála se mi nejsmysluplnější
nedělní bohoslužba, kde byla centrem dění
hostie, a nejen homilie, jak je tomu u většiny
protestantských bohoslužeb.

Když jsme oba dosáhli věku ‘náctiletých’,
stala se vzpoura proti Bohu normou. Jestli se
dostaneme do nebe nás zajímalo ze všeho
nejméně. Naší cestou života se staly požitky.
Našimi bohy bylo materiální uspokojení, tě-
lesné uspokojení, postavení atd. Pravidelně
jsme navštěvovali večírky a žili jsme ze dne
na den. Dobročinnost vůči sousedovi byla
známkou slabosti, zvláště pro ‘náctiletého’
mladíka. Každopádně jsme měli tolik práce
v honbě za požitky, že jsme se nemohli za-
městnávat pocity a potřebami jiných.

Náš největší dar
Peter a Mary Nordlundovi vyprávějí o své osobní cestičce do Říma
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Začali jsme spolu chodit v posledním roč-
níku střední školy. Zamilovali jsme se do
sebe a o čtyři roky později jsme se vzali.
Pořád jsme se příliš zajímali o věci „tohoto
světa“ - vydělávání peněz, materiální uspo-
kojení a užívání si. Celý náš život jsme vě-
novali sobě samým. Věci se začaly měnit
s narozením naší dcery Ashley a syna
Alexandra. Děti se pro nás staly centrem
existence. V době, kdy jsme byli lidmi „toho-
to světa“, jsme už věnovali část našeho ži-
vota službě někomu jinému. Začali jsme si
uvědomovat, že je v životě něco víc, než po-
žitky. Začali jsme chodit do luteránské círk-
ve, znovu jaksi nepravidelně. Když se
Ashley narodila, pocítila Mary potřebu dát
se pokřtít a připojit se k luteránské církvi.
Přesto luteránská církev plně neodpovídala
našim duchovním potřebám. Rychlost naší
duchovní cesty se zvýšila poté, co naše děti
začaly chodit do školy. Mary a já jsme se
dohodli, že nechceme, aby naše děti chodi-
li do státních škol, protože nezaručovaly
prostředí dobré morálky. Rozhodli jsme se je
poslat do místní katolické školy a kvůli jed-
notě rodiny, abychom všichni mohli být
jedné víry jsme chtěli vstoupit do  Katolické
církve. Jako bývalí protestanté jsme měli
s katolickým učením různé problémy, napří-
klad Blahoslavená Matka nebo svátost smí-
ření. Formálně jsme byli uvedeni do
Katolické církve v roce 1994. Byli jsme po-
měrně vlažní a v zásadě neznalí toho, co to
být katolík vlastně znamená.

Potom Blahoslavená Matka vstoupila do
našich životů a naprosto je převrátila. Začali
jsme se modlit růženec, nejprve sporadicky,
potom každý den. V růženci jsme začali me-
ditovat o životě Ježíše Krista. Začali jsme
číst knížky o zjeveních Panny Marie a studo-
vat její vzkazy. Mary a já jsme byli omráčeni
zjištěním, že jsme jeli na „lístky do pekla“
a museli jsme změnit naše životy. Tím, jak
jsme žili, jsme Boha uráželi.

Blahoslavená Matka nás potom inspirovala
k prozkoumáni našeho svědomí. Začali jsme
studovat katechismus a uvědomili jsme si, že
jsme doposud žili ve stavu smrtelného hříchu
a nebyli jsme v Boží milosti. Pod milující péčí
Blahoslavené Matky a za vedení Ducha
Svatého jsme oba poprvé přistoupili ke gene-
rální zpovědi v roce 1995. Byli jsme vězni hří-
chu, ale díky Boží milosti a jeho nekonečné-
mu milosrdenství jsme obdrželi svobodu.
Smířili jsme se jak s Bohem, tak s Církví.

Blahoslavená Matka s námi ale ještě ne-
skončila. Brzy nato jsme Mary a já dokonči-
li naše zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježí-
šovu skrze Neposkvrněné Srdce Mariino
(podle sv. Ludvíka z Montfortu). Denní mše
svatá, eucharistická adorace a zpověď se
staly centrem našeho života, spolu s modlit-
bou, zvláště růžence. Blahoslavená Matka
nás také přiměla ke změně naší četby - teď
čteme především katolickou literaturu.

Blahoslavená Matka nás vedla ke svému
Synu Ježíši. Pod vedením Ducha Svatého
poznáváme stále víc a více největší dar, kte-
rý nám Bůh dal, naši katolickou víru. Ježíš
Kristus a snaha být s Ním v nebi jsou nyní
pro nás zásadní. V této bitvě o duše jsme
také povoláni k evangelizaci a modlitbě za
ostatní. Milostí Boží jsme se změnili. Naše
životy patři Blahoslavené Matce proto, že
nás přivedla k této studnici milostí a milosr-
denství. Světské aspekty se v našem životě
stávají čím dál méně důležité. S touto změ-
nou jsme prošli několik křižovatek, například
boj o vztahy a ztráta některých přátelství.
Zároveň nám ale Blahoslavena Matka dala
báječné nové přátele.

Každý den děkujeme Bohu za naši kato-
lickou víru, za Ducha Svatého a za vedení
Blahoslavené Matky v Jeho světle. Konečně
jsme poznali, že k opravdovému míru
a štěstí vede jen jedna cesta - znát Boha,
milovat Ho a sloužit Mu. ●



20 IMMACULATA

Její počátek je spojen s krajem svatého Klementa Marie Hofbauera, který šel do Říma tam
a zpět jedenáctkrát. Přitom ušel nejméně dvacet šest tisíc kilometrů. Zdá se nám to hodně, ale
pošťák na Vysočině jich ujde za život skoro milion. V některých dílnách našlape dělnice u tří
strojů za směnu i šedesát kilometrů. A to nemluvím o sestřičkách u nemocných...

Znojemský děkan Jindřich Bartoš a vranovský farář Marek Dunda přišli s tímto návrhem jako
první. Zájem projevil i jáhen z Vranova, František Řezníček. Pak jsem byl pozván i já. Nejprve
jsem se zeptal svých kaplanů, otce Petra Holého a otce Josefa Pohanky, jestli mě po těch čty-
řicet dnů jsou ochotni zastupovat. Souhlasili, a já jsem tedy mohl začít s přípravou.

Nakonec nás z Vranova nad Dyjí, po biskupském požehnání na cestu, 16. května vycházelo
šest. Přidali se k nám i vranovský pastorační asistent Jan Klíma a malíř Miloš Sláma, který je
autorem přiložených fotografií. Putovali jsme po stopách svatého Klementa Marie Hofbauera.
Byla to vlastně stejná cesta, kterou slovanští apoštolové nesli do Říma ostatky svatého
Klementa, papeže a mučedníka. Svatí Cyril a Metoděj byli duchovně s námi také. Svou pouť
svěřili pod ochranu Panny Marie, Průvodkyně na cestách. Originál Jejího obrazu přinesli na
Moravu právě oni. A my jsme s sebou nesli kopii obrazu, který je dnes na Velehradě.

