


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.

Drazí ctitelé Neposkvrněné,
Opět stojíme na počátku nového roku a zároveň stojíme na počátku nového tisíciletí. Jistě si klademe otázku, co nás čeká,

jaké události budeme prožívat a nakolik ovlivní náš život.
Nový rok jsme začali s naší Matkou Pannou Marií. Z Jejích úst slyšíme ta nádherná slova v Lukášově evangeliu: „Velebí má

duše Hospodina, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.“ V Janově evangeliu k nám zaznívají slova našeho Pána: „Hle Tvá
Matka, hle tvůj syn.“ A právě v duchu těchto slov bychom se měli dívat do budoucnosti. Máme Matku, která nám jasně ukazuje
na svého Syna, na Toho, který přišel jako světlo, které temnota nepohltila a nepohltí. On přichází jako Spasitel, který každému
z nás nabízí možnost začít každý den znovu, snažit se o to, být každý den lepším člověkem, napravit to, co se mi do této chvíle
nepodařilo. Ptáme se jak? Odpověď je tak prostá: odevzdejme svůj život, své plány do rukou toho nejpovolanějšího - Ježíše
Krista, svěřme se do Jeho rukou a nechme se vést, abychom zakusili to o čem sv. Pavel hovoří v listě k Filipanům, „že všechno
dokážeme v tom, který nám dává sílu.“ To si přejme a dovolme v duchu slov naší nebeské Matky - „Jsem služebnice Páně, ať se
mi stane podle tvého slova,“ aby Pán proměnil nás a tento svět svou láskou, kterou na tento svět přinesl.

o. Metoděj

První strana obálky: Panna Maria Křtinská, foto: bB

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2001

LLeeddeenn - aby se všichni křesťané spolu s Tebou, Boží Matko, znova stávali Kristovými učedníky
a učedníky Jeho království jednoty a pokoje.

úúnnoorr - abychom stejně jako Ty, služebnice Páně, přijali Krista, jediný poklad našeho života.

Úkon odevzdání se Neposkvrněné
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Jména  nejslavnější
„Budou mě slavit všechna pokolení!“
Kdo odvážil se takto mluvit? Král?
Anebo vědec? Žádný z nich to není!
Dívka, již sotva ve světě kdo znal.

A nebylo to pouhé dívčí snění.
Uplynulo již dva tisíce let.
To proroctví v nich došlo naplnění;
a jméno Její slaví celý svět.

Kdo je ta dívka? Čím se proslavila,
že mohla takto mluvit o sobě?
To Její Syn Ji prozářil svou slávou,
jak démant v křišťálové nádobě.

Žil jako Ona; v bídě, v ponížení,
ač Boží Syn a lidských srdcí Král.
S radostnou Zvěstí 

dvanáct prostých mužů
pak do celého světa rozeslal.

Hlásí se k Němu bohatí i chudí,
vzrůstají ctnosti tam, kde vládl hřích.
V učených Jeho slovo úžas budí,
uchvátí však i srdce maličkých.

Postupně blednou jména z historie,
vítězů, králů, co jich nesla zem.
Jenom dvě jména nikdo nezakryje:
té nejslavnější Matky se Synem!

Květa Kotápišová



knihou, ve které četli a rozjímali o dobrotě
a lásce Božího Syna k lidem.

„Mějme na paměti, drazí bratři,“ často opa-
koval František, aby roznítil pravou lásku
k milému Spasiteli, „mějme na paměti cestu
pokory, chudoby a svatého kříže, na kterou
nás uvedl náš Spasitel Ježíš Kristus.
Máme-li na mysli, že i On sám musel trpět
a cestou utrpení vejít do své slávy, oč více
máme my, bídní hříšníci, zapotřebí kráčet
cestou utrpení. Avšak je-li každý křesťan za-
vázán nést svůj kříž, oč více my, kteří jsme si
vyvolili prapor kříže, který dle božského přání
máme nésti nejen my, ale i jiné máme k tomu
slovem i příkladem povzbuzovat, aby jej nesli
za svým vůdcem Ježíšem Kristem. Zvláště
pak proto buďme milovníky kříže, protože
touha trpět po příkladu božského Spasitele je
zvláštním darem, který Duch Svatý popřává
duši, jež Boha opravdu miluje a Jemu slouží.
Ovšem velikost tohoto daru nechápe duše
oddaná světu. Bojí-li se některá duše trpět
pro Krista, nebude mít účastenství na Jeho
slávě v nebesích, protože podle slov
sv. Pavla jen ten, kdo s Kristem trpí, bude
s Ním též oslaven. Podobně jako jenom ti,
kteří běží o závod, mohou dostat odměnu,
tak i království nebeské obdrží ti, kteří pone-
sou trpělivě svůj kříž, protože není služebník
nad Pána a učedník nad svého mistra.“ 

Protože František byl pevně přesvědčen, že
nejdokonalejším naším vzorem po Kristu je
nejblahoslavenější Panna Maria, proto také
tuto nebeskou a přesvatou Matku kladl často
svým synům před oči a ukazoval na Její vzne-
šené ctnosti, které častokráte nadšeně velebil:
„Buď zdráva, Panno svatá, Královno nejsvě-
tější, Rodičko Boží Maria, jež jsi ustavičnou
Pannou a vyvolenou Boha Otce nebeského,
jenž Tebe posvětil svým nejsvětějším milova-
ným Synem a Duchem Svatým. V Tobě byla
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(Pokračování)

Život menších bratří v Rivotorto 
(1209-1211)

Po návratu z Říma se bratři usadili opět
v chatrči v Rivotorto, kde již bydleli dříve.
Chatrč byla polozbořená a nepříliš prostorná,
byla vystavěna nedaleko osady malomoc-
ných, blízko místa, kde od silnice, vedoucí
z Foligno do Perugie, odbočovala cesta do
Assisi. Tamní krajina se jmenovala Rivotorto
podle hadovitě se vinoucí říčky, která byla po-
blíž chatrče. Polozbořený domek byl pro dva-
náct lidí zcela nedostatečný a nepohodlný.

František napsal jména bratří na trám
u stropu, takže každý měl své místo vyhra-
zené tam, kde bylo na trámu jeho jméno.
Tímto uspořádáním chtěl František nejen za-
bránit nedorozuměním mezi svými duchov-
ními syny, nýbrž se chtěl postarat o jakési
pohodlí, aby totiž druh druhu nepřekážel při
modlitbách, rozjímání nebo konání rozlič-
ných bohulibých prací.

Posilou a útěchou našich milých bratří
v Rivotorto byla modlitba, které denně věno-
vali několik hodin. Ta je sílila, ta jim činila la-
hodnými a snesitelnými všechny potíže, ne-
pohodlí, nedostatek a bídu, kterou museli
snášet zvláště v zimním období. František
pěstoval se zvláštní péčí u svých synů
ducha modlitby a lásky ke všemu, co smě-
řuje k Bohu. Velmi mu záleželo na tom, aby
jeho duchovní synové dle svých možností
byli přítomni každý den na mši svaté a aby
jejich srdce plálo láskou k Ježíši přítomnému
v Nejsvětější svátosti.

Jednoduchým, ale významným oltářem
v jejich obydlí v Rivotorto byl prostý kříž zho-
tovený ze dvou kusů dřeva. Před tím zname-
ním spásy obyčejně vkleče konali své denní
modlitby a svá rozjímání. Neměli modliteb-
ních knih. Pouze tento kříž jim byl nejmilejší
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zem, napřed bych políbil ruku knězi a pak
teprve andělu.“ Tuto úctu a oddanost k oso-
bám duchovním doporučoval také svým
synům. Ve své závěti napsal: „Pán mi dal ta-
kovou důvěru k duchovním, kteří žijí podle
pravidel svaté římské Církve, že kdyby mě
pronásledovali, přece se k nim chci vždy utí-
kat, a to právě pro jejich důstojnost kněž-
skou. A kdybych měl moudrost, jakou vyni-
kal Šalomoun, a nalezl bych prostičké kněze
ve farách, v nichž bydlí, nekázal bych proti
jejich vůli. Jich a všech ostatních chci se
báti, je milovati a ctíti jako své pány. A nechci
v nich hledat hříchy, poněvadž v nich pozná-
vám Syna Božího a oni jsou mými pány. To
činím však zvláště proto, poněvadž na tomto
světě nepozoruji ze Syna Božího nic, než
Jeho Tělo a nedražší Krev, které oni promě-
ňují a jiným podávají“ (Závěť sv. Františka).

„Kněžím,“ říkával František, „kněžím by měl
každý pro jejich velikou důstojnost nejen líbat
ruce - ty ruce, které každodenně drží samé-
ho Syna Božího a Jej obětují nebeskému
Otci, nýbrž i nohy. To vždy mějte, milí bratři,
na paměti a nejen tímto způsobem dávejte
služebníkům samého Boha najevo svou
úctu, nýbrž kdekoliv byste je potkali jedoucí
na koni, i nohy koně, na němž jedou, polibte,
a to z úcty ke kněžím“ (Tři tovaryši č. 57).

Assiský lid od té chvíle, kdy se dověděl, že
způsob života bratří schválil sám papež,
choval se k nim mnohem přívětivěji než
dříve. Mnozí z jejich posluchačů projevili též
touhu žít spolu s nimi, ale František nemohl
zatím splnit jejich přání, protože v Rivotorto
nebylo pro ně dostatek místa. Slíbil jim však,
že jakmile nalezne větší místo k přebývání,
že jejich žádost s největší radostí splní. Jen
jednoho z četných žadatelů přijal, protože
byl knězem a bratři měli kněze velice zapo-
třebí. Tento kněz se jmenoval Silvestr a byl
tedy prvním knězem v řádu sv. Františka.
Okolnosti, za jakých se odhodlal vstoupit do
řádu jsou tak zajímavé, že je nelze pominout
mlčením.

a je plnost veškeré milosti a dobra. Budiž po-
zdravena, Jeho Paláci! Budiž zdráva, Jeho
Svatostánku! Budiž pozdravena, Jeho Máti!
Také vy, všechny svaté ctnosti, jež z milosti
a osvícení Ducha Svatého býváte vlévány do
srdcí věřících, abyste z lidi nevěřících učinily
věřící, i vy všechny buďte pozdraveny. Matko
přesvatá Pána našeho Ježíše Krista, nevěsto
Ducha Svatého, oroduj za nás se sv.
Michaelem archandělem, všemi mocnostmi
nebeskými a všemi svatými u svého přemilé-
ho Syna našeho Pána a Mistra.“

Láska, kterou měl František k Bohu
a Jeho svaté Matce, jej nabádala k nejvěr-
nější oddanosti a věrnosti k svaté pozemské
matce, k Církvi svaté, jejímu učení, naříze-
ním, osobám a věcem. Hlavně velkou láskou
plál k duchovním, na které hleděl jako na zá-
stupce samého Ježíše Krista, jako na správ-
ce a rozdavače přemnohých milostí. Častěji
říkával: „Kdybych se setkal s andělem a kně-

foto: archiv
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Když František opravoval kostel sv. Damiá-
na, prodal mu zmíněný kněz stavební kámen
z lomu, který otevřel na svém poli kvůli větší-
mu zisku. Když viděl, jak František jen stěží
získává almužny na opravu kostela, přene-
chal mu kámen za velmi nízkou cenu. Později
však, když viděl, jak František spolu
s Bernardem z Quintavalle (bylo to na začát-
ku jeho obrácení) rozdává chudým značné
obnosy peněz, byl pohnut lakotou a žádal
Františka, aby mu připlatil za prodané sta-
vebniny. „S radostí, milý příteli,“ odvětil
František, „když lačníš po penězích, vezmi
toto, abys byl spokojen.“ Při těch slovech sáhl
Bernardovi do kapsy a vytáhl z ní hrst zlaťáků
a vložil je užaslému knězi do rukou a řekl, že
nemá-li dosti, že mu ještě přidá. Ten však se
radoval, že přišel snadno k tak značnému ob-
nosu, a řekl, že je zcela spokojen. Popadl la-
kotně peníze a spěchal s nimi k domovu.

Tento kněz byl jinak mužem řádným a vá-
ženým, měl však, jak vidíme jednu neřest.
Byl velmi lakomý. Peníze mu byly modlou.
Pohled na zlaťáky a stříbrňáky jej naplňoval
vždy potěšením. Ve své lakotnosti a bláho-
vosti nepřemýšlel o tom, komu se jeho bo-
hatství jednou dostane. Zatím se Bůh posta-
ral o to, aby se jeho bohatství dostalo do
pravých rukou, aby bylo jeho duši prospěš-
né. Nejprve promluvil k němu hlasem svědo-
mí, který začal  lakomci činit trpké výčitky.
Počal mu vytýkat jeho nesmírnou lakotu; že
je již tak starý a že se snad již brzo bude
muset odebrat z tohoto světa a přesto tak
nesmírně lne k časným pomíjivým věcem,
kdežto jeho mladý spolurodák František
Bernardone a jeho jedenáct spolubratří se
s takovou statečností odříkávají všeho, aby
tím účinněji mohli pracovat na spáse své i ji-
ných. Již po několika dnech pocítil lítost nad
svou špinavou lakotou a nad svými hříchy,
kterých se dopustil a sliboval Bohu, že se
vynasnaží, co nejdříve polepšit svůj život.

To byl první krok, který Silvestr vykonal na
své cestě k obrácení. Bůh pak pokračoval

jako kdysi u Františka na započatém díle,
aby z něho co nejdříve učinil vhodný nástroj
k spasení jiných. Ukázal mu totiž v noci ve
zvláštním snu, jak by mohl za své hříchy nej-
lépe učinit pokání, jak velikou cenu mají skut-
ky Františkovy a jakou slávou celý svět napl-
ní. Silvestr viděl ve snu Františka, jak z jeho
úst vychází veliký zlatý kříž, který se svým
horním ramenem dotýká nebes, dolním
země a příčnými se rozprostírá od východu
k západu. Když se probudil, počal uvažovat,
co tento sen měl znamenat. A tu osvícen
Boží moudrostí poznal jeho pravý smysl.
Poznal, že František je pravým sluhou Božím
a že jeho dílo, třeba dosud tak skrovné, bude
jednou celému světu k velikému užitku. Také
zaslechl ve svém nitru hlas, že by učinil nej-
lépe, kdyby opustil všechno a přidružil se
k Františkovi a jeho bratřím a s nimi pracoval
v chudobě na spáse své nesmrtelné duše.

Od této chvíle se s ním stala změna. Počal
vést život nový, život plný kajícnosti a sebe-
zapírání. Ihned začal rozdávat svůj majetek
mezi chudinu, aby tak činil pokání za svou
dosavadní lakotu. K životu serafické rodiny
v Rivotorto pociťoval stále větší a větší ná-
klonnost, ale otálel ještě s uskutečněním
svého úmyslu. Teprve když viděl, že život
jeho obětavých rodáků je schválen církví,
poprosil Františka o přijetí, kterého se mu
také, jak již bylo řečeno, co nejochotněji do-
stalo. Od té chvíle vedl v řádu život kající
a dokonalý. Vypravuje se o něm, že se tak
modlil k Bohu, jako by rozmlouval s nejdů-
věrnějším přítelem. Svatou smrtí dokončil
započaté dílo vlastního obrácení.

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

Řád bratří minoritů
přijímá nové kandidáty.

Informace: P. Stanislav Gryň,
Malá Štupartská 6, 110 00
Praha; tel.: 02/ 231 60 14
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Z projevu Jana Pavla II. před modlitbou Anděl
Páně dne 1. října 2000 ve Vatikánu.

