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Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2004
Leden – Aby upřímná spolupráce mezi všemi křesťany uspíšila proces
sjednocení a míru.
Únor

– Aby každodenní úsilí o vlastní obrácení z nás učinilo svědky Evangelia
před lidmi nábožensky lhostejnými, žijícími daleko od Boha.

Březen – Abychom dokázali rozvíjet evangelijní prvky přítomné ve světě
současné kultury a vědy.

Úkon odevzdání se Neposkvrněné
Neposkvrněná, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků a naše nejlaskavější Matko, Tobě svěřil
Bůh celý řád milosrdenství. Já,... nehodný hříšník, padám k Tvým nohám a pokorně prosím, abys
mě celého a úplně přijala za svou věc a vlastnictví a udělala se mnou, se všemi schopnostmi mé duše
a mého těla i s celým mým životem, smrtí a věčností cokoliv se Ti zalíbí.
Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo o Tobě řečeno:
„Ona potře tvou hlavu“ a též: „Ty sama jsi na celém světě vyhladila všechny bludy,“ abych se stal
v Tvých neposkvrněných a nejlaskavějších rukou užitečným nástrojem k probuzení a největšímu vzrůstu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších a tímto způsobem přispěl k co největšímu rozšíření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam vyprosíš milost obrácení a posvěcení, vždyť Tvýma rukama stékají na nás všechny milosti z nejsladšího Srdce Ježíšova.
Dovol mi, abych Tě chválil, přesvatá Panno.
Dej mi moc zvítězit nad Tvými nepřáteli.
Ó, Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě
neutíkají, a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.
Milí čtenáři,
Svatý otec nám každoročně posílá na Světový den míru (1. ledna) své poselství. V letošním listě nám
říká, že míru dosáhneme tehdy, když k míru budeme vychovávat. Ten má být založen na úctě k pravdě,
spravedlnosti, lásce a svobodě. Dále připomíná stálé učení církve, že mír je možný a je též i povinností.
V tomto kontextu se podívejme na událost z naší politické scény, která má proběhnout počátkem
února - projednávání novely potratového zákona v Parlamentu České republiky (úplný zákaz potratů
s výjimkou přímého ohrožení života matky a těhotenství v důsledku znásilnění). Zjednání spravedlnosti v této věci by bylo velkým krokem ve výchově k míru, neboť potrat je zjevnou nespravedlností
páchanou na těch nejbezbrannějších. Avšak mnozí naši spoluobčané nevidí v potratech nic zlého.
Proč? Nejspíš proto, že je dosud nikdo solidně neinformoval a že se nad celým problémem nikdy do
hloubky nezamysleli; najdou se i takoví, kteří se neodváží postavit pravdě čelem, i takoví, kteří jdou
egoisticky za svým ziskem. Jaký by tedy mohl být náš vklad do budování míru? Pravda: Nechat se
poučit a promyslet skutečnosti spojené s lidským životem a vést k tomu i ostatní. Láska: Zahrnout
svou láskou každého člověka, především nevinného, jímž nenarozený určitě je. Spravedlnost:
Usilovat o zjednání nápravy úměrně svým silám a schopnostem, každopádně modlitbou. Svoboda:
Nebát se hájit pravdu i navzdory výsměchu či urážkám.
Úkol je to velký, stojí však za to se ho chopit, neboť vede k míru. Kéž Ježíš - Kníže pokoje, Vás
posiluje a naplňuje pokojem, který byste šířili kolem sebe.
Maria, Královno míru, oroduj za nás.
br. Bohdan

První strana obálky: Svatá rodina, mal. Francesco Mancini
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AVE
Na všechny obrazy Āasem prach usedne
i album vzpomínek postupnė vybledne
Však jeden obraz mám
v srdci ho nosívám
Je na nėm úd olí sepjatých dlaní
a prosebných ruk
u nohou líbezné nebeské Paní
ze zázraĀných Lurd
kam dennė cestují
vláseĀnice cest
Tam u té jeskynė, u toho pramene
hledá zdroj útėchy pro duše ztrápené
snad celý nešőastný nemocný svėt
Tam dodnes dennė zní
to AVE veĀerní
tėch davś na tisíce
ty rozžehnuté svíce
Ten obraz co živ budu mít
To AVE vėĀnė bude znít
AVE
AVE
AVE MARIA

Antonín ReĀek
ze sbírky „Po novém ránu“
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(PokraĀování)

František vždy se zvláštní úctou a nėžností oslavoval Vánoce. ňíkával, že tento svátek zasluhuje
mít pŉednost pŉed všemi ostatními v roce. Sám
pak, kdykoliv nadešel Āas vánoĀní, obėtoval novorozenému Ježíškovi nejlíbeznėjší city své vroucnosti a lásky. Plný radosti a sladkého rozechvėní
si pŉával, aby s ním každý cítil radost z narození
Spasitele, jehož Bśh poslal ze své nevýslovné
lásky na tento svėt.
Jedenou rokovali bratŉi o tom, jestli mohou jíst
maso na Boží hod vánoĀní, kdyby tento den pŉipadl na pátek. Mnozí z nich, zvláštė bratr Moric,
byli toho názoru, že by se mėli postit. Svėtec tiše
naslouchal jejich rokování. Když však vidėl, že se
vėtšina bratŉí kloní pro pśst, ŉekl: „Bratŉi, jak by
mohl nėkdo v ten den mluvit o pśstu, když se svėt
stává úĀastným tak veliké radosti, takového požehnání? Co se mne týĀe, pŉál bych si, aby i tyto stėny
v ten den požívaly maso, ale protože jim to není
umožnėno, tak aby jím alespoļ byly pokryty.“
Chtėl, aby se v tento den radovala i chudina.
Pŉál si, aby bohatí peĀovali o chudé z lásky k Tomu, který se pro nás všecky stal chudým tím, že
se narodil v chudiĀkém chlévė na slámė a tŉásl se
tak zimou, že vśl a oslíĀek ho museli zahŉívat.
Vzpomínal na vznešený úkol tėchto zvíŉat v betlémské jeskyni a nejednou projevil pŉání, aby jim
v den narození Pánė byla dávána lepší píce. Když
jednou plný nadšení o tom rozmlouval, zvolal:
„Kdybych mohl mluvit s císaŉem, poprosil bych ho,
aby vydal pro celou ŉíši zákon, kterým by se všichni
majetní poddaní zavazovali k tomu, aby v ten den
sypali zrní a luštėniny na cesty, aby se i ptáĀkové,
a zvlášő naši bratŉíĀkové skŉivánci, mohli radovat.“
František se nespokojoval jen s tėmito projevy
a city lásky k novorozenému Spasiteli, nýbrž
již delší Āas, zvláštė od návratu ze Svaté zemė,
se zabýval vznešeným plánem oslavit zcela
jiným, okázalejším zpśsobem památku narození
Spasitele. Pomýšlel totiž na to oslavit narození
tak, jak se událo v Betlémė, totiž „jeslemi“. Již

dávno by byl zavedl tento nový zpśsob oslavy
Syna Božího, ale obával se tu novotu zavést bez
svolení duchovní vrchnosti. Proto si pŉi své cestė
do ňíma, kam odjel kvśli schválení ŉehole, umínil
poprosit papeže o dovolení ke konání slavnosti.
Obė jeho záležitosti byly v ňímė rychle a pŉíznivė
vyŉízeny díky pŉímluvė kardinála Hugolina.
Plný radosti opouštėl František ňím a ubíral
se pŉímo do milého reatinského údolí, které si
vybral za místo k oslavė „jeslí“. Mėl v Greccio
velmi dobrého pŉítele, muže velice zámožného
a bohabojného, jménem Jan, kterého si pro jeho
ctnosti a vznešené vlastnosti zamiloval. Tomu
se nyní svėŉil se svým plánem. „Milý pŉíteli,“
ŉekl mu, „již nėkolikrát jsme spolu rozmlouvali
o tom, jak bychom jak se patŉí oslavili Narození
Pánė, nuže tedy o letošních Vánocích provedeme
svśj zámėr. Jestli chceš, mśžeš mi v tom pomoci. Chtėl bych letos živė napodobit betlémskou
jeskyni se vším nepohodlím, které tam snášel
novorozený Spasitel, když byl nucen spokojit se
s nepohodlnými jeslemi, trochou sena a slámy,
jak se tŉásl zimou a dvė zvíŉata, vśl a oslíĀek, jej
musela zahŉívat. To vše bych chtėl znázornit ve
skuteĀnosti. Prosím tė, vyhledej ve svých lesích
nėjakou vhodnou jeskyni, kterých, jak vím, je tam
mnoho. Potom nech zhotovit jesle, které naplníš
senem a pŉiprav dvė krotká zvíŉata, vola a osla,
jež by stála u jeslí. S mými bratry se pak postarej
o to, aby na tom místė, kde budou stát jesle, byl
vybudován oltáŉ, na kterém by knėz mohl sloužit
mši svatou. Vynalož veškerou péĀi na vyzdobení
toho místa a také to oznam lidem, aby se mohli té
krásné slavnosti zúĀastnit.“
Jan uĀinil vše, jak si svėtec pŉál, a ještė mnohem
více k náležitému oslavení onoho slavnostního
dne. Pln pohnutí dėkoval mu František za jeho
snahu a ujistil ho, že ho Bśh za ten dobrý skutek
jistė nenechá bez odmėny. Kromė toho potėšila
svėtce veliká radost obyvatel údolí, kteŉí se tėšili,
že se brzy stanou úĀastníky tak krásné slavnosti.
Pŉinášeli svėtla, praporeĀky a jiné ozdoby, aby
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místo, které mėlo znázorļovat betlémskou jeskyni, bylo pėknė vyzdobeno.
KoneĀnė po mnohém oĀekávání nadešel den radosti - svatý veĀer pŉed narozením Pánė. Po celý
den byl v reatinském údolí neobyĀejnė Āilý život,
který Āím blíže k veĀeru se stával pestŉejším a zajímavėjším. Z blízka i z daleka pŉicházely zástupy
mužś a žen se svícemi, pochodnėmi nebo lucernami. Ubírali se na lesní mýtinu nedaleko Greccia,
na jejímž konci byla jeskynė, v níž bylo vše pŉipraveno k slavnosti. Dosti prostorná mýtina byla
záhy pŉeplnėna lidmi, a pŉece pŉicházeli stále noví
a noví úĀastníci, pŉes zimu a sníh, jenž byl na nėkterých místech dost vysoký.
Pŉestože již bylo pozdė veĀer, záŉil les dosud
nevídanou jasností. Každá houština pŉi záŉi
pochodní sem tam se míhajících jako by se pohybovala a svśj Āarovný háv na obdiv stavėla.
V hloubi lesa jako kdyby tajemní skŉítkové mezi
sebou laškovali. Mihotající svėtélka pŉipomínala
bludiĀky, které sem tam poskakují a spėchají ke
svému cíli. Byli to venkované, kteŉí s pochodnėmi
a svítilnami v rukou pospíchali po neschśdných
cestách k mýtinė.
Tmavá noc si vymėnila úlohu s jasným dnem.
„A jak také jinak?“ zbožnė poznamenává Tomáš
z Celana. Neboő ta noc, která pŉinesla svėtu Svėtlo
z nebe nemohla zśstat více nocí, nýbrž musela se
promėnit v nejjasnėjší den.
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Blížila se desátá hodina. Na prostranství panovalo tajemné ticho, jen tu a tam rušené hlasy
pŉíchozích. Najednou se ozvaly krásné zpėvy, jež
jako by pŉicházely odnėkud z výšin nebeských
od nebeských duchś. Všechen lid se obracel na
tu stranu, odkud byl slyšet zpėv. Za chvíli uvidėli pŉicházet velkolepý prśvod Menších bratŉí
v Āele s Františkem. Všichni lidé, kteŉí v zbožném zanícení kráĀeli za nimi, zpívali radostné
vánoĀní písnė, jež se mezi stromy tajuplnė odrážely v mnohonásobné ozvėnė. Prśvod zvolna
procházel nepŉehlednými zástupy lidu. Co chvíli
propukal jásot a radostné volání. KoneĀnė stanul
prśvod u jeskynė. Majíc oĀi zarosené slzami radosti, postavil se František u pŉipravených jeslí,
kde stála zvíŉata, jež svýma velkýma oĀima plna
údivu hledėla na divadlo rozkládající se pŉed nimi.
Bratŉi se ve dvou zástupech postavili po stranách
jeskynė a zaĀali stŉídavė s lidem prozpėvovat povinné chvály dobrotivému Bohu. Na všech tváŉích
bylo vidėt radostné nadšení a pravou zbožnost,
zatímco ústa tlumoĀila city pŉeplnėného srdce,
city pravé lásky k Tomu, který z lásky k nám
neváhal vzít na sebe podobu služebníka a stát se
naším bratrem.
O pślnoci se konala mše svatá na oltáŉi ozdobeném zelení, koberci a svėtly. Pŉi mši svaté
František jako jáhen zpíval sv. evangelium. Jeho
zvuĀný a jasný hlas plný nadšení oznamoval
svėtu pŉeslavnou novinu, že se narodil Spasitel svėta. Když zpíval slova,
v nichž se vypravuje, jak blahoslavená
Panna, když nemohla nikde najít místo,
v chudiĀké jeskyni betlémské porodila
ve chlévė Syna Božího a položila jej do
jeslí, tu se jeho hlas zachvėl, jako by
mu bylo do pláĀe nad tím, že Král slávy
nemėl ani náležitý pŉíbytek, v nėmž by
se ubytoval, ani slušné lśžko, na nėmž
by si odpoĀinul, když sestoupil na tento
svėt. Ale brzy nato, když zpíval o tom,
jak pastýŉi nebeskými duchy byli pouĀováni o radosti, jíž se svėtu dostalo,
plný nadšení s blaženými nebešőany
jásal: „Sláva na výsosti Bohu a na zemi
pokoj lidem dobré vśle.“
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Po sv. evangeliu se František obrátil k shromáždėnému lidu a zaĀal k nėmu mluvit o památné
události, která se stala pŉed více než tisíci lety
v Betlémė. Ukázal na skromné mėsto Betlém, jež,
aĀ nejmenší mezi judskými mėsty, bylo vyznamenáno tím, že nebeské Pacholátko si je vyvolilo
za pŉíbytek. Tak i žádné srdce, byő bylo ctnostmi sebechudší, byő bylo sebebídnėjší, nepŉekáží
témuž dobrotivému Spasiteli, aby v nėm nehledal
pŉíbytek. A pŉece my lidé dáváme dobrému Ježíši
najevo malou vdėĀnost a lásku, ano, dokonce
velmi Āasto za všechna dobrodiní, jež nám prokazuje, se mu odmėļujeme nevdėkem, urážkami
a hŉíchy. Kdybychom si Āastėji živė pŉedstavovali
nevystihlé tajemství, které se stalo v betlémské
jeskyni, jistė bychom se pak ze všech sil snažili
milovat dobrého a láskyplného Ježíše.
Kdykoliv mėl František vyslovit nejsvėtėjší
jméno Ježíš, byl plný svaté nėžnosti a jeho tváŉ
vždy zazáŉila novou jasností. A dával i navenek
najevo, jakou rozkoš a sladkost pociőuje. NejĀastėji
však užíval pro novorozeného Spasitele název
„dėőátko betlémské“, který se mu nejvíce líbil.
Mezi kázáním Āasto nahlížel do jeslí a chvílemi se
nad nimi i sklánėl plný radostného vytržení. A jak
také nemėla jeho svatá duše jásat, když vidėl tėlesnýma oĀima Toho, který jako pacholátko ležel
v jesliĀkách betlémských. Jak pozdėji vypravoval
Jan z Greccia, který podporoval Františka pŉi provedení jeho plánu, vidėl v jednom okamžiku, že
skuteĀnė v jeslích leží na senė krásné pacholátko,
obklopené mocnou záŉí, o kterém nepochyboval,
že je to doopravdy Božské pacholátko. Dítė libė
spalo, ale František, jak se nad ním sklánėl, se jej
snažil ze snu probudit.
Tomáš z Celana vypravuje o krásném vidėní.
Praví, že bylo zcela pŉípadné, ponėvadž i dítė
Ježíš bylo v srdcích mnohých lidí zapomenuto
a teprve milostí Boží, pŉispėním sv. Františka byl
Ježíš v lidských duších vzkŉíšen a v lidská srdce
vštípen.
Jen jediný Ālovėk, pŉítel sv. Patriarchy, Jan
z Greccia, byl od Boha vyvolen k tomu, aby
mohl spatŉit ten neobyĀejný zjev, jednak proto,
aby o nėm podal zprávu svėtu k vėtší cti a chvále
Boží, a jednak aby byl odmėnėn za své služby
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ňád bratŉí minoritś
pŉijímá nové kandidáty.
Informace: P. Stanislav Gryļ,
Malá Štupartská 6, 110 00 Praha;
tel.: 222 316 004
a práce, které vėnoval náležitému oslavení Božího
Narození. Jan vėdėl, že tuto milost nesdėlil Bśh
jen pro nėj, ale že chce, aby i jiní o ní vėdėli,
proto nemeškal a hned vše, co vidėl, sdėlil kolem
stojícím a ti zase dále, takže v krátkém Āase
vėdėl každý z pŉítomných, že tu bylo oslaveno
pravé narození Syna Božího, že samo Božské
Pacholátko sestoupilo do chudiĀkých jesliĀek
a zjevilo se Františkovi. Proto se také hned po
mši svaté a ostatních pobožnostech, které synové
sv. Patriarchy s lidmi konali, kde kdo tlaĀil k jesliĀkám, uctivė je líbal a rozliĀných pŉedmėtś se na
památku dotýkal. Jiní si zase brali kousky sena, na
kterém odpoĀívalo Božské Pacholátko. Zbožný lid
v mnohých pŉípadech pŉi užívání toho sena se stal
svėdkem mnohých zázrakś, jimiž Bśh odmėļoval
jeho dśvėru. Tak napŉíklad když nėjaké dobytĀe
nebezpeĀnė onemocnėlo, dávali mu sníst kousek
toho sena a ono se ihned uzdravilo. Podobnė také
matky, které nemohly porodit, kladly si kousky
toho sena na život a s dśvėrou volaly k Bohu
o pomoc, aby je bezpeĀnė vysvobodil. I ony byly
velmi Āasto z patrného nebezpeĀí vysvobozeny.
Podobnė se i jiným lidem v jejich rśzných potŉebách dostalo pomoci.
Slavením prvních jeslí v jeskyni u Greccia položil svatý František základ ke krásnému a opravdu
kŉesőanskému obyĀeji – ke stavėní jeslí. Tato
slavnost byla syny svatého Patriarchy všude rozšiŉována a nalézala velkou oblibu mezi lidmi, který
zvláštė ve stŉedovėku projevoval živý zájem pro
názorné pŉedstavování tajemství svatého náboženství. Tak se brzy stalo, že to, co konal František
poprvé v Grecciu, slavili lidé, podporováni duchovenstvem, hlavnė ŉeholním, i jinde, tŉebaže ne
s takovou okázalostí jako za Āasu sv. Františka.
podle knihy Svatý František Serafický
od P. Bonaventury J. Wilhelma zpracoval BS