Cílem naší pouti bylo získat odpustky jubilejního roku. Putovali jsme především za pokání a na
poděkování za svobodu. Šli jsme také na úmysl Svatého otce, za naši diecézi a za své farnosti.
Po cestě jsme na vlastní kůži prožívali slova staré písně: Sotva přejdeš jedny hory, už jsou tu zas
druhé. Překonali jsme celkem sedmery hory a překročili devatero řek. Musíme však přiznat, že
kromě turistického chodníku přes vodopády před Mariazell jsme šli vždy jen do mírného kopce
po rovné silnici. Jen třikrát jsme vystoupili nad tisíc metrů nad mořem. Nejvyšším naším bodem
bylo Seebergské sedlo se svými 1254 metry. Naše putování nebylo vždycky jednoduché. Proto
lze říci s básníkem, že pouť je kus života krásného, ale těžkého. Večer 33. dne naší pouti jsme
stanuli na hranicích města Říma. Tam jsme políbili půdu Věčného města. Bylo to 17. června
v 17 hodin a 17 minut. V té chvíli jsme za sebou měli 1171 kilometrů. Pak jsme přespali v nej-
bližším klášteře a ráno ve 3 hodiny jsme se vydali posledních 7 kilometrů k bazilice svatého

Petra.Tam jsme došli těsně před východem slunce. Pán Bůh nám dopřál uvidět hlav-
ní katolický chrám Páně ozářený prvními slunečními paprsky. Po kolenou jsme pak

prošli svatou branou a ve stře-
du křesťanství prožili slavnost
Nejsvětější Trojice.

Nepoštěstilo se nám osobně
se setkat se Svatým otcem.
Pořadatelé nás zastavili jen
pár metrů od prostoru, kde byli
novomanželé. Ti mu na konci
audience mohli podat ruku
a vyfotografovat se s ním, jak
je tomu v Římě každou středu.
Dokonce i páry od nás by se

Uprostřed cesty - Rakousko
zleva: Fr. Řezníček, J. Peňaz,
J. Klíma, J. Bartoš, M. Dunda.
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tam mohly dostat. Jistě bychom rádi měli fotografii
naší skupinky se Svatým otcem, ale nevyšlo to ani při
dalším pokusu. Nakonec jsme si řekli: Chtěli jsme dojít
k hrobům apoštolů. To se nám díky Bohu a pod ochra-
nou Panny Marie, svatých andělů strážných a našich
svatých patronů podařilo a to je hlavní.

Naše pouť byla také v duchu svatého Františka. Byli
jsme srdečně přijati v šesti františkánských klášterech
nebo farách, kde se nám věnoval vždycky sám před-
stavený.

Ráno 12. 6. 2000 jsme sloužili mši svatou ve fran-
tiškánském kostele v Umbertide nedaleko Perugie.
Byla to krásná budova z malých neomítaných cihel.
Shromáždili jsme se v kapli, kde byl svatostánek. Při
bohoslužbě se tam klidně prochází koťátko. Každý
Boží tvor má právo velebit svého Pána. Tak si to přál
a nakonec i vyzpíval svatý František.

I po cestě jsme mohli velebit celé Boží stvoření, pře-
devším květiny, které člověk vnímá úplně jinak, když
jde pěšky po polních cestách nebo malých silničkách.
Také jsme sledovali ptactvo, které nám zpívalo do
kroku. Viděli jsme a slyšeli různé ptačí druhy. Po celou
cestu nás však provázely křepelky. Na jižní Moravě na
nás volaly pět peněz a v Rakousku asi fünf schilling
(pět šilinků). Nejvíce na jihu jsme byli s otcem
Bartošem na poutním místě Římanů, ve svatyni Matky Boží lásky. Stojí uprostřed polí a také
z nich se ozývalo křepelčí: tre mille (tři tisíce) nebo něco podobného. Jan Peňáz

Cíl naší pouti - svatá brána 
baziliky sv. Petra v Římě

Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
Tobě buď chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.
Patří Tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit Tvé jméno.
Ať Tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, Tvým obrazem.
Ať Tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.
Ať Tě chválí, můj Pane, bratr vítr

a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,
kterým živíš své tvory. 
Ať Tě chválí, můj pane, sestra voda,  
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.

Ať Tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc
a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.
Ať Tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám,
a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.
Ať Tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku
a snášejí nemoci a soužení.
Blaženi ti, kdo je snesou v pokoji,
neboť Ty, Nejvyšší, dáš jim korunu.
Ať Tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemrou v smrtelných hříších.
Blaze těm, které nalezne spojeny s Tvou nejsvětější vůlí,
neboť druhá smrt jim neublíží.
Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte Mu,
a služte Mu s velikou pokorou.

Chvalozpěv stvoření  od sv. Františka z Assisi
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Především Ti, Sylvo, děku-
ji za důvěru, s níž se na mě
obracíš v tak důležité věci.
Známost, chození s chlap-
cem, je často neopakovatel-
ná možnost, ze které může
vzniknout krásné a šťastné
manželství, po němž celkem
přirozeně toužíš. Samozřej-
mě, i Tvá maminka si přeje,
abys byla v budoucnu šťast-
ná, proto se Tě snaží varovat
před možnými těžkostmi,
které se vyskytují v takovém-
to vztahu. Již v průběhu va-
šeho chození se může stát,
že Igor bude od Tebe poža-
dovat takové projevy lásky,
které mu Ty, jako věřící, ne-
budeš chtít ani moct dát.
Může vzniknout problém
s uzavřením svátostného
manželství, o které on nemu-
sí mít zájem a i kdyby toto
všechno proběhlo bez pro-
blémů, mohou v manželství
vzniknout těžkosti s pravidel-
nou účastí na mši svaté, se
křtem a především s výcho-
vou dětí. On možná bude
chtít jít v neděli na výlet
a Tvoje snaha jít na mši sva-
tou může vyvolat vážný kon-

flikt. Může vzniknout problém
dvojkolejnosti ve výchově
dětí, jak to často v takových
manželstvích bývá. Zname-
ná to však jednoznačně, že
se máte rozejít?

Myslím si, že ne. Studuješ
na vysoké škole a velmi dob-
ře znáš své prostředí. Kolem
Tebe jsou bohužel většinou
nevěřící. I věřících chlapců je
jaksi méně než věřících děv-
čat, a tak je dost pravděpo-
dobné, že kdybyste se roze-
šli, opět natrefíš na chlapce
nevěřícího. Problém tím ne-
vyřešíš, ale jen odsuneš.
Proto Ti radím, abys dobře
zvážila všechny dobré vlast-
nosti svého Igora. To, že je
nevěřící, je jeden, sice velmi
důležitý aspekt vašeho vzta-
hu, ale jen jeden. Jsou ještě
i jiné aspekty. Popřemýšlej,
jak si vzájemně rozumíte,
zda Tě dovede pochopit, zda
se dokáže obětovat, jaký má
vztah k práci, jak si váží své
rodiny, zda je skromný nebo
rozhazovačný, zda mění dív-
ky jednu za druhou, anebo
zda jsi Ty jeho prvním děvče-
tem atd. Nakonec to, že je

Duchovní otče, je mi dvacet jedna roků, studuji na vysoké škole a seznámila jsem se
s nevěřícím chlapcem, chodíme už spolu tři měsíce. Řekla jsem to své matce, ale ona mě
od této známosti odrazuje, že prý si zbytečně zkomplikuji život. Radí mi, abych si raději
našla chlapce věřícího. Já mám však Igora ráda a kromě toho, že je nevěřící, si velmi
dobře rozumíme. Často si kladu otázku: Máme se rozejít? Avšak nedaří se mi najít žád-
nou uspokojivou odpověď.
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někdo věřící, není ještě zárukou šťastného
manželství. I věřící může mít sklon k na-
dměrnému požívání alkoholu nebo velmi
těžkou povahu, a manželství s takovým člo-
věkem se může stát velmi těžkým křížem.