Svatí, kteří byli dnes kanonizováni, nás nutí upřít
náš pohled na Krista. Jejich život byl zakořeněn ve
víře v Něho, Vykupitele všech lidí, Jednorozeného
Syna, který spočívá v náručí Otcově, jehož zjevil
(srv. Jan 1,18). Světci nás vybízejí, abychom Ho
vyznávali s radostí, milovali Ho z celého srdce
a vydávali o Něm svědectví.

V Jubilejním roce jsem chtěl deklarací Dominus
Iesus - Ježíš je Pán - pozvat všechny křesťany
k opětovnému přilnutí k Němu v radosti víry a se
svědectvím, že On je, také dnes i zítra, „cesta,
pravda a život“ (Jan 14,6). Naše vyznání Krista
jako Jediného Syna, skrze kterého i my sami vidí-

me tvář Otce (srv. Jan 14,8-9), není arogancí, diskreditující jiné náboženství, ale radostným při-
znáním, že se nám Kristus ukázal bez jakékoliv zásluhy z naší strany. A právě On nás naučil
rozdávat to, co jsme přijali, a také oznamovat jiným to, co bylo dáno nám, aby nám darovaná
Pravda a Láska, jíž je Bůh, patřily všem lidem.

Spolu s apoštolem Petrem vyznáváme, že „v žádném jiném jménu není spása“ (srv. Sk
4,12). Deklarace Dominus Iesus, jež pokračuje ve stopách Druhého vatikánského sněmu, kon-
statuje, že daným výrokem se nekřesťanům neupírá spása, ale poukazuje na to, že konečný
zdroj spásy je v Kristu, v němž se Bůh stal člověkem. Bůh osvěcuje každého způsobem od-
povídajícím jeho vnitřní situaci a situaci prostředí a dává jim milost spásy cestami jen Jemu
známými (srv. Dominus Iesus VI,20-21). Dokument vysvětluje základní křesťanské ele-
menty, které nepřekážejí dialogu, ale poukazují na jeho základy, neboť dialog bez zá-
kladů je odsouzen k degeneraci na prázdnou mnohomluvnost.

Totéž se týká také věci ekumenizmu. Jestliže dokument spolu s Druhým vatikánským kon-
cilem hlásá, že „jediná Kristova Církev trvá v církvi katolické“, nemá v úmyslu zmenšovat roli
jiných církví a církevních společenství, navíc s tímto přesvědčením jde ruku v ruce vědomí, že
to není lidská zásluha, ale je to znamení věrnosti Boha, který je silnější než lidské slabosti
a hříchy, jež jsme veřejně vyznali před Bohem a lidmi na počátku postní doby. Katolická církev
trpí, jak se říká v dokumentu, že pravé místní církve a církevní společenství s cennými prvky
spásy jsou od ní odděleny.

Dokument tedy ještě jednou vyjadřuje to stejné ekumenické zaujetí, které stojí u základů mé
encykliky Ut unum sint. Doufám, že tato deklarace, jež mi leží na srdci, bude moci, po tolika
mylných interpretacích, plnit svou vysvětlující funkci, a zároveň funkci otevření se druhým. Ať
Maria, jíž Kristus odevzdal všechny lidi jako Matce, nám pomůže růst ve víře v Krista,
Vykupitele všech lidí, v naději spásy, která je Kristem darována všem, a v lásce, jež je zna-
mením Božích dětí. (...) ●
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Postava sv. Maxmiliána Kolbeho je známá široké katolické veřejnosti především pro hrdinskou oběť
lásky k bližnímu, kdy v koncentračním táboře Osvětim šel dobrovolně na smrt hladem za svého spo-
luvězně Františka Gajowniczka. Málo je známá druhá stránka jeho života, která se v médiích příliš
nezmiňuje a pokud, tak spíše v negativních souvislostech. Světec byl už v polském komunistickém
tisku napadán jako „antisemita“, „bigotní nesnášenlivý fanatik“, „velkopolský nacionalista“, „klero-
fašista“ apod. Tyto nálepky se objevovaly i v liberálních médiích na Západě, zejména ve Francii.
Sv. Maxmilián nebyl totiž jenom hrdinou lásky k bližnímu, ale též hrdinou ideového boje s komunis-
mem a svobodným zednářstvím, spolu s německým nacismem dvěma největšími nepřáteli křesťanství.
Tomuto cíli sloužil jak časopis „Rycerz Niepokalanej“, který světec založil za obrovských finančních
obětí a s nadpřirozenou pomocí Matky Boží, tak i minority redigovaný „Mały Dziennik“, kam Otec
Kolbe hojně přispíval svými články. Ty se dnes příliš nezveřejňují, jsou totiž až příliš aktuální a pou-
kazují markantně na to, kdo ve skutečnosti má vládu nad světem.

Sv. Maxmilián byl v době svých studií v Římě osobně svědkem zednářské demonstrace, při níž se
nesl transparent s nápisem „Satan bude vládnout i ve Vatikáně“. Rozhodl se tedy pro zápas se svo-
bodným zednářstvím dvěma směry: prvním měla být vytrvalá modlitba za obrácení zednářů, druhým
odhalování jejich tajných záměrů zlikvidovat Církev a vyvracení jejich bludné nauky. Rytířstvo
Neposkvrněné, které založil, se mělo pravidelně modlit za zednáře. Dále Otec Kolbe pochopil jako
jeden z mála obrovskou důležitost katolického tisku, proto ta neúnavná snaha uvést v život časopis
„Rycerz Niepokalanej“.

Ve 12. čísle tohoto periodika z r. 1938 sv. Maxmilián mimo jiné napsal: „Skutečně Napoleon již
před více než sto lety, kdy mnoho lidí ještě neumělo číst, řekl: ‘Tisk je pátou velmocí světa’. Tomu
ihned porozuměli (...) zednáři, kteří s železnou důsledností usilují o realizaci svého rozhodnutí
z r. 1717 ‘zničit veškeré náboženství, zvláště pak křesťanské’(...) Na mezinárodním sjezdu zednářů
v Krakově r. 1848 anglický rabín Moše Montefiore hlásal: ‘Dokud noviny nebudou v našich rukách,
všechno je marné. Pamatujme na 9. přikázání: Nebudeš trpět nad sebou žádný cizí tisk, abys dlouho
vládl nad národy. Ovládněme tisk a budeme řídit osudy celé Evropy.’V duchu těchto hesel se dali ze-
dnáři ihned do práce a dosáhli žel mnoho. Značná část, jestli ne dokonce většina nejčtenějších dení-

ků, se nalézá v jejich rukou. V takovém ‘katolickém’ Rakousku
ještě na počátku století 360 německojazyčných časopisů bojo-
valo proti Církvi, z tohoto počtu bylo 83 deníků. Náklad špat-
ného tisku dosáhl 2 milionů exemplářů, z čehož 1 200 000 při-
padá na deníky. O Německu napsal literární kritik Bartels, že
dvě třetiny, ne-li tři čtvrtiny veškerého tisku, patří těmto lidem
(...) Oni ovládli téměř všechny telegrafní agentury a skrze ně
řídí i jiné listy. Sama agentura Reuter v Londýně ovládá 5
tisíc deníků (...) Pohleďte na dnešní svět, jak se v posledních
desetiletích změnil! Kdo seje nevěru mezi lidem? Kdo umlčel
svědomí v lidských srdcích? Kdo narušil státní zákon a veřej-
ný pořádek, takže se stále rozšiřují zločiny veškerého druhu?
To všechno je dílem Církvi nepřátelského denního tisku!
Stovky novin a deníků opakují stále to samé a tímto způsobem
se onen jed vštěpuje ze dne na den do statisíců rodin a otra-
vuje miliony duší. Tak pracuje obrovská mašina denního tisku,
stojící ve službách nevěry a špatných mravů (...) Co ale máme

O sv. Maxmiliánovi Kolbem trochu jinak
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říci o národu, který si sám za toto vlastní ponížení platí?
Nemám pro to slov! Tato hanba leží na katolících, ponižova-
ných stále tisíci deníků. Tyto noviny, které katolíky nestydatě
urážejí, se tisknou pro nás, pro katolíky! Nejsou rozesílány
anonymně jako paškvily, ale my sami si je objednáváme a za
ně platíme!!! Cožpak je možno být tak slepým vůči tomuto
hroznému nebezpečí? Tato naše slepota se stává prostě zloči-
nem, poněvadž se nejenom proti onomu nebezpečí nebráníme,
ale předplácíme a čteme špatné noviny, za urážky a výsměchy
víře ještě dokonce platíme!!!“

Tak psal sv. Maxmilián, jehož Sv. Otec Jan Pavel II. pro-
hlásil patronem masmédií. Co by asi řekl dnes, kdy k tisku
ještě přistoupily rozhlas a televize, ovládané stejnými lidmi
jako tisk? Všechny zrůdnosti moderní doby, tj. legalizace po-
tratů, eutanázie a homosexuálních svazků, dále pornografie
a umělá antikoncepce, jsou jenom důsledkem neúnavného
a staletého působení médií ovládaných zednáři a jim příbuz-
nými organizacemi (New Age). Proto je sv. Maxmilián tolik aktuální, i se svými požadavky čelit špat-
ným médiím dobrými, katolickými médii.

Radomír Malý

Od vyhlášení Deklarace práv počatého dítěte 22. listopadu uplynul rok. Co se za tento rok stalo
ve prospěch nenarozených a jaké jsou perspektivy úsilí o jejich záchranu - o tom hovořili účastní-
ci semináře, uspořádaného 27.11.2000 v Poslanecké sněmovně.

Semináře se zúčastnili zejména představitelé organizací, které se významně podílely na loňském
vyhlášení deklarace. Mezi šedesátkou přítomných byli zástupci České biskupské konference, J. Exc.
arcibiskup Karel Otčenášek a biskup Mons. Jiří Paďour OFMCap. Významným zahraničním hostem
semináře byl salcburský biskup Mons. Andreas Laun.

„Jsem přesvědčen, že toto likvidování dětí před narozením, nazývané přerušením těhotenství, bude
jednou v budoucnu všemi odsouzeno jako hanba lidstva,“ uvedl otec arcibiskup K. Otčenášek. Jak
zdůraznil, věřící křesťan „a tím spíše pro papežovy výmluvné apely otevřený katolík by se měl zvlášť
plamenně a nepřetržitě přičiňovat o předcházení těch smutných skutků.“

Poslanec dr. Jiří Karas za vyhlašovatele deklarace zrekapituloval odezvy na její vznik a informo-
val o chystané novele potratového zákona: „Měla by spočívat ve třech základních bodech - zkrácení
limitu pro potrat z dnešních 12 na 10 týdnů, povinný souhlas otce a u mladistvých souhlas rodičů.
V rezervě jsou i další verze novely, obsahující buď úplný zákaz anebo nejpřísnější omezení potratů
nad 24 týdnů. To jsou jen první vlaštovky na cestě k navrácení všech lidských práv počatým dětem.“

Přednášku na téma „Dostupné poznatky o počátku lidského života“ pronesl přednosta Ústavu pro
histologii a embryologii 1. lékařské fakulty UK doc. MUDr. Petr Hach CSc. O etických aspektech
klonování promluvil prof. MUDr. Josef Syka DrSc., ředitel Ústavu experimentální mediciny AV ČR.
Předseda Občanského institutu Michal Semín se zabýval právními a politickými souvislostmi ochra-
ny počatého života.

Ferdinand Peroutka

Deklaracijejedenrok
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Mám-li hovořit o počátku lidského života
v současném stavu poznání v biologii, musím
se zmínit o některých zásadních změnách,
které se v průběhu posledních desetiletí ode-
hrály v chápání a výkladu některých tradičních
biologických pojmů.

Biologie jako věda o životě a o živých orga-
nismech prošla v uplynulém století, stejně jako
mnoho dalších oborů vědeckého bádání sku-
tečně revolučním vývojem. Jako jeden z mála
oborů má ale jasno o tom, kdy nastala nej-
podstatnější změna, která postavila výzkum
i výklad poznaných jevů na principálně nové
základy. Onen totální zvrat způsobily dva roz-
sahem skromné články, které v prestižním brit-
ském vědeckém časopisu Nature uveřejnila
v květnu 1953 dvojice autorů, James Dewey
Watson a Francis Crick. Ve svých článcích vy-
světlili strukturu molekul nukleových kyselin,
zásady jejich replikace a nastínili úlohu, kterou
hrají v přenosu dědičné informace.

Od tohoto převratného okamžiku se začala
psát nová kapitola biologie, která již není od-
kázána na pouhé odhadování určitých skuteč-
ností podle vnějších detailů, ale která může
vykládat jevy a skutečnosti podle jejich sku-
tečné podstaty a vysvětlovat i nejkomplikova-
nější životní pochody, popřípadě chorobné
procesy, na základě znalosti jejich chemické
podstaty. Zásadně se změnil i výklad někte-
rých běžně používaných pojmů, jako je druh,
individuum, apod.

Člověk jako součást živé přírody byl tradičně
popisován jako subjekt s „lidskými rysy“ a veli-
ce mnoho úsilí bylo vynaloženo na to, aby
popis těchto lidských rysů byl co nejvýstižnější.

Vyžadovalo to těsnou spolupráci psycholo-
gů, filosofů, ideologů, i teologů, ale už méně
biologů. Prim hráli hlavně antropologové, pro-
tože hlavním zájmem byla definice člověka
stojícího mimo ostatní příslušníky živé přírody
a pokud bylo možné použít nějaké srovnání

s ostatními organismy, pak se pozornost upí-
nala ke struktuře a trochu i k funkčním vlast-
nostem lidského organismu, kterým se ale ne-
připisoval zásadní význam při rozhodování
o lidských rysech.

Spolu s tím, jak zrálo biologické poznání,
přesunulo se těžiště charakteristiky člověka
k biologii a dnes je člověk charakterizován
jako živý organismus svou typickou genetic-
kou výbavou danou počtem a kvalitami chro-
mosomů obsažených v jádře každé jeho
buňky. Vlastnosti, které byly dříve považovány
za rozhodující, jsou vlastně výsledkem uplat-
nění genetické informace v osobním vývoji.
Proto je možné je považovat za nepodstatné.
Tato skutečnost ještě není přijímána v plném
uvědomění svého významu, a proto je pro ne-
biology tak obtížné vyznat se v směsi tradič-
ních argumentů a nových důkazů.

Podle genetické definice je člověk charakte-
rizován 42 páry chromosomů párových
a dvěma chromosomy pohlavními, jejichž
kombinace určuje pohlaví každého jedince.
Chromosomy jsou sloupce nebo řetězce mo-
lekul nukleových kyselin uspořádaných podle
určitých vnitřních zákonitostí do tzv. genů.
Soubor genů pak tvoří tzv. genetický kód člo-
věka. Ten je podle současného poznání ne-
měnný a zcela charakterizuje člověka jako
druh včetně všech jeho vlastností tvarových
i funkčních.

Je-li charakterizován člověk jako organis-
mus s určitou typickou strukturou molekul
nukleových kyselin uspořádaných v chromo-
somech, jak je možné charakterizovat lidskou
individualitu? I pro tento nesnadný úkol nabízí
podklady moderní biologie. Se všemi riziky
plynoucími ze zjednodušení můžeme chápat
chromosomy jako šňůru navlečených korálků,
které mají definovanou strukturu, velikost
a tvar, ale mohou se lišit např. barvou nebo
pestrostí vzorku na povrchu.

Dostupné poznatky o počátku lidského života
Kdy vzniká člověk z vědeckého hlediska
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Protože každý i nejjemnější rozdíl má odez-
vu v organismu, jsou tyto detailní odchylky
zdrojem variability jednotlivých jedinců při za-
chování druhové jednoty. Každý z nás má
svou vlastní kombinaci, která se v celkovém
stavu projevuje individuálními vlastnostmi, po-
čínaje povrchovými vlastnostmi buněčné
membrány, přes antigenní strukturu tkání,
nebo individuální odchylky v metabolismu růz-
ných látek a konče tělesným rozvojem a psy-
chickými a osobnostními vlohami.