5

NEPOSKVRNĚNÁ

Homilie Svatého otce pŉednesená 1. ledna 2004

„Když se naplnil Āas, poslal Bśh svého Syna,
narozeného z ženy (Gal 4, 4).“ Dnes, v oktávu
Narození Pánė, nám liturgie staví pŉed oĀi obraz
Matky Boží Panny Marie. Apoštol Pavel v ní ukazuje „ženu“, skrze niž Boží Syn vstoupil do svėta.
Maria z Nazareta je Theotokos, ta, která „porodila
Krále, jenž vládne nad nebem i nad zemí na vėĀné
Āasy“ (Vstupní antifona).
Na poĀátku tohoto nové roku vstupme ochotnė do
její školy. Chceme se od ní, svaté Matky, nauĀit pŉijímat ve víŉe a v modlitbė spásu, kterou Bśh nepŉestává dávat tėm, kdo dśvėŉují jeho milosrdné lásce.
V této atmosféŉe naslouchání a modlitby vzdávejme díky za nový rok, aő je pro všechny rokem
blahobytu a pokoje! (Následovalo oslovení diplomatického sboru a koncelebrantś).
„Stále aktuální úkol: vychovávat k míru“ – to je
námėt poselství k dnešnímu Svėtovému dni míru.
Ideálnė navazuje na to, co jsem pŉedložil na poĀátku svého pontifikátu, když jsem zdśrazļoval
naléhavou potŉebu vychovávat svėdomí ke kultuŉe
míru. Protože je mír možný – chtėl jsem opakovat
– je také povinností.
Tváŉí v tváŉ situacím nespravedlnosti a násilí,
které utiskují rśzné oblasti zemėkoule, tváŉí v tváŉ
ozbrojeným konfliktśm, na nėž veŉejné mínėní
Āasto zapomíná, se stává stále nutnėjší ochota spoleĀnė budovat cesty míru; stává se proto nezbytné
vychovávat k míru.
Pro kŉesőana je hlásání míru hlásáním Krista,
který je „náš pokoj“ (Ef 2, 14), je to hlásat jeho
evangelium, jež je evangeliem pokoje (Ef 6,
15), znamená to volat všechny k blahoslavenství
být „tvśrci pokoje“ (srov. Mt 5, 9) . Svėdkem
„evangelia pokoje“ byl také mons. Michael Aidan
Courtney, apoštolský nuncius v Burundi, tragicky
zavraždėný pŉed nėkolika dny, když vykonával své
poslání ve prospėch dialogu a smíŉení. Modleme
se za nėho s pŉáním, aby jeho pŉíklad a jeho obėő
pŉinesly plody míru v Burundi a ve svėtė.

foto: Archiv

K míru je nezbytné vychovávat

Každý rok se ve vánoĀní dobė v myšlenkách
vracíme do Betléma, abychom se klanėli Dítėti,
ležícímu v jeslích. Zemė, kde se narodil Ježíš, žije
bohužel i nadále v dramatických pomėrech. Také
v jiných Āástech svėta neuhasínají ohništė násilí
a konfliktś. Je však tŉeba vytrvat a nepoddávat se
pokušení malomyslnosti. Je nutné, aby všichni vyvinuli úsilí, aby byla respektována základní lidská
práva osob trvalou výchovou k zákonnosti. Proto
je tŉeba se angažovat, aby byla pŉekonána „logika
prosté spravedlnosti“ a dospėlo se k otevŉení se
„logice odpuštėní“. Vždyő „bez odpuštėní není
míru“.
Stále více se pociőuje nutnost nového mezinárodního uspoŉádání, které využije zkušenosti
a výsledkś dosažených OSN; uspoŉádání, které
by bylo s to dát dnešním problémśm patŉiĀná
ŉešení, založená na dśstojnosti lidské osoby, na
všestranném rozvoji spoleĀnosti, na solidaritė
mezi bohatými a chudými zemėmi, na spoleĀném
sdílení pŉírodních zdrojś a mimoŉádných výsledkś
vėdeckého a technického pokroku.
„Láska je nejvyšší a nejvznešenėjší formou
vztahś mezi lidskými bytostmi (tamtéž).“ Toto
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vėdomí mė vedlo, když jsem psal poselství pro
dnešní Svėtový den míru. Kéž nám Bśh pomáhá,
abychom všichni spoleĀnė budovali „civilizaci
lásky“. Pouze lidstvo, v nėmž zvítėzí láska, bude
s to tėšit se z autentického a trvalého míru.

Kéž nám tento dar vyprosí Maria. Aő nás Ona
podporuje a doprovází na strmé a úchvatné cestė
budování míru. Proto se s dśvėrou a neúnavnė
modlíme: Maria, Královno míru, oroduj za nás!
podle Vatikánského rozhlasu

S Marií – znamením vítėzství
– do nového roku
Maria, znamení vítėzství nad zlem a smrtí, „která vstoupila
hluboko do dėjin spásy, jistým zpśsobem v sobė spojuje a vyzaŉuje
nejvėtší skuteĀnosti víry. Když je oslavována a uctívána, volá vėŉící
k svému Synu a k jeho obėti i k lásce k Otci“ (Lumen gentium 65)
(Generální statuty MI, Āl. 13).
8. prosince letošního roku si pŉipomeneme
150. výroĀí vyhlášení pravdy víry o Neposkvrnėném PoĀetí pŉesvaté Panny Marie papežem
Piem IX., které je významné pro celou rodinu
františkánských ŉádś a zvláštė pak pro Āleny
Rytíŉstva Neposkvrnėné. Nemėli bychom však
pouze oslavovat výroĀí vyhlášení dogmatu
a uctívat jeho tajemství, ale pŉedevším bychom
se mėli snažit o stále hlubší chápání a pŉivlastnėní si pravdy o neposkvrnėném poĀetí Panny
Marie a její úloze v dėjinách spásy za úĀelem
sladėní rozumu, srdce a vśle pro ušlechtilejší spiritualitu a štėdŉejší a úĀinnėjší službu
bližním. Zmínėná služba spoĀívá pŉedevším
v rozsévání pravdy o Marii do lidských srdcí,
aby v nich Neposkvrnėná mohla vybudovat
trśn pro svého Syna a pŉivedla je k Nėmu blíže
a zapálila v nich oheļ lásky k Nejsvėtėjšímu
Srdci svého Syna. Je to zpśsob, jímž Maria
vítėzí nad zlem a smrtí. Svatý Maxmilián
si byl toho vėdom, a proto založil Rytíŉstvo
Neposkvrnėné, aby tajemství Mariino pronikalo do srdce všech lidí a každého zvlášő.
Spolu s Marií mśžeme letošní rok prožít
plodnė a máme jistotu, že s Ní zvítėzíme nad
mocí zla a smrti, zvláštė v souĀasné dobė, kdy
se zdá, že zlo proniká všude a snaží se paralyzovat naše snahy o dobro. Ona se zapojila do
díla spásy svým souhlasem a svou spoluprací
s Boží vślí. Nejenže porodila našeho Spasitele

Ježíše
Krista,
ale také Ji Bśh
ustanovil Matkou celé církve.
Maria je znamením vítėzství
nad zlem a smrtí.
Jaké je to vítėzství? V prologu evangelia podle sv.
Jana Āteme o vtėlení Božího Syna a o tėch, kteŉí Ho
pŉijali a stali se Božími dėtmi, a také o tėch, kteŉí Ho
odmítli. Tyto poslední nazval jménem „svėt“ (srv. J 1,
10-12). Pak ve svém listu píše: „neboő kdo se narodil
z Boha, pŉemáhá svėt. A to vítėzství, které pŉemohlo
svėt, je naše víra. Kdo jiný pŉemáhá svėt, ne-li ten,
kdo vėŉí, že Ježíš je Syn Boží?“ (1J 5, 4-5).
První, která uvėŉila v Ježíše Krista, byla
Neposkvrnėná. Pŉi zvėstování se její víra, která neznala nejmenší pochybnost, stala „prostorem“ vtėlení
Božího Syna. Uvėŉila – a Slovo se stalo Tėlem. Nikdy
dosud v dėjinách nic nezáviselo na souhlasu Ālovėka
jako tehdy. Vėdomý, svobodný a radostný souhlas
Mariin, uskuteĀnėný v duchu víry a poslušnosti vśĀi
Bohu, byl jejím skuteĀným vítėzstvím nad zlem a smrtí – poĀala Spasitele svėta. Od té doby se Maria zcela
a obėtavė angažuje v díle svého Syna a tím se stává
jeho spolupracovnicí v díle spásy svėta v neopakovatelné míŉe.
V následných životních událostech se Mariina víra
prohlubuje, dozrává a upevļuje. Vrcholnou zkoušku
víry prožila na Golgotė – její Syn odmítnutý lidmi,
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opuštėný uĀedníky, vydán potupnému utrpení, umírá.
Maria opėt vėŉí Božímu slovu – nejen tomu, jehož
naplnėní zrovna zakouší: „Syn Ālovėka bude vydán do
rukou lidí; zabijí Ho“, ale také tomu, které se teprve
uskuteĀní: „a tŉetí den bude vzkŉíšen“ (Mt 17, 22-23).
A skuteĀnė byl vzkŉíšen!
Toto vítėzství pŉedpovėdėl Bśh sám, když první
lidé opouštėli ráj. Tehdy jim slíbil pomoc, když ŉekl
hadovi: „Mezi tebe a ženu položím nepŉátelství, i mezi símė tvé a símė její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu
rozdrtíš patu“ (Gn 3,15).
Slib se zaĀíná naplļovat neposkvrnėným PoĀetím
Panny Marie, nové Evy, a pak okamžikem vtėlení
Ježíše Krista. V dobė Zvėstování Bśh prohlásil
Mariinu neposkvrnėnost – „plnost milosti“, což je vítėzství nad zlem v dobė jejího mladého života – skrze
vėrnost Bohu (srv. Lk 1,28), a vybídl ke spolupráci
v díle spásy, když jí pŉedpovėdėl Boží mateŉství a vítėzství Kristovo (srv. Lk 1, 31-32).
Dśkazem pro Mariino vítėzství nad smrtí a zlem
v prśbėhu jejího života a odmėna za její víru, lásku
a službu bylo její nanebevzetí a její kralování po
boku svého Syna na nebesích. V Apokalypse od sv.
Jana Ji vidíme ve velikém znamení na nebi: „Žena
odėná sluncem, s mėsícem pod nohama a s korunou
z dvanácti hvėzd“ (12, 1).
S touto myšlenkou se pojí i prostŉedky Rytíŉstva
Neposkvrnėné. Úkon odevzdání se Neposkvrnėné
obsahuje biblickou pŉedpovėč vítėzství: „Ona rozdrtí
tvou hlavu“ a „Ty sama jsi na celém svėtė vyhladila všechny bludy“. Když se modlíme každý den
stŉelnou modlitbu projevujeme dśvėru ve vítėzství
Neposkvrnėné nad hŉíchem. ZázraĀná medailka vyjadŉuje symbolicky všechny zmínėné aspekty tohoto
vítėzství: Neposkvrnėnou, která drtí hlavu hadovi,
a kŉíž, který se opírá o písmeno „M“, s dvėma srdci,
Nejsvėtėjším Srdcem Ježíšovým a Neposkvrnėným
srdcem Mariiným, kolem kterých je dvanáct hvėzd
nebeské slávy.
Neposkvrnėná stále vítėzí. Její víra plodí víru
v lidských srdcích a tímto zpśsobem Maria vede
vėŉící a také i zbloudilé do Nejsvėtėjšího Srdce
Ježíšova. Když ji zcela následujeme, mśžeme mít
také podíl na jejím poslání a na jejím vítėzství. Tímto
vítėzstvím bude naše víra v Ježíše Krista, Božího
Syna, v jeho slovo, jeho církev a v mohutnou pomoc

Neposkvrnėné pŉi získávání lidských duší pro
Krista. Naše víra bude roznėcovat víru v duších
jiných lidí. Náš život mśže být zcela jednoduchý jako život Neposkvrnėné, avšak pokud
v srdcích budeme usilovat o živou víru, pak
se i ty nejjednodušší Āinnosti a skutky stanou
velmi hodnotnými a získají nadpŉirozenou
úĀinnost. Když budeme s vírou opakovat Úkon
odevzdání se, pak bude mít posvėcující úĀinek
na náš život; stŉelné modlitby, které se každodennė modlí miliony rytíŉś na celém svėtė, mají
mohutný úĀinek na duše; darované a pŉijímané
s vírou ZázraĀné medailky se stanou úĀinným
prostŉedkem pro vedení lidských duší skrze
Neposkvrnėnou k Ježíši Kristu. Usilování o víru, kterou mėla Neposkvrnėná, a také naše víra
v její pomoc a úĀinnost prostŉedkś, které nám
ukázala, je nejlepší formou úcty a probouzení
znamení vítėzství v jiných duších, aby je Ona
mohla dovést k svému Synu.
Na zaĀátku našeho vykoupení pŉi vtėlení
Božího Slova Bśh vsadil na Neposkvrnėnou
Marii Pannu. UĀiļme to také i my na zaĀátku
nového roku a prosme Neposkvrnėnou, aby
nám pomáhala vítėzit nad zlem v nás a kolem
nás: „Dovol, abych Tė chválil pŉesvatá Panno,
dej mi moc zvítėzit nad tvými nepŉáteli.
Podle RN zpracoval BMS

Setkání Rytíŉś Neposkvrnėné
z Prahy a okolí
Co: Setkání Rytíŉstva Neposkvrnėné
a ctitelś Matky Boží.
Kdy: Každá první stŉeda v mėsíci.
Kde: Kaple sv. Anny pŉi Basilice
sv. Jakuba na Starém Mėstė
v Praze, Malá Štupartská 6.
Program: 16:30 – rśženec
17:00 – mše svatá
Po mši sv. setkání Rytíŉś
v prostorách kláštera.
Bližší informace na tel:
224 828 814, 222 316 004
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Pochody pro život v Brnė
Od ŉíjna minulého roku každou druhou sobotu
v mėsíci probíhá v Brnė Pochod pro život za práva
nenarozených dėtí. Vždy zaĀíná v 9.30 mší svatou
na Grohovė ulici v kostele Svaté rodiny a pak se
prśvod odebere pŉed porodnici na Obilním trhu,
kde se modlí žalmy. V mėsíci prosinci se tento pochod uskuteĀnil celkem tŉikrát, tedy každou sobotu
vyjma té první. Zdálo by se, že pochody pro život
nebudou mít vėtší odezvu u veŉejnosti, ale hned
v listopadu pŉekvapila skupina anarchistś, kteŉí
pŉišli, aby protestovali proti tėm, kteŉí hájí právo
Ālovėka na život od okamžiku poĀetí. Pŉevlékli se
za Āerty a svśj nesouhlas s ochránci života vyjadŉovali transparenty s rśznými rouhavými nápisy
a Āernou vlajkou, na které byla lebka a zkŉížené
kosti. Kromė toho ještė hlasitė vykŉikovali své
názory, které podporovaly zcela otevŉenė kulturu smrti. Když pochod došel pŉed porodnici na
Obilním trhu a zaĀala modlitba žalmś, anarchisti

se zklidnili a jen v pŉestávkách mezi jednotlivými
žalmy se snažili narušit klidný a dśstojný prśbėh protestu ochráncś nenarozených. Pŉi dalším
prosincovém pochodu za práva nenarozených se
anarchisté objevili znovu. Tentokrát však pŉišli
i policisté, kteŉí hlídali, aby nedošlo k narušení
pokojné manifestace ochráncś nenarozených.
Prśbėh pochodu byl klidný. Nakonec i anarchisté
tleskali do rytmu, když ochránci nenarozených
zpívali píseļ „Maminko, mámo“. A nejen to, pŉi
závėreĀné modlitbė anarchisté zvolali, aby se
ochránci nenarozených modlili i za nė.
Pŉi Ātení tėchto ŉádkś jsme možná zarmouceni tím, že se najdou mladí lidé, kteŉí veŉejnė
proklamují, že je dobré zabíjet nevinné lidské
bytosti, které se nemohou ani bránit. Nemśžeme
se jim však divit, protože po tolika letech propírání
mozkś, kterým náš národ prošel, by bylo neobvyklé, kdyby tomu bylo jinak. Spíše je tŉeba se zeptat,