Někdo říkal, že šťastné manželství není
v tom, že si ti dva hledí do očí, ale v tom, že
se dívají stejným směrem. To znamená, že
mají v podstatě stejné životní hodnoty a ide-
ály. Není dobré, když je jeden příliš šetrný
a druhý rozšafný a rozhazovačný; když
jeden touží po tichém rodinném životě
a druhý po životě společensky velmi boha-
tém atd. Jsou to nepřetržité zdroje napětí.
Jednoho to táhne doprava, druhého doleva,
a tak mohou dokonce i krásný vztah, který
vznikl z opravdové lásky, roztrhnout a zni-
čit. Ti dva mají kráčet společnou cestou ži-
votem, ke společnému štěstí, a proto i víra
má a musí mít důležité místo v jejich vzta-
hu. Pro Tebe víra představuje rozhodující
hodnotu. Jestliže Igor umí respektovat Tebe
a mít v úctě i Tvou víru, jestliže se víře ne-
vysmívá, ale jen ji nechápe, protože se mu

nedostalo patřičného poučení, jeho nevíra,
anebo přesněji řečeno nedostatek nábo-
ženské výchovy, nemusí být překážkou
šťastného manželství.

Dokonce si myslím, že Tvá upřímná víra
a opravdový život z víry, může být pro Igora
cestou k víře. Mám zkušenost, že věřící
chlapec nebo děvče se stali cestou k víře
pro svého životního partnera a nyní žijí ve
šťastném křesťanském manželství. Dej si
však pozor na to, abys Igorovi víru nevnu-
covala. Snaž se žít svou víru celkem samo-
zřejmě a taky o ní nenuceně vyprávěj. Bylo
by dobré, kdybys Igora také vzala do vaše-
ho křesťanského společenství anebo na
společný prázdninový výlet. Myslím si, že
může získat velmi mnoho, když se setká
s mladými věřícími a uvidí, jak vlastně žijí.
Buď připravena i na těžkosti, které se
mohou vyskytnout. Možná, že nebudeš
umět odpovědět na všechny otázky, přesto
Ti držím palce a pamatuji na Tebe v modlit-
bách.

P. Ladislav Csontos

Štěstí 
tkví v tom, 
že se nehněváme 
na trny 
růžového keře, 

ale, 
že máme radost z růží, 
které na tom trnitém
keři kvetou.

arabské přísloví fo
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1) Od malička byste měli dávat dítěti vše,
co si jen bude přát.

2) Smějte se z jeho neslušných a hru-
bých slov. Bude si o sobě myslet, že je
moudré a vtipné.

3) Bylo by dobré je odrazovat od jakého-
koliv náboženského vlivu. Nic neříkejte
o Bohu. Neposílejte je na hodiny nábo-
ženství ani do kostela. Když dospěje,
samo si zvolí náboženství a světový
názor.

4) Nesmíte říkat dítěti, že něco dělá špat-
ně. Nikdy! Chudáček, ještě by mohl
dostat komplex pocitu viny. A co se
bude dít, když se později náhodou do-
stane do neštěstí, např. když ho za-
vřou za krádež auta? Kolik bude
muset vytrpět, přesvědčen, že celá
společnost ho pronásleduje.

5) Důsledně dělejte všechno za dítě: když
rozhází své věci, sami je zvedněte
a ukliďte. Takto bude přesvědčeno, že
zodpovědnost za to, co dělá, nespočí-
vá na něm, ale na okolí.

6) Dovolte dítěti všechno číst, na všechno
se v televizi dívat, všechno vyzkoušet.
Pouze tak získá zkušenosti a pozná,
co je pro něho dobré a co zlé.

7) Vždycky se hádejte v jeho přítomnosti.
Když se vaše manželství rozpadne,
dítě nebude šokováno.

8) Dávejte mu tolik peněz, kolik jen bude
chtít. Ať si nemusí na ně vydělávat. Bylo
by hrozné, kdyby muselo dřít tak, jako
kdysi vy.

9) Splňujte všechna jeho přání. Ať má
k jídlu vždy to nejlepší, ať si popíjí al-
kohol, ať bere drogy, ať má veškerý
komfort. Kdyby cítilo nějaký nedosta-
tek, bylo by celé nesvé, stalo by se člo-
věkem nervózním, zakomplexovaným.

10) Vždy braňte své dítě. Není důležité
dostalo-li se do konfliktu s policií, uči-
teli nebo sousedy. Nesmíte dopustit,
aby dítěti kdokoli učinil křivdu, pouze
ono může beztrestně křivdit druhým
(počínaje babičkou, kamarády...).

Jestliže navzdory takové svobodě a pri-
vilegiím, navzdory tolika důvodům vaší
lásky, se vám dítě přesto nepovede a ne-
vyroste z něho chuligán, není vina na vaší
straně. Udělali jste vše, co jen bylo možné,
aby jste je zkazili. Prostě dítě vaše sebeo-
bětování nepochopilo.

Policie v Houstonu (převzato z Miłujcie się)

Jak vychovat kvalitního chuligána
10 pokynů pro rodiče
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Apollo 15 byla první a jediná výprava určená k průzkumu horstev na Měsíci. Doufal jsem, že
někdy během svého života budu moci ocitovat vhodný verš z Bible, který by obrátil myšleni lidí
k Bohu.

Většinu kamenů, které jsme přivezli z Měsíce, tvořil temný hutný čedič. Vědci dobře věděli,
že kdyby byl Měsíc jen z této horniny o vysoké hustotě, že by nejspíš nemohl zaujmout svou
oběžnou dráhu. Byl by na to příliš těžký. Věděli také, že Měsíc musí nejspíš obsahovat řadu leh-
čích materiálů s menší hustotou a světleji zbarvených. Naším úkolem bylo mimo jiné nalézt tyto
lehčí horniny, a to nejspíš v měsíčních horách.

Když jsme prohledávali okolí, řekl Dave: „Podívej se, Jime, myslím, že jsme našli to, proč
jsme sem vlastně přišli.“ Našli jsme čistý bílý kámen, nejstarší kámen z nitra Měsíce, asi vyvr-
žený sopkou - patrně nejvýznamnější vědecký nález naší cesty na Měsíc.