Tato mosaika, která charakterizuje každé in-
dividuum, vzniká při tzv. redukčním dělení při
vývoji pohlavních buněk - vajíček a spermií,
kdy se párové chromosomy okolo sebe obtá-
čejí a vyměňují si své úseky - na každé šňůře
korálků tak vzniká jiný, neopakovatelný vzorek,
který je jiný v každé nově vznikající pohlavní
buňce a tedy i v každém novém jedinci vznik-
lém spojením dvou pohlavních buněk.

Individualita je pak posílena ještě tím, že při
vývoji a řízení životních procesů nejsou zapo-
jeny všechny chromosomy stejně, ale větši-
nou jen jeden z páru. Dodnes ale nevíme,
který a proč se v kterém okamžiku zapojí do
řízení životních pochodů. Čte si tedy organis-
mus svou řídící informaci tu z otcovského
chromosomu, tu z matčina - a tím se jen zvy-
šuje možnost kombinací a neopakovatelnost
každého jedince.

Je tedy lidský jedinec charakterizován jako
člověk svou obecnou genetickou výbavou
a jako individuum detailním vybavením mole-
kulami nukleových kyselin využívajícím celé
variační šíře jejich odchylek propůjčujících je-
dincům jejich individuální vlastnosti.

Vycházeje z těchto skutečností mohu ko-
nečně přistoupit k zodpovězení otázek, které
obsahuje titul mého sdělení.

Kdy začíná život nové lidské bytosti?
Každý organismus, lidský nevyjímaje, má

svůj počátek tehdy, kdy vznikne základ, který
obsahuje veškeré potřebné informace pro
průběh všech životních funkcí i pro detailní ří-
zení jednotlivých vývojových postupů potřeb-
ných pro vývoj a životní běh daného organis-
mu. Tyto informace dostává každý
organismus v plnosti, která není v přirozeném
běhu událostí nikdy doplněna nebo obměně-
na, v okamžiku spojení obou pohlavních
buněk, tedy při oplození neboli početí.

Tímto okamžikem počíná uspořádaný a de-
tailně řízený proces čtení genetické informace
vedoucí k vývoji nového jedince druhu Homo
sapiens sapiens. Individuální vlastnosti dané
neopakovatelnou mosaikou v detailech se liší-
cích molekul nukleových kyselin skládajících
celkový obraz genetické informace vzniká ve
stejném okamžiku. Charakterizuje individu-
ální vlastnosti takto vzniklého jedince jak po
stránce strukturální a funkční, tak po stránce
nadání a osobnostních vlastností.

Pro mne jako pro biologa není možné sou-
hlasit s tím, že by oplozené vajíčko nemělo lid-
ské rysy, nebo nebylo možné je chápat jako
lidské individuum, protože má, jak jsem uvedl,
od okamžiku oplození všechny genetické
(tedy pro fyzický život rozhodující) charakte-
ristiky dospělého jedince, i když jen v podobě
jakési potence nebo určitého předpokladu.
Jde jen o to, dostane-li šanci, aby své vlohy
mohlo v plnosti využít.

Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., Dr.Med. h.c.
přednosta Ústavu pro histologii a embryologii

člen Papežské akademie Pro Vita
Předneseno na setkání k 1. výročí vyhlášení

Deklarace práv počatého dítěte 27. listopadu 2000
Struktura DNA
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Já a můj manžel jsme měli tu milost jet s ostat-
ními Čechy na třetí jubilejní pouť do Říma auto-
busem z Dolních Bojanovic. Cestou do věčného
města jsme navštívili významná poutní centra.
V Padově jsme se poklonili svatému Antonínovi
u hrobu v nádherném chrámu. Hrob byl obložen
fotkami a mramorovými tabulkami s díky za
uzdravení a také berlami, které se na přímluvu
svatého Antonína staly zbytečnou součástí v živo-
tě některých lidí. Svatý Antoníne, oroduj za nás!

Další naše pouť vedla do San Giovanni
Rotondo za otcem Piem. Shlédli jsme muzeum
blahoslaveného: některé z jeho oděvů potřísněné
krví, zpovědnici, ve které trávil nekonečné hodi-
ny ve službě kajícím hříšníkům, obyčejnou
malou celu, kde spával, i kříž, pod nímž dostal
stigmata. Do San Giovanni jsme přijeli velmi
brzy ráno, ještě za tmy, a přesto již ke kostelu
proudily davy poutníků a mše svaté byly slouže-
ny nepřetržitě jedna za druhou. Po tichém spoči-
nutí u hrobu otce Pia jsme prožili v malé modli-
tební místnosti, kde blahoslavený často rozjímal,
krásnou mši svatou slouženou našimi duchovní-
mi průvodci z Vyškova - otcem Toníkem
a Vlastíkem. Již teď bych jim ráda poděkovala,
protože naši pouť vedli dokonale, stejně tak
i doktorka Krákorová s panem Salajkou. Po krát-
ké křížové cestě nad kostelem jsme se s otcem
Piem rozloučili. Beato Padre Pio, stůj při nás!

Cesta dále pokračovala směr Řím, nemohu
však nevzpomenout návštěvu Pompejí, města
z dob Kristových, zasypaného lávou z Vesuvu.
Zvláštní pohled na tehdejší vyspělou kulturu.
Uprostřed tohoto kdysi dvacetitisícového města
jsem si uvědomila prastarou moudrost našich ba-
biček: Bez Božího požehnání marné naše namá-
hání. A taky další myšlenku: Bůh se nenechá do-
nekonečna urážet lidskou pýchou, cožpak
Sodoma, Gomora, velká a neporazitelná Říše řím-
ská nebo německá, nepotopitelný Titanik jsou pro
nás náhodou či varováním? Nestojí snad v pozadí
již odpradávna pyšná krátkozrakost hada z ráje,

který znovu i dnes má tu drzost zápasit se svým
Stvořitelem? Svatý archanděli Michaeli, braň nás
v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým!

Řím. Věčné město. Vedou tam všechny cesty.
K samotným základům Církve. Všichni jsme
měli možnost si ty základy ohmatat. V kostele
Svatého kříže jsme viděli rameno kříže lotra po
pravici a pozůstatky kříže našeho Pána Ježíše,
také hřeb a trny z jeho trnové koruny. Procházeli
jsem kolem těchto relikvií s posvátnou úctou
a stejně také když jsme v chrámu Panny Marie
Sněžné viděli zbytky betlémských jesliček.
Přesně před dvěma tisíci lety zde spalo
Jezulátko. Tato myšlenka mě dojímala. Cesta
kolem Kolosea připomínala tisíce nevinně umu-
čených lidí ať už z rozmaru césarů či z odhodlá-
ní zemřít pro Kristovo jméno. A opět nový po-
střeh: Jak jsi mocný a veliký, můj Bože, že sis
vybudoval centrum své Církve uprostřed tohoto
pohanského světa. Chválím a velebím tě za to.

Ohlédnutí za poutí rodin do Říma

foto: archiv



13NEPOSKVRNĚNÁ

V sobotu ráno jsme se všichni Češi sešli
v Nepomucenu, abychom se setkali s otcem bis-
kupem Vojtěchem Cikrlem a se zástupci českého
centra pro rodinu. Mše svatá byla velmi silná;
otec biskup kázal o rodině, dětech, manželství
a mnozí z nás si jasně uvědomili, ve kterých mís-
tech se nachází „kámen úrazu“. Při pozdravení
pokoje jsme se s manželem doslova objali.

Zanedlouho po skromném obědě jsme vyrazi-
li k Vatikánu, kde začal ten pravý italský chaos.
Do příjezdu papeže zbývalo několik hodin a pře-
sto již bylo Svatopetrské náměstí plné maminek,
tatínků, malých i velkých dětí, dědečků, babiček,
zkrátka pořádná rodinná sešlost z různých koutů
světa.

My jsme k naší smůle našli místečko na kraji,
odkud nebylo ani vidět, ani slyšet. Někteří z au-
tobusu se vzdálili nakoupit suvenýry a já s man-
želem a třemi mladými lidmi jsme se odvážně
vydali navštívit svatopetrský chrám - čtvrtou
svatou bránu. Když už jsme byli blízko, policis-
ta nám sdělil, že chrám je na víkend uzavřen
a máme přijít v pondělí. V tu chvíli nás ovládla
lítost i za celý autobus, neboť Svatého Petra jsme
považovali za vrchol pouti, co se týkalo svatých
památek. Dobře jsme věděli, že v pondělí již bu-
deme někde v Rakousku. Snad Bůh potřeboval
tuto oběť a nám pěti Pán zanedlouho toto nepří-
jemné překvapení stokrát vynahradil. Zjistili
jsme totiž, že jsme se nějakým zázračným říze-
ním dostali do blízkosti křesla Svatého otce.
Usedli jsme do uličky na krabice a šťastni, že
jsme tak blízko, počali jsme se modlit růženec
s úmyslem „ať nás nevyhodí“. Načež přišel pořa-
datel a řekl, že tam nesmíme zůstat. Opět zmate-
ni zvláštním Božím plánem („nejsou cesty moje
jako cesty vaše a mé myšlení není jako myšlení
vaše“ - okamžitě mi to proběhlo hlavou), přene-
chali jsme tuto starost svatému Petru a Pavlovi
a ti se postarali vskutku znamenitě: Uviděli jsme
bránu, kam chodili lidé; některé pouštěli, někte-
ré ne, a tak jsme se tam vydali také.

K našemu úžasu nás pustili bez problémů na
naši „zelenou vstupenku“, která platila do zadní-
ho sektoru, a my jsme se ocitli - poslouchejte

dobře - dvacet metrů od křesla Svatého Otce,
přímo pod obrazem svaté Rodiny z Nazareta
zdobícího průčelí chrámu! Pořadatel ve fraku
sice nechápavě kroutil hlavou a stále mluvil něco
o sektoru, nakonec však dal pokyn a my jsme
usedli na prominentní židle místo krabic. Srdce
nám bušilo až v krku, protože jsme právě proží-
vali zázrak. V duchu jsem Bohu děkovala za jeho
dokonalost. Svatopetrské náměstí, které jsme
měli jako na dlani, začalo zanedlouho bouřit
a vítat s nadšením našeho „PAPA“, jak nazývali
Italové Jana Pavla II. Naše pětka křičela ostošest
a nadšeně mávala českou vlaječkou. Nejednomu
z nás se blýskla v oku slza. Kolik bude ještě ta-
kových setkání? V srdci jsem myslela na všech-
ny české rodiny a taky na naše spolucestující,
tlačících se někde na konci té obrovské lidové
masy. Večer byl nádherný. Viděli jsme rodiny
z celého světa objímající se s papežem, který jim
žehnal a bral na klín jejich děti. Přála jsem si být
na jejich místě. Cítila jsem, že manželství je
svatá věc, Bohem chtěná a plánovaná a děti že
jsou velikým požehnáním pro rodiče. Dnešní
svět, to hlásá právě naopak. Tento večer, zvláště
pak projev Svatého otce, popřel tuto lež a po-
vzbudil nás k další spolupráci s Bohem.

S našimi milými poutníky jsme se na konci
programu setkali také záhadně. Během deseti
minut jsme doslova propluli až k cíli. Díky, Petře
a Pavle! V neděli nám pršelo. Při mši svaté jsme
promokli a skoro nic jsme neviděli, ani neslyše-
li, jen jsme cítili, že jsme přítomni společné bo-
hoslužbě a sňatku několika mladých párů z pěti
světových kontinentů.

Po mši jsme se s papežem rozloučili a opustili
Řím. Poslední stání bylo v Assisi u svatého
Františka. Tam se zastavil čas. Měli jsme možnost
v tichu strávit dojmy z Říma. Nad Assisi zapada-
lo slunce a já jsem při poslední mši svaté v kláš-
terní kapli prosila o jediné: Přivézt si Františkův
mír domů. Chtěla bych poděkovat všem, kteří
nám tuto pouť umožnili, hlavně Bohu a svým ro-
dičům a babičkám, kteří nám finančně vypomoh-
li a hlídali ročního synka. Pán Bůh zaplať!

Markéta Varmužová, Dubňany
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O Taizé jistě už mnohý leccos slyšel. Většinou
jsou velmi známé tzv. „tézácké“ kánony a mezi-
národní setkání mládeže, konající se na průlo-
mu starého a nového roku. Ale jaké byly počát-
ky vzniku této komunity, to už ví málokdo.
Mohl bys nám o tom něco říct?

Když tuto otázku lidé kladou bratru Rogerovi,
zakladateli komunity, vždy ukazuje na osobu své
babičky. Byla vdovou. V době první světové války
její tří synové bojovali na frontě a ona zůstala
doma a pomáhala lidem, kteří potřebovali pomoci:
uprchlíkům, raněným, dětem... Navzdory bombar-
dování zůstávala na svém místě až do posledních
chvil, kdy už všichni museli utíkat.

Velmi prožívala tragédii, kdy válkou rozdělení
křesťané bojovali proti sobě a navzájem se zabíje-
li. Říkávala: „Ať se smíří, aby tak předešli nové
válce.“ Přestože pocházela ze starého evangelické-
ho rodu, začala chodit i na katolické bohoslužby,
neboť tak chtěla učinit krok ke smíření.

Tyto dva babiččiny postoje: pomáhat nejpotřeb-
nějším nehledě na riziko s tím spojené a snaha
o smíření mezi křesťany, měly velký vliv na mla-
dého Rogera. 

V roce 1940 je mu 25 let. Další světová válka
otřásá Evropou. Bratr Roger už mnoho let pře-
mýšlí o založení řeholní komunity, kde by bylo
možné den po dni realizovat smíření. Odchází
ze Švýcarska - své rodné země, do Francie - země
své matky, aby byl tam, kde řádí válka, a mohl po-
máhat lidem v nouzi. Při hledání nějakého bydlení
přichází do Cluny a nedaleko burgundské vesnič-
ky Taizé nachází dům k prodeji. Jedna stará žena,
které se svěřuje se svými plány, mu říká: „Zůstaňte
s námi, my jsme zde tak sami.“ Pro bratra Rogera
to byl jakoby hlas z nebe, nikde jinde podobná
slova neslyšel. Zůstává zde a pomáhá postiženým
válkou, jak se dá. Nejednou mu hrozí nebezpečí ze
strany gestapa. Po válce se k němu přidávají první
bratři. V roce 1949 jich je sedm a rozhodují se při-

V Taizé, malé francouzské vesničce, žije komunita mužů, kteří se svým „ano“ zavázali ná-
sledovat Krista společně, v celibátu a v co největší prostotě. Na podrobnosti jsem se zeptala
bratra Josefa Sedláka z Taizé, rodáka z Jihlavy.

„Do Taizé se přichází jako k prameni. 
Poutník se zde zastaví, uhasí žízeň 
a znova se vydává na další cestu.“

Jan Pavel II. (při návštěvě Taizé v r. 1986)

Taizé
rozhovor s bratrem Josefem

br
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foto: S. Leutenegger
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jmout celoživotní řeholní sliby a to celibátu, přije-
tí služby představeného a společného sdílení mate-
riálních i duchovních hodnot.

Bratr Roger byl evangelík a ostatní bratři?
První bratři byli evangelického původu, v roce

1969 vstoupili do komunity první katolíci. V sou-
časné době komunitu tvoří asi sto bratří z dvaceti
pěti národů několika křesťanských vyznání.
Katolíků je asi polovina.