foto: Archiv

Demonstrace pŉed nemocnicí na Obilním trhu v Brnė. Zastánci ochrany života od poĀetí se modlí,
anarchisté ukazují své plakátky s hesly: Není Bśh, není duše, není nenarozený život...
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zdali i my nemáme na tom podíl, když se nėkdy
obáváme vyjádŉit svśj názor v této vėci. Pŉestože
tato manifestace anarchistś podporující zabíjení
nenarozených dėtí byla zlem, Pán dokázal i z tohoto zla uĀinit dobro. Prvního pochodu v prosinci
se totiž zúĀastnilo asi 100 ochráncś nenarozených,
ale možná, že bylo tŉeba, aby se zviditelnili ještė
více. Tėch dvacet anarchistś, kteŉí pŉišli, se o to
dokonale postaralo a také tŉicet policistś, kteŉí
dohlíželi na zachování poŉádku, k tomu výraznė
pŉispėlo. Nakonec všichni, jak ochránci nenarozených, tak anarchisté i policisté stáli pŉed porodnicí
a svėdĀili o tom, že se tu skuteĀnė dėje nėco nenormálního a je tŉeba s tím nėco udėlat. Všichni
pŉítomní pak s klidem poslouchali žalmy, a tak se
Pán postaral, aby se šíŉilo Boží slovo. Po návratu
z pochodu pravoslavný duchovní Libor Halík
pŉednesl ještė následující proslov:
Pŉátelé, vĀera v noci jsem Āetl Žalm 82 a ten
žalm ke mnė promluvil. Možná promluví i k vám.
PŉeĀtu vám ty mluvící verše.
Bśh ŉíká: „Dlouho ještė chcete soudit proti
právu, stranit svévolníkśm? Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost, pomozte vyváznout
nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhnėte
z rukou!“
Takto, pŉátelé, mluví Bśh k nám. Slyšíte Ho,
cítíte Ho, vnímáte Ho. Je zde. A tuto vėtu, kterou
ŉekl kdysi skrze proroka, ŉíká i dnes. Kdo má uši
k slyšení, ten Ho slyší.
Kdo z nás, kŉesőanś, tuto Boží výzvu neslyší,
o nėm platí následující verš Žalmu: „Nic nevėdí,
nic nechápou, chodí ve tmách, a celá Zemė se
proto v základech hroutí.“
Když matka jde do nemocnice ne porodit, ale
zabít vlastní dítė; když manžel svou manželku nutí,
aby šla utratit jejich spoleĀné dítė, není to hrśza?!
Mśžeme k tomu trpėlivė mlĀet?
Hodí se do této spoleĀenské situace ještė heslo:
Mluviti stŉíbro, mlĀeti zlato? Zde mlĀet je zbabėlost, nehorázná zbabėlost.
Nejsem lepší než vy. Také jsem se bál, když jsem
ještė pracoval v nemocnici. Zbabėle jsem tehdy
mlĀel. Sám sebe jsem pak obhajoval nejrśznėjšími výmluvami víc než 10 let. Ale v tomto roce
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nastal zlom. Bśh mė vysvobodil ze strachu, co si
o mnė budou myslet lidé. To je totiž jedno. Strach
ze strachu je tŉeba pŉekonat. Tėlo, svėt - to je ten
strach z lidí, a čábla je tŉeba pŉemáhat. Zvítėzíme,
když pŉekonáme strach ze svého strachu. Nebojme
se ducha zla, nebojme se konat dobro, nestyčme
se konat dobro. Vím, je to tėžké, ale jednoho dne
zvítėzíme, když pŉekonáme sami sebe. Do toho!
Zastaļme se práva na život tėch nemluvļátek.
Zastaļme se matek, které jsou nuceny svými
manžely, partnery, svými rodiĀi a také svými gynekology jít utratit své živé dítė. NemlĀme. Pište
poslancśm ze všech politických stran tak, jak to
cítíte a víte, že umėlý potrat je vražda. Když jim
to neŉekneme nebo nenapíšeme my, oni si budou
dál myslet, že Āeským a moravským kŉesőanśm
interrupce nevadí. Že vadí pouze Polákśm a obyvatelśm Vatikánu. Ale to pŉece není pravda. Pište
na adresu: Poslanecká snėmovna Parlamentu
ÿeské republiky, Snėmovní 4, 118 26 Praha 1
- Malá Strana. A vy, odvážnėjší, pŉijčte si stoupnout nėkterý den pŉed nemocnici na Obilním trhu,
Āi pŉed jinou nemocnici - modlit se zde, rozdávat
protipotratové letáĀky. Aő lidé vidí, že nėkomu zabíjení nemluvļátek vadí, že nėkomu je tėchto nemluvļátek líto, že nėkdo má tato nemluvļátka rád.
Vybízím k tomu zvláštė dśchodce, neboő ti již brzy
budou stát pŉed Boží soudnou stolicí a tam budou
tázáni, co udėlali pro jednoho z tėch nejmenších,
zabitých v nemocnici.
Já stojím pŉed porodnicí na Obilním trhu mezi
10. a 12. hodinou ranní každý všední den. Jsem
vdėĀný každému, kdo mi sem pŉišel, Āi pŉijde
pomoci. Pŉijčte, prosím, tŉebas i jen na 15 minut.
I to má velký význam. Dėláme to, co se Bohu líbí.
Zachraļujeme životy.
Výzva je aktuální obzvláštė v této dobė, kdy
zaĀátkem února letošního roku se bude v Parlamentu ÿeské republiky projednávat novela potratového zákona. Kromė projevování našeho nesouhlasu s potratovou praxí výše zmínėnými zpśsoby
nezapomeļme v tėchto dnech ani na modlitbu za
nenarozené a také za ty, kteŉí budou rozhodovat
o jejich osudu.
br. Bogdan Maria
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Starovėké hlasy proti interrupcím
Jak ve starovėku tak i dnes se setkáváme se dvėma úplnė jinými pohledy na poĀaté dėti. Pohanský
ŉecko-ŉímský svėt vcelku pŉipouštėl nejen interrupce, ale i odkládání nemluvļat uznaných za nepotŉebné
– nechával je zemŉít. Naproti tomu náboženství Starého zákona vśbec nezná interrupce, dokonce o nich
ani nehovoŉí. Stejnė i Nový zákon. I nenarozené dítė je prostė dítė, lidský život se poĀítá o poĀetí, dėti
jsou pŉijímány jako dar a poklad. Tento pohled pŉijímá kŉesőanství.
Na pozadí ŉeĀeného chceme zde citovat první
hlasy proti zabíjení poĀatých dėtí. Ty byly podníceny jednak pŉirozeným morálním pohledem
v oblasti ŉecko-ŉímské a také biblickou etikou.
V pohanském svėtė byly hlasy proti interrupcím
významné, avšak ménė Āasté. Naproti tomu judaismus Kristovy doby a rané kŉesőanství je odmítalo jednoznaĀnė – v pramenech tehdejší doby
nenacházíme ani jeden výrok, který by ospravedlļoval interrupce. Pŉipomenutí této skuteĀnosti
je velmi potŉebné, protože zastánci potratś tyto
hlasy pŉecházejí mlĀením, nebo dokonce popírají
jejich existenci.

ňekové a ňímané
V ŉecko-ŉímském svėtė se bezpochyby staví do
Āela Hippokratova pŉísaha, která vymezuje povinnosti lékaŉś (její pśvod pochází ze souboru písem
Hippokratovy školy, avšak její autorství je nejisté).
Hippokratés z Koú (460 – 377 pŉ. Kr.) byl Āelní
autoritou starovėké medicíny. ňíká: „Nikomu
nepodám, i kdyby si to žádal, smrtící lék, ani mu
nijak v tomto ohledu nepomohu, ani nedám ženė
tampón zpśsobující potrat.“ Potrat je zde tedy
srovnán s dobíjením starcś a ranėných. Ve své
gynekologické pŉíruĀce pŉipouštėl Hippokratés
potratové prostŉedky pouze pro pŉípad odstranėní
mrtvého plodu a pŉi ohrožení života matky.
Na Hippokrata se odvolává lékaŉ Skribonius
Largus (1. stol. po Kr.), jenž píše, že lékaŉ nesmí
tėhotné ženė dát ani doporuĀit potratové prostŉedky, aby nepošpinil jméno medicíny, která je vėdou
o uzdravování nikoli o poškozování.
Hippokratova pŉísaha se nazývá hovorovė též
závazek, který dnes skládají budoucí lékaŉi. Tato
pŉísaha má však jiný text, jenž je upravován a mėnėn úŉady zabývajícími se péĀí o zdraví.
Existovala ŉeĀ v ŉeckém jazyce zamėŉená na
kritiku interrupcí, dnes známá bohužel pouze

díky nepŉímé zmínce. Tato ŉeĀ „De abortu“ byla
pŉipisována rétorovi Lysiovi (445-378 pŉ. Kr.).
Autor ŉeĀi položil otázku, od kterého okamžiku
se embryo stává Ālovėkem, naĀež konstatoval na
základė zkušeností lékaŉś a porodních asistentek,
že potrat je vražda a má být i stejnė trestán.
O trestním zákoníku takového typu však mnoho
nevíme. Autor pojednání „Zda je plod živou bytostí?“, napsaného v 2. stol. po Kr., pozdėji pŉipisovaného lékaŉi Galenovi, udává, že klasiĀtí ŉeĀtí
zákonodárci, Lykurgos ze Sparty a Solon z Athén,
považovali potrat za zloĀin. Podle Plutarchových
„Životś“ (kolem r. 100 po Kr.) vydal Romulus,
zakladatel ňíma, protipotratové právo. Dŉívėjší
dokumenty, potvrzující tuto skuteĀnost, chybí, je
možné, že pozdėjší autoŉi citováním legendy chtėli
opodstatnit nezbytnost takového práva.
Cicero ve své ŉeĀi „Pro Aulo Cluentio“ (r. 66
pŉ. Kr.) pŉipomíná odsouzení k smrti obyvatelky Miléta, která potratem pŉipravila otce dítėte
o oĀekávaného dėdice. Filozof z 1. stol. po Kr.
Musonius Rufus navazuje na trest za pŉerušování
tėhotenství, neboő se tak zmenšuje poĀet obyvatel
(Āást 15a). ňímské právo trestalo potrat provedený
bez souhlasu manžela ženy.
Na všeobecné úrovni, i když tehdy znali Āetné
zpśsoby vyvolání potratu, však existovalo vėdomí,
že to je skutek zlý, který zpśsobuje, že je Ālovėk
neĀistý, a vyluĀuje ho z kultu. Dochovalo se na
dvė desítky nápisś, které souvisejí s tímto tématem a pocházejí z chrámś (Kyrena, Delos, Lindos,
Smyrna). Takto zní úryvky z kultovního místa
Dionysova ve Filadelfii v Lydii (doba helénská):
Ti, kdo pŉicházejí na toto posvátné místo [...] aő
odpŉísáhnou pŉi všech bozích [...], že nebudou mít
podíl na šíŉení nápojś milostných, potratových,
antikoncepĀních ani jiných prostŉedkś k zabíjení
dėtí a ani je nebudou vyrábėt a k jejich užívání
radit [...]. Kdyby nėkdo nėco podobného spáchal,

[...] aő už nevstupuje na toto posvátné místo.
Protože zde pŉebývají velcí bohové, kteŉí [...]
nesnesou porušovatele svých pŉikázání.
Existují též literární svėdectví. V Aischilových
„Eumediích“ (polovina 5. stol. pŉ. Kr.) ŉíká bśh
Apollo Eriniím, že jejich místo je tam, kde padají
sőaté hlavy, kde jsou vydlabávány oĀi, kde jsou chlapci ukrutnė kleštėni, kde jsou zabíjeny dėti v lśnė svých
matek. Ve stejné epoše Euripidova „Andromaché“
negativnė hodnotí interrupĀní prostŉedky.
V latinské Plautovė komedii „Truculentus“ (+
kolem 184 pŉ. Kr.) je ŉeĀ o ženė, která se schovávala a bála, aby nebyla svedena k vyhnání
plodu, aby neusmrtila dítė. Básník Ovidius (43
pŉ. Kr. – 18 po Kr.) s hoŉkostí a hnėvem píše
o své milované, která zpśsobila potrat jejich spoleĀného dítėte, a prosí bohy, aby jí byl prominut
trest smrti („Amores“ 2,13-14). Odsuzuje také
ženy, které zabíjejí dítė pro uchování si krásy
nebo k zamaskování milostného pomėru („Nux“
23-24; „Heroides“ 11,37-44). Satirik Juvenalis
pranýŉoval (r. 116, „Satira“ 6,366-368.592-600),
že bohaté, pohodlné dámy pŉerušují tėhotenství.
Oba nazývají poĀaté dítė Ālovėkem.
ňímský filozof Seneca (5-65 po Kr.) takto psal
své matce: Nikdy ses nestydėla za své poĀetné
potomstvo, i kdyby mėlo nepŉíznivė svėdĀit o tvém
vėku. Nikdy jsi neskrývala podle zvyku jiných žen
tėhotné lśno, jako by to mėlo být nepŉístojné bŉemeno, ani jsi nezmaŉila ve svých vnitŉnostech poĀaté
nadėje potomstva („Matce Helvii“ 16,3).

Židé
Když vlivný apokryf, 1. kniha Henochova,
zachována v etiopském jazyce, vypoĀítává skutky
zlých andėlś, ŉíká: Pátý ukázal lidem všechny zlé
údery duchś a démonś, a též údery proti zárodku
v lśnė, takže následuje potrat (69,12, k potratśm
dále též 1. kniha Henochova 98,5 a 99,5). Tento
úryvek pochází zajisté z 1. stol. po Kr..
Výslovné zákazy interrupcí nacházíme u židovských autorś píšících ŉecky. Anonymní spisovatel
z 1. stol. po Kr. oznaĀovaný jako Pseudofokylidés,
autor morálních pravidel imitujících ŉecký styl,
píše takto: Nedovol, aby žena niĀila to ještė
nenarozené v jejím lśnė, ani aby je po narození
vyhodila jako koŉist pro psy a supy (184-185).
Ztotožļuje tedy potrat s vraždėním dėtí.
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Filón z Alexandrie, Ježíšśv souĀasník, konstatuje ve svém díle známém pod latinským názvem
„De specialibus legibus“: Jestliže je správné starat
se o to, co s ohledem na plynutí Āasu ještė není
na svėt vydané, aby neutrpėlo kvśli brutalitė, o to
nutnėjší je stejným zpśsobem se postarat o dítė již
narozené (3,111). Pro Filóna je to závėr vyplývající z První knihy Mojžíšovy (Gn 21,22-24).
Pak obšírnė a velmi jasnė hovoŉí o ohavnosti zabíjení nebo odhazování novorozencś. Tento motiv
je u spisovatelś židovských i kŉesőanských Āastėjší.
Pohané pŉipouštėli i potrat i odhazování dėtí již narozených. Židé a kŉesőané tyto praktiky odmítali.
Židovský historik z 1. stol. po Kr. Josephus Flavius
v díle „Proti Apionovi“ tak popisuje tehdejší pravidla
svého národa: Zákon naŉizuje vychovávat všechny
dėti a zakazuje ženám potratit nebo jinak usmrtit
plod. Žena, u které by se prokázala taková vina, je
považována za vražedkyni dėtí (II,24, § 202).
Protože poĀet dochovaných starovėkých textś židovských je mnohem menší než pohanských, je existence nėkolika takových svėdectví velmi významná.
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První kŉesőané
ňecké „Didache“ („UĀení dvanácti apoštolś“),
zajisté nejstarší mimonovozákonní kŉesőanské dílo
pocházející z konce 1. stol. po Kr. pŉi vypoĀítávání pŉikázání jasnė ŉíká: Nezabíjej dítė potratem
ani po porodu ho neusmrcuj (2,2). Potom když
charakterizuje ty, co kráĀejí „cestou smrti“, je popisuje takto: Vrazi dėtí, niĀící potratem to, co Bśh
povolal k životu (5,2). „List Barnabášśv“, dílo
neznámého autora vzniklé kolem r. 125 opakuje
obė tato místa doslovnė (19,5; 20,2).
Biskup Meliton ze Sard ve „VelikonoĀní homilii“ z r. 160-170 popisuje morální stav lidstva:
Všichni na zemi se stali vrahy lidí, bratrovrahy,
otcovrahy, vrahy dėtí. A bylo vynalezeno nėco
ještė strašnėjšího a ještė neslýchanėjšího: matka
zaútoĀila proti tėlu, které sama pŉivedla na svėt,
zaútoĀila proti tėm, které odkojila vlastními
prsy, a plod svého nitra ve svém nitru pohŉbila!
Nešőastná matka se stala strašným hrobem požírajícím dėti, které v lśnė nosila (52). Zcela jistė
se jedná o interrupce.
Ještė více symbolicky se vyjadŉuje anonymní
apokryfická „Apokalypsa Petrova“, která vznik-

la pŉed r. 135; v popisu pekla se kromė jiného
doĀteme: U toho plamene je jáma velká a velmi
hluboká a v nėm teĀe odevšad, kde jsou zavržení,
všechno, odporné splašky. Ženy budou ponoŉené
po krk a budou potrestány velkým trápením. To
jsou ty, které zpśsobily potracení svých dėtí a niĀily dílo, které Bśh stvoŉil. Pŉed jejich oĀima je jiné
místo, kde sedí jejich dėti, kterým nedovolily žít,
a budou volat k Pánu. (8 podle etiopského textu,
26 podle ŉeckého textu). Tento popis se mśže zdát
velmi drastický, ale jeho zámėr je symbolický:
autor poukazuje na to, že potrat je hnusný zloĀin,
který doprovází bolestné výĀitky svėdomí.
V apokryfním spisku „Sibylina proroctví“
pocházejícím z poloviny 2. stol. výĀet tėžkých
hŉíšníkś uzavírají ženy, které v lśnė plod poĀatý
niĀí, muži, kteŉí vlastní syny odhazují (2,281-2).
Popis pekelných trestś pro vrahy dėtí obsahuje též
apokryfní „Apokalypsa Pavlova“ (pŉelom 2. a 3.
stol. po Kr.) se slovy: Jejich dėti vzývaly Pána
Boha a andėly [...] a volaly: Zachraļte nás od
našich rodiĀś (40,3).
Athenagoras ve svém díle „Prosba za kŉesőany“
(kolem r. 177) odráží pomluvy proti kŉesőanśm a píše
práv ženė a smrt Āi tėžké postižení manžela. Nový zákon v Rusku
mėní potratovou politiku poprvé
od r. 1955, kdy sovėtské vedení potraty úplnė
uvolnilo. A pŉestože poĀet umėlých potratś klesl
ze 4,4 milionu v r. 1988 na loļských 1,8 milionu,
Rusko (a Rumunsko) stále má nejvėtší potratovost
v Evropė.
Zákonodárci USA schválili zákon zakazující
potraty po tŉetím mėsíci od poĀetí pŉedevším
kvśli mimoŉádnė nelidské metodė nazývané „potrat bėhem ĀásteĀného porodu“. Pŉi tomto zákroku
totiž dochází k ĀásteĀnému vyjmutí plodu z dėlohy a k usmrcení propíchnutím lebky. Jak ŉekl prezident G. Bush, „jde o velice dśležitý zákon, který
skoncuje s odpudivou procedurou a pokraĀuje
v budování kultury života v Americe“. Americký
zákon neobsahuje výjimku povolení interrupce
v pŉípadė ohrožení života ženy. Na tom propotratové organizace zakládají nadėji, že Nejvyšší soud
zákon odmítne jako protiústavní.
Aő už bude další osud amerického zákona
jakýkoliv, jedno je zŉejmé. Hradba kolem potra-