V tisku byl později tento kámen označen jako kámen Genesis, protože potvrzoval skutečnost,
že Země i Měsíc vznikly ve stejné době, a podával vědecký důkaz o příběhu stvoření světa, jak
je líčen v knize Genesis (Gn 1,14-18): I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddě-
lovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby
svítila nad zemí.“ A stalo se tak. Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo
v noci; učinil i hvězdy. Bůh je umís-
til na nebeskou klenbu, aby svítila
nad zemí, aby vládla ve dne a v noci
a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že
je to dobré.

Při jedné jízdě našeho měsíčního
roveru přišla na Dava lyrická chvíle.
Jásal: „Pohleď na hory, když jsou
v plném slunečním světle. Není to
nádherné?“

Odpověděl jsem: „To mi, Dave,
připomíná oblíbenou pasáž z žalmů:
Zvedám své oči k horám, odkud mi
přijde pomoc. Ale jsme daleko od
Houstonu.“

Walter Cronkite to zaslechl a pře-
četl celý žalm 121, takže jej slyšeli všichni televizní diváci na celém světě. Necitoval jsem další
verš z tohoto žalmu: Pomoc mi přichází od Hospodina, který učinil nebe i zemi. Bůh umožnil,
aby se tak stalo během naší výpravy a já si uvědomil, že od něj, který stvořil nebe, Zemi i Měsíc,
přichází pomoc.

Poskytoval mi tehdy a dává mi i nyní duchovní pomoc, kterou potřebuji, abych zvládl tento
let pro něj jako jeho služebník, abych se vrátil zpět ke svým druhům na Zemi a abych jim vy-
právěl o Bohu, který stvořil nebe i zemi.

Více než pozemšťané, James Irvin

PÁN STVOŘENÍ
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Všichni křesťané uctívají Kristův kříž jakožto nástroj a znamení naší spásy.

Podle svědků Jehovových je však kříž symbol pohanský a byl Církví přijat teprve na zá-
kladě legendárního snu císaře Konstantina, který před bitvou u Milvijského mostu viděl na
nebi ohnivý kříž s nápisem „In hoc signo vinces“ - v tomto znamení zvítězíš. - Sekta trvá s vel-
kým důrazem na tom, že slova „stauros“ (kůl) nebo „xylon“ (dřevo), kterými se kříž označuje
v řeckém originále Nového zákona, prý nikdy neznamenají kříž, nýbrž „mučednický kůl“.

● Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale
sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý
jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. (Flp 2,6-8)

● Uvidíš-li ubohý, dřevěný kříž, zanedbaný, bezcenný... a bez Ukřižovaného, nezapomeň,
že tento kříž, je tvůj kříž: každodenní kříž, skrytý kříž, bez nádhery a bez útěchy,... kříž oče-
kávající Ukřižovaného, který mu schází, a tento ukřižovaný máš být ty. (J. Escriva de Balaguer)

● Jak pravdivé a milováníhodné je svaté Lidství našeho Boha! - Když ses „vložil“ do svaté
rány pravé ruky Pána Ježíše, otázal ses mne: „Když jedna rána Ježíšova čistí, uzdravuje,
uklidňuje, posiluje, rozněcuje a naplňuje láskou..., jak by působilo pět otevřených ran na
kříži?“ (J. Escriva de Balaguer)

Kříž a svědci Jehovovi

Pro účinky Kristovy spasitel-
ské smrti je zcela lhostejné,
jakého tvaru byl kříž, na němž
zemřel. Je však nesmysl chtít
obecně známý tvar Kristova
kříže odvodit z nějakých po-
hanských symbolů, i když
snad opravdu existovaly, nebo
z legendárního snu císaře
Konstantina. Kříž byl prostě Římany
všeobecně používán pro popravu
otroků a příslušníků porobených
národů. Tvar kříže mohl být ve
formě písmene T, X nebo také Y,
většinou však to byl tvar tzv. latinské-
ho kříže, tedy tvar obecně znázor-
ňovaný. Kristus pak byl odsouzen
římským soudem a ukřižován

podle římského způsobu. Na kůl se nikdy
nepřibíjelo hřeby, nýbrž odsouzenec byl

ve starém Orientě buď na zašpičatělý
kůl naražen v rozkroku, nebo byl po-

věšen provazem. Ježíš však
ukazuje „nevěřícímu“ Tomáši

rány po hřebech. Byl tedy bez-
pochyby přibit na kříž římského

tvaru. Kromě toho už nejstarší latinské
překlady bible překládají řecké „stau-

ros“ vždy slovem „crux“, kříž.
Ostatně byl kříž používán jako křes-

ťanský symbol už v nejstarší době,
dávno před Konstantinovým viděním,

jak dokazují různé sarkofágy římských
katakomb.

Vojtěch Engelhart 

„Kdo jsou svědci Jehovovi?“
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Bylo to v červenci roku 1930 v Bologni.
V tomto městě bydlela se svým otcem čtyři-
advacetiletá Giuseppina Marchettiová. Při
těžkém úrazu utrpěla komplikovanou zlome-
ninu pravé ruky. Podrobila se operaci, po

třech letech však byla nutná další operace,
která však nepřinesla předpokládaný výsle-
dek, spíše dlouhé období bolestivých zása-
hů. Konečně další důkladné vyšetření posti-
žené ruky přesvědčilo chirurgy o tom, že
následky úrazu jsou nevyléčitelné a že

mladá žena již nikdy nebude schopna nor-
málně svou ruku používat.

Otec a dcera byli zdrceni. Kladli si otázku,
co by se ještě dalo podniknout. Tu je napad-
la spásná myšlenka. Poněvadž věděli o otci
Piovi a měli v něho důvěru, rozhodli se, že
za ním pojedou a poprosí ho, aby se u Pána
přimluvil za uzdravení ruky, když před touto
zlomeninou věda kapitulovala.

Jeli tedy do San Giovanni Rotondo, kde je
Otec Pio s láskou přijal, doporučil jim důvě-
řovat v Pána a nezoufat: dívka se zcela jistě
uzdraví. Dal jim své požehnání a propustil je.
Dny míjely a nezměnilo se absolutně nic.
Jak je to možné? Nemýlil se přece jen otec
Pio? Ne, v žádném případě se nemýlil. Před-
vídal jen dlouhou dobu dívčina uzdravování.
To ovšem nevěděla ani dívka, ani její otec,
a proto se vrátili do Bologne zcela malomy-
slní. 17. září 1930, v den stigmatizování sva-
tého Františka z Assisi, se dům pana Mar-
chettiho naplnil vůní narcisů a růží. Tento jev
trval patnáct minut. Bylo to znamení tajemné
přítomnosti otce Pia, který splnil slib a přišel,
aby uzdravil Giuseppinu ruku. Dívka okamži-
tě poznala, že je uzdravena a že může rukou
opět normálně vládnout. Bezprostředně po
tomto uzdravení byla nemocná znovu dů-
kladně vyšetřena a lékaři mohli jen potvrdit,
že ruka je dokonale zdravá.

Pasquale Cataneo
z knížky otec Pio, přítel Boží - dobrodinec lidí

Že by se otec Pio mýlil...?!

