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Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2004
Březen – Abychom dokázali rozvíjet evangelijní prvky přítomné ve světě
současné kultury a vědy.
Duben – Abychom každodenní službou bližním uměli vydávat svědectví
radosti a naděje, pramenící ze zmrtvýchvstalého Krista.
Květen – Aby nás Duch Svatý uschopnil ke statečnému předávání víry
v Krista.

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!
„Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá,“ zpíváme jako odpověď k 95. žalmu. Tato jedna
věta má v sobě velkou hloubku, a zvláště v době postní nám má co říci. Jsou to slova o naslouchání
a o uposlechnutí.
„...jeho hlas...“ Hned ze začátku je třeba si uvědomit, komu máme naslouchat, vždyť přesvědčit o „své
pravdě“ by nás chtěli mnozí, ale podle výsledku nakonec poznáváme, že ne každá „pravda“ nese dobré
ovoce. Komu naslouchat? Zmíněný 95. žalm to konkretizuje: náš Bůh, náš Tvůrce, Skála naší spásy. Ano,
on Stvořitel a Vykupitel ví, co je dobré, na rozdíl od nás, kteří neumíme zcela rozlišovat dobré od zlého,
potřebujeme poradit – potřebujeme naslouchat tomu, který je Nejvyšší dobro, jak říká svatý František.
„Když dnes uslyšíte...“ Žalmista naznačuje, že není jednoduché slyšet Boží hlas, že Bůh se nám
skrývá: za své stvořitelské dílo, za události všedního dne, za slova Písma svatého, za učení církve.
Přesto tam zaznívá jeho hlas a těm, kdo ho vytrvale hledají a chtějí slyšet, se dává poznat. Občas
překvapí i ty, kteří ho vůbec nehledají. To jsou ty okamžiky, kdy nás nějaká událost, slovo Písma nebo
kázání hluboce zasáhne v srdci a víme, že tady k nám promluvil Bůh.
„...nezatvrzujte srdce svá!“ Kdo uslyší Boží hlas, už se nemůže vymlouvat, že ho neslyšel, může
však zatvrdit své srdce a nedbat na to, co uslyšel, aby se nemusel zříci svého pohodlí, přiznat se ke své
chybě, uznat vládu někoho vyššího nad sebou... Ale proč bychom neměli uposlechnout slyšená slova?
Vždyť Bůh není zlý, chce pro nás dobro a slovy proroka Izajáše nás povzbuzuje: „Poslechněte mne
a jezte, co je dobré... nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi!“ (Iz 55, 3). Bůh nám nenabízí
nic menšího než život. Komu budeme naslouchat a koho poslouchat?
Mluv, Pane, tvůj služebník poslouchá! (srv. 1 Sam 3,10).
br. Bohdan

První strana obálky: Pieta ve Svatopetrské bazilice v Římě od Michelangela
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CHVÁLY
Vydestilováno
ze tmy a zlých klání
vstává nové ráno
k milování
– chválím tě kráso života –
*
Svět který jsi nám dal k milování
je krásný a zaniká
Tebou se mu dostává naděje
– Chválím tě Stvořiteli věrný –
Anděla Muzikářová
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(Pokračování)
První lektor řádu (1223)
V roce 1219 František ještě předtím než se sám
odebral na Východ hlásat evangelium nevěřícím,
vyslal pět svých bratrů Berarda, Petra, Otta, Adjuta
a Akkurse na západ, aby hlásali Saracénům pravou
víru. Bratři dorazili až do Maroka, kde byli krutě
umučeni Saracény. Jejich zmrzačená těla byla převezena zpátky do Portugalska a uložena v kostele
řeholních kanovníků sv. Augustina. Můžeme se
ptát, jaký výsledek měla tato jejich oběť? Kde jsou
národy, které smrtí těchto hrdinů byly přivedeny
k životu? Podívejme se na nehostinné africké
břehy a co uvidíme? Víme, že tyto krajiny byly
zbroceny a napojeny krví již mnoha mučedníků,
a přece se stále, až na nepatrné výjimky, nalézají
ve stínu smrti a nevěry.
Nestalo se bez zvláštního řízení Božího, že svaté
ostatky prvních mučedníků řádu sv. Františka
byly uloženy v kostele řeholních kanovníků sv.
Augustina, v kostele sv. Kříže, neboť Bůh chtěl
té příležitosti použít k povolání jednoho ze svých
nejznámějších služebníků.
V Lisabonu, hlavním městě portugalského
království, žili ke konci dvanáctého století vznešení a zbožní manželé, Martin z Bulloens, který
zastával důležitý úřad na dvoře svého panovníka, a Marie Terezie z Tavery, oba ze starých
šlechtických rodů. Zbožným manželům daroval
Bůh o svátku Nanebevzetí Panny Marie, dne 15.
srpna r.1195, krásného chlapečka, kterému při křtu
svatém bylo dáno jméno Fernandez (Ferdinand).
V otcovském domě se dítěti dostalo řádného
vychování, jež neslo výtečné ovoce. Díky péči
a vzornému příkladu obou rodičů, zvláště matky,
se stal Fernandez vzorem poslušnosti, čistoty
a lásky k bližnímu. Zvláště pak vynikal zbožností,
lnul upřímnou láskou k blahoslavené Panně Marii,
kterou nazýval milou matkou. Byla jeho ochránkyní a toho měl zajisté čilý a ohnivý hoch ve svém
útlém věku zapotřebí.

Když mu bylo deset let, dali jej rodiče na
vychování kanovníkům, kteří u katedrálního lisabonského chrámu zřídili pro nadané hochy školu.
Ferdinand zdárně prospíval, neboť byl od Boha
obdařen neobyčejně dobrou pamětí a bystrostí
ducha; tam také položil pevný základ k pozdější
své učenosti a svatosti. Po pěti letech, tedy v patnácti, právě ve věku, kdy lilie svaté čistoty kvete
nejkrásněji, kdy je ale také nejvíce vystavena jedovatému dechu zlého, vstoupil do kláštera řeholních
kanovníků sv. Augustina, zvaného San Vincenzo
(sv. Vincenc), ležícího na malém návrší nedaleko
otcovského domu.
Do kláštera doprovázelo Ferdinanda požehnání
milovaných rodičů. Přestože dobrým rodičům
působilo bolest, že se musí rozloučit s milovaným synem, přece jako bohabojní lidé tuto oběť
Pánu Bohu rádi přinesli. Mocně zajásal Ferdinand
toužící po svatosti, že mu bylo dopřáno kráčet
po cestě křesťanské dokonalosti. A kdo by mohl
pochybovat o tom, že na té cestě kráčel jen kupředu? V klášteře pokračoval Ferdinand v životě
lásky, který začal již doma. Bůh mu byl vším a již
pouhé jméno přesvaté Matky Boží rozradostňovalo jeho srdce. Jeho sebezapírání a umrtvování,
jeho poslušnost a úplné odevzdání vlastní vůle do
nejsvětější vůle Boží, jeho patrné kroky v dokonalosti, toto vše bylo příčinou, že každý jak v klášteře, tak i mimo klášter s podivem hleděl na milého
jinocha. Po ukončení noviciátu mu jeho představení s radostí dovolili složit řeholní sliby. Vedle cvičení zbožnosti vzdělával se však Ferdinand také ve
vědách, jelikož věděl, že se má jednou starat nejen
o své, nýbrž i o spasení jiných.
Protože se zcela věnoval službě Boží, nechtěl
mít Ferdinand již nic společného s okolním světem, a proto nebyl rád, když ho jeho přátelé a příbuzní často navštěvovali a vytrhovali jej svými
světskými záležitostmi z jeho usebranosti ducha.
Neboť již dávno zakusil, jak lahodný je Pán a jak
marné jsou všechny světské starosti. Také dobře
věděl, že Ježíš nebyl nalezen mezi příbuznými