Zeč kolem potratś se chvėje
Dvė svėtové velmoci udivily svėt. Nezávisle
na sobė Spojené státy a Rusko omezují umėlé potraty v pokroĀilém stupni tėhotenství. Po létech
ultraliberální praxe nebude v obou zemích možné
- až na malé výjimky - umėle ukonĀit tėhotenství
po 12 týdnu. Lze tento vývoj chápat jako hledání
nového pojetí morálky a sexuality? Nebo dokonce prślom do konceptu lidských práv, která pro
poĀaté dítė dosud v praxi neplatila?
Zdá se, že bezprostŉední podnėty pŉekvapivých
zmėn jsou ménė ideové, ale o to prozaiĀtėjší.
Rusko, kde na 10 narozených dėtí pŉipadá 13
interrupcí, ohrožuje obrovský úbytek populace
– v nejbližších desetiletích je reálný pokles až
o 30 milionś. Ze tŉinácti dśvodś, které umožļovaly potrat mezi 12. a 22. týdnem tėhotenství
(mj. rozvod, finanĀní tíseļ, Āi nevyhovující
bydlení), napŉíštė budou uznávány jen Ātyŉi:
znásilnėní, uvėznėní, odejmutí rodiĀovských
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takto: Zda bychom mohli zabít Ālovėka my, kteŉí tvrdíme, že ženy užívající prostŉedky pśsobící potrat dopouštėjí se vraždy a že ze svého Āinu složí pŉed Bohem
úĀty (II,93,1). Autor má na mysli nejen odhazování
nemluvļat, ale také interrupce, což plyne z následnė
citovaných pŉíkladś: právo ŉímské nedovoluje exekuci tėhotné ženy; zákon Mojžíšśv nedovoluje pŉinášet
obėő bŉezích zvíŉat. Pak ještė poukazuje jako na vėc
odpornou, a dokonce zakázanou pśsobení potratu
u bŉezích samic domácích zvíŉat.
Ve stejném duchu se vyjadŉují latinští apologeti.
Minucius Felix v dialogu „Octavius“ z konce 2.
stol. obviļuje pohany: I mezi vámi jsou ženy, které
s použitím lékś a nápojś niĀí ve svém lśnė zárodek
budoucího Ālovėka, a tak páchají vraždu vlastního
dítėte ještė dŉív, než se narodilo (30,2).
Stejnė dśraznė hovoŉí o odhazování nemluvļat a o interrupcích Tertullian v „Apologeticu“
(po r. 195): Topíte je ve vodė nebo je vystavujete
mrazu, smrti hladem a dáváte je na sežrání psśm,
a tak je zbavujete života. Nám však, protože vraždu
jednou provždy vyluĀujeme, ani plod v lśnė matky,
kdy ještė krev formuje Ālovėka, není dovoleno zniĀit. Zabránit porodu znamená pouze uspíšit vraždu

tś, vystavėná na rozhodnutí Nejvyššího soudu
z r. 1973 ve sporu „Roeová v. Wade“ se chvėje.
I ta strana sporu, která potraty tehdy prosadila,
se zcela nedávno jednoznaĀnė postavila za práva
poĀatého dítėte.
Pŉevratné zmėny v potratovém zákonodárství
na sebe teprve nechají Āekat. Lze oĀekávat tuhý
odpor skupin, které chtėjí neomezeným právem
na potrat vymazat základní rozdíl mezi posláním
ženy a muže. Etické servítky si nebudou brát
organizace, které z potratś profitují, ani ty, pro
nėž je potrat jedním z prostŉedkś „plánování
rodiĀovství“. Ale nejnebezpeĀnėjším nepŉítelem
omezení potratś jsou tajné zednáŉské organizace,
které vládnou mimoŉádnými finanĀními prostŉedky, pronikají do všech struktur a mohou zákeŉnė
zasahovat kdekoliv na svėtė. Dśležitý poĀin
americké a ruské legislativy pŉesto naznaĀuje, že
základní lidské právo – právo na život – trvale
nemśže zśstat pouze sobeckou výsadou tėch,
kteŉí se smėli narodit.
Jiŉí Karas, poslanec PÿR za KDU-ÿSL

a není rozdílu, jestli nėkdo život již narozený trhá
nebo teprve se rodící niĀí (9,8).
V pozdėjším díle „O duši“ se dotýká tématu,
kdy chirurg odstraļuje dítė umístėné napŉíĀ: Tento
nožík se nazývá plodovrah, neboő jím se zabíjí
živé dítė (...), poĀatý plod žije a pouze z lítosti se
zabíjí to nešőastné nemluvnė, aby se je nemuselo
zaživa roztrhávat (26). Takto popisuje tehdejší
medicínskou praxi, avšak poukazuje na pŉípady
operaĀního vytažení živého dítėte.

Pozdėjší názory
Existují další podobné výroky proti zabíjení
nenarozených dėtí, témėŉ tŉicet; uvedu pouze
nėkteré. Ve starovėku nenacházíme kŉesőanské
obhajoby potratś, navzdory populární, avšak na
pravdė se nezakládající knížce Boya-Zelenskieho
„Peklo žen“. Autor tvrdil, že sv. Augustin dovoloval interrupci slovy: Není vrahem ten, kdo zpśsobil potrat dŉíve, než tėlo pŉijalo duši. Tuto vėtu ve
skuteĀnosti napsal stŉedovėký právník Ivo z Chartres (1040-1116) v díle „Panormia“ (PL 161,1307)
a týká se obžalovaného, který zbil tėhotnou ženu,
a tím jí zpśsobil potrat v poĀátcích tėhotenství. Se
sv. Augustinem má tato vėc pouze to spoleĀné, že
ani on nechtėl, aby v takovém pŉípadė byl viník
trestán stejnė jako za vraždu („Otázky týkající se
Sedmi knih“ 2,80).
Tato skuteĀnost se pojí s chybným starovėkým ŉeckým pŉekladem textu ze Starého zákona
(Vulgáta a pŉeklady podle ní jsou také chybné).
V druhé knize Mojžíšovė Ex 21,22-24, v dekretu
o trestech je za zbití tėhotné ženy a zpśsobení
jejího potratu v hebrejském textu ŉeĀ o trestu smrti
v pŉípadė, že dojde k úmrtí dítėte. ňecký pŉekladatel z 3. stol. pŉ. Kr. tam však vložil pŉedpis, že
za smrt dítėte „nezformovaného“ bude udėlen penėžní trest, ale trest smrti za smrt dítėte „zformovaného“, vėtšího. Takže Ātenáŉi tohoto pŉekladu,
takzvané Septuaginty, urĀitė nepochybovali, že
zabití poĀatého dítėte je velké zlo, avšak potrat
provedený v Āasném stádiu vývoje mohli považovat za zlo relativnė menší.
NėĀeho podobného si mśžeme všimnout již
u Filóna z Alexandrie („De specialibus legibus“
3,108-109). Pod vlivem medicíny a antické filozofie se urĀoval okamžik zduchovnėní, a tím získání
lidské formy, na 40. den od poĀetí (srv. Aristoteles,
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„O rození zvíŉat“ 2,3, § 736b), pŉiĀemž rozvoj
dėvĀátka se považoval za pomalejší. Je jasné, že
takové urĀení dne nemá žádný význam a celá teorie vyplývala z povrchnosti tehdejší medicíny.
Pro kŉesőanský pohled na vėc jsou smėrodatné právní normy urĀené na synodách. Západní
synoda v Elvíŉe (kolem r. 300) zakázala ženám,
které se provinily spácháním potratu, pŉistupovat
k Nejsvėtėjší svátosti, a to doživotnė. Východní
synoda v Ankyŉe (r. 314) prohlásila: Ženám, které
cizoložily a poĀaly ve svém lśnė plod, který však
vyhnaly, a také tėm, kteŉí se zabývají preparováním jedś usmrcujících dėti, dávný zákon znemožļoval pŉijímat Nejsvėtėjší svátost do konce života;
a tedy ve shodė s tímto postupujeme. Avšak pŉi
hledání mírnėjších prostŉedkś, jsme rozhodli, aby
provinilé odpykávaly svśj trest po dobu deseti let.
Podobné tresty nastupovaly v pŉípadė vraždy.
To komentuje sv. Basil v listu Amfilochovi
(r. 374, list 188,2): Žena, která zámėrnė niĀí plod,
bude potrestána stejným trestem jako za vraždu.
Není naším úkolem podrobnė vyšetŉovat, zda plod
byl již zformován nebo byl ještė bez formy. (...)
ÿasto se stává, že pŉi tėchto zákrocích ženy umírají. K tomu pŉipoĀítejme ještė zniĀení plodu, což
je již druhá vražda.
Ještė rozhodnėjší byl sv. Jan Chrysostom ve
svém delším textu „Homilie na list ňímanśm“
(24,4), ve kterém považuje potrat za hŉích tėžší
než vraždu, neboő lśno matky, pramen života,
promėļuje na místo smrti. Zároveļ kritizuje antikoncepci jako projev stejného postoje odmítání
potomstva.
Vidíme, že starovėká kŉesőanská tradice
jednoznaĀnė odmítá zabíjení poĀatých dėtí.
Jednomyslnost tradice je v katolické a pravoslavné víŉe normou víry, znamením pravd patŉících
k Božímu zjevení. V encyklice Evangelium vitae
(1995) mohl tedy Jan Pavel II. napsat: Pŉímé
a úmyslné zabití nevinného Ālovėka je vždy aktem
zcela nemorálním. (...) Úmyslný potrat, aő již je
sám cílem nebo pouze prostŉedkem, je vždy závažným morálním pŉestupkem, neboő pŉedstavuje
zámėrné zabití nevinného Ālovėka. (57, 62).
Michal Wojciechowski
pŉeklad bB

Bůh a plenky...
aneb krátký traktát o tom, kdo skuteĀné jsme
Co je to za Boha, kterého je tŉeba pŉebalovat?
Co je to za Boha, jehož musí matka kojit? Co je
to za Boha, takové bezradné dítė, narozené v chudobė v nėjaké zapadlé provincii? Takové otázky
byly kladeny kŉesőanśm od prvních století, protože
událost vtėlení se vśbec neshodovala a stále se
neshoduje s bėžným obrazem Boha. Pohanští filozofové byli takovým pojetím pohoršeni. A i my,
kŉesőané, se Āasto ptáme: ProĀ On to dėlá? A proĀ
právė takhle?
V Betlémė pŉed dvėma tisíci roky nastala
událost zcela výjimeĀná v dėjinách svėta: Bśh,
stvoŉitel Ālovėka, chtėl mít sám podíl na osudu
Ālovėka. Zśstal tím, kým byl, a zároveļ „se vtėlil”, to znamená pŉijal za svśj obyĀejný, konkrétní
lidský pŉíbėh se všemi jeho malými i velkými
starostmi, které tvoŉí jeho celek. Bśh se rozhodl
prožít lidský život – od poĀetí, pŉes narození až
po smrt. Pŉed touto skuteĀností stojíme bezradní,
nedokážeme vysvėtlit, jak je to možné. Pro naši
víru však mnohem dśležitėjší než otázka „jak?” je
otázka „proĀ?”. Neboő jestliže „sám sebe se zŉekl
a vzal na sebe pŉirozenost služebníka” (Flp 2,7),
pak musel mít k tomu dśvod...
Co tedy pŉimėlo Boha k tomu, aby se stal Ālovėkem? K odpovėdi se mśžeme pŉiblížit za pŉedpokladu, že smysl narození, smysl Vtėlení se odhaluje v životė a poslání Ježíše – vtėleného Boha. On
nám zŉetelnė ŉíká, že pŉišel kvśli lidem, kvśli nám,
aby nám dal život, aby nás osvobodil, spasil od
hŉíchu a zla. Na tomto místė si nemśžeme nepŉipomenout jeho slova z Janova evangelia: „Neboő
tak Bśh miloval svėt, že dal svého jednorozeného
Syna, aby žádný, kdo v nėho vėŉí nezahynul, ale
mėl život vėĀný” (Jan 3,16).
Mśžeme tedy vyvodit
první dśvod Vtėlení:
Vstoupení Boha do lidského svėta má souvislost
s naším hŉíchem. Ježíš se stal jedním z nás, aby
nás vytrhl z moci zla, do kterého jsme se dostali
v dśsledku hŉíchu. V této perspektivė se smysl
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narození naplļuje ve smrti a zmrtvýchvstání: Ježíš
se narodil, aby vzal na sebe následky hŉíchu až po
smrt a aby ji svým zmrtvýchvstáním pŉemohl.
Cožpak to však nemohl udėlat jiným zpśsobem? Nemohl nás spasit bez Vtėlení, narození
a smrti? Zajisté mohl. Ale zvolil si tento zpśsob.
Asi by si zvolil jiný zpśsob, kdyby prožíval náš
hŉích jen jako nėco na zpśsob osobního neúspėchu
Stvoŉitele, jemuž se stvoŉení „pokazilo”, stalo se
nekontrolovatelným. K obnovení poŉádku a kontroly se není tŉeba pŉece se ponižovat... Muselo se
jednat o nėco mnohem hlubšího. Již Starý zákon
nejednou hovoŉí o tom, že
Bśh „zná“ neštėstí svého lidu.
Když Ježíš plakal u Lazarova hrobu, v jeho slzách
se snad nejhloubėji zrcadlil postoj Boha vśĀi lidskému neštėstí: jeho láska k nám je tak velká, že jde až
ke ztotožnėní, spolucítėní. A tak Bśh nemśže zśstat
stát stranou. Rodí se v Betlémė, aby na vlastní kśži
zakusil lidské neštėstí, aby ho zakusil úplnė a lidským zpśsobem. Vtėlení dovoluje Bohu pŉevzít na
sebe následky hŉíchu, a tak je pŉemoci. A nás uĀí, že
Bśh dobŉe ví, co to znamená být Ālovėkem...
Jeho pŉístup by nás mėl pŉesvėdĀit o tom, že
On nepŉišel spasit nėjaké „lidstvo“, nėjaké „lidové
masy“ nebo nėjaké abstraktní „ĀlovėĀenství“ – to
by jistė mohl udėlat „vzdálenė“. Díky Vtėlení se
Bśh-Ježíš sklánėl nad konkrétními lidmi, s konkrétními lidmi hovoŉil, konkrétním lidem odpouštėl
hŉíchy. Jeho láska k nám není anonymní. Smėŉuje
pŉímo k jednotlivým osobám, pŉímo ke mnė...
Ježíšovo narození se uskuteĀnilo ve spojitosti
s hŉíchem Ālovėka, avšak co s otázkou:
A kdyby hŉích nebyl?
Vtėlil by se Bśh i v pŉípadė, že Ālovėk by zśstal
vėrný Božímu plánu? Napohled se zdá, že je to jen
zdánlivý, „umėlý“ problém. Jde o to, zda narození
Boha jako Ālovėka nebylo pouze nėĀím jako krizový plán, nebo zda se jednalo o pśvodní Boží zámėr.
To má obrovský význam pro pochopení smyslu
a cíle naší vlastní existence. Neboő jestliže bylo
Vtėlení od poĀátku Božím zámėrem, jestliže by
se uskuteĀnilo i v pŉípadė, kdyby Ālovėk nezhŉešil,
znamenalo by to, že nás stvoŉil jako osoby, s nimiž
se chce sdílet, s nimiž chce žít bok po boku, pro nėž
chce být synem, bratrancem, sousedem, místním

životė!

stvoŉení v perspektivė Vtėlení: Bśh nás stvoŉil ke
své podobė, to znamená podle toho, kým se chtėl
sám stát! Stopy takového chápání stvoŉení mśžeme najít napŉ. u sv. Pavla: „Vždyő v nėm (v Kristu)
si nás (Bśh ) vyvolil ještė pŉed stvoŉením svėta,
abychom byli pŉed ním svatí a neposkvrnėní
v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás
pŉedurĀil, abychom byli pŉijati za jeho dėti skrze
Ježíše Krista“ (Ef 1,4-5). Co jiného by mėlo znamenat vyvolení ještė pŉed stvoŉením svėta, ne-li
to, že Vtėlení bylo od samého zaĀátku zamýšlené,
nezávislé na lidském hŉíchu?
Byli jsme „navrženi“ tak, aby se on mohl stát
jedním z nás. On nás vymyslel, chtėl, zamiloval
si nás jako partnery pro sebe. Jako prostŉedí pro
svśj život. To znamená, že je v nás nėco, co ho je
schopno pŉijmout... A i když se Vtėlení uskuteĀnilo v dėjinách jednou jedenkrát, nėco z otevŉení
se Bohu v každém z nás je. V kŉesőanské tradici
pŉetrvává pŉesvėdĀení, že Ālovėk je capax Dei,
to znamená, že je schopen pŉijímat do sebe Boží
život, že je schopen navázat s ním hluboký vztah...
A nezávisle na tom, jak moc jsme zapleteni do
zla a hŉíchu v tomto životė a v tomto svėtė, ona
schopnost v nás není nikdy zcela zapomenuta.
Pŉi pŉipomínce narození Boha bychom mėli také
pamatovat na to, že Ježíš je modelem našeho ĀlovėĀenství a že bez nėho jsme jakoby nedodėlaní.
P. G. Strzelczyk, pŉeklad bB
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MARIE GABRIELA
16. ledna 1938 se shromáždily v kapitulní síni
italské trapistické mnišky, aby naslouchaly promluvė matky abatyše. Matka Pia Gullini mezi jinými
Āetla a komentovala brožuru, ve které velký apoštol
jednoty kŉesőanś Paul Couturier vybízel kŉesőany,
aby se spojili v modlitbė a obėti: Jedinė prožitá
bolest rozdėlení mśže otevŉít srdce všech kŉesőanś
k naslouchání Ježíšovė bolesti, s kterou bėhem poslední veĀeŉe snažnė prosil Otce: „Aby všichni byli
jedno... aby svėt uvėŉil.“ Snad se najdou mnohé
neznámé a skryté životy ochotné spolupracovat na
tomto velkém úkolu sjednocení kŉesőanś.
Jedna mladá tŉiadvacetiletá sestra, Marie
Gabriela, byla hluboce zasažena touto výzvou.
Tato mladá ŉeholnice jednou vyznala, že když
vidėla nėkoho se obėtovat, vždy toužila se do
této obėti zapojit. Nepŉekvapuje tedy, že ihned
po skonĀení shromáždėní šla ke své pŉedstavené:
„Dovolíte mi obėtovat svśj život, protože jakou
má hodnotu? Vy sama jste mi ŉekla, že se tak
mśže uĀinit s pŉíslušným dovolením.“ Nenechala
se odradit odmítavou odpovėdí. Vrátila se po
nėkolika dnech: „Mám dojem, že to Pán ode mė
opravdu žádá. Stále na to myslím, aniž bych chtėla.“ S veliký zdráháním jí pŉedstavená povolení
dala. Pak se už o tom nemluvilo.
Marie Sagheddu vstoupila do kláštera 30. záŉí
1935 a pŉipojila ke svému kŉestnímu jménu jméno
Gabriela. Jeden z jejích sousedś v Dorgali dosvėdĀuje: „Když jsem se dovėdėl, že Marie Sagheddu
pomýšlí na to, stát se mniškou, nemohl jsem tomu
uvėŉit... Nezdála se mi být vhodným typem pro
klášter. Už jako dítė byla Marie otevŉená, upŉímná
a obėtavá, výborná školaĀka. Byla vždy ochotna
pomoci spolužákśm, ale musela zanechat školy na
konci šesté tŉídy, ve dvanácti letech, aby pomáhala rodinė vydėlávat na živobytí: smysl pro povinnost, poctivost a poslušnost byly v jejím žebŉíĀku
hodnot na jednom z prvních míst. Byla fyzicky
zdatná, neváhala na sebe brát i ty nejtėžší práce
v domė a na poli. SouĀasnė však byla mladá Marie
tvrdohlavá, netrpėlivá a nároĀná. Chtėla mít vždy
ve všem poslední slovo. Když nebylo po jejím,
rozzlobenė dupala nohama a kŉiĀela: „Jdi k času!
Hrome!“ Kromė nedėlní povinnosti zanedbávala