„Odtiaľto musím odísť...“
V istom vykričanom bare sme dali trom obsluhujúcim dievčatám po jednej Zázračnej

medaile. Po štrnástich dňoch sme bar znovu navštívili. Jedno z obdarovaných dievčat
prišlo k nášmu stolu, ukázalo nám svoju Medailu, ktorú nosilo na krku a povedalo: „Veľmi
som rada, že ste mi ju darovali. Len čo ste mi ju dali, dostala som vnuknutie, že odtiaľto musím
odísť. Začala som sa modliť a Panna Maria mi pomohla. Dostala som dobré miesto v jednej ad-
vokátskej kancelárii a o niekoľko dni tam nastúpim. Som vám za to veľmi vďačná.“

Erlebnisse mit der Wunderbaren Medaille heute
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V jedné rodině byli
dva bratři Leander
a Izidor. Starší

Leander se učil velmi dobře a pomáhal v učení
mladšímu Izidorovi, ale tomu učení nešlo.
Proto, že se mu to zdálo příliš těžké, ale hlavně
proto, že se mu do učení moc nechtělo. Jednou
mu Leander vytýkal jeho nedbalost. Izidor si
sedl zamračen u studny. Najednou si všiml, že
v kamenné desce
pod výtokem vody je
důlek, který tam
časem vyhloubily
kapky vody.Tu ho na-
padlo: „Když kapky dokázaly častým padáním
opracovat i tvrdý kámen, i já bych měl dokázat
něco se naučit, když se často budu o to snažit.“

Začal bojovat se svou leností a vítězil. Učil
se stále lépe. Ukázalo se, že je to nadaný
chlapec, mohl studovat a stal se jedním z nej-
vzdělanějších lidí své doby.
Ale nejenom to.
Jeho obdivuhod-
ná moudrost vy-
růstala z jeho
lásky k Bohu
i k lidem. Je to
svatý Izidor,
biskup a učitel
Církve.

I Vy se připravujte
na to, abyste něco
krásného a velikého
v životě vykonali.
Začíná zase nový
školní rok, další kus
cesty Vaší přípravy.
Jste už o třídu výš.
Možná, že jste
někdy slyšeli nebo
četli heslo: „Modli se a pracuj.“ Ta
slova ukazují, jak se dobře připravovat. A také
jak šťastně žít a jednou dojít do věčné radosti.

Písmo svaté nám říká: „Kdo nechce praco-
vat, ať nejí.“ Vaši rodiče pracují, aby Vám

mohli dávat co potřebujete. I Vy pracujete tím,
že chodíte do školy, učíte se a pomáháte.

Ale samotná práce nestačí.Vypráví se o pře-
vozníkovi, který na loďce s dvěma vesly převá-
žel pocestné přes řeku. Na jednom vesle měl
nápis MODLI SE, na druhém PRACUJ. Jednou
převážel člověka, který se pohrdlivě ušklíbl
a řekl: „Nač ten nápis modli se, stačí pracovat.“
Převozník vytáhl veslo s nápisem modli se do

loďky a vesloval jen
tím druhým. Loďka se
začala točit dokola
a byla unášená prou-
dem. Pocestný vykřikl:

„Co to děláte? Takhle se nedostaneme na
druhý břeh nikdy!“ Převozník řekl: „Tak je to
i v životě, když člověk jenom pracuje a nemod-
lí se. Motá se sem tam, ale to nejkrásnější, to

hlavní chybí; je to jen bloudění.“
V prvních týdnech školní-

ho roku slavíme - kromě ji-
ných - svátky Narození

Panny Marie, Panny Marie
Bolestné, svaté Ludmily, sva-

tého Václava, svatých archan-
dělů Michaela, Gabriela

a Rafaela, svatých andělů
strážných. Můžete si najít v ka-

lendáři, na které dny tyto
svátky připadají.

Vy větší určitě
o každém z nich něco

víte. Jestli snad
o některém ne,

zeptejte se při
náboženství.

Panna Maria
a všichni andělé a svatí

nás mají velice rádi a chtějí nám
pomáhat. Nezapomínejme na ně.

S prosbou, aby Vám Pán Bůh žehnal
v celém začínajícím školním roce Vás

všechny srdečně zdraví
Váš 

P. Bohumil Kolář
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Předával se z generace na generaci.
Prababička, babička, maminka, já a nyní moje
vdaná dcera. Modlívalo se na něm při společ-

ném růženci, dával se kolem hlavičky novorozeňátkům ještě nepokřtěným, nosíval se
v kapsách při delších cestách, žel, těm mladým už tolik neříká. Vzala jsem ho tedy do
opatrování já a pomáhá mi dál.

Bydlíme v malém rodinném domku v kopci. Malý dvorek se svažuje příkře na hlavní cestu,
která se v odpoledních hodinách podobá dálnici. Jedno auto za druhým. Toho dne přijela
dcera se zetěm a tříletým Danečkem podívat se na nás. Trabanta ne-
chal zeť na dvorku sice zabržděného, ale zadní kola zapomněl
podstavit. Malý Danek se s námi pomazlil, pak ale hurá na dvo-
rek za svým přítelem jezevčíkem. Ani jsme si při hovoru nevšimli,
kdy vlastně vyběhl. Najednou slyšíme ránu. Co se stalo? Hrůza
nás zbavila řeči. Auto se z kopečku rozjelo a prorazilo
bránu, nabíralo rychlost a než jsme stačili vyběhnout,
trabant byl zapíchnutý v hlubokém příkopě na druhé straně
cesty. Dcerka se zetěm se strachem roztřepali, když ze dveří auta pomalu vylézal jejich
prvorozený s pejskem v náručí. Poloplačky sváděl vinu na Alíka. „Pejsek řídil, já jenom
odbrzdil,“ stěžoval si. Utíkal ke svým rodičům. Dcera byla právě v půli hlavní cesty, když za-
hlédla na zemi bílé perličky. Zvedla je - byl to náš starý růženec. Udiveně se podívali se
zetěm na sebe: „Kde se tu vzal? A právě teď? A že právě v tu chvíli nejelo ani jedno auto
ani motorka - je to náhoda? Ó ne!“ A když k sobě tiskli malého řidiče, oba šeptali: „Díky
Tobě, Matičko, Ochránkyně celé naší rodiny.“

Opravdu, dítěti se vůbec nic nestalo, i když auto bylo téměř v kolmé poloze.
Snad tímto růžencem chtěla Panna Maria připomenout nám všem, abychom jej častěji

vzali do rukou.
čtenářka z Novojičínska

Boží stopy
Francouzský vědec procházel pouští

a za vůdce si vzal jednoho Araba. Při zá-
padu slunce rozvinul Arab svůj koberec
a modlil se. „Co to děláš?“ ptal se vědec.
„Modlím se.“ „Ke komu?“ „K Bohu.“
„Viděl jsi ho někdy?“ „Ne.“ „Pak jsi blá-
zen!“ Příštího rána, když vědec vylezl ze
stanu, řekl Arabovi: „Dnes v noci tu byl
velbloud!“ V Arabových očích se zalesklo.
„Viděl jste ho?“ „Ne.“ „Pak jste divný
vědec.“ „Ale vždyť jsem viděl kolem stanu
stopy!“ V té chvíli vyšlo slunce ve vší své
nádheře. Arab na ně ukázal a řekl: „Vidíte,
to jsou zase Boží stopy!“

foto: ColorBytes,
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Nebeská Maminko, Panno Maria, ze
srdce Ti velmi děkuji za pomoc, za záchra-
nu života mé dcerky, která se dvakrát po
sobě téhož dne ocitla v klinické smrti, při
narození své dcerušky.