a známými, když ho rodiče hledali během cesty
z chrámu. Protože byl přesvědčen, že se obtížným
návštěvám nevyhne, prosil představeného, aby ho
přeložil do jiného kláštera řádu. Jeho představený
Gonzalez jen nerad vyhověl jeho žádosti, protože
mu bylo líto, že ztratí nejlepšího ze svých podřízených. Věděl ale, že to je vůle Nejvyššího a že
tím bude Ferdinandovi umožněno více prospívat
v dokonalosti. Přeložil jej do Coimbry do kláštera svatého Kříže. Vzdálen od světského lomozu
rozkvétal Ferdinand před Pánem Bohem jako
libovonná lilie.
V novém útulku pokračoval nadaný hoch v dalším vědeckém vzdělání. Zvláště se zabýval studiem Písma svatého a svatých Otců, takže si vštípil
do paměti celé Písmo svaté a nejdůležitější výroky
svatých Otců. V tom klášteře byli Juan a Raymondo, jeho učitelé v teologii a filosofii, kteří
dříve vyučovali na pařížské universitě. V těchto
i v jiných vědách dělal nemalé pokroky. Právem
mohl mluvit spolu s autorem Knihy moudrosti:
„Proto jsem se modlil a byla mi dána rozumnost,
vzýval jsem Boha, byla mi dána moudrost. Já jsem
jí dal přednost před žezly a trůny, bohatství jsem
pokládal za nic ve srovnání s ní… Miloval jsem
ji nad zdraví a krásu, dal jí přednost před světlem dne… Všechno dobré mi přišlo spolu s ní…
Je dechem Boží moci a čirým výronem slávy
Všemohoucího… Je odleskem věčného světla,
nezkaleným zrcadlem Božího působení a obrazem
jeho dobrotivosti.“
Jeho neobyčejnou učenost a moudrost krásně
líčil starý rukopis kláštera v Coimbře, kde se
praví, že již tehdy „byl Ferdinand mezi řeholními kanovníky u sv. Kříže mužem neobyčejně
zbožným a učeným a vyznamenával se obsáhlými
vědomostmi a velikými zásluhami.“
Vedle studií a modliteb se Ferdinand zabýval
také ošetřováním nemocných bratří. Tento úřad
mu svěřili představení pravděpodobně na jeho
vlastní žádost. A opravdu žádný nemohl být v té
bohulibé službě horlivější než on. Upravovat nemocným lůžka, připravovat jim léky, podávat jim
jídlo, těšit rozmrzelé a netrpělivé, to vše vznešený
a učený řeholník konal se zvláštní zálibou a obětavostí, kterou sám Bůh odměnil zázrakem. Jednou
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ošetřoval jednoho z bratří, který se choval velice
zuřivě, jako by byl zběsilý. Plný soucitu a zároveň osvícený shora, že příčinou zuřivosti je zlý
duch, v dětské důvěře v pomoc Boží, rozprostřel
Ferdinand na postel nemocného své kanovnické
roucho a v tom okamžiku se nemocný utišil a od
té chvíle byl vždy klidný.
Během různých tělesných i duševních prací, blížila se pro horlivého řeholníka, který den ode dne
prospíval ve svatosti a dokonalosti, ona toužebně
očekávaná doba, kdy měl být vysvěcen na kněze.
Již přes osm roků pobýval v klášteře sv. Kříže
v Coimbře a byl svým spolubratrům horlivým
vzorem k následování.
Zbožný jinoch se již velice těšil na okamžik, kdy
bude moci přistoupit k oltáři Páně a obětovat Bohu
nejsvětější oběť. Počítal dny, až konečně udeří pro
něho ten slavný okamžik, a připravoval se na něj
modlitbou, postem a skutky lásky. V duchu vzýval
svou nebeskou matku Marii, aby se za něho u nebeského Synáčka přimluvila a vyprosila mu, aby
byl jednou hodným a horlivým sluhou Páně. A že
svatá Panna prosby svého milovaného služebníka
vyslyšela, toho je důkazem jeho život.
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Jakmile se mu dostalo milosti, že byl vysvěcen
na kněze, zdvojnásobil svou horlivost. Jako dříve
v životě klášterním, tak i nyní v životě kněžském
se brzy stal bratřím a ostatnímu duchovenstvu vzorem a příkladem k následování. Jak představený
kláštera, tak i vrchní představený řádu kladli v něj
velké naděje, očekávali, že se P. Ferdinand stane
jednou ozdobou jejich řádu, ale Bůh usoudil jinak.
Mladistvý sluha Páně se měl stát ozdobou, slávou
církve svaté a chudičkého řádu sv. Františka, do
něhož jej Bůh povolal. Okolnosti, jak se to stalo,
jsou velmi zajímavé.
Jak jsem výše podotkl, stálo Menší bratry veliké
obtíže, než se jim podařilo založit sídla řádu ve
Španělsku a Portugalsku. Bratři Zachariáš a Walter, vyslaní do Portugalska, si po přemožení prvních obtíží a překážek dodali odvahy a vymohli
si slyšení u královny Uraky, u níž nalezli pomoc
a ochranu. S jejím přispěním si vystavěli několik
menších klášterů z nichž první, jak se zdá, byl
klášter u Coimbry, zvaný Olivarez. Zde sloužili
bratři Bohu v chudobě a sebezapření. Jejich představeným byl vzorný bratr Zachariáš. Poněvadž
jako opravdoví Menší bratři byli zcela chudí,
často chodili po městě dům od domu a žebrali.
Nejčastěji ovšem zaklepali na fortnu bohatého
kláštera sv. Kříže, kde je vždy rádi viděli a obdarovali. P. Ferdinand se často s nimi stýkal a velmi
rád s nimi hovořil. Podivoval se v duchu jejich
prostotě, skromnosti, pokoře, jejich dokonalému
životu dle sv. evangelia. Skoro jim záviděl vznešené vyznamenání, že mohou jako učedníci Ježíše
Krista kráčet ve šlépějích sv. apoštolů.
Tu se stalo, že zemřel jeden z horlivých
synů sv. Františka, který byl proslulý svatostí.
Následujícího dne P. Ferdinand měl krásné vidění,
zrovna když sloužil mši svatou. Spatřil totiž, jak
duše zesnulého svatého řeholníka se vznáší v podobě ptáka nejrychlejším letem očistcem vzhůru
k nebesům. To vidění zanechalo v jeho duši tak
mocný dojem, že v něm stále více vzrůstala touha
po chudičkém životě bratří Menších.
Nejen láska k pokání a sebezapírání, ale
mnohem více touha po koruně mučednické jej
přivedla do serafínského řádu. Tato touha v něm
byla roznícena při příležitosti slavného přeložení
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Řád bratří minoritů
přijímá nové kandidáty.
Informace: P. Stanislav Gryň,
Malá Štupartská 6, 110 00 Praha;
tel.: 222 316 004
ostatků prvních prvomučedníků řádu sv. Františka
z Maroka do Coimbry. Při pohledu na zohavená
těla byl velmi dojat. Vždyť před nedávnem je
viděl, jak plni zmužilosti táhli do Maroka, aby
si v boji za víru Kristovu vydobyli palmy mučednické a hle - nyní jejich touha byla splněna. Jeho
srdce se v tu chvíli počalo ozývat stejnou touhou,
aby i jemu bylo dopřáno následovat příklad svatých hrdinů, protože i on vroucně miloval Pána
a nebyl by váhal položit za něj svůj život. Jeho
životopisec o něm praví: „Jako slon, když spatří
krev, se zuřivě vrhá do boje, tak i on, při spatření
ostatků svatých mučedníků, vzplál vroucí touhou
po palmě mučednické.“
Podle knihy Svatý František Serafický od
P. Bonaventury J. Wilhelma zpracoval BS