svátosti a liturgické úkony. „Nechodila Āasto do
kostela,“ vzpomínají její rodáci „dávala pŉednost
Āetbė románś, hŉe karet nebo jiným hrám.“
Když ji maminka pobízela, aby šla na veĀerní
požehnání, Marie odpovídala: „Bėžte si tam vy!“
nebo „Nechte mė být, není to nutné!“ a pokraĀovala v Āetbė nebo ve hŉe.
Když však dosáhla 18 let, nastala zmėna, o které
nikdy nemluvila snad proto, že se jí nikdo na to
nezeptal. Jednalo se o pŉíbėh lásky k Ježíši, který
získal její srdce. Nebylo to nutné vyjadŉovat slovy.
Plody obrácení mluvily za ni. Pŉihlásila se do hnutí
Katolická akce, zaĀala vyuĀovat dėti náboženství
a navštėvovat nemocné. Nikdy neodmítla osoby,
které prosily o almužnu. ÿasto vstávala brzy ráno,
aby pomohla sousedśm pŉi peĀení chleba. ZaĀala rozjímat a zúĀastļovala se mėsíĀní adorace. Zpovídala
se skoro každý týden a dennė pŉijímala Eucharistii.
Pŉipodobnit se tomu, koho milovala, se pro ni stalo
nezbytnou nutností. Zanedlouho po svém obrácení
pocítila povolání k ŉeholnímu životu a svėŉila se
s tím svému zpovėdníkovi. „Chtėla bys vstoupit do
kláštera v Grottaferratė?“ otázal se jí o. Meloni, který
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poslal již nėkolik jiných dėvĀat z Dorgali do tohoto
trapistického kláštera. (V roce 1957 se trapistická
komunita pŉestėhovala do Vitorchiana, kde jsou
nyní uloženy ostatky blahoslavené Marie Gabriely.)
„Pošlete mė, kam chcete,“ odpovėdėla Marie. „Tak
pśjdeš do Grottaferraty,“ rozhodl.
V Āervenci 1938, sedm mėsícś poté, co Marie
Gabriela nabídla svśj život Bohu za sjednocení
kŉesőanś, matka Pia Gullini psala jednomu anglikánskému mnichu: ÿetla jsem na kapitule výzvu
vašeho pŉítele o. Couturiera a jedna mladá sestra
mė požádala, zda by mohla obėtovat svśj život za
sjednocení kŉesőanś. Dovolila jsem jí to. Nyní je
tato sestra v nemocniĀce, protože se u ní projevily
pŉíznaky tuberkulózy. Byla jednou z nejzdatnėjších v komunitė a v její rodinė nebyl absolutnė
nikdo, kdo by trpėl touto nemocí. Jedná se o Marii
Gabrielu, opravdovou dceru, obdaŉenou neobvyklou inteligencí. Teprve teč, když ji Pán volá k sobė,
si uvėdomuji, jakým je pokladem.
23. dubna 1938, na nedėli Dobrého Pastýŉe, pėtadvacetiletá sestra Marie Gabriela vydechla naposled v náruĀí matky pŉedstavené. Tėsnė pŉed smrtí
se jí matka pŉedstavená zeptala: „Obėtuješ všechno za sjednocení kŉesőanś, že ano?“ Umírající
odpovėdėla jednoduše: „Ano.“
Matka Pia písemnė informovala maminku
Marie Gabriely o její smrti a v dopise uvedla:
Vaše dcera milovala tolik svého Pána, že mu
nabídla svśj mladý život jako obėő za sjednocení
rozdėlených církví.
Kromė krátké zmínky matce pŉedstavené se
sestra Marie Gabriela sama nikdy jasnė nezmiļovala o své obėti za sjednocení kŉesőanś. Pŉesto
však Ātyŉicet dopisś, které napsala a jež se nám
dochovaly, svėdĀí, že tato obėő byla jádrem její
identity vyjadŉující úplné odevzdání se Pánu ve
vdėĀnosti a lásce.
V dubnu 1938 Marie Gabriela psala své mamince z nemocnice: Modlete se za mne, abych vždy
oslavovala Pána plnėním jeho svaté vśle, v jakékoliv formė se projeví. Zcela jsem se obėtovala
Ježíši a své slovo nevezmu zpėt.
V jiném dopise urĀeném jejímu zpovėdníkovi se Marie Gabriela svėŉuje: Když jsem žila
v odevzdání do vśle Boží, nikdy jsem nemusela
oplakávat to, co za sebou zanechávám, a dokonce nepochybuji o své budoucnosti a jsem

si jistá, že Ježíš zvolí to, co bude sloužit jeho
vėtší slávė a mému posvėcení. Ježíš mė vyvolil
jako privilegovaný pŉedmėt své lásky tím, že mė
obdaroval utrpením, abych se Mu více líbila.
A proto jsem dokonale šőastná a dėkuji Mu za
to. Myslím si, že nikdy nebudu moci dostateĀnė
pochopit lásku, kterou mi Ježíš prokazuje tím,
že mi posílá tento kŉíž.
Marie Gabriela naplnila svśj skutek víry ještė
když byla v Dorgali: StaĀí, že mė Bśh zavolá, já
jsem pŉipravená. V den svých ŉeholních slibś ho
obnovuje: V prostotė srdce Ti obėtuji všechno
s radostí, ó Pane. Ty jsi mė povolal a já jsem Ti
dala všechno, co jsem mohla. Nėkolik mėsícś pŉed
svou smrtí se Marie Gabriela vyznala: Odevzdala
jsem se zcela do rukou Božích. Cítím, že Ho miluji
celým svým srdcem, ale toužím Ho milovat ještė
více. Chci Ho milovat za ty, kteŉí Ho nemilují, za
ty, kteŉí Jím opovrhují nebo Ho urážejí: jedním
slovem, má jediná touha je milovat.
25. ledna uplynulo 21 let od blahoŉeĀení Marie
Gabriely.
Sestry trapistky z Vitorchiana

Sonet
Jak miluji tě? Povím ti, co vím:
Miluji tě do hloubky, šířky, výše,
vesmírem celé duše své, kde tiše
přechází jsoucnost v Krásu s Tajemstvím.
Miluji tě v potřebách všedních dnů,
ať plane slunce nebo bliká svíce,
svobodně jako ti, kdo za pravdu jdou bít se,
s čistotou těch, jimž nejde o slávu.
Miluji tě s vášní, jež jitří žaly,
vírou, již vyzáří jen dětská líc,
miluji tě láskou, již světci znali,
úsměvem, slzou očí, dechem plic,
celým svým životem! A po smrti, Bůh dá-li,
mé lásky k tobě bude ještě víc.
Elisabeth Barrett Browningová
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ZLATÁ SVATBA
Existuje mnoho receptś na
šőastné manželství. Nejdśležitėjší
jsou pŉedevším ty, které vycházejí
z Božího zjevení, protože Bśh,
který vepsal touhu po manželství do lidské pŉirozenosti, a tím
manželství ustanovil, sám nejlépe
ví, jak je tŉeba se na manželství
pŉipravit a jak se má manželství
žít. Velmi cenné jsou ovšem i rady
tėch, kteŉí tyto recepty uplatnili
v praxi a mluví z vlastní zkušenosti. Poprosili jsme proto manžele
Marii a Josefa Adámkovy, kteŉí
v minulém roce oslavili 50. výroĀí
svého sļatku, aby nám odpovėdėli
foto: bB
na nėkolik otázek. Jsme pŉesvėdĀeni, že jejich odpovėdi mohou být inspirací pro mladé lidi, kteŉí se chystají na uzavŉení manželství
a Āasto si kladou otázky, jak mají poznat svého budoucího životního partnera, a co je dśležité pro budování vzájemného vztahu dvou zamilovaných lidí.
Vzpomínáte ještė na chvíle, kdy jste se
seznámili?
Josef Adámek: Rádi na tuto dobu vzpomínáme, zejména když projíždíme nebo pobýváme
krátce v Náchodė (kde jsme se seznámili a mėli
i svatbu) pŉi pŉíležitosti naší cesty do nedalekého
mėsteĀka, kde máme malý rekreaĀní domek po
rodiĀích. Naše seznámení bylo spíše atypické,
protože probėhlo v r. 1951 v nemocnici, kde jsem
jako student byl na vyšetŉení po lázeļské léĀbė
po prodėlané recidivė infekĀní žloutenky. Má budoucí manželka Marie tam pracovala jako zdravotní sestra. Jelikož šlo o delší pobyt, vytvoŉily
se u nás na obou stranách osobní sympatie, takže
pŉi rozlouĀení jsme si slíbili, že si budeme dopisovat. A skuteĀnė jsme tento slib dodržovali.
Jak dlouho trvala Vaše známost a co podle
Vás v ní mėlo významný vliv na Vaše budoucí
manželství?

Marie Adámková: Po dva roky jsme si dopisovali a osobnė se setkávali jen obĀas, když
manžel jako student mėl možnost pŉijet z Prahy
domś. Byly to krásné dopisy, ve kterých jsme
se vzájemnė poznávali a postupnė odkrývali své
nitro. ZaĀali jsem však po urĀité dobė uvažovat,
zda rozdílná rodinná zázemí by nebyla na závadu
našeho pozdėjšího spoleĀného života. Manžel
pocházel sice z rodiny spoŉádané a s dobrou povėstí, ale vzdálené kŉesőanskému životu. DėdeĀek
totiž po návratu z 1. svėtové války odhlásil celou
rodinu z ŉímskokatolické církve a manželśv otec
se po sļatku rodinė pŉizpśsobil. Naštėstí na mého
budoucího manžela mėli pŉíznivý vliv pradėdeĀek
a prababiĀka, kteŉí ho jako malého chlapce mėli na
starost, když rodiĀe byli v zamėstnání. Podaŉilo se
jim pŉesvėdĀit jeho rodiĀe, aby ho nechali pokŉtít,
než zaĀne chodit do školy, a tak díky nim se ve
škole seznámil se základy kŉesőanské výchovy.
Na druhé stranė moje rodina z ÿeskomoravské
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vysoĀiny byla hluboce vėŉící. Rozhodli jsme se,
že se radėji vĀas rozejdeme. Zakrátko jsme se
však neĀekanė náhodou sešli ve vlaku, což jsme
považovali za urĀité znamení, a proto jsme obnovili své pŉátelství. Slíbili jsme si, že se budeme
snažit o názorové sblížení. Vėŉila jsem budoucímu
manželovi, že dodrží své slovo. Nezklamala jsem
se, a tak jsme 24.10.1953 uzavŉeli sļatek nejen civilní, ale i v kostele tėsnė pŉed nástupem manžela
na vojenskou službu.
Nejvėtší vliv na naše budoucí manželství mėla
vzájemná otevŉenost, upŉímnost, vėrnost a Āistota
v našich vztazích. Jelikož manžel byl dost vážnė
nemocen, ptala se mė maminka, zda i za této
okolnosti si ho chci vzít. ňekla jsem jí, že alespoļ
kvśli zdraví nebude chodit do hospody, jak to
u mužś bývá. Po pśl roce byl manžel propuštėn
z vojny do civilu ze zdravotních dśvodś. ZaĀátky
nebyly jednoduché, protože jsme se brali tėsnė
po mėnové reformė. Bydleli jsme zatím u manželových rodiĀś. Manžel byl zamėstnán v Praze
a pŉijíždėl domś jedenkrát týdnė. Byt jsme dostali
v Praze od jeho podniku až po tŉech letech. Potom
se nám k naší radosti postupnė narodila dvė dėvĀátka - Maruška a Ivanka.
Manželé jsou darem jeden pro druhého a také
i pro ostatní. Jak se uskuteĀļovalo Vaše darování?
J.A.: Opravdu je tŉeba, aby manželé byli darem
jeden pro druhého jak po stránce fyzické, tak po
duchovní stránce. Napŉ. díky manželce, která mi
dlouhodobė vaŉila dietní stravu a peĀovala o mė, se
mśj pśvodnė vážný zdravotní stav zkonsolidoval.
Stala se mým vzorem i po duchovní stránce, takže
s její pomocí a radou jsem doplļoval své mezery
a prohluboval svśj vztah k Bohu, který se stal
bezprostŉední, neformální a s pravidelnou úĀastí na
bohoslužbách a svátostech. Pozitivnė na mė nenásilným zpśsobem pśsobila svými krásnými kŉesőanskými vlastnostmi manželĀina maminka, která
urĀitou dobu žila v naší rodinė z dśvodu horšících
se problémś se zrakem. Spolu s manželkou jsme
svým zpśsobem života zapśsobili i na mé rodiĀe,
kteŉí dodateĀnė uzavŉeli církevní sļatek, neboő byli
pouze civilnė oddáni v r. 1976 (jejich svatba byla
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provázena pŉi cestė na úŉad velkou autohavárií
- otec mėl proto stálé výĀitky a aĀkoliv nechodil
do kostela, modlil se ve skrytu a mėl velkou úctu
k Pannė Marii). Po svatbė v kostele se rodiĀe cítili
šőastnė, že se smíŉili s Pánem.
Když dėti zaĀaly chodit do školy, nastoupila
manželka znovu do práce ve zdravotnictví, které
ji stále pŉitahovalo, jelikož v nėm nevidėla jen
své zamėstnání, ale i poslání pomáhat druhým.
Bylo zapotŉebí, abych kromė nákupś a vyŉizování rśzných záležitostí pomáhal aspoļ ĀásteĀnė
v domácnosti, avšak ideální to nebylo a vaŉit jsem
se v podstatė nenauĀil. Pobyt babiĀky u nás mėl
kladný vliv na výchovu dėtí, které na ni mají ty
nejhezĀí vzpomínky.
V posledních letech jsme oba prodėlali nároĀné operace. I když naše nemoci nemají dobrou
perspektivu, snažíme se je nést spoleĀnė. Naše
tėžkosti dáváme k dispozici Pánu, který nás posiluje na pŉímluvu Panny Marie. ÿasto se k Ní
obracíme s díky i prosbami jako k naší Nebeské
Mamince, která nás nejen vede, ale i vychovává
k vėtší lásce k Bohu, ale i k vzájemné lásce jednoho k druhému. Zamėŉili jsme se na aktivní práci
ve Fatimském apoštolátu, jsme Āleny i Rytíŉstva
Neposkvrnėné, chodíme pravidelnė - dle možností
dennė na bohoslužby k sv. Jakubovi na Starém
mėstė pražském.
UrĀitė se ve Vašem vztahu bėhem tėch dlouhých let spoleĀného života objevily i neshody.
Jak jste je ŉešili a jak pŉispėly k upevnėní Vaší
vzájemné lásky?
M.A.: Samozŉejmė se v našich vztazích bėhem
tėch let spoleĀného života objevily i neshody.
Vėtšinou se týkaly výchovy dėtí a problémś
kolem nich. Já jsem pŉísnėjší, dśslednėjší, manžel
zase povahy spíše mírnėjší. Nėkdy urĀitá netrpėlivost byla pŉíĀinou zbyteĀného vzájemného
napėtí. ÿasem jsme pŉišli na to, že k urychlení
ŉešení našich neshod je nejlepší pŉizvat našeho
Pána a ve spoleĀné modlitbė k Nėmu se zklidnit.
Celkovė mśžeme ŉíci, že naše upŉímné, otevŉené
vztahy, vzájemná tolerance a odpuštėní, pŉispívaly
k obnovení narušených vztahś a k upevnėní naší
vzájemné lásky.
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Co si myslíte, že mėlo nejvėtší vliv na trvalost
Vašeho svazku?
J.A: Nejvėtší vliv na trvalost našeho svazku
mėlo naše postupné, hlubší zakotvení ve vztahu k Bohu. Z tohoto hlediska jsme posuzovali
i naše jednání, vzájemné vztahy a problémy a ve
svátosti smíŉení nacházeli ŉešení a východiska.
Vyplývala z toho i naše vzájemná úcta a pochopení, které jsou pro dobré vztahy mezi manžely
velmi dśležité. Snažili jsme se vytváŉet jednotu
ve spoleĀném životė, i když to nėkdy není jednoduché. Napŉ. naše starší dcera bohužel s jejím
manželem nevytvoŉili spoleĀné „jedno“, každý
žil svým životem, návyky a neochotou pŉizpśsobit se druhému, jakož i spoleĀnė se poradit
o problémech každého z nich. Nakonec, aĀkoliv
nejsou rozvedeni, žije každý sám. Naštėstí jsou
bezdėtní.
Modlíte se spolu a jakým zpśsobem?
M.A: Od našich duchovních i od Svatého otce
slyšíme, jak je dśležité se modlit spoleĀnė. Proto
se snažíme modlit spolu pŉedevším sv. rśženec
a jiné modlitby v souladu s obdobími církevního roku. ZpoĀátku se manželovi nechtėlo do
spoleĀné modlitby, ale postupnė zjistil, že je to
lepší a úĀinnėjší než individuální modlitba hlavnė
proto, že se Ālovėk mśže více na obsah modlitby
soustŉedit. Je tŉeba nenechávat spoleĀnou modlitbu až na veĀer, kdy býváme unaveni a nesoustŉedíme se na to, modlitba se pak stává formální a je
menší nadėje, že bude vyslyšena. I když se nám
nedaŉí modlit se soustŉedėnė nebo zaĀneme s neochotou, je správné v modlitbė pokraĀovat a Āasto
- až pŉekvapivė - se modlitba stane radostí. Rádi
bychom tyto zkušenosti pŉedali dėtem a vnouĀatśm, proto využíváme spoleĀných setkání, spoleĀné cesty autem apod., abychom se napŉ. modlili
sv. rśženec.
Kolik máte dėtí?
J.A.: Pán nám svėŉil dvė dcery, které jsou samozŉejmė už v letech a provdané. Jsme za nė vdėĀní,
jakožto i za to, že naše rodina celkem nestrádala
a že jsme mohli dėti pŉipravit do života nejen
z hlediska jejich profese, ale i po duchovní strán-
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ce. Pouze prosíme neustále Pannu Marii o pŉímluvy, aby i do budoucna naše dėti víru neztratily
a pŉedávaly ji dál. Mladší má také dvė dėti a starší
dcera nemá žádné (zdravotní dśvody).
Jak jste si poradili s jejich výchovou?
M.A.: Náboženská výchova dėtí nebyla v dobė
totality jednoduchá, protože nemohla být bohužel
systematická. Ve škole v Praze to nepŉicházelo
dlouhou dobu v úvahu, až po r. 1968, kdy zaĀaly
dcery navštėvovat hodiny náboženství na faŉe,
což pomohlo v jejich pŉípravė na 1. sv. pŉijímání
a pozdėji na biŉmování. Jinak jejich výchova po
duchovní stránce spoĀívala hlavnė na nás a aktivní
pomoci babiĀky.
Pŉedstavte si, že za Vámi pŉijde Váš vnuk
a chce na Vás radu, podle Āeho by si mėl vybrat
svou budoucí partnerku. Co byste mu poradili?
J.A.: Z vlastní zkušenosti i zkušenosti jiných
bychom mu poradili, aby se snažil svou budoucí
partnerku dobŉe poznat, aby to nebylo jen momentální vzplanutí. Je tŉeba si všímat chování
partnera, jeho charakteru a duchovního zamėŉení. Napŉ. já jsem byl rád, že jsem poznal svou
budoucí manželku pŉi práci (v našem pŉípadė
v nemocnici), její pracovitost, svėdomitost, pŉístup a chování k druhým lidem. V práci se totiž
Ālovėk nejlépe pozná, jaký je, zejména pracuje-li mezi lidmi. Dśležité je, aby partnerka byla
nesobecká a dle možností stejného duchovního
zamėŉení, aby v dalším životė potom nedocházelo k vėtším kolizím v jejich vzájemném vztahu,
i když v tomto pŉípadė láska, je-li opravdová
a nikoliv povrchní, mśže dėlat divy a zázraky.
Dále bychom vnuka upozornili na to, že manželství je jako dobrá píseļ a složit dobrou píseļ není
jen tak (který významný Ālovėk tuto pravdu ŉekl,
si už nevzpomínáme). ÿlovėk na to sám nestaĀí,
a proto je tŉeba se upŉímnė modlit a partnerku
si jednoduše vyprosit. Pŉitom našemu vnukovi
pŉipomínáme, aby pozornė naslouchal hlasu
Božímu, zda Pán ho nevolá do svých služeb.
Dėkuji Vám za rozhovor
br. Bogdan Maria
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Obrácení manžela
Mám moc rád pŉíbėh o obrácení jednoho muže a pŉiznám se, že z nėj dost Āerpám pro svśj život.
Paní Marta byla ta, která mė zasvėtila do svého tajemství. Dala život tŉem dėtem a dokázala jim pŉedat
živou víru, ale co brala za svou životní prohru, bylo to, že její manžel nechtėl s Bohem nic mít. Byl
nesmírnė hodný, poctivý, dėtem nebránil v chození do kostela. Dokonce je rád sám vozil na poutė, ale
vždy je vysadil z auta a sám si zašel na kafíĀko do restaurace a Āekal trpėlivė, až se jeho paní i s dėtmi
vrátí a oni opėt s pocitem radosti pojedou domś. Jenže ne tak byla šőastná paní Marta, tu to trápilo, ale
svśj boj nevzdávala. Zkoušela všechno, co jen ženy na muže dokážou vystŉílet, slzy, úsmėvy, slibování, zapŉisáhání, ale nic nezabíralo. Uteklo pŉes 20 let spoleĀného života, kdy Marta se dennė modlila
za svého muže a dennė jej pŉedkládala Pannė Marii a prosila za uzdravení svého muže. Nejednalo se
o uzdravení fyzické, ale za uzdravení duše - jeho nemocné duše.
Jednou se spoleĀnė s jedním ze svých dėtí pŉihlásila na pouő k Pannė Marii do zahraniĀí - do
Medjugorje. Mėla pocit, že je to poslední šance. Na té pouti se neustále modlila, prosila, dėlala všechny
možné obėti, od pśstu poĀínaje pŉes bosé výšlapy na kopce konĀe. A to všechno jen za obrácení svého
muže. V tu dobu byl totiž nemocný a mėl již za sebou operaci výmėny kyĀelního kloubu a další operace
ho Āekaly. Mėla stále na mysli záchranu jeho duše. Jednoho dne mėla možnost napsat prosbu Pannė
Marii a pŉedat Jí ho skrze vizionáŉku Vicku. Spolu se synem tak uĀinili a Āekali, co se bude odehrávat,
když pŉijedou domś. Jenže po návratu zjistili, že se vśbec nic nestalo. Sice je Āekal usmėvavý muž, ale
po Bohu opėt netoužil.
A tak šly dny dál a dál, až pŉišly Vánoce. Smažení kaprś, dėlání vánoĀního salátu, cukroví – to probėhlo tak jako vždy. A pŉece jedna výjimeĀnost
se stala. Ten pán strojil spoleĀnė s dėtmi vánoĀní stromeĀek a mėli u toho puštėnou televizi.
Najednou byla na obrazovce skupina ze Slovenka
Tublatanka a poŉádnė do toho šili, tak jak oni to
umí. A hráli a zpívali také jednu koledu – Ježíšku
PanáĀku... A pŉi štėdroveĀerní veĀeŉi ten pán prohlásil: „Mnė stále zní v uších ta rocková koleda,
nemohu na ni zapomenout.“ A když se rozdaly
dárky a všichni byli spokojení, tak paní Marta
i s dėtmi se zaĀali oblékat do ještė sváteĀnėjšího,
aby šli oslavit narození Krista také do chrámu
Pánė. Jaké bylo pŉekvapení, když i manžel Marty
se zaĀal oblékat a nesmėle se zeptal: „Mśžu jít
s vámi?“ „Samozŉejmė,“ znėla odpovėč všech
– témėŉ Ātyŉhlasnė.
A od té doby se pan Vilém už Boha nevzdal,
chodí do kostelíĀka a dėlá radost nejen paní
Martė, dėtem, ale pŉedevším Bohu. A tak podėkování urĀitė patŉí Pannė Marii, že vyslyšela
modlitby; podėkování patŉí Martė za vytrvalost
s jakou bušila na nebeskou bránu; podėkování
patŉí malému Ježíšovi, který se v ten den mohl
znovu narodit v srdci pana Viléma.
foto: Archiv