Z. Maria, Hustopeče

Před šesti roky jsem onemocněla rakovi-
nou prsu a musela se podrobit operaci.
Vděčím nebeské Mamince za to, že mi vy-
prosila dobrý průběh operace a zdárné lé-
čení. I nyní jsem se na ni obrátila s prosbou
o přímluvu, když jsem se musela podrobit
operaci šedého zákalu na obou očích. Opět
mi vyprosila na svém Synu uzdravení,
i když se zprvu zdálo, že na jedno oko ne-
budu vidět.

Přijmi nebeská Maminko mé tisíceré díky.
Svěřuji pod Tvoji mocnou ochranu svoje
děti i celou naši rodinu a prosím Tě, abys
nás vedla cestou lásky k Bohu, k Tobě
a k bližním.

Děkuji Ti, Panno Maria Zázračné medailky.
vděčná čtenářka Zdena S., Žďársko

S velikou radostí chci poděkovat Panně
Marii a svatému Josefovi za pomoc při stu-
diu. S jejich pomocí jsem 12. 6. 2000 se
svými spolužáky dokončil vysokoškolské
studium. Před státní zkouškou jsem Panně
Marii slíbil, že po jejím úspěšném vykonání
Jí veřejně poděkuji v tomto časopise a nyní
tak s vděčností činím. Dále bych chtěl
Panně Marii poděkovat za uzdravení mé
maminky, která se úspěšně zotavuje po
operaci a za posilu v nemoci mé babičce.
Ještě jednou z celého srdce děkuji a věřím,
že i nadále bude naše rodina pod tvou
ochranou, Matičko.

šťastný a vděčný Petr Pindel

Chci poděkovat Pánu Bohu a Panně
Marii za vyslyšení a pomoc v mých pros-

bách. Prosím také, aby celou moji rodinu
vzala pod svou ochranu.

Panno Maria, děkuji
Marie K., Bory

V roce 1998 v únoru jsem spadla z velké
výšky. Měla jsem rozbitou hlavu a hodně
modřin. Zůstaly mi sice trvalé následky, ale
děkuji Bohu za záchranu života.

Zdeňka Janíková z Březové

Chtěla bych touto cestou veřejně podě-
kovat naší nebeské Matičce za vyslyšení
prosby, aby manžel v těžké nemoci přijal
smíření s naším Pánem. Vše se splnilo.

Děkuji Matičce Boží.
Anna, Bojkovice

Ráda bych tímto způsobem poděkovala
Panně Marii za pomoc. Syn mě vezl autem
na pohřeb mé sestry. Čekala nás cesta
250 km.Vyjeli jsme z domu a po několika ki-
lometrech nám auto vypovědělo službu. Co
teď? Široko daleko opravna nikde. Situace
se zdála beznadějná. Mně v zoufalství ble-
sklo hlavou: „Máš přece na krku medailku!“
Uchopila jsem ji do dlaně a pronesla pros-
bu: „Panno Maria, pomoz.“ Auto nato oka-
mžitě naskočilo. Syn to nemohl pochopit. Já
mu ale řekla: „Jeď klidně, Panna Maria nám
pomohla.“ S Její pomocí jsme dojeli bez
problémů tam i zpět, což činilo přes 500 km.

Díky Matičce Boží!
vděčná čtenářka z Brna, Božena Hájková

Mám čtyřletého vnoučka. Brzy a pěkně
mluvil. Ve třech letech začal zadrhávat
v řeči, některé slovo řekl až na potřetí.
Bolelo mne srdce, když jsem ho slyšela
mluvit. Vykonala jsem pouť na sv. Hostýn,
to je naše nejbližší poutní místo. Prosila
jsem Pannu Marii za jeho uzdravení
a Matička nebeská mne opravdu vyslyšela.

Tisíceré díky Panno Maria Svatohostýn-
ská!

Zdena, Holešov
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Přátelé, vy všichni, pro které se Panna
Maria stala milostiplnou a milovanou
Matkou, přijměte moje vyznání vděčnosti
této naší věrné pomocnici a průvodkyni na-
šeho života. Nezměrné je bohatství útěchy
a naděje, které u naší nebeské přímluvkyně
nacházíme a hluboká víra v Její ochranu je
naší pevnou hrází před strachem a neklidem
mysli v náročných situacích. Plně jsem si to
uvědomila při složité operaci, kterou jsem
v tomto létě podstoupila a při které jsem se
plně odevzdala do mateřské péče Matky
Boží. Touto cestou chci poděkovat za vyni-
kající výsledek i za to, co jsem navíc získala.
Je to přesvědčení, že se nemusíme bát ani
posledních chvil našeho pozemského živo-
ta, při kterých s námi bude Ona a že se už
teď máme odvděčovat této naší průvodkyni
na věčnost vědomou láskou k Jejímu Synu
a pokorným přijímáním vůle Boží.

Zdena Holovská, Praha

Celým srdcem Ti, milovaná Matičko, dě-
kuji za pomoc a radu, když byla moje ma-
minka velmi nemocná a situace beznaděj-
ná. Prosila jsem Tebe a sv. Zdislavu
s důvěrou, že víte co s tím dělat. Zároveň
jsem se snažila přijmout od nebeského
Otce i to nejbolestnější „ano, buď vůle Tvá,
ne naše“. A Ty jsi tak rychle pomohla
Matičko. Proto Ti vřele děkuji a prosím od-
pusť, že až tak pozdě.

Janka Svobodová, Jižní Čechy

Děkuji za všechny dary a milosti, kterých
se mi dostalo od našeho Pána prostřednic-
tvím Panny Marie. Zachránila vnučku před
zabitím interrupcí. Je jí dnes již deset let.
Druhou vnučku ochránila při autonehodě,
kdy auto bylo napůl zničené a ona,  řidička,
utrpěla jen náraz do brady.

Panně Marii patří též dík za mé uzdrave-
ní po operaci zhoubného nádoru. Podle lé-
kařů jsem prý úplně v pořádku. Je to ho
mnohem víc, za co děkuji. Zázračnou me-

dailku nosím stále, je mi vzácnější než
drahý šperk.

Františka, ctitelka Panny Marie od Sv. Hostýna

Chci veřejně poděkovat Panně Marii
a Jejímu Synu Ježíši Kristu za vyslyšení pros-
by v mé nemoci, už víckrát pomohlas Matičko
nebeská. Prosím, stůj při nás i nadále.