Klášter v Ekvádoru
Dne 29. listopadu 2003, na svátek Všech svatých františkánského řádu, byl v Tulcan (Ekvádor) otevřen nový
minoritský klášter. Klášter, jehož patronem je sv. František
z Assisi, je postaven v nadmořské výšce 3000 metrů. Je
to nejvýše položený minoritský klášter. Klášterní budovu
v koloniálním stylu postavili před 65 lety kapucíni, kteří
ho v roce 1998 odevzdali biskupovi a odešli z Tulcan. Před
rokem místní biskup předal budovu minoritům z polské provincie svatého Maxmiliána Kolbeho. Tulcan je sídlo diecéze,
kde žije kolem 55 tisíc obyvatel, a nachází se blízko severní
hranice Ekvádoru s Kolumbií. •
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Homilie Svatého otce při bohoslužbě slova
na Popeleční středu

Cesta modlitby, pokání
a ryzí křesťanské askeze

„Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí“ (Mt 6, 6). Tato Ježíšova slova jsou adresována
každému z nás na počátku putování postní dobou.
Začínáme je udělováním popelu, prostým kajícím
úkonem, který je tak drahý křesťanské tradici.
Zdůrazňuje, že člověk je si vědom své hříšnosti
před velebností a svatostí Boha. Zároveň projevuje ochotu přijmout a uskutečnit konkrétní rozhodnutí svého přilnutí k evangeliu.
Velmi výmluvné jsou formule, které je doprovázejí. První je vzata z knihy Genesis: „Uvědom si, že
jsi prach a že se v prach navrátíš“ (srov. 3,19) a připomíná současnou situaci člověka postaveného pod
znamení pomíjivosti a konce. Druhá přebírá slova
evangelia: „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15),
která jsou naléhavou výzvou ke změně života. Obě
formule nás vyzývají, abychom vstoupili do postní
doby v postoji naslouchání a upřímného obrácení.
Evangelium podtrhuje, že Pán „vidí ve skrytu“,
to je prozkoumává srdce. Vnější úkony pokání
mají cenu, jsou-li výrazem vnitřního postoje,
jsou-li projevem pevné vůle vzdálit se od zla a jít
cestou dobra. V tom spočívá hluboký smysl křesťanské askeze.
„Askeze“. Samo řecké slovo vyvolává obraz výstupu k vysokým metám. To nutně vyžaduje oběti
a zříkání se mnoha věcí. Je totiž třeba omezit se
na nejnutnější výstroj, aby se nezatížil výstup; být
ochotni čelit jakékoliv obtíži a překonávat všechny
překážky, aby se dosáhl vytyčený cíl. Aby se někdo
stal autentickým Kristovým učedníkem, musí se zřeknout sám sebe, vzít svůj každodenní kříž a následovat

foto: Archiv

Popeleční středou vstupujeme do posvátné doby
postní. Namísto obvyklé generální audience se ve
Svatopetrské basilice konala bohoslužba slova,
které předsedal Svatý otec.

ho (srov. Lk 9,23). Je to strmá stezka svatosti; každý
pokřtěný je povolán k tomu, aby jí prošel.
Církev vždycky poukazovala na některé užitečné prostředky, aby lidé kráčeli touto cestou.
Především je to pokorné a ochotné přijetí Boží
vůle, doprovázené neustálou modlitbou; jsou
to typické kající formy křesťanské tradice, jako
zdrženlivost, půst, umrtvování a zřeknutí se
některých věcí, jež jsou samy o sobě dovolené;
jsou to konkrétní gesta přijetí ve vztahu k bližnímu, které dnešní stránka evangelia připomíná
slovem „almužna“. To všechno je znovu předkládáno s větší naléhavostí během postní doby, jež je
v tomto ohledu dobou intenzivního „duchovního
tréninku“ a velkodušné služby bratřím.
Proto jsem chtěl v Poselství k postní době zvláště upoutat pozornost na obtížné podmínky, v nichž
se ocitá takové množství dětí ve světě, tím že jsem
připomněl Kristova slova: „Kdo přijme jedno
takové dítě kvůli mně, mne přijímá“ (Mt 18,5).
Vždyť kdo má více zapotřebí být hájen a chráněn
než bezbranné a křehké dítě?
Svět dětí zavalují mnohé a složité problémy.
Upřímně si přeji, aby těmto našim nejmenším brat-
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řím, často ponechaným sobě samým, byla věnována patřičná péče také díky naší solidaritě. Toto je
konkrétní způsob, jak přeložit naše postní úsilí.
Milovaní bratři a sestry, s takovými city začněme postní dobu, cestu modlitby, pokání a ryzí křes-