Jak se vypořádáváte se spornými teologický-
mi otázkami?

Mezi některými křesťany přetrvávají různá napě-
tí z nevyřešených teologických sporů a dávných
předsudků. Ekumenické bádání je jistě důležité
a máme radost z každého kroku kupředu. Přesto
nechceme čekat se smířením, až bude všechno vy-
řešeno. Chceme už teď jít cestou smíření, podle
Ježíšovy výzvy: „Když přinášíš svůj dar před Boha
a tvůj bratr má něco proti tobě, jdi se nejprve smí-
řit se svým bratrem a pak přijď a svůj dar obětuj...“ 

Každý z bratrů si zachovává totožnost svého vy-
znání, v němž se odráží rodová linie, výchova
a volba svědomí. Společně chceme prosit Boha
o dar smíření a jednoty křesťanů. Už to, že takové
společenství existuje, je znamením smíření mezi
rozdělenými křesťany a národy.

Takže posláním komunity je smíření mezi
křesťany?

Snaha o smíření je srdcem našeho povolání, ale
neomezuje se jen na křesťany. Jde především o to,
aby křesťané byli kvasem smíření mezi všemi
lidmi, semínkem důvěry mezi národy a míru na
zemi. Usilujeme o to, abychom byli podle evange-
lia evangelijních podobenstvích živým „podoben-
stvím společenství v jednotě“, jak to nazval bratr
Roger. Naše povolání nás také vede k tomu, aby-
chom sdíleli životní podmínky těch nejchudších.
A tak dnes bratři žijí v malých bratrstvech v chu-
dinských čtvrtích Jižní Ameriky, Asie a Afriky.

Jaký je vztah vaší komunity ke katolické
církvi a k papeži?

Nejlépe to vyjádřil papež Jan Pavel II., který při
své návštěvě Taizé 5. října 1986 řekl bratrům tato
slova: „Chtěl bych vám prostě vypovědět svou sr-
dečnou náklonnost a svou důvěru k vám, tak jako
před lety papež Jan XXIII., který vás měl tak rád,

pozdravil jednou bratra Rogera: ,Ach, Taizé, to
malé jaro!’ (...) Pomáháte všem, s nimiž se setká-
váte, aby zůstali věrni své církevní příslušnosti,
která je plodem výchovy a otázkou svědomí a aby
vstupovali stále hlouběji do tajemství společenství,
jímž je církev v Božím plánu.“ Bratr Roger také
každým rokem navštěvuje papeže v Římě na osob-
ní audienci.

V roce 1966 se v sousední vesnici usadily sest-
ry sv. Ondřeje, což je katolická mezinárodní ko-
munita založená před 800 lety. Pomáhají s přijí-
máním poutníků v Taizé. V roce 1992 se k nim
přidalo také několik sester Voršilek z Polska.

Do Taizé přichází stále více mladých poutní-
ků z celého světa. Co jim v Taizé nabízíte tak
zajímavého, že jich tam tolik přichází?

Přítomnost mladých lidí vnímáme jako dar,
který je pro nás zdrojem trvalého úžasu a jejich
přijímání, které vychází z naší touhy po uskuteč-
ňování pohostinnosti podle evangelia, jako povolá-
ní od Boha. Mladým lidem z celého světa se
v Taizé kromě prostoru pro setkání s Bohem
v tichu a modlitbě nabízí také příležitost k setkání
jedněch s druhými v přátelské a radostné atmosfé-
ře, v duchu prostoty a vzájemného přijetí, kdy od-
lišnost druhého člověka přestává být ve společen-
ství lásky překážkou, ale příležitostí k vlastnímu
obohacení, k větší otevřenosti srdce. 

Mnohé přitahuje krása a jednoduchost společné
modlitby, při které se hodně zpívá: všichni se
mohou zapojit, dokonce i ti, kteří na prostředí kos-
tela nebyli z domu zvyklí a mají strach, že se mod-
lit nedokážou. Při čtyřhlasném zpěvu a kánonech
v různých jazycích se opakuje několik slov (býva-
jí to úryvky z žalmů nebo jednoduché modlitby:
např. sv. Terezie, sv. Augustina aj.), které postupně
mohou prostoupit člověka (bratr Roger o tom řekl,
že začne proudit „radost z nebe na zem“) tak, že
i později, když je sám, doznívají v tichu jeho srdce
a on je může dál rozjímat a učit se podle nich žít.
Po společné  večerní modlitbě se často zpívá dlou-
ho do noci (kostel se nikdy nezamyká). Ve stejné
době jsou někteří bratři připravení naslouchat těm,
kteří se chtějí svěřit s nějakým problémem či obje-
vem. Avšak v žádném případě nepřijímají roli ně-
jakých guruů.
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Každá páteční večerní modlitba je zakončena
adorací u ikony kříže, kdy každý může svěřit Kristu
své vlastní problémy a problémy svých blízkých
a každá sobotní večerní modlitba je jakoby veliko-
nočním bděním, slavností světla. Každý týden vr-
cholí nedělní eucharistickou slavností vzkříšení.
Přítomní katoličtí kněží (mezi nimi i několik bratří
komunity) slaví eucharistii každý den a večer se vě-
nují těm, kdo chtějí přijmout svátost smíření.

Mohu se zeptat na dějiny Tvého povolání?
Do Taizé jsem poprvé přijel na týden jako větši-

na mladých poutníků. Nakonec jsme zůstal celý
měsíc a později jsem se vrátil na delší období
s úmyslem pomáhat bratřím s přijímáním hostů.
Bylo to pro mne období hledání, při kterém jsem
také přemýšlel o tom, co bych chtěl v životě dělat.
Během toho roku stráveného v Taizé jsem v sobě
objevil touhu dát svůj život Bohu formou zasvěce-
ného života. Šel jsem tedy za bratry a ti mi dali pří-
ležitost, abych své povolání začal uskutečňovat
uprostřed nich. Dnes je tomu devět let.

Co je nyní Tvým úkolem?
Každodenní život bratrů je rozdělen mezi práci

a modlitbu. Komunita pro sebe nepřijímá žádné

dary, vyděláváme si na sebe vlastní prací a své vý-
robky (keramiku, knihy, nahrávky zpěvů ze spo-
lečných modliteb atd.) nabízíme v prodejní expo-
zici. Mezitím se věnujeme přijímání hostů. Já, jako
jediný Čech v Taizé, se starám také o české pout-
níky, občas připravuji biblické úvody, některé se-
mináře a věnuji se překladům do češtiny.

Prožívám své povolání jako službu. Cítím to asi
tak, že Bůh ve společenství bratří mi dává prostor,
kde mu mohu sloužit, jednak prostřednictvím bra-
tří, jednak prostřednictvím poutníků, jež komunita
přijímá.

Kterou službu děláš nejraději?
Část dne trávím v kuchyni a rád plním tuto služ-

bu. Je to místo, kde se bratři často setkávají.
Připravování jídla považuji za velice konkrétní sta-
rost o bratry. I zde, u malých každodenních malič-
kostí, je možné krásným způsobem prožívat smíře-
ní - sloužit někomu, kdo je jiný, má svůj názor,
svůj styl, snažit se o dialog a shodu.

Chtěl bys něco vzkázat našim čtenářům?
Rád bych vyjádřil pozvání do Taizé.
Děkuji za rozhovor.

připravila Agata Biedrawová

TTTT ýýýý dddd eeee nnnn     pppp oooo     tttt ýýýý dddd nnnn uuuu ,,,, téměř po celý rok, přijíždějí do
Taizé mladí lidé z celého světa; během letních týdnů bývá zastoupe-
na až stovka různých zemí. Setkání probíhají vždy od neděle do ná-
sledující neděle. Je možné přijet také jen na několik dní, např. od
pátku večer do neděle Při společném hledání může každý odkrývat
své dary a připravovat se na převzetí odpovědnosti, až se vrátí domů.

Středem života v Taizé jsou společné modlitby. Každý den bratři
uvádí setkání věnovaná pramenům víry; na tyto úvody navazují roz-
hovory v různých jazykových skupinách. Ti, kteří se setkají při mod-
litbě, vzájemném sdílení a naslouchání, se mohou ve světle víry
vydat na cestu, na níž je mnohým dáno, aby objevili nebo znovuob-
jevili smysl svého života. Ti kdo chtějí prohloubit své osobním hle-
dání, mohou zvolit Týden v tichu (s každodenním biblickým úvodem
a možností osobních rozhovorů s bratrem nebo sestrou.) Praktická
pomoc je nedílnou součástí pobytu v Taizé: všichni jsou zváni, aby
přiložili ruku k dílu, např. při umývání nádobí nebo při úklidu hygie-
nických zařízení. Jiní mohou nabídnout své hudební vlohy nebo být
užiteční mnoha dalšími způsoby.

Taizé kolem sebe nevytváří hnutí. Všichni jsou vyzýváni, aby se
vraceli domů s těmito otázkami: jak se přiblížit k pramenům spo-
lečenství s Kristem, jak žít z jeho pokoje a radosti? Jak být nosi-

teli důvěry a odpuštění tam,
kde žijeme? 

V Taizé jsou velmi jednodu-
ché životní podmínky, ubyto-
vání v chatkách (v létě ve
vlastních stanech). Pobyt mla-
dých v Taizé není dotován žád-
nou subvencí nebo podporou.
Na úhradu nákladů přispívá
každý podle svých prostředků.
Navrhovaný poplatek přihlíží
k hodnotě měny každé země.

Jak se dostanete do Taizé:
Autobusem (o Velikonocích a v létě): BAKALARI, CK ČSAD Tišnov

Jungmanova 754, 666 01 Tišnov, tel.: 0504/41 11 10, fax: 0504/41
11 17, email: ck-tisnov@csad-tisnov.cz

Informace a přihlášky: Accueil, F - 71250 TAIZÉ-Communauté;
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V den blahořečení papeže Jana XXIII. v Římě
nemohu zapomenout na chvíli, kdy jsem se dozvě-
děl o jeho smrti v roce 1963. Šli jsme tehdy na ve-
černí modlitbu. V hlubině mé duše se mi vynořova-
la otázka: Co bude s Taizé bez Jana XXIII.?

5. října 1986, při návštěvě v Taizé, papež Jan
Pavel II. připomenul lásku, kterou našemu spole-
čenství prokazoval jeho předchůdce, slovy, jež
v nás vzbuzují vděčnost: „Chtěl bych vám vyjádřit
svou srdečnou náklonnost a svou důvěru k vám, tak
jako před lety papež Jan XXIII., který vás měl tolik
rád, pozdravil jednou bratra Rogera: Ach, Taizé, to
malé jaro!“ Pak Jan Pavel II. pokračoval: „Mým
přáním je, aby vás Pán zachoval jako nastupující
jaro, aby vás Pán zachoval jako maličké, v radosti
evangelia a průzračnosti bratrské lásky.“

Byl to kardinál Gerlier z Lyonu, který se rozho-
dl představit nás Janu XXIII. hned po jeho volbě
papežem. Kardinál chtěl složit v jeho srdci problém
smíření křesťanů, a proto prosil Jana XXIII., aby na
své první audienci přijal bratry z Taizé. K čemu ta-
kový spěch? „Papež už je starý,“ vysvětloval kardi-
nál, „později uslyší spoustu slov a je důležité, aby
si dobře zapamatoval to, co mu povíme my.“ Jan
XXIII. souhlasil, ale s „podmínkou, že mu nebude-
me klást příliš těžké otázky.“ Takže přijal nás po
svém ingresu hned první ráno určené k osobním
audiencím. Byl velmi citlivý ke všemu, co se týka-
lo smíření a na závěr našeho rozhovoru nás prosil,
abychom někdy ještě přišli. Od tohoto prvního set-
kání v nás papež probudil jakési nečekané nadšení.

Začátkem roku 1959 papež Jan XXIII. oznámil
svolání druhého vatikánského sněmu, jenž neměl
představovat „proces proti historii“. Intuice mu na-
povídala, že takový sněm bude schopen vymezit
cesty ke smíření mezi křesťany. Když jsme se do-
zvěděli, že si papež přeje, abychom byli přítomni
na sněmu jako pozorovatelé, zavládla mezi námi
velká vděčnost. Vracím se v myšlenkách ke dni,

kdy přišel dopis: pozvání k účasti při tomto hledá-
ní. To byl dar od Boha!

Druhý vatikánský sněm začal v roce 1962.
Srozumitelným jazykem dokázal Jan XXIII. nalézat
výrazy, které povzbuzovaly ke kráčení kupředu bez
zastavování se a poslouchání proroků neštěstí.
V den zahájení sněmu říkal: „V současné situaci ná-
rodních společenství jsou takoví proroci potíží, kteří
si všímají pouze pádů a neštěstí; dokazují, že naše
století je horší než století dřívější, jako by dříve bylo
všechno dokonalé; ohlašují katastrofy, jako by se
svět už blížil svému konci.“

Jiná jeho slova, vyřčená stejného dne, překvapu-
jí svou intuicí a stále zůstávají aktuální: „Církev
chce raději používat lék milosrdenství, než vyhro-
žovat přísností.“

Jednou při soukromé audienci se nám papež svě-
řil, jak dělá rozhodnutí při modlitbě: „Hovořím

Bratr Roger vypráví - při příležitosti bla-
hořečení papeže Jana XXIII., které se konalo
v Římě dne 3. září 2000 - o přátelství, jež po-
jilo společenství v Taizé s papežem Janem.

Papež Jan XXIII. a Taizé
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s Bohem,“ řekl. Nastalo ticho. „Och! Velice pokor-
ně, och! Úplně obyčejně.“ Později nám řekl, že mu
bývá dáno slovo, ale když se snaží předat je jiným,
stává se, jako by mu vázlo v krku. Avšak nakonec
je vysloveno. Po našem setkání s papežem 13. října
1962 jsme se dozvěděli, že o nás řekl:
„Nevyjednávali jsme, ale hovořili jsme spolu; ne-
diskutovali jsme, ale prožívali jsme lásku.“

Naše poslední setkání se uskutečnilo dne 25.
února 1963. Byli jsme tři. Svatý otec měl ve svých
82 letech rakovinu v pokročilém stavu a věděl, že
se blíží smrt. My jsme byli na to upozorněni také.
Řekli nám, že audience se bude konat v den, kdy
Jan XXIII. nebude mít bolesti, kdy bude odpočí-
vat, a že přijme pouze nás. Tato audience trvala
déle než obvykle. Byli jsme si vědomi, že už ho
více neuvidíme, a tak jsme se snažili uslyšet něco
jako duchovní odkaz. Jan XXIII. si přál, abychom
s klidem uvažovali o budoucnosti naší komunity.
Upřesnil to slovy: „Katolickou církev tvoří stále
větší soustředné kruhy, stále větší,“ a rukama je ve
vzduchu naznačoval.

Při tomto našem posledním rozhovoru nám také
říkal o světovém míru. S celou prostotou srdce
žasl, když viděl, že vůdce nějakého státu bere
vážně jeho snahy. V době vážného konfliktu mezi
Rusy a Američany kvůli Kubě byl velmi překva-
pen, když jeho výzva byla přijata. Po jeho zákroku
byl konflikt zmírněn.

Papež očekával následující den zveřejnění jeho
listu o míru, Pacem in terris. Vyprávěl nám, jak

vznikla tato idea. Ve svém listu papež zdůrazňoval
„nedostatečnost současného systému mezinárodní
vlády pro realizaci všeobecného společného
dobra.“ Naznačoval vytvoření „nějaké veřejné
vlády, která by měla jak moc, tak organizaci i pro-
středky stejného rozsahu a také aby svým působe-
ním zahrnovala celý svět.“

Jan XXIII. se uměl dívat daleko. Neuhýbal ani
pod náporem největšího nebezpečí. V průběhu
toho posledního setkání jsme viděli slzy v jeho
očích, protože, jak nám řekl, některé z jeho úmys-
lů byly deformovány. Byla to pro něho skutečně
bolestná zkušenost.