o. Jiŉí TopenĀík
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Křesťané stejní jako ateisté?

foto: bB

ÿasto lze slyšet námitku: Vždyő kŉesőané nežijí
o nic lépe než ateisté nebo nekŉesőané. Páchají
tytéž hŉíchy jako oni: lžou, kradou, podvádėjí, cizoloží, opíjejí se, fyzicky i psychicky ubližují druhým... Jsme realisté a s politováním musíme konstatovat, že i mezi vėŉícími lidmi byla a je spousta
tėchto hŉíchś, zatímco mezi nevėŉícími existuje
mnoho slušných lidí. Pán Ježíš nikdy neŉekl, že
Jeho vyznavaĀi vždycky budou jen samí andėlé
a Jeho odpśrci jenom samí gauneŉi. Katolický
kŉesőan bude mít vždycky pŉed oĀima Kristovo
podobenství, v nėmž „nevėŉící“ Samaritán svým
skutkem milosrdné lásky vśĀi ranėnému a oloupenému zahanbuje „vėŉícího“ knėze a levitu.
Podobné argumenty je možno slyšet i v rovinė historicko-spoleĀenské. Novovėké totalitní
režimy, založené na ateismu, mají na svėdomí
obrovské množství krvavých zloĀinś, ale cožpak
„kŉesőanský“ stŉedovėk byl lepší? Náboženské
války, upalování kacíŉś a Āarodėjnic, protižidovské pogromy, vraždy pŉíbuzných v boji o trśny
apod.
To všechno je pro vėŉící trpká pravda, nicménė
pŉesto lze tady pŉi bližším srovnání vidėt rozdíl,
jenž se ukazuje jako podstatný a velice dśležitý.
Sledujeme-li napŉíklad kriminalitu nejtėžšího kalibru v ÿeské republice, není známo, že by mezi
pachateli úkladných a naprogramovaných vražd

byli praktikující katolíci, kteŉí pravidelnė chodí
na mši svatou, modlí se a pŉistupují ke svátostem.
(Kdyby se to tak jednou jedinkrát stalo, to by si
proticírkevnė zamėŉená média „pošmákla“!) Otec
Konrád Kubeš ve své Apologetické abecedė uvádí
pŉíbėh jednoho knėze, jenž byl svėdkem hovoru
nevėŉících lidí o bandė lupiĀś, kteŉí pŉepadli vlak
a zavraždili nėkolik cestujících. Zeptal se jich
ironicky: „Co myslíte, byli tito darebáci v nedėli
na mši svaté?“ Dostal rozhoŉĀenou odpovėč:
„Nedėlejte hloupé vtipy a nemluvte nesmysly.“
I ateisté jaksi chápou, že úĀast na liturgii, modlitba a víra v katolické pravdy nejdou dohromady
s promyšleným zloĀinem.
A jsme u koŉene vėci. Kŉesőan je slabý Ālovėk,
podléhající mnoha pokušením. Ze slabosti hodnė
a Āasto hŉeší, jeho hŉíchy bývají mnohdy závažné.
Pokud však je jeho víra autentická a nenahlodaná
nekŉesőanským smýšlením, pŉevzatým z prostŉedí
„tohoto svėta“, pŉípadnė psychickou chorobou, tak
není vśbec vnitŉnė schopen organizovat, pŉipravovat a promýšlet tėžké zloĀiny, napŉíklad loupeže
nebo úkladné vraždy nevinných lidí. To je dostateĀnė prokázáno i z prosté lidské zkušenosti.
Hodnė dokladś lze najít také v historii.
V kŉesőanském stŉedovėku pŉes všechny obrovské
mravní a civilizaĀní pokroky bylo mnoho zla,
vėŉící kŉesőané masakrovali civilisty ve válkách
a odsuzovali nevinné k smrti. Šlo ale o hŉíchy spáchané buč v afektu váleĀné lítice, kdy rozum šel
stranou a uvolnil místo emocím (pŉed tím není ani
kŉesőan chránėn, pokud pomocí askeze nedrží své
vášnė na uzdė), nebo o mylné chápání práva, kdy
napŉíklad doznání vynucené muĀením se chápalo
jako „dśkaz viny“ nebo povėra o Āarodėjnicích se
brala jako skuteĀnost (ostatnė obojí je „importem“
z pohanského prostŉedí, v kŉesőanství zdomácnėlo
až v pozdním stŉedovėku, pŉedtím se s tėmito jevy
nesetkáváme). Marnė bychom ale v celém stŉedovėku hledali podobné pŉípady, jako roku 1793
ve Francouzské revoluci jakobíny pŉedem naprogramované vyvraždėní veškerého obyvatelstva
vĀetnė žen a dėtí v krajinė Vendée, jehož „vinou“

bylo pouze to, že se nechtėlo vzdát své katolické
víry. Totéž je možno ŉíci o vyvraždėní 2 milionś
kŉesőanských Arménś mohamedánskými a ateistickými Turky za první svėtové války, nėkolika
desítek milionś tzv. „tŉídních nepŉátel“ za bolševického Leninova a Stalinova režimu v Rusku
a zhruba šesti milionś Židś nėmeckým nacismem.
Tyto dopŉedu naplánované a dśkladnė promyšlené
vraždy obrovských zástupś nevinných lidí vĀetnė
starcś, žen, dėtí i nemluvļat z dśvodś náboženských, tŉídních nebo rasových jsou nėĀím, co
v kŉesőanském stŉedovėku ani tėm nejvėtším niĀemśm mezi panovníky vśbec nepŉišlo na mysl. Ani
pogromy proti Židśm nebyly nikdy naplánovány,
jejich pŉíĀina vėzela vždycky v okamžité davové
emoci a psychóze, svėtská i církevní vrchnost
jim naopak bránila. I když ani ve stŉedovėku nechybėli vládcové, dokonce i církevní hodnostáŉi,
kteŉí sami autentickou víru postrádali, všeobecnė
kŉesőanská atmosféra v Evropė znemožļovala
pŉekroĀit urĀitou hranici hŉíchu. Platilo „až sem
a dost“.
Odstranėním kŉesőanství ze spoleĀnosti, jeho
zatlaĀením do ryze soukromé sféry a posléze
krvavým pronásledováním tato pomyslná hranice padla. V tom je rozdíl mezi vírou a nevėrou,
mezi spoleĀenským poŉádkem kŉesőanś a ateistś.
Zatímco ti první, i když podléhají hŉíchśm, které
se promítají též do života spoleĀnosti, si jsou
vėdomi „Āáry“, za niž se pŉi páchání zla nesmí
jít, protože reflektují Boží varovný prst, ti druzí
nevidí žádný dśvod ukládat si nėjaká omezení
etického charakteru, když to vyžaduje jejich situaĀní nebo strategický zámėr. Proto není náhodou,
že organizátoŉi jakobínských masakrś ve Vendée,
komunistických umėle vyvolaných hladomorś na
Ukrajinė nebo osvėtimských plynových komor
byli všichni bez výjimky ateisté a nepŉátelé
Církve, marnė bychom mezi nimi hledali jediného
praktikujícího katolíka Āi jiného kŉesőana.
Proto také už od osvícenských dob neúcta k lidskému životu stále postupuje. Masové genocidy
narozených vystŉídala celosvėtová genocida ještė
nenarozených lidských bytostí, lživė nazývaná
„potratem“. Aby se zamaskovala skuteĀnost, že
zde se vraždí, vyvolává se klamná a nebezpeĀná
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iluze, že tady se pouze nėco „potrácí“. Další na
ŉadė mśže být masová genocida starých a nevyléĀitelnė nemocných, zvaná stejnė lživė „eutanázií“,
což znamená „sladká smrt“. Jako by vražda injekĀní stŉíkaĀkou z nízkých materiálních pohnutek
byla nėĀím „sladkým“!
Kŉesőanský stŉedovėk vraždy nenarozených ani
vraždy dŉíve narozených a tėžce nemocných nevynalezl. To je dílem novovėkého bezbožectví, které
za to nese obrovskou zodpovėdnost. Velkou vinou
kŉesőanś 20. století však je lhostejnost k tėmto
zloĀinśm a pozvolné akceptování této mentality,
což mśže dŉíve Āi pozdėji zcela vykuchat pravý
obsah Kristovy radostné zvėsti. Najdou kŉesőané
odvahu náležitė Āelit onomu zlu, postavit se mu se
vší vervou nebo všechno skonĀí jenom pokrĀením
ramen? Budoucnost kŉesőanství záleží pouze na
tom prvním. Jinak budou mít pravdu ti nevėŉící,
kteŉí se rozpaĀitė ptají: „V Āem se vlastnė ti kŉesőané od nás liší?“
Radomír Malý
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NOVÉ INFORMACE O TURÍNSKÉM PLÁTNĖ: JE PRAVÉ!
Nedávno probėhl v italské televizi populárnė nauĀný film pod názvem „Leonardo
a tajemství turínského plátna“. Autoŉi se
snaží na základė srovnání tváŉe muže na plátnė a tváŉí Kristových postav známého malíŉe
a uĀence Leonarda da Vinciho dokazovat, že
prý turínské plátno je jeho falzifikátem. Tváŉ
z turínského plátna a tváŉe Leonardových
postav Ježíše Krista vykazují totiž nápadnou
shodu. Tomuto tvrzení napomohl i nález zlaté
byzantské mince z roku 692, kterou dal razit
císaŉ Justinián II., na níž je vyobrazen obliĀej
Ježíše Krista, jenž vykazuje pozoruhodné
podobnosti s obliĀejem turínského plátna.
Tvśrci zmínėného filmu mají tedy okamžitė

jasno: Leonardovi posloužila tato byzantská mince
jako pŉedloha k „výrobė“ turínského plátna s vyobrazením mrtvého Ježíše.
Jenže vėc má obrovský háĀek. Za prvé: Není vśbec
známo, jestli Leonardo tuto minci mėl v ruce, spíš asi
ne, když ji archeologové vykopali teprve nedávno. Za
druhé: Když Leonardo žil, tj. v 15. století, bylo už turínské plátno známo a uctíváno ve Francii. Pokud tedy
existuje podobnost tváŉe z plátna a tváŉe jeho obrazś, tak
nejspíš bude blíž pravdė, že Leonardovi naopak plátno
sloužilo jako pŉedloha. A za tŉetí, což je nejdśležitėjší:
Tváŉ na plátnė nese stopy krve po korunování trním
a má rozbitý nos. Obraz na Justiniánovė minci se snaží
tyto detaily zachytit také, dėlá to však neodborným zpśsobem, jenž odpovídá tehdejším znalostem anatomie.
Lékaŉi napŉíklad zjišőují, že zatímco krev na plátnė
„stéká“ tak, jak má, na minci „teĀe“ smėrem, kterým
by nikdy téct nemohla. Nejpádnėjší dśkaz je ale tento:
Postava muže na plátnė, jak známo, mėla na pravém
oku minci s nápisem „Pontius Pilatus“, což není na
první pohled viditelné, pouze pŉi zvėtšení za pomoci poĀítaĀe. Vyobrazení oka na plátnė tomu ovšem odpovídá:
víĀko je pŉivŉenėjší a oko jakoby vpadlejší. Justiniánova
mince se tuto mírnou deformaci oka snaží zachytit také,
ale opėt podle lékaŉských expertíz anatomicky nepŉesnė.
Podobných detailś nacházejí specialisté celou ŉadu.
Tyto skuteĀnosti nezvratnė dokazují opak toho, co
tvrdí autoŉi dotyĀného italského filmu. Anonymní výrobce mince z éry Justiniána II. použil jako pŉedlohu
turínské plátno s jeho vyobrazením jak tváŉe neznámého
muže, jehož považoval za Krista, tak i následkś umuĀení
a ukŉižování, jež byly a jsou na plátnė patrné. Ponėvadž
ale jeho znalosti lidského tėla nebyly na úrovni dnešní
medicíny, nedokázal jemné detaily, pŉítomné na plátnė,
zachytit tak, aby plnė odpovídaly realitė, zatímco na
plátnė z hlediska lékaŉského jsou pŉesné. Závėr: Turínské
plátno prokazatelnė už v 7. století existovalo, nemśže být
tedy až pozdnėstŉedovėkým falzifikátem, jak tvrdí ti, kteŉí
dśvėŉují karbonovému testu z roku 1988, jehož metoda
a výsledky se ukazují stále zŉejmėji jako pochybné. Je-li
ovšem turínské plátno pravé, tak otisky muže na nėm nemohou být otisky nikoho jiného než Ježíše Krista.
Radomír Malý
Použito materiálś z Āasopisu Fels 10/2003
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Alexis Carrel (1873-1944) byl svėtoznámým
vėdcem. Narodil se ve Francii, ale odtamtud pŉicestoval do Ameriky. Byl velmi nadaným chirurgem. Získal Nobelovou cenu (1912), byl Ālenem
Rockefellerova Institute of Research, objevil antiseptickou metodu léĀení infikovaných ran, díky
níž zachránil tisíce lidských životś. Za svśj objev
byl ocenėn francouzskou ÿestnou legií.