ťanské askeze. Kéž nás doprovází Maria, Kristova
Matka. Její příklad a její přímluva ať nám vyprosí,
abychom s radostí putovali k Velikonocům.
Přeložil Josef Koláček

Pod ochranou a vedením
svatého Josefa
Každoročně na 19. března připadá slavnost svatého Josefa, snoubence
Přesvaté Panny Marie a patrona všeobecné církve, která o šest dní předchází
slavnost Zvěstování Páně. Svatému Josefu je zasvěcen celý březen, ve kterém
se připravujeme na velikonoční svátky.
V evangeliích není zaznamenáno ani jediné
slovo sv. Josefa, ale z jeho činů můžeme vyvodit, že se jedná o velikého světce. V evangeliu
podle sv. Lukáše čteme, že v galilejském městě
Nazaretu žila Panna Maria, která byla zasnoubena muži jménem Josef z Davidova rodu. Když jí
anděl Gabriel zvěstoval, že se jí narodí Syn, který
bude Spasitelem světa, zeptala se: „Jak se to může
stát, vždyť nežiji s mužem?“ Je nesnadné porozumět této otázce, když nepřipustíme, že již dříve
se rozhodla žít v panenství. S jejím rozhodnutím
souhlasil její snoubenec. Jan Pavel II. o tom říká:
„můžeme se domnívat, že v době zásnub existovala mezi Josefem a Marií vzájemná dohoda ohledně
budoucího života v panenství. Koneckonců Duch
Svatý, který vnuknul Marii volbu života v panenství v perspektivě Vtělení a který si přál, aby se
uskutečnilo v rodinném prostředí příznivém pro
výchovu Dítěte, mohl také způsobit, aby se i v Josefovi zrodil ideál panenství.
Litanie ke sv. Josefu jej opěvuje jako nejspravedlivějšího, nejčistšího, nejmoudřejšího, nejstatečnějšího, nejposlušnějšího a nejvěrnějšího mezi
všemi muži na zemi. Sv. Maxmilián Maria Kolbe
si poznamenal ve svém zápisníku v roce 1919:
„Sv. Josef je největší ze všech svatých kromě Maminky“, to znamená, že je největší v pořadí ihned
po Panně Marii. Sv. Maxmilián vyzýval Rytířstvo
Neposkvrněné, aby si bralo vzor ze sv. Josefa ve
svém vztahu k Matce Boží. V roce 1938 o Vánocích řekl: „Snažme se uvádět Neposkvrněnou do