Díky Maria
Marie z Veselska

Svou vděčnost vyjadřují také: Kristina
Malohlavová, Radka Herichová, Pavel
Císař, Ludmila Gajdošíková, s. M. Ivana
Schneiderová, Blažena Havlíčková,
Ludmila Stejskalová

O modlitbu prosí: Anna Brožovská,
Marie z Moravy, Františka Holanová,
Alfreda Procházková, J. Žurková -
Komorousová, Ludmila Filipová

Poznámka: Na nepodepsané dopisy
a příspěvky bohužel nemůžeme reagovat
(pouhé jméno je také anonym). Prosíme
proto dopisovatele, aby ve svých dopisech
vždy uváděli celou svou adresu, kterou po-
važujeme za důvěrné sdělení. Pro případ-
né zveřejnění uveďte, jak máme váš přís-
pěvek podepsat (nejlépe celé jméno, např.
Jan Novák, Brno). Děkujeme za pochope-
ní. Poděkování a prosby o modlitbu zveřej-
ňujeme bezplatně, avšak redakce si vyhra-
zuje právo výběru příspěvků dle vlastního
uvážení. Redakce
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Vážená redakce,
chtěla bych vám napsat o tom, jak můj život

provází Bůh a Panna Maria.
Narodila jsem se před třiceti lety v katolické

rodině, ale když mi bylo čtrnáct let, opustila
jsem víru. Rodiče mi to nijak nerozmlouvali,
neboť i oni ve víře značně ochladli. V šest-
nácti letech jsem začala chodit s chlapcem,
ale po roce jsme se rozešli. Když mi bylo
18 let, potkali jsme se a pochopili, že patříme
k sobě. Z této velké lásky bylo počato děťátko,
a tak jsme se museli vzít. Oba jsme byli nevě-
řící, takže svatba byla jen na úřadě. Můj muž
byl tou dobou na vojně a do konce mu chyběl
ještě rok a půl. Skoro jsme se neviděli. Na
Štědrý den večer, jsem jela do porodnice.
Byla jsem v sedmém měsíci a děťátko se na-
rodilo mrtvé. Bylo nevyvinuté. Byl to hrozný
šok, ale já jsem stejně kdesi v podvědomí cí-
tila, že Bůh je se mnou. Můj muž byl mladý,
moc to vše nechápal. Moji rodiče zlomili kříž
a zřekli se Boha. Pak přišla listopadová revo-
luce. Můj muž se začal zajímat o víru, díky vy-
stoupení P. Malého na Letné při demonstra-
cích. Když se manžel vrátil z vojny, poznal
jednoho muže, který mu řekl, že musí změnit
svůj život - lásku postavit na první místo
a uvěřit v Beránka, který nás všechny spasil.
Potom začal manžel docházet k jednomu
knězi, který s ním krůček po krůčku procházel
Bibli a katechismus. Já jsem to vše zpočátku
sledovala s nedůvěrou, ale pak jsem i já za-
čala chodit do kostela. Také jsme čekali dě-
ťátko a já byla šťastná. Horší to bylo s rodiči
z obou stran. Nechápali nás, vyslechli jsme si
nemálo urážek. V září (2 roky po civilní svat-
bě), jsme uzavřeli svátost manželství a po-
křtili našeho prvního syna. Manžel byl po-
křtěn na vánoce ve svých 21 letech. Od té

chvíle jsem s jistotou věděla, že nás provází
Bůh. Bydleli jsme s mými rodiči a bylo to
mnohdy dost těžké, zvláště kvůli víře.
Postupně se nám narodili další 3 synové.
Také jsme oba navštívili Medžugorje a tam
navázali hlubší vztah k Panně Marii. Ji i Boha
jsme prosili za vyřešení naší bytové situace.
Před třemi roky dostal manžel služební há-
jenku a my jsme se přestěhovali na samotu
u lesa. Máme velký dům a zahradu - prostě
ráj pro děti. V loni na jaře se nám narodil další
syn. Snažíme se žít co nejlépe, i když ne vždy
se nám to daří. Budujeme stále své manžel-
ství, snažíme se věnovat co nejvíce dětem.
Můj muž je skvělý manžel i otec a každé ženě
bych přála, aby ji její manžel miloval a vážil si
jí tak, jako mě můj manžel. Mohu se o něho
kdykoliv opřít, protože cítím, jak on se opírá
o Boha.

Moc chci poděkovat Panně Marii a Bohu za
vše, co jsme dostali. Chci poděkovat za zá-
chranu našeho malého Honzíčka. V loni na
podzim (měl sedm měsíců) proděla vážnou
operaci střev. Hodně jsme se modlili o pomoc
k Panně Marii a Honzík se velmi rychle zota-
vil a je bez následků. Také se modlíme za
naše rodiče, výsledkem je to, že moji rodiče
chtějí po patnácti letech ke svátosti smíření
a manželovi rodiče nás začali tolerovat a ne-
vyčítají nám, že máme tolik dětí. Díky Bohu,
díky!

Na podzim jsme se s manželem stali Rytíři
Neposkvrněné. Nedaří se nám vždy cele ode-
vzdat život do Mariiných rukou, nemáme
každý den čas na modlitbu růžence, ale je
v nás touha Marii patřit a Ona to jistě ví.

Dalo by se psát mnohem víc, vždyť Bůh nás
provází každý den, mnohdy cítím jeho blízkost
a pomoc, mnohdy však na něho zapomínám
a spoléhám jen sama na sebe.

Děkuji také za Váš časopis. Vždy ho celý
přečteme a půjčujeme ostatním. Všem se
moc líbí. Je to časopis pro obyčejné lidi. Díky
za Vaši práci a Bůh Vám stále žehnej.

Prosím o modlitbu za naši rodinu.
Kateřina, Ptení 
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● Odsouzení zákona o eutanázii
Arcibiskup italského Turínu Severino Poletto ka-

tegoricky odsoudil nedávné rozhodnutí rady tohoto
města, legalizující eutanázii. Arcibiskup řekl, že
protestuje nejen z důvodů náboženských, protože
život je hodnota všelidská a tudíž absolutní. Zeptal
se také, jestli občané, kteří současnou městskou radu
volili, toto od ní očekávali? Jednoznačně odmítl sou-
časný trend postupné relativizace morálky až na úro-
veň generálního liberalismu, který dovoluje každé-
mu dělat to, co se mu líbí a nepočítá se zákony, jež
by chránily nejsvětější hodnoty lidské osoby.

GN 28/2000
● Nikaragujský rolník „otcem roku 2000“

Hluboce zbožný a chudý rolník José Ramón Rey
z Nikaraguy byl ve své zemi prohlášen „otcem roku
2000“. Nedávno jeho žena porodila čtyřčata, před-
tím měli už čtyři děti ve věku 2-7 let. Všechny své
děti Reyovi přijímají jako dar od Pána Boha a přes
všechny materiální starosti nenaříkají na snížení ži-
votní úrovně. 

GN 28/2000
● Na obranu katolíků v Indii

Sv. otec Jan Pavel II. při setkání s indickým pre-
miérem Behariou Vajpajem odsoudil projevy netole-
rance hinduistů vůči křesťanům v této zemi, zvláště
akty násilí, které jsou stále častější od roku 1998,
kdy se dostali k moci hinduističtí nacionalisté.
V Indii žije celkem 30 milionů křesťanů nejrůzněj-
ších vyznání, tj. cca 2,5 procenta obyvatelstva. 