Vnitřní konflikt
Doktor Carrel vypráví, jak navštívil Lurdy. Ze
zaĀátku se vysmíval prosté víŉe tėch, kteŉí tvrdili,
že se tam stávají zázraky. Ale když se on, lékaŉ,
stal svėdkem zázraku, dostal se do rozpakś. Nebyl
schopen tomu uvėŉit, a pŉece vidėl zázrak. ZaĀal
nad tím pŉemýšlet. Jednou v noci si sedl poblíž
lurdské jeskynė. Bojoval se svým problémem...
„Nemohl jsem popŉít,“ ŉekl, „že osobní úĀast na
zázraku byla pro mne znepokojující, nepŉíjemnou
zkušeností. Vėtšina lékaŉś se obávala o ztrátu své
reputace do té míry, že i když se stali svėdky zázraku v Lurdech, nepŉiznávali se k tomu.“
Doktor Alexis Carrel byl zahanben kvśli zázraku. Zázraky byly nevėdecké. Rozhodl se však
dotáhnou vėc až do konce. Potŉeboval si odpo-
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vėdėt na nevysvėtlitelné skuteĀnosti, kterých
byl svėdkem. Konflikt
v jeho nitru se protahoval. Nemohl uvėŉit
a souĀasnė musel uvėŉit. Byl zmaten. Vėda
nebyla schopna vysvėtlit ten zázrak. SkuteĀností je, že v otázkách
života vėda nemśže
dát koneĀnou odpovėč.
Není to vėda, která dává Ālovėku vnitŉní pokrm,
ale je to víra v srdci.
Jednoduše musel pŉijmout tu pravdu. Bylo bez
diskuse, že vidėl zázrak, nehledė na to, jak nepopulární byly zázraky mezi vėdci. Chtėl být upŉímný.
Následujícího dne šel do kostela a sedl si vedle
starého vesniĀana. Dost dlouhou chvíli nehybnė
sedėl s hlavou v dlaních. Nakonec se zaĀal modlit. ňekl: „Jsem slepý. Pane, pochybuji, ale chci
vėŉit.“ Doktor Carrel dostal to, o co prosil. Obdržel
víru. Modlil se, aby ho nezaslepila jeho egoistická
hrdost. Pocítil pokoj. Pochybnosti se rozplynuly.
VykroĀil vstŉíc Kristu a Kristus pŉišel k nėmu.
Rawley Myers (pŉeklad bB)

Ochrana v ohni
Ako pomocná laborantka som chcela zložiő jednu fĴašu z vrchnej poliĀky regálu, kde
boli uložené nádoby s veĴmi nebezpeĀným obsahom (kyseliny, explozívne tekutiny, atč.).
Pritom sa uvoĴnila prieĀka, takže vrchné fĴaše spadli na spodné a strhli aj čalšie. Chemikálie
a úlomky skla mi fŅkali do tváre a na šaty. V okamihu vznikla v laboratóriu hrozivá para.
Všetko sa zahalilo do hmly. KriĀala som z plného hrdla, skoĀila som k dverám, ale nemohla
som ich už otvoriő. V podvedomí som sa lúĀila so životom, pretože každú chvíĴu mohol nastaő
výbuch. Bleslo mi hlavou, že ak vôbec z miestnosti vyjdem, tak len ako őažko ranená a znetvorená.
V poslednej chvíli sa však otvorili dvere a mocné ruky asistentov ma hneč odviedli k lekárovi. Všetci si
mysleli, že som utrpela őažké popáleniny, lebo ochranná zástera, sukļa, šaty, panĀuchy spadli zo mļa ako
kusy handier. HasiĀi mali tri hodiny Āo robiő, aby zneškodnili nebezpeĀné plamene a výpary.
Keč som sa upokojila, zistila som, že nemám ani najmenšiu známku popáleniny a s námahou som presviedĀala okolostojacich, že nie som vôbec poranená. Zo všetkých strán som zachytávala slová: „S vami
sa stal zázrak!“ Vtedy som si uvedomila, že nosím Āosi so sebou. Siahla som si na krk a všetkým som
ukázala svoju ZázraĀnú medailu a povedala: „Panna Mária - ona mi sprostredkovala tento zázrak!“
Mnohí uznanlivo prisviedĀali, že som bola naozaj pod ochranou vyššej moci.
EWMh, Heft 6, str. 12 - 13
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Drahé dėti,
v nėkterém kostele jste možná vidėli umėlou
jeskyni se sochou Panny Marie v bílých šatech
a svaté Bernadety, velmi mladé dívky, vlastnė
ještė dítėte. Pán Ježíš má všechny lidi nesmírnė rád, ale zvlášő ukazuje svou lásku k dėtem.
Dospėlým ŉíká: „Nechte dėti pŉicházet ke mnė,
nebraļte jim, neboő takovým patŉí Boží království. Kdo nepŉijme
Boží království jako
dítė, vśbec do nėho
nevejde.“
Podobnė
i Panna Maria. Vícekrát se ukázala nėkterým
lidem tak, že ji mohli vidėt a s ní mluvit; skoro
vždycky to byly dėti.
Ty jeskynė v kostelech nám pŉipomínají událost, která se stala ve Francii u mėsta, které se jmenuje Lurdy. Dne 11. února 1858 tam šla Bernadeta
s kamarádkami a najednou uvidėla v jeskyni paní
v bílých šatech s rśžencem v rukou. Bernadeta
vyndala z kapsy také svśj rśženec a zaĀala se jej
modlit. Všimla
si, že ta paní
zároveļ
s ní

posouvala zrnka svého rśžence, ale pŉi slovech
modlitby „Zdrávas, Maria“ mlĀela. Na Bernadetu
se dívala velmi laskavė a požádala ji, aby tam pŉicházela i v nėkolika dalších dnech.
ňekla jí potom, že pŉichází proto, aby vyzvala lidi k obrácení k Pánu Bohu, aby si vyprosili
jeho odpuštėní a polepšili se a mohli pŉijít do
vėĀné nebeské radosti.
A že by byla ráda,
kdyby se tam lidé
pŉicházeli
modlit,
kdyby tam byla postavena kaple. Požádala
Bernadetu, aby to ŉekla knėžím. Ale knėz, kterému to Bernadeta pŉišla ŉíct, si zpoĀátku myslel,
že si Bernadeta nėco vymýšlí, vśbec tomu nevėŉil
a Bernadetu pŉíkŉe odbyl, aő ŉekne té paní, když
tam chce postavit kapli, aő na to sežene peníze.
Bernadeta jí to druhý den skuteĀnė ŉekla, paní se
jen usmála.
S Bernadetou tam pŉicházelo stále víc lidí.
Nėkteŉí jí vėŉili, mnozí ze zvėdavosti a hodnė
bylo tėch, kteŉí ji pomlouvali, že lže a nėco si
vymýšlí.
Paní ukázala Bernadetė na místo, odkud vytryskne pramen. Když tam Bernadeta zaĀala
rukou hrabat, zaĀal téci nejprve slabý pramének,
rychle sílil a stal se vydatným pramenem, který
od té doby stále proudí z jeskynė. Paní také
ŉekla, kdo je: „Já jsem Neposkvrnėné poĀetí“ - to je jeden z mnoha krásných
názvś Panny Marie, která od poĀátku svého života mėla
pŉekrásnou duši, neposkvrnėnou dėdiĀným
hŉíchem. Proto i náš
Āasopis se jmenuje
Immaculata,
to znamená
Neposkvrnėná.
Potom se zaĀaly dít další
zázraky.

Proč je v kostele
jeskyně?
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Tolik zázraĀných uzdravení, jaká se tam dosud stávají, se asi nestalo nikde jinde na svėtė. Uzdravení
z chorob velmi tėžkých, naprosto nevyléĀitelných.
Mnozí se uzdravili po omytí nebo napití ze zázraĀnė vytrysklého pramene. Uzdravení jsou pak
zkoumána komisí lékaŉś, kteŉí o mnohých vydali
prohlášení, že uzdravení je lékaŉsky naprosto nevysvėtlitelné.
Knėz, který Bernadetu tak pŉíkŉe odmítl, potom
vidėl, že mėla pravdu a že s ní opravdu mluvila
Panna Maria. Stejnė tak po peĀlivém prozkoumání
i otec biskup a Svatý otec v ňímė. Proto slavíme
11. února, ve výroĀní den prvního zjevení Panny
Marie v Lurdech, svátek nazvaný „Památka Panny
Marie Lurdské“ a zároveļ „Svėtový den nemocných“ a modlíme se zvlášő za nemocné.
Lurdy se staly poutním místem, na kterém také
mnozí našli cestu k víŉe, obrácení k Bohu, ke svátostem, velkou útėchu v utrpení, posilu pro oprav-
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dový kŉesőanský život. Dennė pŉijíždí do Lurd
nėkolik desítek tisíc návštėvníkś z celého svėta.
Panna Maria se postarala nejen o stavbu kaple,
ale dnes je v Lurdech nėkolik krásných velikých
kostelś. Nejvėtší z nich je celý vyhloubený pod
zemí a je to jeden z nejvėtších kostelś na svėtė,
vejde se do nėho asi tŉicet tisíc lidí. I v jeskyni je
oltáŉ, na kterém je mnohokrát za den mše svatá.
V nejrśznėjších jazycích, i Āesky. Všude je stále
velmi mnoho lidí, kteŉí se tam modlí.
I od nás se konají Āasto poutní zájezdy do Lurd.
Až budete mít pŉíležitost tam putovat, odnesete si
odtud nezapomenutelné vzpomínky a pŉedevším
mnoho Božích milostí na cestu životem a tím vėtší
lásku k Pannė Marii.
S prosbou, aby Vás Panna Maria stále chránila
a vedla, Vás všechny srdeĀnė zdraví
Váš P. Bohumil Koláŉ

BÝVA U NÁS PÁN BOH?
Martuška chodila už do tretej triedy. Rada chodila do školy, rada sa uĀila. Bola z nej usilovná
žiaĀka. Ale zo všetkých predmetov najradšej mala náboženstvo.
Hoci Martuška bola veĴmi dobré a nábožné dievĀa, jej rodiĀia boli inakší. Oni síce chodili do kostola. Aj k sviatostiam išli raz - dva razy v roku. Ale doma bývali Āasto zvady a nepokoj. Lenže aj tu
nastal obrat. A to tak, ako to nikto neĀakal.
Martuška raz prišla zo školy domov a dala matke otázku:
- Mama, býva u nás Pán Boh? Matka i otec, ktorý bol tiež doma, zarazili sa nad nezvyĀajnou otázkou dcéry. ChvíĴu nepovedali niĀ. Potom sa matka ozvala:
- Pravdaže býva u nás Pán Boh. Več sme kresőania katolíci. Ale preĀo sa to pýtaš?
- Pýtam sa preto, lebo nám dnes pán kaplán na náboženstve povedal, že Pán Boh býva v takom
dome, kde vládne pokoj a láska. Ale Boh nebýva v takom dome, kde sú samé rozbroje a zvady.
Spomenula som si, ako je to u nás. Vidím a poĀujem u nás všeliĀo také, o Āom pán kaplán hovoril,
že je to hriech.
Otec s matkou boli ako oparení. Otec by bol najradšej dcéru vyhrešil a potrestal za takú výĀitku
rovno do oĀí. Ale ostal ticho, lebo mal dcéru rád. Matka po chvíli povedala Martuške:
- Aj u nás bude bývaő Pán Boh. Pravda, otec?
Ten neodpovedal. Radšej vyšiel von.
Otázka dcéry oslovila oboch rodiĀov. Nedala im pokoja, kým nezaĀali viesőiný, lepší život tak, aby
aj u nich býval Boh, jeho pokoj a láska.
Pravdaže, Boh je všadeprítomný. Ale kde nieto lásky, pokoja, jednoty, tam ho Ĵudia nechcú, priam
vyháļajú.
Ako je to v našej domácnosti?
Inocent VojtíĀek
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Milá nebeská maminko, Panno Maria,
chci Ti vroucnė a veŉejnė vzdávat díky za
ochranu a pomoc, kterou poskytuješ mnė a mojí
rodinė již léta. Mám v mém životė již mnoho
dśkazś, jak chráníš a tėšíš ty, kteŉí se k Tobė
o pomoc utíkají a Tvoji zázraĀnou medailku
nosí. Ten poslední mė pŉimėl k napsání tohoto
dopisu:
Letos v srpnu, když se blížila veliká bouŉe
a zvednul se velmi silný vítr, se vracel mśj
mladší syn se svojí sestŉenicí Lenkou z výletu na
kolech. Protože již hodnė pršelo a silný vítr jim
vanul do protismėru jeli sklonėni co nejrychleji
domś. Dle vyprávėní mého syna, nevėdėl, co jej
najednou pŉimėlo podívat se nahoru do koruny
mohutné lípy, která byla nedaleko našeho domu
a kterou mėli za okamžik míjet. Uvidėl, jak se
koruna stromu naklání a v poslední chvíli seskoĀil z kola a staĀil ještė zadržet i Lenku. Potom již
jen vidėli, jak tento velký strom spadnul tėsnė
pŉed nimi pŉes silnici.
Já jsem se tehdy doma modlila za to, aby se
šőastnė domś vrátili. Tys mne, Panno Maria, vyslyšela! Nedivme se, vždyő Ty ŉíkáš: „Kdybyste
vėdėli, jak vás miluji, plakali byste radostí!“
Prosím o to, abys nás nikdy neopouštėla, prosím o ochranu mých dėtí a rodiny, za dar víry
a za mír ve svėtė. Královno míru a rodin, oroduj
za nás!
Helena KrejĀí, Zábŉeh

Dėkuji Pánu Bohu za ochranu pŉi mém
hrozném pádu. Byla jsem na pouti u MatiĀky
Provodovské, když jsem vystupovala z autobusu, tak jsem spadla a vypadalo to velmi hroznė,
ale Bohu díky, vážné následky to nezanechalo.
Prosím také za své dėti a vnuky, aby je Panna
Maria opatrovala.
Cyrilka Machalová

Chtėla bych podėkovat Pánu Bohu a Pannė
Marii za všechny milosti, které jsem za život

dostala. Mám již 80 let. Za dobrého manžela,
který je již ale na vėĀnosti. Za dceru Janu a za
vnouĀata. Prosím za nė Pána Boha, Pannu Marii
a sv. Jana Boska, aby je svėt nezkazil. Jsem také
vdėĀná, že mi Pán Bśh dopŉál tolik zdraví, že
i když tėžko chodím, tak se ještė dostanu k Pannė Marii na sv. Hostýn i na „Provodov“, to je
poutní místo blízko nás.
Díky za všechno.
Ludmila Vlková

Mám Ātyŉi dėti, dvė už témėŉ dospėlé a dvė
školního vėku. Ty dvė menší bývají velmi Āasto
nemocné. Rýma, kašel, horeĀky jsou našimi Āastými hosty. Nejsou to vážné choroby, ale když je
dítė takŉka každý mėsíc nemocné, zdá se i toto
mnoho. O prázdninách onemocnėla ta nejmenší – KaĀenka. Byla v kuse tŉi týdny nemocná.
Bėhem KatĀiny nemoci mi kamarádka poslala
novénu ke sv. Judovi Tadeáši. Nikdy jsem se
k nėmu nemodlila, ale doĀetla jsem se, že je to
velký pomocník v naléhavých a beznadėjných
situacích. A tak jsem se zaĀala novénu modlit za
uzdravení Katky i druhé dcerky, která mėla jít na
operaci s nosními mandlemi. Sedmý den novény
dostala Katka vysokou horeĀku. Tato situace
mė vyvedla z míry a zaĀala jsem ve své nouzi
Judovi Tadeáši hlasitė nadávat: „Ty, Tadeášu,
ty vśbec nepomáháš, já to napíšu nėkam do
novin!“ V tom jsem se sehnula pro nėjaký
pŉedmėt na zemi a rup. Kŉuplo mi v zádech
a nemohla jsem se narovnat. Hned mi blesklo
hlavou, že jsem potrestaná za ty nadávky. A tak
jsem nahlas spustila: „Všechno beru zpėt, nikde
nebudu psát!“ Ale bolest v zádech mi už zśstala. Chodila jsem zkroucená jako paragraf kvśli
hrozné bolesti v zádech. Pŉes tyto „neúspėchy“
jsem novénu k sv. Tadeáši dokonĀila a omluvila
jsem se mu i celému nebi. A pak jsem se nestaĀila divit. KaĀenka se uzdravila, krevní testy u ní
dopadly dobŉe, nastoupila do první tŉídy a už je
celý mėsíc zdravá. Pŉibrala dvė kila. DominiĀce
bylo oznámeno, že nemusí na operaci nosních
mandlí, protože se stáhly a není tŉeba je odstranit. A mnė bolest zad odešla za týden. Toto
všechno považuji za zázraky, možná malé, ale
právė ty potŉebné k tomu, abych si znovu uvė-
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domila, jak je Bśh k nám milosrdný a jak velmi
miluje ty, kteŉí už hledí na Jeho tváŉ.
Dėkuji Ti, Judo Tadeášku.
s úctou Václava Pokorná

Ráda bych touto cestou podėkovala Pannė
Marii, sv. Anežce ÿeské a všem svatým, kteŉí
vyslyšeli naše prosby a pŉimluvili se za mého
manžela. Ten pŉed rokem prodėlal tėžkou operaci s následnou komplikací a jen díky vyprošeným milostem vše nakonec dobŉe dopadlo.
Jsem vdėĀná i našim pŉíbuzným a pŉátelśm, že
byli v tuto tėžkou chvíli s námi. Zvláštė pak
sestŉiĀkám kongregace sv. Kŉíže v Olomouci,
které se spolu s o. spirituálem Pavlem Posádem
v modlitbách pŉipojily.
MatiĀko naše, prosím Tė o ochranu a pomoc
pro celou rodinu i pro ty, kteŉí ji nejvíce potŉebují.
S úctou a vdėĀností
Marie