lidských duší, jak
uvedl sv. Josef do B
ma. Prosme sv. Jo
abychom se tak
vzdali Neposkvrn
tak se jí zasvětili
pro ni pracovali a
ni žili, jako sv. Jose
Po staletí křesťa
li zrak ke Svaté R
což ovlivňovalo ch
mládeže a také měl
na volbu povolání, na přijímání celibátu v kněžské službě, na vznik nové
civilizace, ve které byl kladen důraz na čistotu dětí
a mládeže a na svatost v manželském životě.
Tento ideál nijak negativně neovlivnil pohled
na manželství – „volba panenství v životě Marie
neznamenala odmítnutí žádné hodnoty manželského stavu“ (Pavel VI.) – ale naopak více byla
doceněna důstojnost manželů a Boží plány spojené s manželstvím. Zachovávání zvláště 6. a 9.
přikázání rozhodovalo o šťastně prožitém mládí,
o trvalé manželské lásce a o mravní síle celých
národů. Jejich zachovávaní usnadňuje každodenní modlitba v rodinách, časté přijímání svátostí
a zcela zvláštním způsobem úcta k Matce Boží
a sv. Josefovi.
Sv. Maxmilián stále nabádal, aby lidé usilovali
o čistotu – každý podle stavu, ve kterém žije –
a zdůrazňoval, že čistota je zdrojem duchovní síly.
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Heroický příklad viděl u svých rodičů. V době
jeho studií v Římě se svěřil svému nejbližšímu
příteli, že jeho otec i matka složili slib čistoty na
Jasné Hoře. Marianna Kolbe napsala v roce 1941
do Niepokalanova: „Když jsme již měli pět synů,
Bůh nám přikázal, abychom žili v čistotě… Po
roční zkoušce jsme byli připraveni na celoživotní slib čistoty“. V niepokalanovském archivu se
zachoval dokument Julia Kolbeho z 9. července
1908, který dal své manželce, když odjížděla
s nejmladším synem Josefem (který se stal později knězem) do Lvova: „Tímto stvrzuji, že si přeji,
aby moje manželka Marianna, pod vlivem Božího
vnuknutí, se Bohu zcela odevzdala. Slib celoživotní čistoty, který mám složit za tři roky, jsem ochoten složit co nejdříve…“ V takové rodině vyrůstal
největší světec XX. století. Když Maxmilián byl
ještě dítětem, po vidění dvou korun bílé a červené, řekl: „Nyní, když jdu s maminkou a tatínkem
do kostela, tak se mi zdá, že to není maminka
a tatínek, ale Panna Maria a sv. Josef.
Když sv. Maxmilián viděl, že čistota je ohrožována lidskou slabostí, říkal: „Po prvotním hříchu
došlo k tomu, že nižší smyslová část člověka útočí
proti vyšší části rozumové, tak jako část vyšší
zhřešila proti Bohu. To je trest. Kolikrát lidská
duše podceňuje pokoru, Bůh dopouští, že tělo se
vzpouzí proti duchu… Musíme být bdělí… Jako
vždy prostředkem k vítězství je Boží milost. Pán
Ježíš řekl: «Beze mě nemůžete učinit nic.» Vše záleží na našem vztahu k Neposkvrněné… Kdo stále
vzývá Neposkvrněnou, ten buď dobrovolně nikdy
nepřipustí hřích, anebo když upadne, znovu rychle
vstane… Snažme se všichni stále více přibližovat
k Neposkvrněné a jiné k ní přivádět.“ Zvláště my,
kteří jsme členy Rytířstva Neposkvrněné, se řiďme
těmito radami.
K zachovávání 6. a 9. přikázání nám velmi
pomůže rozjímání o umučení Páně. P. Kolbe často
připomínal zjevení, které měla Vanda Malčevská
v roce 1872 v postní době. Když viděla ukrutné
bičování Pána Ježíše a zeptala se Ho, jaký hřích
byl příčinou Jeho utrpení, uslyšela odpověď, že
hřích proti šestému a devátému přikázání, protože
tyto hříchy urážejí Boha v Trojici Jediného, který
„stvořil člověka, aby byl jeho obrazem“. (Gn
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1,27). Pán Ježíš vyzval: „Ať vznikají sdružení různých stavů, ale v jednom duchu pod ochranou mé
Matky neposkvrněně počaté za účelem vymýcení
prostopášnosti a ochrany ctnosti čistoty. Ten, kdo
miluje Boha, ať se stane členem tohoto sdružení
a sám usiluje o ctnost čistoty, bojuje proti prostopášnosti a jiné k tomu povzbuzuje.
Sv. Maxmilián uvedl v Rytíři Neposkvrněné v roce 1925, když se zmínil o výše uvedeném zjevení
Vandy Malčevské, že „Rytířstvo Neposkvrněné je
jedním z těchto sdružení. Odstraňme lhostejnost.
Napněme všechny síly, aby každý, nakolik ho Bůh
obdařil rozumem a schopnostmi, získal co nejvíce
duší pro Neposkvrněnou.“
Těsně před válkou „Rytíř“ zveřejnil dva cykly
článků: o čistotě mladých lidí a o křesťanské rodině. Bylo v nich napsáno: „Jdou mladí svatí lidé
a jejich první vlastností je statečnost a odvaha
postavit se proti módě tohoto světa, kterou propagují nepřátelé církve.“ Dále tam bylo uvedeno, že
„svatý člověk vnáší novou «módu» do každé oblasti lidského života“; doma, v armádě, v práci, na
zábavě, u své dívky. „Je třeba říci, že bez čistoty
nemůžeme zakoušet štěstí ani v období známosti
ani pak v manželství a že jenom svatý člověk je
skutečně šťasten… Statečně mají žít i manželé,
aby byli příkladem pro jiné a svými mnohočlennými rodinami podporovali zdravý rozvoj celého
národa. Mají mít také odvahu a vyprošovat si milost Boží ke zdrženlivosti v plodném období, když
ze závažných důvodů již nemohou mít více dětí.
V posledních letech zednáři velmi úsilně uskutečňují své přímo ďábelské usnesení: „Nemůžeme
porazit katolickou víru argumenty, ale kažením
mravů“. Podporují je lidé, kteří se obohacují
výrobou a prodejem antikoncepčních prostředků,
pornografie, drog a provozováním prostituce,
k čemuž zneužívají lidskou slabost. Nenasytný sex
vede nejen k nestoudnosti a rozvratu manželství,
ale k různorodým deviacím, incestu a sadismu,
jehož obětí se stávají často i nezletilí. Jak velmi je
bolestná skutečnost, že mnoho lidí považuje tento
mravní úpadek za pokrok a vymoženost lidstva.
Jako by nikdy neslyšeli o Sodomě a Gomoře
a neznali příčiny pádu římského impéria. Jako
by neviděli rozmáhající se epidemie nakažlivých
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nemocí přenosných pohlavním stykem a holocaust
nenarozených dětí.
Konvertita André Frossard napsal: „Pokud
víme, že na zemi neexistuje žádná jiná naděje než
pouze ta křesťanská, pak ji máme hlásat“. My to
víme, proto buďme důslední. Hlásejme ji statečně
a hlasitě, především vlastním životem. Chraňme
naše domovy před ničemou a lhářem, který stojí
před našimi dveřmi. Nekupujme si tiskoviny,
které jsou v rozporu s křesťanskou morálkou a výrobky, které jsou propagovány pomocí erotické
reklamy. Protestujme proti pohoršení malých dětí.
Nehlasujme ve volbách pro ty strany a ty kandidáty, kteří podporují demoralizaci a zabíjení nenaro-
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zených dětí. Snažme se o tom přesvědčit jiné lidi
ve svém okolí.
Když zednáři znásobili své útoky na církev
a papeže, papež Pius IX. vyhlásil sv. Josefa v roce
1870 patronem všeobecné církve. Obracejme se na
něho s prosbou: „Svatý Josefe nejvěrnější, Oporo
rodin, Postrachu pekelných duchů, Ochránce církve svaté, oroduj za nás!“ Pod ochranou svatého
Josefa usilujme o rozšíření a posílení civilizace
lásky tj. civilizace Neposkvrněné a jejího Božího
Syna. Začněme pravidelným slavením svátosti
smíření a svatého přijímání, zvláště nyní v době
postní a velikonoční.
Rytíř Neposkvrněné

Odešel významný
český církevní
historik
Jméno nedávno zesnulého
mons. prof. ThDr. Jaroslava V. Polce není sice
u nás neznámé, nicméně nedostává se mu takové
pozornosti, jakou by si vzhledem ke svému profilu
kněze a vědce zasluhoval. Byl v posledních letech
až do roku 2001 děkanem pražské Teologické fakulty a získal si velké renomé svými vědeckými pracemi z doby vlády Karla IV. a Václava IV. V této věci
nelze nevzpomenout jeho dvojdílného životopisu sv. Jana Nepomuckého, což patří k tomu nejlepšímu, co
na toto téma dosud vyšlo.
Prof. Polc byl až do své smrti občanem USA
nikoli ČR. Narodil se českým rodičům roku 1929
v Chicagu, s nimi se potom roku 1932 stěhoval
do tehdejšího Československa. Žil v Praze, jeho
rodina bydlela přímo v areálu Pražského hradu.
Právě tady, v místech, kde se spojovala historie
Církve s dějinami Českého státu, se učil lásce
k minulosti, která mu přirostla k srdci. Po maturitě
odjel do Ameriky, kde byl vysvěcen roku 1955
na kněze, dále potom studoval v Římě církevní
dějiny a pomocné vědy historické. V roce 1963
se stal ředitelem knihovny Lateránské univerzity a setrval v této funkci až do roku 1991, kdy se