GN 28/2000
● Italská vesnice „exportuje“ kněze

Itálie, právě tak jako většina vyspělých zemí
světa, prochází úbytkem kněžských povolání. Počet
duchovních se oproti roku 1978 snížil z celkového
počtu 63 tisíc na 55 tisíc. Přesto poblíž Benátek leží
vesnice jménem Casoni, která drží světový rekord
v počtu kněžských a řeholních povolání poslední
doby. Konkrétně je to 85 rodáků, kteří dosud působí
v Itálii jako světští nebo řádoví duchovní a 38 řádo-
vých sester.

Tag des Herrn 28/2000
● Smrt „Anděla z Ponce“
Tisíce Portorikánců oplakává smrt řeholní sestry
Isoliny Ferr, jež zemřela 5. srpna ve věku 85 let
a celý svůj život obětovala službě lidem potřebují-

cím pomoci. Nazývali ji „Andělem z Ponce“, podle
názvu její rodné obce. Sestra Isolina je první
Portoričankou vyznamenanou Prezidentskou medai-
lí svobody, kterou přiznává Bílý dům za práci pro
mezilidskou solidaritu. Obdržela také 20 čestných
doktorátů. Symbolem její práce pro potřebné je
centrum pomoci, které založila v roce 1969 v chu-
dinské čtvrti La Playa města Ponce. Úkolem této in-
stituce je bojovat proti bídě a pomáhat chudým
lidem při hledání práce a výdělku.

GN 35/2000
● Falešná výmluva

Arcibiskup z amerického Chicaga kardinál
Francis George ostře odsoudil pokusy mnohých zá-
padoevropských katolíků přizpůsobit se všeobecné-
mu trendu k nenáboženské sekularizaci a odmítl
všechna prohlášení o dialogu a údajné nutnosti hlá-
sat evangelium Ježíše Krista novým způsobem jako
falešnou výmluvu. Hlavním důvodem je podle chi-
cagského kardinála pohodlnost a neochota přijmout
vysoké nároky Kristovy, hlásané učitelským úřadem
Církve.

Fels 7/2000
● Osobní kontakt je rozhodující

Ředitelka Institutu pro výzkum veřejného mínění
v německém Allensbachu Renate Kocherová zveřej-
nila výsledky bádání mezi věřícími na téma „Co
bylo rozhodující pro vaši náboženskou formaci“.
V absolutní většině to nebyl ani vliv médií, ani ká-
zání v kostele, ale osobní kontakt s věřícím člově-
kem, ať už s rodinným příslušníkem, s duchovní oso-
bou nebo s důvěrným přítelem. Kocherová
poukazuje zejména na důležitost modlitby a hovorů
o víře v rodinách a stěžuje si, že od počátku 90. let
klesl počet věřících rodin, v nichž se na náboženská
témata diskutuje a kde se společně modlí, z 50 pro-
cent na 36 procent.

Fels 7/2000
● Spiknutí proti papeži a Církvi

Prefekt Papežské rady „Cor unum“ arcibiskup Paul
J. Cordes ve své analýze poměrů na západoevrop-
ských teologických fakultách si stěžuje na těžké bludy,
které se tam vyučují. Týká se to nejvíce úlohy a pozi-
ce papeže. Arcibiskup mluví otevřeně o spiknutí proti
papeži a Církvi v kléru, nejvíce pak mezi teology.

Fels 7/2000

ZPRÁVY 
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Stání
Mluvili jsme o tom, že úcta před nekonečným Bohem vyžaduje jistým způsobem přiměřené

chování. Je tak veliký, a my před ním tak nepatrní, že toto vědomí se projevuje i zevně; zmenšu-
je nás, káže nám pokleknout.

Úcta se však může projevovat ještě jinak. Představ si, že bys seděl, odpočíval nebo se bavil ho-
vorem. A tu by přišel někdo, ke komu máš úctu a obrátil by se na tebe. Ihned bys povstal a vzpří-
men bys poslouchal a odpovídal. Co to znamená? Stání znamená především, že se vzchopíme
a usebereme. Místo uvolněného sezení zaujmeme postoj ovládnutý, pevně vzpřímený. Znamená
to, že jsme pozorní, připravení. Ve stání je něco napjatého, bdělého. A konečně to znamená, že
jsme pohotoví; neboť kdo stojí, ten může ihned odejít. Může bez meškání vykonat rozkaz, začít
práci, jakmile je mu určena.

To je druhá stránka úcty k Bohu. V klečení to bylo klanění, setrvání v klidu; zde bdělost, čin-
nost. Takovou úctu má pozorný sluha, vyzbrojený a připravený válečník. Projevuje se stáním.

Povstáváme, když zazní radostná zvěst; při evangeliu ve Mši svaté. Stojí křestní kmotrové, když
na místě dítěte činí slib věrnosti ve víře. Stojí děti, když při prvním svatém přijímání obnovují
tento křestní slib. Stojí snoubenci, když se před oltářem slovem věrnosti spojují v manželství.
A tak ještě při mnoha jiných úkonech.

Také pro jednotlivce to může někdy být silným vyjádřením jeho nitra, když se modlí vstoje.
První křesťané tak rádi činívali. Znáš jistě obraz „Oranta“ z katakomb, tu vztyčenou postavu
s ušlechtile splývajícím rouchem a rozpjatýma rukama. Stojí volně, plna jasné kázně, klidně po-
slouchajíc slovo a ochotna k radostnému konání.

Někdy člověk nemůže klečet; cítí se přitom stísněn. Tu působí dobře stání; uvolňuje. Ale řádné stání!
Na obou nohou, bez opírání. Kolena rovně, žádné nedbale ohnuto. Stání vzpřímené a ovládnuté.

V něm se modlitba pevně vzpřimuje a zároveň uvolňuje v úctě a v pohotovosti k činu.
Romano Guardini

„O posvátných znameních“

foto: archiv



Úsměv
Úsměv nestojí nic a vynáší mnoho.
Obohacuje toho, kdo ho přijímá,
aniž by ochuzoval toho, kdo ho daruje.
Trvá chvilku, ale vzpomínka na něj bývá stálá.
Nikdo není tak bohatý,
aby se bez něj obešel, 
a nikdo není tak chudý,
aby ho nemohl darovat.
Úsměv vytváří v domově štěstí,
ve starostech je oporou, 
citlivým znamením přátelství.

V únavě přináší odpočinek,
ve znechucení vrací odvahu,
v zármutku je útěchou 
a pro každou bolest 
přirozeným lékem.

Je dobře, že si ho nelze koupit, 
ani půjčit, ani ukrást,

protože má hodnotu okamžiku,
kdy se daruje.

A kdybys potkal někoho,
kdo by neměl pro tebe úsměv,

ačkoliv na něj čekáš,
buď velkodušný 

a oblaž ho svým úsměvem,
protože nikdo tak nepotřebuje

úsměv, jako ten, 
kdo ho nemá pro druhé.