Dodnes se rád vracím k některým výrokům Jana
XXIII.. S radostí si připomínám např. tento: „Je to
sebeláska, která blokuje rozkvět ducha a naplňuje
ho smutkem.“ Byl o tom přesvědčen do té míry, že
povzbuzoval k „postavení se na vlastní nohy.“ Když
se blížila těžká zkouška, říkával: „Jsem jako pták,
který zpívá v trnovém keři.“

Po papežově smrti k nám přišel dvakrát na ná-
vštěvu jeho nejmladší bratr Giuseppe Roncalli se
svou rodinou. Tento starší člověk si pozorně
všechno prohlížel. Kromě jiného si všiml, že mlá-
dež na našem pahorku bydlí ve velmi skromných
podmínkách. Jednoho večera řekl svému vnukovi:
„To, co vyjde z Taizé, započal můj bratr, papež.“
Ten obyčejný vesnický člověk z okolí Bergama
poznal, jak moc jsme milovali jeho bratra a že tato
láska byla vzájemná.●

Ctihodný pan Přibyslav z Křižanova, otec
sv. Zdislavy, byl významným představitelem
moravské šlechty XII. a XIII. století. Plnil důle-
žitou úlohu v moravském životě, ale i v životě
celého českého státu. Výchozím pramenem
pro poznání pana Přibyslava, otce svaté
Zdislavy, kterou ctíme hlavně jako dokonalou
manželku a vzornou matku našich rodin, první
dominikánskou terciářku a pak i zázračnou
uzdravitelku nemocných, je Kronika žďárské-

ho kláštera (Cronica domus Sarensis). Tato
kronika pochází z období kolem roku 1300. Za
jejího autora považujeme mnicha Jindřicha
Řezbáře. Pisatel Kroniky kláštera žďárského
o něm uvádí: „Urozený a ctihodný pan
Přibyslav, zůstával v Křižanově, který sám za-
ložil...“ (kap.II.)

Na tomto místě u Českomoravské vysočiny
severovýchodně od Velkého Meziříčí si posta-
vil hrad pro svou rodinu, kterou založil, když

750. výročí úmrtí (+ 16. února 1251 - 16. února 2001)
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se kolem roku 1220 oženil s paní Sibylou,
vdovou po panu Bohušovi.

Tehdy vládl v českých zemích pokoj a mír.Ty
blažené poměry byly přerušeny, když licoměr-
ný rakouský vévoda Leopold Slavný odloudil
mladistvé Anežce České, později svatořeče-
né, toho, který jí byl vybrán za ženicha, a to pro
svou vlastní dceru. Tím vypuklo období bojů
mezi Přemyslovci a Babenberky. Tyhle zápasy
s různými přestávkami trvaly přes osmnáct let.

Mezitím vypukly na Moravě dvě nebezpečné
vzpoury markraběte Přemysla proti králi
Václavovi, první roku 1233 a druhá roku 1237.
Po nich následovaly i krátké nájezdy Tatarů
(1241). Mladistvý markrabě, toužící po trůnu
svého otce, byl ve svých choutkách podněco-
ván cizími odpůrci silného českého státu.
Svými vzpourami ohrozil samotný český stát,
vystavený náporům mocichtivých dobyvatelů
ze západu, ale i tatarských hord (1241) z druhé
strany. Vzpoury kralevice proti zákonitému králi
Václavovi dalekosáhle přesáhly hranice králov-
ské rodiny. Vedly k rozdělení národa na stranu
prokrálovskou a protikrálovskou. Postavily
v národě bratra proti bratru a oslabily jednotný
český stát a tento nepokoj uprostřed Evropy
nezůstal bez odezvy v okolí.

Účast pana Přibyslava v těchto bojích, str-
hujících český národ na práh bratrovražedné
občanské války, byla zásadní. Postavil se na
stranu zákonitého krále proti vzpurnému
markraběti. Jeho věrnost v boji za záchranu
českého státu byla odměněna. Hned po od-
vrácení nebezpečí, už roku 1238, se pan
Přibyslav uvádí jako purkrabí na hradě Veveří.
Za rok na to, 30. prosince 1239, se již sám na-
zývá kastelánem brněnským. Jeho působení
na hradě Veveří nepředstavovalo v očích sou-
časníků pouhou epizodu. Vždyť na něj vzpo-
míná markrabě Přemysl Otakar II. v listině, jíž
potvrdil založení žďárského kláštera. Tam ho
připomíná jako felicis memorie quondam
burchravii de Veveri.

V prosinci roku 1239 vydal sám pan Přibyslav
důležitou listinu. Touto listinou potvrdil, že po-
stupuje kostel v Křižanově špitálu johanitů

u Svatého Ducha v Brně, a současně tamtéž
desátky ze svých vsí Lúč, Radomilice, Tulešice
a Nestorovice, kde vystupuje jako pán z Křiža-
nova a brněnský purkrabí. V hodnosti purkrabí-
ho brněnského setrvával ještě roku 1240.

Houževnatě usiloval o proniknutí a vyžďáře-
ní hustých pralesů na pomezí Čech a Moravy.
Usiloval o zúrodnění uvolněné půdy a zajiště-
ní jejího trvalého obdělávání. Jasně to potvr-
zuje jeho snaha založit klášter v severněji po-
loženém Ždáře.

Pisatel Kroniky žďárského kláštera obšírně
popisuje první kroky pana Přibylava k založe-
ní žďárského kláštera:

„Navenek byl rytířem, ale duchem mni-
chem. Ve své zbožnosti přemýšlel, jak by mni-
chům postavil klášter a neustále - ve dne
v noci - se zabýval v mysli tím, jak by započal
a provedl toto dílo. Proto si shromáždil záso-
bu zlatého kovu i hojně stříbra a s manželkou,
která se jmenovala Sibyla, se společně o věci
radil...“ (kap. 2). To svědčí o tom, že byl nejen
chrabrým rytířem a statečným ochráncem
českého státu, na kterého se zákonitý král
mohl spolehnout, ale i podnikavým hospodá-
řem, a přitom duchovně na výši kulturních
středisek, jakým bývaly vždy kláštery, a sou-
časně tím netrpěla ani jeho vlastní manželka
a rodina. Nejenže svou milovanou Sibylu a je-
jich společnou rodinu nezanedbával, nýbrž
podnikal vše společně se svou manželkou.

Třebaže se sám nedožil postavení tohoto
žďárského kláštera, k jehož založení se spolu
se svou manželkou Sibylou rozhodli, přesto
společně zajistili pro jeho založení hmotné
prostředky, jakož i příslušný pozemek.
Vlastním provedením tohoto úkolu pověřil
svého zetě, pana Bočka z Obřan. I to svědčí
o jeho podivuhodných organizačních schop-
nostech, když si dovedl pro dané úkoly vybrat
správné jedince a také je vybavit potřebnými
pravomocemi a hmotnými předpoklady.

Přibyslavova podpora církevních řádů se
neomezovala jenom na johanity a cisterciáky.
Velmi přilnul k novému řádu bratří menších,
minoritů. Patrně právě jim věnoval největší
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Mariánské poutní místo ve Křtinách patří
u nás k nejstarším. O jeho původu mluví něko-
lik legend. Jedna z nich říká, že zde ve 2. po-
lovině 9. století působili a křtili slovanští apoš-
tolové svatý Cyril a Metoděj. Proto starobylý
název: údolí křtu (vallis baptismi). Odtud pak
dnešní jméno obce: Křtiny. Snad tehdy křesťa-
né navázali na nedaleké proslulé pohanské
kultovní místo v jeskyni zvané Býčí skála.

První historické písemné zprávy jsou ze
13. století. Nejstarší je listina papeže Ře-
hoře IX. (1237), který vzal Křtiny pod ochranu
sv. Petra i svou. Další písemné zprávy z toho-
to století mluví o Křtinách jako o hojně nav-
štěvovaném a známém mariánském poutním
místě. Křtinští poutníci byli dokonce obdaro-

část svého srdce. Tak udělil brněnským mino-
ritům mnohé statky. Ty se staly základem ce-
lého jejich klášterního majetku v Brně. Tak se
pan Přibyslav stal zakladatelem a budovate-
lem brněnského minoritského domu. Aspoň
toto dílo spatřil dokončené před svou smrtí.

Kronikář žďárský dodává o panu Přibysla-
vovi: „A když připravil všechno, co chtěl, zesnul
pan Přibyslav za obecného pláče služebnictva
roku 1251 v den svaté panny Juliany, mučed-
nice. Jeho tělo však není pohřbeno zde, poně-
vadž tento klášter nebyl ještě vystavěn, nýbrž
leží v Brně u bratří menších.“

V chrámě bývali ukládáni ti, kteří se o jeho
stavbu zasloužili. Pan Přibyslav nemohl být
pochován ve žďárském kostele, protože ten
ještě nestál. Proto byl zvolen brněnský mino-
ritský kostel za místo jeho odpočinku. O jeho
náhrobku čteme zápis v pamětní knize mino-
ritského kláštera v Brně z XV. století: „U kaza-
telny je pochován urozený pan Přibyslav, za-
kladatel brněnského domu.“ Brněnští minorité
ho počítají mezi své velké řádové dobrodince.

Dnešní návštěvník minoritského kostela
v Brně u svatých Janů si vzpomene na pana
Přibyslava, otce svaté Zdislavy, jenž v Brně
působil a tam i odpočívá. Jeho veřejně pro-
spěšná činnost rytířská, státoprávní, správní,
organizační, budovatelská a podnikatelská se
uplatňovala hlavně v pásmu severovýchodní
Moravy: Brno, hrad Veveří, Křižanov a Žďár.
Neomezovala se však na tuto oblast. Dosa-
hem svého působení blahodárného objímala
celý tehdejší český stát. Projevilo se to zvláš-
tě v dobách těžkého ohrožení českého státu
domácím rozkolem a nájezdy cizích nepřátel.
Tak sloužil ctihodný Přibyslav z Křižanova
Církvi svaté nejen ve své rodině a na Moravě,
ale v celé naší vlasti. Dal našemu národu
a celému světu svatou Zdislavu, vzornou
manželku a matku našich rodin. Tak má cti-
hodný pan Přibyslav význam nejenom národ-
ní, ale i světový. V tom je dnes jeho největší
sláva.

P. Tomáš Bahounek OP

foto: bB



21NEPOSKVRNĚNÁ

váni zvláštními odpustky, jak o tom svědčí lis-
tina biskupa - minority- Antonína z roku 1299.

Hluboký osobní vztah
ke Křtinám měl Jindřich
z Lipé, jeden z nejvlivněj-
ších šlechticů v době vlá-
dy Jana Lucemburského.
Tento první muž po králi
listinou z 1. prosince 1321
daroval křtinskému koste-
lu „vystavenému ke cti
Panny Marie“ mlýn a horu
s lesem. (Les o výměře
38 ha patřil kostelu až do
roku 1949 - tedy více jak 6
století.)

Milostná socha Panny
Marie Křtinské podle jed-
něch pochází ze 13. stole-
tí, podle jiných z 1. polovi-
ny 14. století. Podle
některých je to snad dar
Jindřicha z Lipé. O půvo-
du sochy kolují různé legendy. Starobylost
sochy zdůraznil Jakub Tiehan v knize
„Refugium peccatorum“ Útočiště hříšníků
(z roku 1738). Podle něho socha vznikla
v Palestině z kamene Mariina hrobu, odkud
byla přenesena do Byzance a odtud za obra-
zoboreckých bouří do Uher a následně do
Bukovinky. Zde ji opatrovali poustevníci. Roku
1210 byla přenesena z iniciativy zakladatele
zábrdovického kláštera Lva z Klobouk do
Křtin. V Bukovince je dodnes kaplička s nápi-
sem: „Zde se r. 1210 zjevila Panna Maria
Křtinská.“ Vypravuje o tom i starobylá křtin-
ská píseň: „Pozastav se můj poutníčku...“
Socha je vytesána z tvrdého kamene, nově
byla polychromována v roce 1833. V baroku
byly pro sochu zhotoveny císařské koruny,
říšské jablko a žezlo - symboly nebeské vlády
Krista a Panny Marie. Korunovační klenoty
jsou vyřezávány z lipového dřeva a předsta-
vují hodnotné umělecké dílo. V roce 1997 byly
sundány, restaurovány a nově pozlaceny.
Svátý Otec Jan Pavel II. je při své návštěvě

v Praze požehnal a to dokonce dvakráte. (25.
a 26.4.1997) 31. srpna téhož roku se usku-

tečnila slavnost „Papež-
ské korunovace.“

Největší slávu zažilo
poutní místo v 17. a 18.
století. Tehdy se staly Křti-
ny centrem duchovního ži-
vota celé Moravy. Ze slav-
ných poutí té doby byla
pout organizovaná kardi-
nálem Dietrichstejnem
jako děkovná, kterou sám
přivedl 15. dubna 1621.
Dne 4. září 1645 se zde
konala děkovná pout Br-
ňanů, kterou z města, jež
se ubránilo při švédském
obležení, přivedl statečný
jezuita Martin Středa.

Protože Křtiny byly tak
slavné a navštěvované,
rozhodli se premonstráti,

kteří zde působili od začátku až do doby
Josefa II., (1784) postavit nový chrám. Měli
šťastnou ruku. Vybrali si známého barokního
architekta Giovanni Santiniho. I když chrám
nebyl postaven plně dle původního projektu,
patří křtinské poutní místo k nejkrásnějším
a největším, plným právem zvané „Perla
Moravy.“ V jubilejním roce 1. května 2000 jsme
slavili Velkou děkovnou pout při příležitosti
250. výročí dostavby a benedikce kostela.

Návštěvníci obdivují vedle milostné sochy
Panny Marie i nástropní malby (celková plo-
cha asi 3 000 m2) od Jiřího Etgense. Křtinské
fresky, to je, mohli bychom říci, jedná báseň,
či chorál oslavující Pannu Marii.

Po celý rok přicházejí poutníci. Přijďte i Vy!

Krásná Boží Máti,
perlo křtinských strání, 
ten, kdo srdce dá Ti,
dojde požehnání!

P. Tomáš Prnka, duchovní správce

foto: bB
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Jak je možné udržet si bezúhonnost a zása-
dovost ve světě, který je stále více ovládán kul-
turním, morálním, náboženským a politickým
relativismem?

Musím poděkovat Prozřetelnosti, protože ta mi
postavila do cesty dvě velké postavy, dva opra-
vdové svědky: Pia XII. a Alcida De Gasperiho.

Papež Pacelli měl nadprůměrnou inteligenci
a lásku. Byl jedním z těch mužů, kteří jsou zvlášť
zaneprázdněni, měl předpoklady být úspěšným,
protože měl opravdu povznášející vlohy. Byl to
laskavý a výjimečný člověk.