vrátil do Prahy, aby se ujal výuky církevních dějin
na Teologické fakultě UK.
Činnost prof. Polce nebyla jen vědecká. Už pan
kardinál Tomášek jej v 70. letech požádal, aby
zdokumentoval podklady ke kanonizaci Anežky
Přemyslovny. Výsledkem této mravenčí práce bylo
velké dílo o několika tisíci stranách „Positio super
virtutibus beatae Agnetis de Bohemia“ (Pojednání
o ctnostech blahoslavené Anežky České), které
vyšlo v Římě roku 1987. Není náhodou, že po svatořečení této velké dcery českého národa se stává
prof. Polc postulátorem procesu blahořečení kardinála Josefa Berana, s nímž ho v letech, kdy mons.
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Beran žil v Římě, spojoval hluboký přátelský vztah
a především společný zájem o postavu sv. Anežky
Přemyslovny. Vždyť to byl právě kardinál Beran,
kdo v letech své internace za dob komunistického
teroru, napsal životopis sv. Anežky, on také usiloval maximální měrou o její kanonizaci, které se
na této zemi už nedočkal. Anežka Přemyslovna
a Josef Beran byli po Karlu IV., arcibiskupu Janu
z Jenštejna a Janu Nepomuckém hlavním předmětem zájmu pana prof. Polce.
To všechno obsahuje symboliku, jíž si byl zesnulý prof. Polc velmi dobře vědom: Český národ má
bohatou duchovní tradici, která je spjata s postavami středověkých světců a zbožných duší, jejichž
význam se neomezil pouze na církevní prostředí.
Anežka i Karel pocházeli z vládnoucích rodů,
Karel byl dokonce vládcem Českého království,
Jan Nepomucký se v době národního obrození stal
symbolem českého zápasu o jazykovou a kulturní
emancipaci. V této duchovní linii českého katolicismu pokračoval a na ni v novověku navazoval
nezapomenutelný pražský arcibiskup, kardinál
Josef Beran, jenž svým nekompromisním postojem
ve věci obrany práv Církve a náboženské svobody
v éře bolševismu, což mu vyneslo internaci a posléze nedobrovolnou emigraci, čímž následoval
svého předchůdce ze 14. století Jana z Jenštejna,
vydal před tváří všech Čechů krásné svědectví
o prioritě duchovních hodnot před materiálními.
Těchto pět velkých postav českých duchovních
dějin je dokladem, že katolicismus nebyl českému národu cizím, importovaným elementem, ale
dotýkal se podstatnou měrou i jeho státnosti, kultury, jazyka a vůbec všeho, co se nazývá národní
svébytností. I když se Čechové vůči katolické víře
v posledním století chovali a dosud chovají více
než macešsky, i když počet praktikujících katolíků
představuje dnes menšinu obyvatelstva, katolictví
se přesto nedá odpreparovat z národních dějin,
tradice a kultury, z celého toho fenoménu, jenž se
nazývá „češství“ nebo „české vlastenectví“.
Tuto kontinuitu pevně hájil zesnulý pan profesor Polc. Jeho činnost byla poznamenána láskou
k Církvi i láskou k národu. Byl katolický v plném slova smyslu, nikoli v duchu současného
neomodernismu, který odmítal a proti němuž vystu-

poval na obranu pravověří a Svatého otce. Miloval
Církev celou svojí duší a byl jí oddán. Totéž lze říci
i o jeho vztahu k vlasti, pro niž neúnavně pracoval
v dlouhých letech pobytu v zahraničí. V jeho pojetí
katolictví a češství patřilo neodmyslitelně k sobě
jako za obrozeneckých dob u Stanislava Vydry
nebo Františka Sušila. V tom je jeho neocenitelná
hodnota, která z něj činí jednu z nejvýznamnějších
postav českého katolicismu konce 20. století.
A bylo by nespravedlivé opomenout ještě jeden
rys profilu pana profesora Polce: hlubokou lidskost,
s jakou přistupoval a choval se ke každému člověku. I jako děkan fakulty bydlel ve svém propůjčeném pokojíku, který mu sloužil zároveň i za pracoviště. Tady pohostinsky přijímal návštěvy, s nimi
diskutoval, laskavě a se zápalem radil, povzbuzoval, dodával elán. Zemřel 15. ledna letošního roku
ve věku 74 let. Katedra církevních dějin v Praze
osiřela. Dílo, které vytvořil, však zůstalo – a to
nejen odborné, nýbrž i duchovní. Kéž bychom si
toho dokázali vážit a odkaz prof. Polce rozvíjet!
Radomír Malý

Lampa venku
Gerard Manley Hopkins
(Ze sbírky Démant a slza, překlad Josef Hrdlička)

Někdy se pohybuje temnotou
lampa. Zbystří náš pohled: Kdo jde tam?
Přemítám odkud, žasnu, kdo a kam
s tím světlem brodí, prodírá se tmou!
Co krásy v lidech žhne, jak kolem jdou!
V tvarech i v duších vzácnost rozpoznám.
Paprsků sprcha, vzdor všem mhám a tmám
z nich srší, než ve smrti či dálce zaniknou.
Smrt zhltne je či dálka, - nehleď víc
tím směrem, nezjistíš, kde končí běh,
„sejde z očí i mysli,“ lze tu říct.
Jen Kristus ví, má zájem, péči, spěch,
zří okem, srdcem prahne, běží vstříc,
výkupné, spása, první, poslední Přítel všech!
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Lež je úhlavní zbraní
nepřátel Kristových
Daly by se počítat stovky případů, kdy se odpůrci Církve vytasili s obviněním proti ní, které
bylo evidentní lží, nicméně v lidském vědomí
se hluboko zafixovalo. Stačí jenom dotknout se
několika z nich:
- Církev ve starověku učila, že prý „žena nemá
duši“. Doklad? Údajně v 6. století synoda v Mocanu tak rozhodla. Žádný dokument této synody ani
jakéhokoliv jiného grémia o tom nehovoří a toto
netvrdí. Celá věc je prostě „vycucaná z prstu“ ateistickými propagandisty a nepoctivými žurnalisty.
Ostatně jak by mohla Církev učit něco takového,
když nikoli muže, ale ženu, Pannu Marii, povýšila
dokonce nad anděly, hned po Bohu!
- Církev hlásala, že prý Indiáni a černoši nemají
duši. Doklad? Byli zajímáni katolickými Španěly
do otroctví. Ano, mnozí španělští konkvistadoři
tvrdili, že domorodci v Americe a Africe nejsou
lidmi, ale právě misionáři tomu odporovali, proto
jim kázali Krista a křtili je, kdyby neměli duši,
tak by to přece tito kazatelé nedělali. Ostatně
františkán Antonio de Montesinos a později dominikán Bartolomé de Las Casas bojovali za práva
domorodců až u španělského krále, Las Casas
dosáhl dokonce dekretu císaře Karla V., jímž
tento panovník udělil Indiánům rovnoprávnost
se Španěly. Papež Pavel III. se energicky ozval
proti zotročování domorodců a prohlásil za herezi
názor, že nemají duši.
- Církev nabádala k vyvražďování Židů. Jistě,
pogromy je třeba kategoricky odsoudit. Ty ale
byly projevem okamžitých emocí, nikoli vykalkulovaným plánem na zničení „vrahů Ježíše Krista“.
Církevní autorita vždycky odsuzovala násilí na
Židech, o čemž svědčí ve středověku téměř 300
papežských bul na jejich obranu, jakož i spisy
církevních učitelů sv. Bernarda z Clairvaux a sv.
Tomáše Akvinského. Kdykoliv došlo k pogromu,
jak světská, tak i církevní moc zakročila v jejich
prospěch, většinou bohužel už pozdě.