Dne 28. srpna 2003 se nám narodil Ātvrtý syn
Tomášek. Narodil se o tŉi týdny dŉíve a pŉestože
porod probėhl normálnė a Tomášek vážil 3 kg,
zaĀaly se u nėho objevovat dýchací problémy.
Znojemští lékaŉi ho ihned umístili do inkubátoru
s kyslíkem. Protože se jeho stav stále zhoršoval,
byl pŉevezen do Brna do dėtské nemocnice. Tam
byl umístėn na dýchací pŉístroj s ĀásteĀnou podporou dýchání a po stále se zhoršujícím prśbėhu
byl opiáty uveden do umėlého spánku a umístėn
na dýchací pŉístroj, který dýchal za nėho. Po
nėkolika dnech vyplnėných usilovnými modlitbami k Bohu, Pannė Marii (zázraĀnou medailku
mėl umístėnou v inkubátoru na plyšové hraĀce,
kterou jsme mu mohli pŉinést) a ke všem sv. rodinným patronśm se jeho stav zaĀal zlepšovat.
Zároveļ s námi se modlilo plno hodných lidí,
kterým také moc dėkujeme. Dnes již máme
Tomáška doma a mśžeme si užívat „obyĀejných“ radostí i starostí. Chtėli bychom tímto
i povzbudit všechny ostatní rodiĀe, kteŉí se ocitnou v lidsky neŉešitelných životních situacích.
Pannė Marii jsme vdėĀni i za pomoc s ostatními syny, kdy o první dítė jsme pŉišli v šestém
mėsíci tėhotenství a ve všech následujících
tėhotenstvích nám po zkoušce AFP lékaŉi pŉed-

povídali, nėkdy s vėtší jindy s menší pravdėpodobností, narození mongoloidního dítėte. Tato
prognóza se ani v jednom pŉípadė nepotvrdila.
Panno Maria, slovy a srdcem nelze dostateĀnė
podėkovat, ale jinak to neumíme. Dėkujeme Ti
za Tvou pomoc a provázej nás i nadále.
rodina Kŉížova, Blížkovice

Chtėla bych touto cestou podėkovat Pannė
Marii za úspėšné léĀení mé nemoci a zároveļ
prosím o modlitbu za mého synovce, který je
tėžce nemocný a za nemocného vnuka. Dėkuji.
Marie z VysoĀiny

Dėkuji Ti, Trojjediný Bože a MatiĀko Boží!
Po tėžké operaci jsem Ātvrtý den umírala.
Smíŉená s osudem jsem poprosila Boha Otce,
abych smėla zemŉít doma u svého manžela.
Sotva jsem se domodlila OtĀenáš a Zdrávas
Maria, vzápėtí mė zachvátila prudká velká bolest a vyšla ze mė neĀistota, která by mė, kdyby
ve mnė zśstala, zahubila. Bylo mi tenkrát 22 let.
Pak, po letech, mi Bśh skrze Matku Boží z Turzovky, znovu zachránil život. Byla jsem po operaci žluĀníku v kritickém stavu, ponėvadž jsem
mimo jiné mėla zarostlá stŉeva srśsty. Ty srśsty
mi po devítidenní léĀbė vodou z Turzovky
všechny vyšly ven a já jsem pŉežila. Pak jsem
po Āase dostala neobvyklou, velmi agresivní
chŉipku. Pŉi té jsem znovu použila léĀivou vodu
z Turzovky. Pŉi devítidenní léĀbė mi od prvního
do devátého dne vytékala z nosu krev, naplnila
jsem jí 13 misek od kompotu. Poté jsem byla
zcela zdráva. Ještė za mnohé mám Pánu Bohu
a MatiĀce Boží co dėkovat, že mi dal poznat , že
když mi bylo nejhśŉ, že mi byl nejblíže a MatiĀka Boží s ním.
Jana Kŉeková, ÿeský Krumlov

Panno Maria, s dśvėrou jsem se na Tebe obrátila o pomoc pŉi úrazu mého syna. Dėkuji, žes
pro nėho vyprosila uzdravení. I nadále ho svėŉuji do Tvé ochrany, jak jsem prosila už pŉi jeho
narození. Dėkuji Ti, Panno Maria.
Marie Straková, Radslavice

Plním slib veŉejnė podėkovat Neposkvrnėné
Pannė Marii za uzdravení naší vnuĀky, která
byla od narození vážnė nemocná. Po veškerých
modlitbách, léĀení i operaci je vnuĀka zdravá,
Āiperná a máme z ní všichni radost.
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Dėkuji Ti, Panno Maria, i Duchu Svatému
i Ježíškovi za vyslyšení mých proseb. Oroduj
za nás, Maria, Pomocnice kŉesőanś.
Jaroslava Staļková, Valašsko

Chtėla bych vaším prostŉednictvím veŉejnė
podėkovat Pannė Marii, Pánu Bohu a všem
svatým (a tím dodržet svśj slib, i když opoždėnė) za bezproblémový porod mého vnuka Jana.
Malý krásnė prospívá, je zdravý, roste a je naší
velkou radostí. Dėkuji za všechna dobrodiní
a prosím o Boží pomoc a dar víry, ochranu pro
celou naši rodinu.
Dėkuji Ti, Matko Boží milostivá, dėkuji Ti
tisíckrát.
rytíŉka Vlasta, Albrechtice

Chtėla bych jménem celé naší rodinky - prostŉednictvím vaší redakce Āasopisu Immaculata
- co nejsrdeĀnėji a s obrovskou vdėĀností podėkovat naší nebeské mamince Pannė Marii za
znovuzrození naší desetileté dcerky Kristýnky,
kterou na konci ŉíjna minulého roku pŉi rychlosti 80 km/h srazilo na hlavní silnici osobní
auto. Vyvázla pouze se zlomenou rukou, sešitou nohou a hlavou, otŉesem mozku a Āetnými
pohmoždėninami, ale jinak zdravá. To vše díky
pannė Marii, jejíž zázraĀnou medailku nosí stále
na krku. Lékaŉi i policisté se shodli na tom, že
to byl opravdu zázrak. Nyní už chodí do školy.
Vŉelé a upŉímné díky Pánu Bohu a Pannė Marii
za všechny milosti.
s vdėĀností manželé Syroví, Albrechtice u Vodļan

Dėkuji z celého srdce sv. Judovi Tadeáši za
mocnou pŉímluvu u Pána Boha. Vnuk byl rok
bez zamėstnání. Vykonali jsme novénu ke sv.
Tadeáši, po krátké pŉestávce jsme ji zaĀali opakovat a ještė jsme neskonĀili a už se naskytla
vnukovi možnost zamėstnání.
Ještė jednou velké díky a také Pannė Marii
a sv. Josefu, neboő i oni jsou našími Āastými
pomocníky.
L. Bílková

Plním slib veŉejnė podėkovat Pannė Marii za
vyslyšení našich proseb o záchranu života mé
manželky a maminky našich dėtí. Když pŉedloni podstupovala operaci odsání cisty, byla to
podle lékaŉś bėžná operace. Bude za dva týdny
doma ŉíkali. Náhle pŉi bėžné operaci nastaly ne-

nadálé komplikace. Okamžitė následovala další
operace (otevŉení lebky) a zaĀal boj o život,
nėkolik týdnś umírala na nemocniĀní posteli,
než mocná pŉímluva naší Neposkvrnėné Panny
Marie ji navrátila k životu. Pŉi propuštėní jí
bylo ŉeĀeno: „Utekla jste hrobníkovy z lopaty.“
Za dlouhých 40 dní jsme se shledali všichni
spoleĀnė v mariánský den 13. prosince.
V nouzi Ālovėk pozná, jak mu ten druhý
schází, zvláštė, když je na chod domácnosti
a výchovu dėtí (5) sám. Teprve tehdy jsem si
uvėdomil, jaký je to dar manželství! I když nebude díky operaci na jedno oko asi nikdy vidėt,
jsme všichni rádi, že jsme pohromadė,
Dėkujeme Pannė Marii, sv. Josefovi, Otci
Piovi, Matce Tereze, sv. Františku z Assisi,
sv. Václavu a všem svatým a svėticím Božím,
duším v oĀistci a všem lidem dobré vśle, za
pomoc a pŉímluvu u Boha Všemohoucího.
Totus Tuus Ježíši, Totus Tuus Maria.
Rytíŉ Neposkvrnėné

Svou vdėĀnost vyjadŉují také: Anna
MorĀušová, Anna KoneĀná, Marie Polachová,
Olga Šerá, Lenka z Chrudimska, C. M., Renáta
ze Zátoru, Stanislava, Pavel.
O modlitbu prosí: Josefa Benešová,
M. Hödlová, Anna MorĀušová, Marie Hnilicová,
Zdenėk Petráļ, D. Vilgošová za tėžce nemocného syna, Hana Puŉinová, Vėra TrávniĀková,
Drahomíra Vilgošová, Vėra Riegrová, Helena
Kasíková, Eva Remešová, C. M., Marie Terezie S.
Poznámka:
Na nepodepsané dopisy a pŉíspėvky bohužel
nemśžeme reagovat (pouhé jméno je také anonym). Prosíme proto dopisovatele, aby ve svých
dopisech vždy uvádėli celou svou adresu, kterou
považujeme za dśvėrné sdėlení. Pro pŉípadné
zveŉejnėní uvečte, jak máme váš pŉíspėvek
podepsat (nejlépe celé jméno, napŉ. Jan Novák,
Brno). Dėkujeme za pochopení. Podėkování
a prosby o modlitbu zveŉejļujeme bezplatnė,
avšak redakce si vyhrazuje právo výbėru pŉíspėvkś dle vlastního uvážení.
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ÿínská policie znepokojena zájmem mládeže
o kŉesőanství
Peking. ÿínská policie je znepokojena rostoucím
zájmem mládeže o kŉesőanství. BezpeĀnostní služby
v provincii Hunan vyzvaly uĀitele, aby se postavili proti
organizování „nelegálních náboženských skupin“. Tak
jsou oznaĀována veškerá setkání organizovaná lidmi
nenáležícími k loajální vlastenecké církvi.
Znamením náboženského útisku v ÿínė byla další
uvėznėní, k nimž došlo bėhem vánoĀních svátkś. Na
vigilii Narození Pánė policie rozehnala úĀastníky modlitebního bdėní organizovaného protestanty a zadržela na
nėkolik hodin pŉedsedajícího pastora.
Nezávislé prameny informují o velkém zájmu o kŉesőanství mezi Āínskou mládeží. Mnoho studentś pŉichází
do kostelś nejprve ze zvėdavosti a po jistém Āase pŉijímá
kŉest. Stále více osob se pravidlenė setkává na modlitbách v soukromých bytech.
RaVat 29.12.2003
29 katolických misionáŉś se v letošním roce stalo
v rśzných zemích svėta obėtmi násilí a netolerance.
Podle sdėlení vatikánské misijní agentury „Fides“
byla v tomto smyslu nejnebezpeĀnėjším kontinentem
Afrika, kde bylo letos zavraždėno celkem 16 misijních
pracovníkś. Poslední obėtí se stal v pondėlí zastŉelený
apoštolský nuncius v Burundi, arcibiskup Michael
Courtney. To je zároveļ poprvé, kdy byl zavraždėn vatikánský velvyslanec.
Vśbec nejvíce misionáŉś zahynulo v Ugandė (6)
a v Kongu (5). Mezi obėtmi násilí byl jeden biskup,
knėží, ŉeholní osoby, seminaristé i katoliĀtí laici, ženy
i muži.
ÿBK
BeatifikaĀní proces minoritských misionáŉś
V Peru byl oficiálnė zahájen beatifikaĀní proces
tŉí misionáŉś-muĀedníkś: 2 františkánś konventuálś
(minoritś) z krakowské provincie – Zbigniewa
Strzalkowského a Michala Tomaszka, dále pak italského
knėze Sandra Dordiho z diecéze Bergamo. Byli
zavraždėni r. 1991 levicovou teroristickou organizací
Sendero luminoso (Svėtlá stezka).
Luis Bambaren biskup diecéze Chimbote, kde byl
beatifikaĀní proces zahájen, ŉekl, že jedním z dśležitých
svėdectví, jež umožnilo zahájení procesu, byla výpovėč
zakladatele „Svėtlé stezky“ Abimaela Guzmana, který je
v souĀasné dobė ve vėzení. Peruánský biskup, který sám
byl pŉed 12 lety v nebezpeĀí smrti kvśli revolucionáŉśm,
s ním nyní nėkolikrát hovoŉil. „Guzman prosil mne i církev
o odpuštėní,“ ŉekl biskup pro jezuitský Āasopis „Popoli“.
„Ujistil mne také, že misionáŉi byli zavraždėni in odium
fidei (z nenávisti k víŉe),“ pŉipojil biskup Bambaren.
Niedziela 30.12.2003
Proces blahoŉeĀení korejských muĀedníkś
Svatý stolec vydal povolení korejské církvi k zahájení
procesu blahoŉeĀení 124 Korejcś, kteŉí jako katoliĀtí

kŉesőané podstoupili pro svoji víru muĀednickou smrt
v roce 1791. Kŉesőanství pŉišlo do Koreje v roce 1784 na
popud místních intelektuálś, kteŉí poznali zjevené náboženství z knih a uvėŉili v Ježíše Krista jako Syna Božího.
Povolali do zemė misionáŉe a nechali se pokŉtít. Místní
vládci zahájili krvavé pronásledování, které trvalo až
do konce 19. století. Teprve japonská okupace pŉinesla
korejským kŉesőanśm svobodu. Dnes je Katolická církev
v komunistické Severní Koreji ilegální a krvavė pronásledována, v Jižní Koreji naopak již dlouhá léta vzkvétá
jak díky masovému vzrśstu konvertitś, tak i poĀtu knėžských a ŉeholních povolání.
GN 51/2003
Být kŉesőanem je v Egyptė nebezpeĀné
V severoegyptském známém pŉístavním mėstė
Alexandria zatkla policie 22 osob, které konvertovaly
z islámu ke kŉesőanství. V zemi je sice kodifikována
náboženská svoboda, nicménė za odpadnutí od islámu
jsou stanoveny tresty od vylouĀení ze spoleĀnosti až
k popravė. Oficiálnė jsou tito egyptští kŉesőané obvinėni
z „falšování listin“, které má spoĀívat v tom, že po kŉtu
pŉijali nová jména, nevyŉídili si však na nė nové doklady.
Podle zpráv informovaných kruhś v USA jsou tito konvertité vėznėni v Káhiŉe a podrobováni muĀení.
Glaube und Kirche 12/2003
Ostatky sv. Lukáše jsou autentické
Již od starovėku jsou v kostele a klášteŉe sv. Justiny
v italské Padovė uctívány ostatky evangelisty sv.
Lukáše. V roce 1998 byla zapeĀetėná svėtcova rakev
otevŉena. Chybėla však lebka, uložená v katedrále sv.
Víta v Praze, pro niž ji koupil roku 1354 císaŉ Karel IV.
Po jejím pŉevezení do Padovy se ukázalo, že skuteĀnė
náleží kostŉe z kostela sv. Justiny. Pŉíslušní odborníci
prokázali, že ostatky skuteĀnė pocházejí z 1. století po
Kr. a náleží muži, jenž zemŉel ve vėku 75-80 let, mėŉil
163 cm a trpėl rozedmou plic. Na kongresu v Padovė
bylo ŉeĀeno, že ostatky sv. Lukáše jsou autentické.
GN 50/2003
P. Pavel Posád jmenován biskupem
Pavel Posád právė na Štėdrý den (24.12.2003) byl Svatým
otcem Janem Pavlem II. jmenován 19. litomėŉickým sídelním biskupem. Jako biskupské heslo si nový ordináŉ zvolil
citát z Lukášova evangelia “Zaječ na hlubinu” (Lk 5,4).
Pavel Posád byl vysvėcen na knėze pro brnėnskou diecézi biskupem Josefem Vranou 26.6.1977 v katedrále sv.
Petra a Pavla v Brnė. Jako duchovní pak pśsobil v ŉadė
farností, mezi nimi také v Brnė - Židenicích a v Brnė
u sv. Tomáše. V roce 1993 byl jmenován spirituálem
olomouckého Arcibiskupského knėžského semináŉe,
kde pśsobil dosud. Kromė výchovy bohoslovcś se
vėnoval trvalé formaci knėží a stálých jáhnś brnėnské
diecéze. Je Ālenem komise ÿeské biskupské konference
pro knėžstvo.
ÿBK
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ÿtenáŉi ze Slovenska
mohou posílat pŉedplatné na adresu:
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Poštovní poukázkou typu C (žlutou) s poznámkou „pŉedplatné Immaculaty“ v rubrice „zpráva pro pŉíjemce“. Dle
našich finanĀních možností budeme posílat náš Āasopis i tėm, kdo nemají dostatek finanĀních prostŉedkś k úhradė
pŉedplatného a o Āasopis si požádají. Z dśvodu neĀitelnosti adres nemśžeme mnohdy Vaši korespondenci vyŉídit.
Prosíme Vás proto o Āitelné psaní. Dėkujeme.
Zprávy týkající se zmėny v distribuci Āasopisu prosíme i nadále posílat na naši adresu v Brnė. Stálé pŉedplatitele
prosíme, aby pŉi poštovním styku s námi uvádėli Āíslo vytištėné v levé horní Āásti svého adresního lístku za zkratkou
„IÿP“, nebo aby nám poslali svśj adresní lístek, který obdrželi spolu s naším Āasopisem.

Všem dobrodincśm, kteŉí pŉispėli finanĀním darem na krytí výrobních
nákladś, vyjadŉujeme srdeĀné Pán Bśh zaplaő.
Prosíme všechny Ātenáŉe, kteŉí obdrží náš Āasopis, aby jej zapśjĀili také svým
pŉátelśm a známým, a takto umožnili Neposkvrnėné získávat srdce lidí pro Ježíše.
Vatikánský rozhlas pro Vás dennė vysílá na stŉedních vlnách 1530 kHz, 1467 kHz
a na krátkých vlnách 4005 kHz, 5890 kHz, 7250kHz (75m, 51m, 41m)
* Āesky v 5.10 hod a v 19.30 hod * * slovensky v 5.25 hod a v 19.45 hod *
*Radio PROGLAS - sv. Hostýn 90,6 MHz, Brno 107,5 MHz, Pradėd 93,3 MHz*
Chceš se ještė více pŉiblížit k Pánu Ježíši? Dovol Jeho Mamince, aby se tė ujala. Odevzdej se s dśvėrou do jejích neposkvrnėných rukou a staļ se jejím rytíŉem. Pokud se
rozhodneš, požádej o zapsání do knihy Rytíŉstva Neposkvrnėné v Národním centru
MI, Minoritská 1, 602 00 Brno. Ve své žádosti uveč svou adresu, datum narození,
datum prvního sv. pŉijímání (rok) a nakonec pŉipoj svśj vlastnoruĀní podpis.
ÿlenství v MI se navzájem nevyluĀuje s Ālenstvím v jiných mariánských sdruženích.

Pokoj a dobro
po celý rok 2004
přeje všem
čtenářům
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