Po své smrti byl napadán za exkomunikaci ka-
tolíků, kteří byli ochotni přijmout komunismus.
Avšak co mohl dělat? Skrze exkomunikaci varo-
val všechny katolíky před nebezpečím marxistic-
kého učení. Exkomunikace, kterou předcházela
otcovská rada a varování, je především hlas Círk-
ve jako učitelky a matky, která svým dětem říká:
„Buďte opatrní, protože pokud půjdete touto ces-
tou, pak budete mimo Církev, odchýlíte se od je-
jího pravého dědictví.“

Ve spojení s významnou historickou rolí Pia
XII., jsem opakoval slova Guiseppe Saragata,
politika, jenž nebyl katolíkem, ale byl předsedou
Sociální demokratické stany a předsedou
Italských republikánů v letech 1941 - 1971, který
mi při několika příležitostech řekl: „Scalfaro, pa-
matuj si: Více než našim zásluhám vděčíme za
vítězství nad komunismem Piu XII. a jeho zcela
jasnému učení.“

Prezident De Gasperi (1881 - 1954, ilegální
politik během Musoliniho fašismu, který se po

druhé světové válce stal otcem italské ústavy
a procesu Evropské integrace) formoval část
mého života a já se za něho každé ráno modlil.
Nikdy jsem si ho neidealizoval, nemyslel jsem si,
že by byl dokonalý nebo neomylný, ale vždy
jsem ho viděl jako vtělení křesťanského svědec-
tví do politického života, včetně velice těžkých
záležitostí vyžadujících tu nejvyšší zodpověd-
nost. Za zmrtvýchvstání Itálie, po hrůzách války,
vděčíme jemu, čehož dosáhl díky jeho politické
vizi neustálého hledání společných zájmů na me-
zinárodní i na národní úrovni; pracoval pro všeo-
becné dobro, přesněji pro chudé lidi a hlavně se
zajímal o tu velkou myšlenku, mír. Byl to poli-
tický myslitel a stratég velkého formátu, přizná-
vá Itálie, Evropa a celý svět.

Jednou mi De Gasperi řekl: „Když po přijímá-
ní rozjímám, přijdou mi na mysl všechny problé-
my a záležitosti politického života. Nejdřív mě
napadne, že je to rozptylování, ale potom si uvě-
domím, že je vhodnější toto všechno v přijímání
obětovat Ježíši.“

Také si pamatuji na radu, kterou nám dal při
předávání parlamentáře Ústavního shromáždění,
který platil po druhé světové válce; dnes se mi
zdá velice trefná: „Je také velice důležité, aby
váš soukromý život byl v souladu s principy,
které hlásáte ve svém veřejném životě.“

Jak je možné, že tolik katolických politiků
upadá do korupce a egoismu?

Je to hrozné, ale odklon od morálních hodnot
je vždy možný. Jeden příklad: Během debaty
o Katolické akci, v době Ústavního shromáždění

Může mít dnešní politik morální přesvědčení a bezúhonnost? Tato otáz-
ka byla položena v den Jubilea politiků bývalému italskému prezidentu
Oskaru Luigimu Scalfarovi.

Když byl v roce 1946 Scalfaro smírčím soudcem, stejně tak prezidentem
Katolické akce ve své diecézi v severní Itálii, poslední věc, o kterou by se za-
jímal, byla politika. Ale italská přestavba v poválečných letech volala po mu-
žích s pevným morálním postojem, a tak se mladý soudce nabídl k dispozici
občanské společnosti. To byl začátek jeho politického odevzdání se, které trvá
již 55 let; polovina století křesťanského svědectví neseného otevřeně na ve-
řejnost, vrcholící jeho zvolením prezidentem pro volební období 1992-1999.

Rozhovor s Oscarem Luigim Scalfarem
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(1946), nějaký člověk říkal něco v tomto smyslu:
„Je to velmi dobré, všechno to jsou opravdu
krásné myšlenky: nauka, morálka, ale politika
nemůže být praktikována s tímto milým smýšle-
ním. Kdo chce být politikem, musí být ostrý
a lstivý.“ Odpověď mě dostihla hned při následu-
jící příležitosti: „Buď opatrný, lstivost je jistou
známkou kvality inteligence, ale má velké ome-
zení, nikdy nemyslí na dobro jiných, ale vždy jen
na svoje.“ Myšlenka „být chytřejší“ je opravdu
lákavá, ale první, kdo se do této léčky chytí, jsou
právě ti, kdo si tuto cestu zvolí.

Při hledání životní cesty, tváří v tvář mnoha se-
riózním a ortodoxním cestám, by měl křesťan
přemýšlet i o politickém životě. Jednou jsem sly-
šel toto zvolání: „Ale politika není dominikánský
ani františkánský třetí řád!“ Nicméně nemůžeme
dělat žádné kompromisy v otázce souhlasu
s křesťanskými hodnotami a při svědectví o nich.
Kdekoliv jsou křesťané zapojeni do politiky, je
důležité, aby tam vždy byl někdo, kdo je ochoten
obětovat všechno pro pravdivé svědectví. Co učí
Církev? Následovat Krista. A to musí být dove-
deno až od konce, vždy a všude, včetně politiky.
Kristus byl ukřižován, protože svědčil o pravdě
a lásce po tři roky svého veřejného života.

Není náhodou, že Tomáš More byl vybrán za
patrona lidí angažovaných v politice. Tomáš
More byl zásadový; nešel cestou kompromisů.
Nakonec jediné, co udělal, bylo, že svědomitě
splnil svou povinnost. Zde je hrdinství! Přišel
o hlavu právě proto, že byl věrný katolicismu
a Římu.

Co si myslíte o Papežových slovech politi-
kům u příležitosti jejich Jubilea?

Papež jim řekl to, co bylo řečeno nám v roce
1946, když jsme se začínali angažovat ve veřej-
ném životě: „Jděte do parlamentu sloužit; neza-

pomínejte na podstatu zákonů; mějte dveře otev-
řeny, protože demokracie znamená spolupráci;
nemyslete na vaše osobní zájmy, ale na zájmy
celé společnosti. Jděte do parlamentu s čilým du-
chem, způsobilým udělat vstřícný krok ke splně-
ní svého úkolu, ale také s duchem schopným
odejít s elegancí a skromností, se zpěvem chvály
Pánu. bez zlomení svého „duchovního femuru“,
což je jedna z nejnebezpečnějších zlomenin.“

Jakou radu byste dal mladým katolíkům,
kteří chtějí vstoupit na politickou dráhu?

Především, kdo chce být dobrým politikem,
musí být celistvým a uspořádaným člověkem;
přesněji, uspořádaným v souladu s křesťanskými
hodnotami, takže může být silný vnitřně, aby byl
schopen odporovat pokušení moci. Silný Boží
milostí, která dobývá a pomáhá skrze modlitbu
a svátosti. Moc kvůli moci je něco ďábelského, je
to hřích pýchy, znamená to především myslet jen
na sebe, na vlastní kariéru, na vlastní zájmy.
Opakem je služba společnosti!

Formace lidí je součástí přirozených práv a po-
vinností rodiny, jmenovitě rodičů. Je to také zá-
kladní povinnost Církve, jež je matkou a učitel-
kou a jejíž úkolem je celistvá výchova vlastních
dětí.

Odpovědnost Církve je na tomto poli velká.
Kdo lépe než Církev může utvářet cítění křesťa-
na, že jako občan nemůže sedět doma se založe-
nýma rukama, vždyť všeobecné dobro závisí na
každém z nich, a že služba společnosti je povin-
ností každého?

Tato výzva je velká a potřebuje mladé, kteří
jsou připraveni plnit politickou funkci jako po-
slání, připraveni následovat myšlenky Evangelia
s velkomyslností, i když budou zastrašováni rizi-
kem, vyplývajícím z takového postoje.

převzato od agentury ZENIT, překlad H. Horáková

Lord Thomson William Kelvin (1824-1907)
Fyzik, objevitel několika přírodních zákonů.

„Všude kolem sebe nacházíme přesvědčivé důkazy o rozumu
a moudré účelnosti věcí, které poukazují na to, že v celé přírodě účin-
kuje svobodná vůle a zároveň nás učí, že všechny živé bytosti závisí na
věčném Stvořiteli a Vládci.“



24 IMMACULATA

Ze zadumání ho vy-
trhl zpěv mužských
hlasů podivně kontra-
stujících s ponurým
místem, kde se na-
cházel. Nejistým kro-
kem došel k oknu
a chytil se mříží. Dole
šli, eskortováni stráž-

níky, se svícemi v rukou kartuziáni, odsouzení na
smrt. Znal je. Strávil u nich v klášteře čtyři roky. „Ve-
lebí má duše Pána...“ oslavná píseň se odrážela
ozvěnou o zdi londýnského Toweru. Tomáš More
stiskl prsty na železných mřížích. Bylo mu jasné:
Nyní je na řadě on.

Schopný a obdivovaný muž
Nic nepředpovídalo takový konec. Tomáš More,

nazývaný také Morus, byl znám a obdivován v celé
Evropě. Jeho dílo „Utopie“ - nejlepší kniha té doby,
proslavilo jeho jméno. Nejbystřejší hlavy vzdávaly
hold jeho vzdělání, jeho znalostem a neobyčejně
podmanivé osobnosti. „On je pro mě tak drahý, že
kdyby mi nařídil, abych tančil a zpíval, s radostí
bych to udělal,“ rozplýval se nad ním největší z vel-
kých humanistů, rozvážný Erasmus z Rottredamu.
A není se co divit. Každý, kdo se seznámil
s Tomášem, byl nadšen nejen jeho vědomostmi, ale
i jeho smyslem pro humor. Jeho dům v Chelsea
u Londýna byl asi nejpohostinnějším místem
v Anglii. Vždy plný smíchu, zábavy, ale také uče-
ných disputací. Hosté nevěřili svým očím, když vi-
děli, jak Morusovy dcery v hovoru zcela plynně pře-
chází z latiny na řečtinu a zpět. Jak je to možné?
Ženy? Nemohli to pochopit. Tomáš miloval svoji ro-
dinu celým srdcem, a proto se dělil se svými nej-
bližšími o vše, čím žil. Jeho druhá žena, se kterou
se oženil jako vdovec s ohledem na své čtyři malé
děti, byla poněkud nevrlá a kapánek těžkopádná na
učení, ale i ji se Morusovi povedlo odzbrojit svým
humorem. Podařila se mu i větší věc: naučil ji hrát
na flétnu a na několik strunných nástrojů.

Kladivo na úplatkáře
Morus měl ještě jednu důležitou vlast-

nost: byl nezlomně poctivý. V mládí, jako
novopečený, ale již výborný advokát, byl
zvolen do parlamentu. Hned na začátku
se střetl se samotným králem
Jindřichem VII., který se snažil vymoci
od Horní sněmovny uložení daní na po-
krytí výdajů nějakých nesmyslných
zábav. Tomáš to považoval za nespráv-
né a přednesl svůj projev takovým způ-
sobem, že členové sněmovny králov-
skou žádost zamítli a ten, najednou
pohnutý „jímavou láskou ke svým pod-
daným“, se svého požadavku vzdal.
Svou jímavost si král vynahradil na
Tomášově otci, kterého na základě ma-
licherné záminky nechal uvěznit. Syn jej
musel vykoupit za velmi vysokou cenu
a potom pro jistotu raději zmizel králi
z očí. Vstoupil do kláštera kartuziánů
a spolu s nimi vedl přísný život plný od-
říkání a modliteb. Po čtyřech letech zjis-
til, že takový život pro něho není, vrátil
se mezi lidi a oženil se.

Neexistovala cena, pro kterou by pro-
dal své svědomí. Jednou mu někdo po-
slal rukavici plnou zlatých mincí. Morus
si ponechal rukavici, ale obsah ostenta-
tivně vysypal do rukou posla. Podobně
se zachoval s drahocennou číší plnou
vína. Nápoj vypil, poděkoval a nádobu
vrátil. „Kdyby měl rozhodnout mezi
vlastním otcem a ďáblem, a v právu by
byl ten druhý, rozhodl by ve prospěch
ďábla,“ říkali o něm s uznáním.

Bič na úředníky
Milovali ho lidé, zamiloval si ho i nový

král, mladý Jindřich VIII.. Také on, po-
dobně jako mnoho humanistů, začal
navštěvovat Morusův dům, kde se spolu
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procházeli a diskutovali. Král s úspě-
chem využíval jeho služeb při diploma-
tických misích. Po několika letech přišla
nominace: Tomáš More byl jmenován
královským kancléřem. Po králi se stal
první osobností v zemi. Velice se tomu
bránil, neboť byl vzácným případem člo-
věka, kterému vůbec nezáleželo na poc-
tách. „Dosud se nikdo tolik nenamáhal,
aby se dostal na královský dvůr jako on,
aby se z něho dostal pryč,“ psal
Erasmus z Rottredamu. Král však byl
neústupný. Když mu předával kancléř-
ský prsten, srdečně ho objal. „Nejprve
Bůh, potom král,“ řekl. Když se na jme-
novací slavnosti sešli všichni hodnostá-
ři, uslyšeli podivně znějící slova: „Kdyby
nebylo královské náklonnosti, toto křes-
lo by bylo pro mě stejně milé, jako pro
Demokla meč nad ním visící.“ Prorocká
slova. Prozatím však, kromě Tomáše,
nikdo žádný meč neviděl. Morus, jakko-
liv vždy slušný a plný humoru, vzal do
parády úředníky přivyklé donekonečna
odmítat žadatele a ve velmi krátké době
vyřešil všechny záležitosti, po mnoho let
čekající v královské kanceláři. Byl to
konec úplatkům a protekcím. Nastalo
těžké období pro kariéristy. Jindřich VIII.
se z toho radoval a tleskal do dlaní.
Mohlo něco ohrozit takového kancléře?

Poslední překážka
Začaly se sbíhat mraky. Jindřich VIII.

se nemohl dočkat mužského potomka,
nástupce trůnu, a proto chtěl vynutit na
Římu, aby prohlásil jeho manželství
s Kateřinou Aragonskou za neplatné.
Papež odmítl. I když, po pravdě řečeno,
spíše z důvodů politických než nábo-
ženských. Jindřich se tedy odtrhl od
Říma a sám sebe prohlásil za hlavu
Církve v Anglii. Všichni poddaní byli vy-
zváni ke složení přísahy věrnosti takto
proměněnému králi, což se rovnalo de-
klaraci o změně náboženství. Téměř

všichni biskupové, kněží, šlechta a už ani nemluvě
o obyčejných lidech, to lehce překousli. Napomá-
haly tomu různé důvody. Podepsala se na tom léta,
ne-li celá století pohoršení od lidí církve, intriky
a války o Petrův trůn. Zbožnost se stala pro mnohé
jen fasádou, za níž se nacházela jen chtivost
a touha po moci. Navíc se Angličané cítili být stále
více Římem podceňováni. Takže Anglie den po dni
přestávala být katolickou zemí. Přísahat králi odmít-
li jen někteří řeholníci, jeden biskup a jeden člověk
světský - Tomáš Morus.

Když viděl, co se děje, vzdal se Tomáš úřadu
kancléře a odešel z veřejného života. Nechtěl svou
přítomností dávat souhlasit k tomu, co ve svém svě-
domí nemohl uznat za pravé. Ještě jako kancléř
začal zkoumat otázku Petrova primátu v souvislosti
s otázkou Jindřichova manželství. Došel tehdy k zá-
věru, že papežská vláda byla ustanovena Bohem
bez ohledu na to, je-li papež hoden zastávat svůj
úřad nebo ne. Dříve v tom tak jasno neměl. Nyní za
svou jistotu musel platit.

Nevinný zrádce
„Má být vlečen po zemi, potom pověšen, ale

dříve, než se udusí, má být provaz přeříznut. Břicho
má mít rozpárané, vnitřnosti vytrhané, pak má být
čtvrcen, části jeho těla mají být pověšeny na čtyřech
branách města a hlava na Londýnském mostě,“
přečetl rozsudek jeden ze soudců. Takový byl trest
za „velezradu“.