- Církev byla spojencem nacistů, papež Pius
XII. mlčel k holocaustu. Církev byla takovým
„spojencem“ nacistů, že papež Pius XI. už roku
1937, kdy celý svět byl ještě plný sympatických
dojmů z olympiády v Berlíně roku 1936, vydává německy psanou encykliku „Mit brennender
Sorge“, v níž jako jeden z prvních významných
světových činitelů odsuzuje nacismus. Minimálně
11 tisíc katolických kněží v hitlerovských koncentrácích a tisíce popravených jsou také „dokladem“
církevního spojenectví s hnědou ideologií, která
byla jasně protikřesťanská, rovněž tak tisíce zrušených klášterů a církevních škol, jakož i odstraňování křížů ze státních školních tříd a jejich ničení.
Historik Ulrich von Hehl, nekatolík, prohlásil
nedávno na přednášce v Lipsku, že „...ani německý Červený kříž, ani Ekumenická rada církví, ani
alianti, ani Světový svaz Židů nevznesly svůj protestní hlas proti nacismu s takovou silou a důrazem jako Katolická církev“. O Piu XII. už bylo na
stránkách Immaculaty napsáno dost. Tento papež
má lví zásluhu na přímé záchraně minimálně 7
tisíc římských Židů a na nepřímé záchraně statisíců dalších v Evropě, za což mu po válce veřejně
poděkovaly i tak významné osobnosti židovského
světa, jako římský velkorabín Israel Zolli, filozof
Pinchas Lapide, fyzik a nositel Nobelovy ceny
Albert Einstein a izraelská ministryně zahraničí
Golda Meirová.
Toto jsou jen nejvíce diskutované a nejznámější
případy očividných lží na adresu Katolické církve,
kdy lze říci, že „na tom není ani zbla pravdy“,
nicméně média to stále opakují. Jistěže někteří
mužové Církve byli také lidmi hříchu, v dějinách
lze najít i její temné stránky, ale to, co bylo uvedeno, a mnoho dalších věcí náleží do světa účelově
vymyšlených bájí.
K nim nyní přistupuje další, která se dotýká
nikoli minulosti ale současnosti, a také nikoli
pouze Církve. V souvislosti s kampaní za zákaz
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zaci potratů v USA a později vášnivý a nebojácný
obhájce počatého života, popisuje, jak propotratové organizace tenkrát ve snaze dosáhnout změny
zákona falšovaly statistiky: místo faktických 100
tisíc nelegálních zákroků udávaly 1 milion, místo
250 úmrtí žen při nich předkládaly číslo 10 tisíc.
Odpůrci dobra vždycky ve snaze dokázat, že
dobro je zlem a naopak, se uchylují ke lži. Už
Goebbels věděl, že „stokrát opakovaná lež se
stává pravdou“. Tím více je na nás, abychom tyto
díky proticírkevním médiím v lidských myslích
utkvělé „pravdy“ se nebáli demaskovat jako ohavnou podlost. To je náš závazek, vyplývající z věrnosti Evangeliu a jeho hodnotám, v současnosti
také zejména vůči nenarozenému životu.
foto: Petr Vlk

potratů, kterou inicioval statečný pan poslanec
Jiří Karas, je česká veřejnost strašena údajnou
„polskou zkušeností“. U našich severních sousedů, kde je interrupce zakázána až na výjimky
ohrožení života matky, genetického poškození
plodu, incestu a znásilnění, prý probíhá každoročně 200 tisíc ilegálních abortů. Toto číslo udávají
tamní poslanci levice. Polské sdružení obránců
života však provedlo detailní průzkum tohoto jevu
a došlo k závěru, že počet nelegálních potratů
nepřesahuje číslo 13 tisíc ročně, zatímco v době,
kdy interrupce v Polsku byla legální, se jednalo
cca o 280 tisíc případů za rok.
Že zastánci vražd nenarozených lžou, nepřekvapuje, neboť to není poprvé. Už Bernard Nathanson,
bývalý velký potratář, jenž má zásluhy na legali-

Radomír Malý

PREZIDENT MEDAILKY POVOLUJE
Vzrůstá netrpělivost světa nad veřejnými náboženskými projevy. Čím více se tento svět sklání k holdování laickému smýšlení, tím větší je podráždění. Nejvíce rozčilují křesťané. Pro svět je nesnesitelná jejich
okázalost v úctě náboženských symbolů, neústupnost ve výchově jejich dětí tak, aby nenasákly pouze
„laickým náboženstvím“, a také to, že se snaží vnutit světu svou nátlakovou ideologii obsaženou v Desateru, která ohrožuje lidskou svobodu. Avšak svět si pamatuje lekce totalitarismu, pamatuje Inkvizici
(pamatovat na to přímo zbožňuje), takže s něčím takovým, co zavání recidivou, souhlasit nemůže. Ve
jménu svobody, rovnosti a tolerance nesouhlasí se stále více věcmi a tento nesouhlas dává patřičně
najevo. Hlas morálního nesouhlasu se ozývá v metropolích Spojených států i Evropy.

DEKALOG NEBOLI „PODPOROVÁNÍ
JEDNOHO NÁBOŽENSTVÍ“
Nejslavnější sólisté i celé sbory pějící písně
svobody žijí ve Spojených státech (v zemi, jež
si zakládá na svobodě a především toleranci)
a pak ve vlasti svobody, rovnosti a bratrství – ve
Francii. Jsou k zaslechnutí též v Anglii a Itálii,
i když v těchto státech bude ještě třeba trochu
pracovat nad emisí hlasu: jsou to teprve křečovité
pokusy, příliš nesmělé, bez síly. V Holandsku není
slyšet už nic, tam je problém už vyřešen.
Co vzbuzuje nepokoj a nesouhlas? Projevy náboženského života, jež přesahují budovu kostela
nebo soukromého bytu. Tady je několik příkladů.
V srpnu 2003 byl ze soudní budovy ve státě
Alabama odstraněn žulový dva a půl tunový
blok na památku Desatera. Soud státu zdůraznil,