Tomáš Morus si nepřál mučednickou smrt. Nebyl
si jist, zda ji bude schopen unést. „Ale jestliže mě
Bůh k tomu vede,
důvěřuji, že mi ve
svém milosrdenství
neodepře svou po-
moc,“ napsal ve vě-
zení. Pokud tedy mo-
hl, vyhýbal se výpo-
vědím, na základě
kterých by mohl být
odsouzen. Neměli
proti němu argumen-
tu. Nedal se chytit do
žádné léčky. Museli
tedy použít falešné Ji
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svědky. Rozsudek byl vynesen. Nyní Tomáš
zcela otevřeně a s výřečností výborného práv-
níka řekl přímo do očí odsuzujícím ho lordům
slova o protiprávnosti jejich jednání. Nakonec
se zadíval do očí svým soudcům a řekl
s úsměvem: „Pánové, svatý Pavel souhlasil se
smrtí Štěpána, přesto jsou oba v nebi. Modlím
se, abychom se i my mohli spolu setkat ve
věčné radosti.“ Takto byl odsouzen nejšle-
chetnější člověk Anglie, jehož jediným provi-
něním byla věrnost svému svědomí. Nevíme,
zda některého z hodnostářů obeznámených
s evangeliem neuhodila do očí podivná po-
dobnost tohoto procesu s událostí, jež se ode-
hrála před mnoha stoletími v Jeruzalémě.

Smrtelný vtipálek
Vrány krákaly a kroužily nad popravčím le-

šením. Na vyvýšenině u špalku čekal kat se
sekerou. Bývalý kancléř měl být sťat bez týrá-
ní, neboť s ohledem na bývalé přátelství král
pozměnil rozsudek. Pod lešením se Tomáš
loučil s rodinou. Ještě předtím jedné z dcer
odevzdal žíněnou košili, kterou vždy nosil pod
bohatým oblečením. Jeho syn před ním po-
klekl a prosil o požehnání. Tomáš vložil své

chvějící se ruce na jeho hlavu a učinil zname-
ní kříže. Poslední objetí, slova smíchaná se sl-
zami. Ale Tomáš už neplakal. Obdržel milost
mučednictví. Ohlédl se s jasným zrakem
kolem sebe. „Modlete se, abych zemřel věrný
katolické víře. A aby také král zemřel v kato-
lické víře,“ řekl. Když vystupoval na popraviš-
tě, poprosil důstojníka o pomoc. „Zpátky to už
zvládnu sám,“ zašprýmoval. Tento poslední
vtip završil Tomášovo dílo, kterého jeho sou-
časníci nazývali „člověkem na každou hodi-
nu“. Skutečně, zůstal sebou až do konce.
Nezměnilo ho ani bohatství, ani sláva, ani
moc. Nezkazil ho ani strach ani obava ze ztrá-
ty svého vlastnictví. Nepoddal se diktátu větši-
ny. Neprodal svědomí, i když „všichni“ je pro-
dávali, nevěřil našeptávání „přátel“, aby
podepsal, protože „všichni“ podepisují. Zůstal
věrný, i když by mohl velmi jednoduše ospra-
vedlnit svou nevěru. „Hle, plný člověk!“ řekl
s uznáním papež Pius XI. čtyři století později,
tj. roku 1935. V současné době, v říjnu roku
2000, prohlásil Řím tohoto obdivuhodně mo-
derního člověka patronem politiků.

František Kucharczak
překlad z Gość Niedzielny bB

MODLITBA ZA VŮDCE
Nedaleko Žarošic, známého moravského mariánského poutního místa, se kdysi po bitvě

u Slavkova sešel rakouský císař František s francouzským císařem Napoleonem. Onu událost
doposud připomíná mramorová pamětní deska, umístěná na zdi bývalého panského dvora. Tam,
pod lipami, bývala poslední zastávka našich poutníků, kteří pěšky putovávali pravidelně na
Zlatou sobotu ke „Staré Matce Boží“. My, jako kluci, jsme se na tu zastávku vždy moc těšili.
Nejen proto, že to byl oddech po dlouhé cestě, ale hlavně proto, že tam u té pamětní desky se
„starší bratří“, jak se říkalo těm předmodlívačům a předzpěvákům, co vedli pouť, pravidelně
modlili za to, „aby Pán Bůh potentáty při zdravém rozumu zachovati ráčil!“. Moc se nám
líbilo to slůvko „potentáti“, i ten úmysl, a my jsme na sebe s tajemným smíchem pomrkávali.

Když se dnes, po mnoha desetiletích, dívám zpátky a zároveň se dívám i kolem sebe, jak
a kvůli čemu se třeba jen ti naši politici dohadují, vidím, jak je ta modlitba a hlavně její úmysl
stále aktuální. Potentáty sice u nás nemáme, ale snad nebude škodit, když se budeme všichni
modlit na úmysl, „aby Pán Bůh všem, i našim politikům a státníkům, zdravý rozum dal a za-
choval!“

Z deníku otce Jana Topenčíka
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Sylvo, možná mi dáš za pravdu, že dnes je
mnoho lidí, kteří si myslí, že Boží přikázání jsou
zastaralá a jsou projevem nepřejícnosti Boha
vůči člověkovi. Bůh, podle tohoto názoru, ne-
přeje a závidí především mladým lidem lásku,
kterou si chtějí projevovat i navenek, když dává
tak vážná omezení jejich projevu v podobě při-
kázání nesesmilníš a nezcizoložíš. Dovol mi
uvést příklad z běžného života. Člověk si koupí
například radiomagnetofon nebo automatickou

pračku. V obchodě si nechá výrobek předvést
a vyzkoušet. Podívá se, jestli mu dali do krabi-
ce všechno příslušenství a návod na použití a,
samozřejmě, zvlášť si dá pozor na záruční list,
který si pečlivě uschová.

Je celkem samozřejmou věcí, že si člověk
před prvním použitím automatické pračky pře-
čte návod k obsluze. Nejen, že si ho prostu-
duje, ale podle něho i postupuje, aby se mu
náhodou nestalo, že něco pokazí. Máme cel-
kem přirozenou důvěru k výrobci, že nám dal
všechny potřebné a důležité rady, aby nám
jeho výrobek co nejlépe a nejdéle sloužil.
Vůbec si nemyslíme, že nám dává rady z ně-
jaké závisti, anebo proto, aby nám ukázal, že
jsme neodborníci a nešikové. Rady a pravidla
na použití výrobku nám výrobce dává proto,
abychom byli s jeho výrobkem spokojeni.

Tak to chodí nejen s automatickou pračkou
nebo radiomagnetofonem, ale i s televizorem,
autem, počítačem a mnohými dalšími výrob-
ky. A ještě jedno: dodržování pokynů výrobce
je jednou ze základních podmínek poskytnutí
záruky. Jestliže výrobce předepisuje do moto-
ru auta určitý druh oleje a člověk by si řekl, že
mu ten olej smrdí a vůbec, že se mu nelíbí, ale
líbí se mu šampaňské, které mu příjemně
voní, a proto ho nalije do svého auta místo
oleje, potom se samozřejmě nemůže divit, že
se ze svého auta nebude dlouho těšit. Motor
se zadře a auto bude pokažené. A nemůže se
ani divit tomu, že výrobce mu odmítne auto
bezplatně opravit.

Podobně je to i s životem člověka. My věřící
věříme a víme, že život nemáme sami od sebe,

Duchovní otče, musím ti povyprávět, co mi minule řekl Igor. On by prý i věřil, ale přikázání
nemůže přijmout, protože ho omezují. On přece chce být svobodným člověkem, chce usku-
tečňovat svoji svobodu podle svého uvážení, dělat to, co sám chce. Kdo mu má co přikazovat
a zakazovat, vždyť už není malým chlapcem. Už má dost všech těch příkazů a zákazů. Byla
jsem na rozpacích, jak mu vysvětlit, že přikázání jsou dobrá, i když někdy těžká, především
nyní, když se v nás obou probouzí přímo vášnivá láska a touha po jejích tělesných projevech.
Prosím tě, poraď mi, jak to mám Igorovi vysvětlit.

foto: -jg-



28 IMMACULATA

Milé děti, už doopravdy začalo třetí ti-

síciletí. Loňský rok jsme sice slavili jako jubi-
lejní, byl to poslední

rok druhého tisíci-
letí, ale teprve od
1. ledna 2001 ži-
jeme ve třetím.

Když nynější ná-
stupce svatého

Petra, Jan Pavel II.,
mluví k dětem a mlá-

deži, říkává: „Vy jste ženy
a muži třetího tisíciletí.“ Vy,

děti, které čtete tyto
řádky, se za několik roků

stanete
do-

spělý-
mi ženami

a muži. Pán Bůh
to tak zařídil, pro-
tože je nesmírně
moudrý a má nás
všechny úžasně

rád.

Čím budete, až
budete velcí?
Některý

chlapec
nebo

dív-
ka touží
po určitém

povolání
a představuje si, čím bude a co bude dělat.
Mohou to být nejrůznější plány: být strojvůd-
cem, automechanikem, kosmonautem, sta-
vitelem, prodavačkou, strojním inženýrem,
zdravotní sestrou, sportovním reportérem,

učitelkou nebo učitelem, řeholní sestrou, let-
cem, chovatelem koní, kadeřnicí, ošetřova-

ale že původcem života je Bůh. A jako původ-
ce mu zcela určitě nejlépe rozumí. Jestliže nám
tedy svěřil do rukou tento vzácný dar, má
zájem na tom, abychom ho dobře používali
a abychom byli šťastni. Boží přikázání jsou
vlastně určitým návodem k používání lidského
života. Podobně jako návod na použití automa-
tické pračky není projevem nepřejícnosti výrob-
ce ani Boží přikázání nejsou projevem nepře-
jícnosti, ale naopak přejícnosti a lásky.

Tak je to například, pokud vím, i ve tvém
vztahu k tvé nejmladší sestře Janě. Pama-
tuješ si, když jela v létě na tábor a ty jsi jí ba-
lila věci, co všechno jsi jí říkala? Dala jsi jí po-
učení, na co si má dávat pozor, kde má
peníze, aby se teple oblékala, když bude
chladno, kde má svetr a kde zase pláštěnku.

No a aby nezapomněla napsat domů. Byla to
celá hromada dobrých rad a poučení. Avšak
ani ty, ani Jana jste to nebraly jako projev ně-
jaké závisti nebo nepřejícnosti či nelásky,
vždyť jste se obě těšily, že to bude fajn. Jana
se těšila na pěkné prázdniny a ty jsi jí to ze
srdce přála. A právě proto, že jsi jí ze srdce
přála hezké prázdniny, dávala jsi jí tolik do-
brých rad. Při loučení jste se objaly a políbily.
Tedy žádná stopa po nepřejícnosti a nelásce.
Když myslíme na Boha, který je náším do-
brým a laskavým otcem, což by mohla být řeč
o nějaké nepřejícnosti a nelásce, když nás tak
otcovsky vypravuje na cestu životem?

Měj se hezky. Pozdravuj Igora a popřemýš-
lejte o desateru.

P. Ladislav Csontos
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telem nebo ošetřovatelkou
zvířat v zoologické

zahradě, kon-
struktérem,  módní
návrhářkou atd.

Ale někdo ještě
neví, čím by chtěl být.
Jednou se mu líbí
nějaké povolání,
jindy zase jiné.

Co dělat? Modlit
se, prosit, aby mi Pán
Bůh nějak ukázal, čím
mám být. A On to

včas ukáže.
Je velice

dobře,
když se za to modlí

i ten, kdo si
myslí, že už ví,

čím bude. Někdy
může Pán Bůh mít
pro někoho i krás-
né překvapení.

Jeden z našich Otců
biskupů chtěl být pů-
vodně hercem, ale
Pán Bůh to zařídil
tak, že je biskupem.
O svatém Františkovi si všichni myslili, že

jako syn bohatého obchodníka bude majite-
lem velkého obchodního domu, ale Pán Bůh

měl pro něho připraveno něco lepšího:
nebyl bohatý, ale stal se světcem, ke které-
mu se modlí lidé ve všech ze-
mích, a celý svět se na

něho dívá s vel-
kou úctou

a láskou. Už
za jeho po-

zemského ži-
vota mu Bůh

dával mnoho
radostí, mnozí ho
měli velmi rádi

a teď je v nebi naším
přítelem, pomocníkem
a ochráncem. Také pro

Pannu Marii bylo překvape-
ním, když se dozvěděla, že
je vyvolena, aby se stala

Matkou Boží.
Odpověděla: „Jsem

služebnice Páně,
ať se mi stane

podle tvého
slova.“

Prosme
ji

o pomoc,
abychom
s podob-

nou pohoto-
vostí přijímali Boží plány.

Drahé děti, „ženy a muži třetího tisíciletí“,
půjdete-li do dalších let
s přáním: „Chci být tím,
co Pán Bůh pro mne
připravil“, najdete
cestu k povo-
lání, ve
kterém
budete
šťastní
a ve kterém

půjdete tím
bezpečněji k věčné radosti v nebi.

To Vám srdečně přeje a s Vámi se za to
modlí

Váš P. Bohumil Kolář
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Chtěla bych veřejně poděkovat za mimořádnou
ochranu Panně Marii v průběhu těhotenství a při
porodu. Ve Vašem časopise jsem mnohokrát našla
posilu nejen v článcích, ale i čtením příběhů ze ži-
vota. Měli jsme tři zdravé děti, když se ohlásilo
čtvrté. Bohužel již v osmém týdnu těhotenství
jsem začala silně krvácet a samovolně potratila.
Lékaři mi doporučili alespoň šest měsíců počkat
s dalším miminkem. Tuto velkou ztrátu jsem se
snažila přijmout s odevzdaností a důvěrou, přesto
jsem ji s postupem času pociťovala stále bolestně-
ji. Po půl roce jsem znovu otěhotněla a vše jsem
svěřovala spolu s manželem Panně Marii. Brzy se
opět objevilo krvácení. To nás hodně vyděsilo,
zvláště po minulých zkušenostech. Hned jsem se
obrátila na Pannu Marii a svatého Norberta.
Krvácení rychle ustávalo, přesto jsem jela hned
k doktorovi. Ten mi dal prášky, které mi měly po-
moci. Časem jsem nabyla přesvědčení, že vlastně
nešlo o nic vážného. Z této domněnky mne po
dvou měsících vyvedla paní doktorka při ultrazvu-
kovém vyšetření. Ještě v této době byly patrné sra-
ženiny v placentě. Jsme vděční Panně Marii
a sv. Norbertovi za jejich ochranu. Těhotenství
dále probíhalo vcelku dobře, i když nás opět asi
v šestém měsíci vylekalo slabé krvácení. Prosila
jsem o pomoc při porodu a také se za nás hodně
lidí modlilo. Byla jsem si jistá dobrým průběhem
porodu, ale všechno bylo opět trochu jinak, než
jak jsem si to představovala - komplikace při po-
rodu i další v šestinedělí. To vše nepříjemné však
nemůže převážit radost a vděčnost za to, že máme
živé a zdravé miminko. Při porodu se ukázalo,
kolik chybělo, abychom o našeho drobečka přišli.
Měl omotanou pupeční šňůru (jistě dost dlouho,
protože i pupíček měl vytažený na 4cm).

Jsme opravdu šťastní a vděční. 
Děkujeme, Panno Maria.

Němcovi, Znojmo

Ráda bych touto cestou veřejně poděkovala
Panně Marii, sv. Josefovi, sv. Norbertovi, sv. Fran-
tiškovi, sv. Pavlovi, sv. Terezičce, sv. Maxmiliánu
Kolbemu a andělům strážným za narození zdravé-
ho synka Pavlíka. Očekávali jsme s manželem na-
rození našeho prvního děťátka. Měsíce těhotenství
probíhaly v pořádku až do osmého měsíce.
V tomto období nastaly potíže s tlakem a pohyby.
Lékaři se obávali velkých zdravotních komplikací.
Proto jsem slíbila naší Nebeské Mamince, že když
vše dobře dopadne, veřejně Jí poděkuji. Synek se
narodil císařským řezem, úplně zdravý. I já jsem
se velice rychle a bez problémů zotavila. A teď
nám Pavlíček přináší samou radost.

Panno Maria, díky a prosíme o Tvou další
ochranu naší rodiny.

Vděční Jana a Pavel Kubíkovi, 
Nové Město na Moravě

Chci poděkovat Panně Marii za naši narozenou
holčičku Danušku, která se narodila zcela zdráva.
Před porodem se lékaři domnívali, že bude mít
Downův syndrom, neboť podle ultrazvuku byla
malo vyvinutá. Díky modlitbám k Panně Marii vše
dobře dopadlo. Danuška měla 3460g a měřila 49
cm a ani pupeční šňůra, kterou měla omotanou
kolem krku, jí neublížila.

Z celého srdce děkuji.
Marie H., Pavlišov

Chtěl bych se s Vámi všemi podělit o vřelé po-
děkování za záchranu života našeho syna Jiřího,
otce tří dětí, snažícího se o to, aby celá rodina žila
podle víry.

Náš syn jezdí osobním autem po dálnici Brno -
Praha a zpět. V osobním autě má jako ochránce
plaketu sv. Kryštofa. Dne 11. května 2000 se vy-
dává opět na známou cestu. Při návratu do Brna
načerpá plnou nádrž benzínu. Za Jihlavou smě-
rem k Brnu jede před ním nákladní automobil
s plně naloženým návěsem. Předjíždí jej. Najede
do levého jízdního pruhu. Když právě míjí zadní
koncová kola návěsu, ozve se rána. Co se děje?
Nákladní auto s návěsem nezvratně vjíždí do le-
vého pruhu a kříží jízdní cestu osobnímu autu,
mačká jej do svodidel, která dělí dálnici na směr
Brno - Praha a Praha - Brno. Tato svodidla jsou
v těchto místech plechová. Těsně před tím byl
most a dálnice zde byla rozdělena mezerou umož-

30
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ňující vtlačení takto rozmačkaného vraku do me-
zery mezi částmi mostu a případně i propadnutí.
A zase o 10 m dále od místa zastavení havarova-
ných vozidel jsou plechová svodidla nahrazena
betonovými. Těžko domyslet, co by všechno
mohlo nastat, kdyby k havárii došlo právě mimo
tento prostor.

Jaké byly synovy úvahy po dobu autonehody?
Měl pocit jakési jistoty. Jako by mu cosi říkalo:
„Neboj se.“ Jeho největší snahou bylo po zastave-
ní nákladního návěsu (jeho auto už nebylo ovlada-
telné, bylo vklíněno pod návěsem), okamžitě
opustit vrak vozidla pro možnost výbuchu a požá-
ru. Vždyť je plná nádrž benzínu. Dveře nejdou
otevřít. Zbývá střešní okénko. Syn vylézá a má
pouze nepatrné oděrky.

Po předání vraku osobního auta do autoopravny
přichází technik společnosti a vrací synovi nepo-
rušenou plaketu sv. Kryštofa.

Napsal se souhlasem syna, Jiřího Kněžíčka,
otec

Oldřich Kněžíček

Před mnoha lety, v mládí, jsem zůstala sama
s jednoměsíčním synem. Manžel nás opustil.
Mnozí mi radili, že já za to nemohu a abych se
znovu vdala. To víte, rádců bylo dost. Bylo to pro
mne těžké období rozhodování. Jednou večer,
když syn byl už větší, klekla jsem si k pohovce
a vroucně se modlila vlastními slovy k Bohu, aby
mě chránil a nedopustil, abych někomu nebo
vůbec nedělala pohoršení, tím že bych se opět
vdala. Pán mne vyslyšel. Pohoršení nedopustil.
Zůstala jsem sama celý život, bez muže živitele.
Nelitovala jsem a litovat nebudu navěky. Kdo se
vroucně modlí, věří, doufá, není oslyšen. Díky
Pane Ježíši, díky Panno Maria a sv. Josefe.

Marie Františka, Nemojany

Jsem velmi vděčný naší přesladké Mamince
Panně Marii, která se postarala o to, že naše man-
želství neskončilo v troskách. Nikdy jí za to ne-
přestanu děkovat, protože to, jakým způsobem se
to všechno stalo, že můžeme být znovu jako rodi-
na, je opravdu dílem velké lásky a přímluvy Té,
která se tak pečlivě stará o své děti. Prosíme,

Panno Maria, ochraňuj všechny rodiny a prosíme
o přímluvu pro všechny, kteří ji potřebují.

Panno Maria, vřele Ti děkujeme.
Emanuel a Drahomíra

Nebeská Matinko, Panno Maria Ustavičné po-
moci, děkuji Ti za Tvou ochranu a pomoc při stu-
diu i dalších životních situacích.

Jsem vdaná, mám dvě děti, prosím, dej mi zdra-
ví a sílu vychovat z nich dobré a laskavé lidi -
křesťany.

Chci touto cestou ještě jednou poděkovat Tobě,
Panno Maria a Pánu Bohu a moc prosím o Vaši
mocnou ochranu pro svoje děti, sebe, manžela
a svou rodinu. Také prosím o velikou milost
a uzdravení svého otce, který onemocněl těžkou
chorobou. Tisíceré díky.

Monika ze Slezska

Ráda bych prostřednictvím Vašeho časopisu po-
děkovala Panně Marii za vyslyšení mé prosby. Její
mocná přímluva osvobodila mého bratra od alko-
holu a zachránila jednu rodinu od bolesti a roz-
chodu. Stále svěřuji celou naši rodinu do Její
ochrany a prosím Tě, Panno Maria, buď stále naší
mocnou přímluvkyní a Matkou.

Martina z S. Loze

Chci upřímně a z celého srdce poděkovat touto
cestou naši přímluvkyni u nebeského Otce, Panně
Marii za Její ochranu a přímluvu. Můj manžel
a syn po vojně byli dlouho bez práce, ale když
bylo nejhůř, pomohla Matička Boží, kterou jsem
prosila o pomoc. Její medailon nosím už více než
rok a každý den jej políbím a prosím o ochranu
svých drahých i svou.

Matičko Boží, děkuji Ti.
Tvá vděčná Daniela, Vrbice

Chci poděkovat Panně Marii za sílu modlitby
při přijetí zprávy od lékaře, který nám dal nulovou
šanci mít děťátko. Na radu našeho známého kněze
jsme vykonali duchovní přípravu, kterou jsme za-
končili svatou zpovědí a zasvěcením se Nebeské
Královně, aby Ona nás vedla Božím plánem. Po
necelých dvou letech vyřizování a čekání jsme od
Ní na vánoce 2000 obdrželi nejkrásnější vánoční
dárek - krásnou 4 měsíční holčičku Alžbětku. Dále
chci poděkovat za usmíření v rodině, za to, že jsme
zase našli cestu k sobě, za ochranu v práci, za
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zdraví, za to, že když člověk s pomocí Boží řekne
Bohu ANO i za cenu obětí, obdrží několikanásob-
ně víc.

Díky Tobě, Maria, za Tvoji mateřskou ochranu
a pomoc, a prosím, provázej nás stále svojí pří-
mluvou.

Anna T., Mělnicko

Svou vděčnost také vyjadřují: Anna Kopcová,
Marie Mušálková, Božena Stojaspalová, Ludmila
Kopřivová, Marie Vítková, Ludmila Smahelová,
Jitka H., Emilie Valíková, Petra Valášková, Lída
Kalendová, A. Koukalová, Markéta Fuchsová,
Marcela Vajdová, Františka Holanová.

O modlitbu prosí: Anna Postůvková - za
uzdravení dítěte, Rosálie Kukačková - ze uzdrave-

ní syna Františka, Marie Polachová, Petra
Valášková, Miluše Pavlišová.

Poznámka:
Na nepodepsané dopisy a příspěvky bohužel

nemůžeme reagovat (pouhé jméno je také ano-
nym). Prosíme proto dopisovatele, aby ve svých
dopisech vždy uváděli celou svou adresu, kte-
rou považujeme za důvěrné sdělení. Pro pří-
padné zveřejnění uveďte, jak máme váš příspě-
vek podepsat (nejlépe celé jméno, např. Jan
Novák, Brno). Děkujeme za pochopení.
Poděkování a prosby o modlitbu zveřejňujeme
bezplatně, avšak redakce si vyhrazuje právo vý-
běru příspěvků dle vlastního uvážení.

Vážení čtenáři a rytíři Neposkvrněné,
děkujeme Vám za všechny Vaše pozdravy

a přání k Vánocům a do nového roku, také za
každý projev Vaší přízně, který nás vždy mile po-
těší.

V tomto čísle Immaculaty Vám zasíláme slo-
ženku, prostřednictvím které můžete přispět na
náklady spojené s vydáváním našeho časopisu.
Srdečně děkujeme všem, kteří jste nám již ja-
kýmkoliv způsobem přispěli. Hrazení časopisu
zůstává i nadále formou dobrovolného daru. Pro
orientaci: výrobní cena časopisu se pohybuje
kolem 10,- Kč za jeden výtisk, avšak při zasílání
poštou je třeba k ceně připočítat ještě poštovné

a balné, které vzhledem k tomu, že se změnily
poštovní podmínky zasílání, opět vzrostlo (8,-Kč
při zaslání jednoho výtisku). Prosíme Vás tedy,
abyste tyto skutečnosti při zasílání daru laskavě
zohlednili. Ať Vám Bůh odplatí Vaší štědrost.
Pokud někdo nemůže nijak přispět a chce časopis
odebírat, ať nás o tom informuje, rádi mu bude-
me, dle našich možností, časopis zasílat.

Prosíme Vás, abyste na přiloženou složenku
uvedli kromě své adresy také své identifikační
číslo (IČP), jak je uvedeno dole na vzoru, což
nám velmi zjednoduší evidenci. Své IČP najdete
na adresním štítku. Při změně adresy nezapomeň-
te uvést spolu s novou adresou i svoji adresu sta-
rou.

redakcezde vypište Vaše IČP
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●Přes odpor čínských úřadů
Kardinál John Baptist Wu Cheng-Chung

z Hongkongu byl hlavním koncelebrantem děkov-
né mše svaté za kanonizaci 120 čínských mučed-
níků. Čínská vláda, která ostře protestovala proti
samotné kanonizaci, se postavila i proti této mši,
kterou chápala jako výraz protičínského smýšlení.
Hongkongské arcibiskupství však na to nedbalo,
slavnosti se účastnilo cca 1200 věřících.

GN 46/2000
●Razie proti zlodějům a podvodníkům

Na naléhání vatikánských míst podnikla římská
policie v zájmu bezpečnosti poutníků u příležitos-
ti Jubilejního roku 2000 obrovskou razii proti pou-
ličním kapsářům, zlodějům aut a nelegálním pou-
ličním prodejcům předraženého, nekvalitního
a pašovaného zboží. Akce se uskutečnila převážně
v historickém centru města, zejména u památných
bazilik. Bylo nasazeno celkem 3000 strážců po-
řádku, 68 lidí, převážně cizinců, bylo zatčeno.

Tag des Herrn 44/2000
●Dal svůj život za „méněcennou rasu“

Za hitlerovské tyranie přišlo o život z rukou ese-
sáckých a gestapáckých vrahů více než 4 000 ka-
tolických duchovních z celé Evropy. Někteří už
byli, další budou blahoslaveni a svatořečeni.
Jedním z kandidátů beatifikace je také německý
děkan z Gdaňska Johannes Aeltermann. V tomto
přístavním městě, které bylo až do obsazení Polska
r. 1939 samostatným ministátem, žili Němci
i Poláci. S nástupem nacistické éry se vyhrotily
vztahy, Němci požadovali odchod Poláků jakožto
„méněcenné rasy“. Děkan Aeltermann se Poláků
zastával v kázání a odsuzoval rasistické učení
Rosenberga a Hitlera. Velké pobouření místních
nacistů vyvolal svojí veřejnou přednáškou na téma
„Hákový kříž a křesťanství“, v níž prohlásil, že oba
naukové systémy jsou neslučitelné a stojí vůči
sobě v naprostém protikladu. K vyvrcholení kon-
fliktu s hitlerovci došlo v listopadu r. 1939, kdy
pater Aeltermann pohřbíval mladou Polku, jež
předčasně porodila a přitom zemřela. Předčasný
porod byl vyvolán šokem z pogromu německých
obyvatel Gdaňska, zpitých vítězstvím německých
zbraní nad polskou republikou, na místní Poláky.
Děkan Aeltermann toto ve své pohřební řeči kate-

goricky odsoudil. Za to byl zatčen a společně se 42
Poláky zastřelen. Oběti si musely předtím samy
vykopat svůj hrob.

Tak tedy vypadala údajná „spolupráce Církve
s nacisty“, o níž nepoučitelně stále někteří odpůrci
Církve hovoří a píší. Případ děkana Aeltermanna je
dalším hřebíkem do rakve této zlomyslné legendy.

Fels 11/2000
●Arménie slaví 1700. výročí pokřesťanštění

Arménský apoštolský katolik Karekin II. otevřel
v neděli 31. prosince oslavy na památku pokřes-
ťanštění krajiny před 1700 roky v Katedrále
v Ecmiadzine zapálily svíčku, která má hořet
během celého roku tohoto jubilea. Od teto svíce se
mají zapálit další a toto světlo přinese všem ar-
ménským společenstvím na světě. Vrcholem jubi-
lejního roku má být v září plánována návštěva pa-
peže Jana Pavla II. v Arménii.

Adonaj centrum
●Genocida křesťanů v Súdánu trvá

Podle údajů zahraničních agentur bylo od začát-
ku války v této zemi na křesťanském jihu v první
polovině 80. let zabito téměř 2 miliony křesťanů od
muslimských vojáků nebo paramilitaristických or-
ganizací. Od roku 1995 jsou systematicky podni-
kány pumové atentáty na církevní školy a další ob-
jekty včetně kostelů. Tyto údaje uvedl arcibiskup
z Chartúmu Gabriel Zubeir Wako. Desetitisíce
křesťanských žen a dětí jsou zajímány vojáky a dá-
vány mohamedánským otrokářům do otroctví.
Tato úděsná situace křesťanů však mezinárodní or-
ganizace světa téměř nezajímá.

Tag des Herrn 44/2000
●Gates věnuje 8,8 mil. dolarů plánovanému ro-
dičovství

Mezinárodni federace plánovaného rodičovství
(IPPF), jeden z největších světových propagátoru
potratů, oznámila, ze obdržela dar v hodnotě 8,8
mil. dolaru od nadace Bill & Melinda Gates
Foundation. Reuters oznámil, že peníze budou
přerozděleny během pěti let. IPPF je aktivní ve
více než 180 zemích. Zakladatel Microsoftu a jeho
žena již darovali nadaci kolem 20 miliard dolaru.
Nadace se teoreticky věnuje zdokonalování lidské-
ho života skrze sdělování pokroku ve zdraví. 

ZENIT 12.12.2000

ZZPPRRÁÁVVYY  
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Chceš se ještě více přiblížit k Pánu Ježíši? Dovol Jeho Mamince, aby se tě ujala. Ode-
vzdej se s důvěrou do jejích neposkvrněných rukou a staň se jejím rytířem. Pokud se
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Členství v MI se navzájem nevylučuje s členstvím v jiných mariánských sdruženích.





Chceš-li pracovat pro jeden rok, zasej zrno.
Chceš-li pracovat pro padesát let,

zasaď strom.
Chceš-li pracovat pro celé století,

vychovej člověka!

foto: bB