že pomník byl postaven nelegálně. Iniciátorovi
celé akce, soudci Royi Moorovi, byl zakázán
výkon soudcovské činnosti za „nedostatek úcty
k nezávislosti a celistvosti soudnictví“. „Nikdy
se nezřeknu Pána, na němž závisí naše zákony
a naše země,“ řekl Moore. Pomník v budově alabamského soudu už nestojí. Americká justice, což
dokazují jiné trochu méně spektakulární případy,
považuje jakoukoli „vizualizaci“ Desatera na
veřejných místech za „podporování jednoho náboženství“. (Nevšímá si skutečnosti, že Desatero
může být považováno za univerzální základ zákonodárství a za etický kánon, na jehož základě se
mohou setkat lidé různých náboženství a světových názorů. Mohli bychom si položit otázku, zda
by byl vůbec možný proces s válečnými zločinci
v Norimberku, kdyby neexistovalo všeobecné
přesvědčení, že existuje všeobecný etický kodex,
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jenž určuje, co je dobré a co se nesmí. Vždyť neexistoval vhodný tribunál ani výklad práva umožňující soudit zločiny v takovém měřítku.)
Před dvěma roky americký apelační soud
v Marshfield prohlásil, že socha Krista, stojící
na soukromém pozemku, jenž je však obklopen
veřejným parkem, může mylně vést lidi k názoru,
že městské úřady podporují konkrétní náboženství, což je v rozporu s konstitucí. Podobným
způsobem městské úřady Phoenixu obhajovaly
svůj zákaz umísťování reklam organizace pro-life,
jež měla název Americká unie občanských svobod
(svoboda v názvu musela rozhněvat strážce tolerance a... svobody).
V roce 1999 se velmi mluvilo o dvou žácích
z amerického Sim Lake, kterým bylo zakázáno nahlas se modlit před sportovními závody. Soudce,
který při apelaci zmírnil rozsudek, prohlásil, že
vedení amerických škol jednoznačně dává přednost ateizmu před jakýmkoli náboženstvím.
Celkem nedávno byl vydán v Buckinghamshire v Anglii zákaz informování o zpívání koled
a o hlásání vánočních kázání. Byl použit stejný
argument jako ve vlasti svobody a tolerance: bylo
totiž naznáno, že by to byl pokus o upřednostnění
jednoho náboženství. Co se vlastně stalo? Členka
pěveckého sboru vyvěsila ve veřejné knihovně letáček informující o přípravách na Vánoce
a o koncertech sboru. Paní Adamsová se domnívala, že na tomto místě se o zpívání v kostele

mohou dozvědět lidé, kteří nechodí pravidelně do
kostela. Avšak díky zákroku bdělé knihovnice byl
letáček odstraněn. Nevíme jakou četbou se v poslední době obírala paní knihovnice, avšak víme,
že podle jejího názoru umístění takové informace v knihovně by bylo projevem diskriminace
a porušovalo by právo svobody vyznání, názorů
a sexuální orientace.
Před nedávnem soud v italském městě Aquila
posuzoval žalobu jednoho muslima, který se dožadoval, aby ze školy, kam chodili jeho dva synové,
byly odstraněny kříže. Soud se přiklonil k žádosti
muslima (známého svými extrémními antikřesťanskými názory, jež prezentoval v televizním rozhovoru), ale ani ne za týden byl rozsudek odvolán.
Celá záležitost by ani nestála za pozornost, kdyby
neexistovalo nebezpečí, že v situaci rostoucího
islámského vlivu v Evropě může k podobným situacím docházet častěji. Nejsme náhodou svědky
„nahrávky“ k otevřené konfrontaci?

MEDAILKY MOHOU BÝT
Začali jsme náš malý přehled ve vlasti svobody
a tolerance a zakončíme ho v zemi milující kromě
svobody ještě rovnost a bratrství. Zásluhy Francie
v oblasti pranýřování pověr jsou známe světu již
přes 200 let. Tradice zavazuje, a tak tato země přináší každodenně mnoho příkladů péče o „klidnou
laickost“, jak je to tam zvykem nazývat. V jejím
jménu se v poslední době rozhořela debata o zavedení zákazu nošení „vyzývavých náboženských znamení“
na státních školách.
Poslanci za „vyzývavé“
považují islámský šátek, židovskou jarmulku a větší kříže. Pro
tento zákon se vyslovil prezident Chirac, který v čtyřicetiminutovém projevu přesvědčoval národ o dobrodiní nového
zákona. Prezident všechny však
ujistil, že nenápadná znamení
náboženského přesvědčení jako
medailky, křížky, Davidovy
hvězdy nebo „ruce Fatimy“
stále budou dovolená.

Připomeňme, že přes postupnou laicizaci 70%
Francouzů se stále hlásí ke katolické víře, a proto
Chiracovo jednání nemůže nevzbudit nepokoj.
Prezident Francie, země kde křesťanství přineslo
své ovoce v podobě mnohých svatých, ve veledílech umění a sakrální architektury, prohlašuje, že
„medailky jsou povolené“. Se vší úctou k panu
prezidentovi, ale z jeho slov je cítit závan z Albánie. Směr, kam se pohybují francouzské politické
elity, v nás může vzbuzovat další domněnky.
Podle názoru italského jezuity P. Giovanniho
Marchesi se Francie překvapivě připodobnila Saudské Arábii. Publicista významného jezuitského dvoutýdeníku „La Civilta Cattolica“ řekl
ve Vatikánském rozhlase, že „bude velmi obtížné
určit, co je v této oblasti vyzývavé a co ne“.
Francouzští politici budou tyto pochybnosti zajisté
vyjasňovat pomocí kriterií, které si sami určí, a to
nejen ve své zemi. Hle, francouzský premiér JeanPierre Raffarin kritizoval na stránkách „Le Point“
prezidenta Bushe za to, že se při svých politických
rozhodnutích odvolával na Boha. „Náboženská
přesvědčení politiků jsou jejich soukromou záležitostí a týkají se pouze jich samotných.“ Raffarin,
který se považuje za křesťana, přiznává, že „náboženství a politika se nesmí navzájem ignorovat“,
ale on jako premiér musí „prohánět své názory
filtrem laickosti“. Zajisté, k udržení kroku s takto
rafinovaným myšlenkovým proudem je třeba mít
osvícený rozum (a velmi dobré filtry).

SEKTA BOJE S VYZÝVAVOSTÍ
O čem svědčí příklady ze života sfér stojících
v různých zemích na stráži správnosti náboženského chování? O tom, že narůstá vzdor proti jakýmkoli projevům náboženského života na veřejnosti.
Hranice „vyzývavosti“, kterou se tak znepokojili
Francouzi, se bude zajisté posouvat stále více
do oblasti soukromí. Těžko říci, jak se to bude
projevovat, ale jestliže prezident evropské země
se ve veřejném projevu zmiňuje o přípustnosti
nošení medailky na krku křesťana, potom se zdá,
že můžeme očekávat další „novátorské“ pokusy
o vymýcení jakýchkoli projevů náboženského
smýšlení mimo budovu chrámu nebo bytu.
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Žijeme ve světě, v němž po svém chápaná tolerance se stala de facto zbraní v boji proti řebříčku
hodnot v kultuře zakořeněnému, jehož základem je
Desatero. Opěvovatelé zrovnoprávnění všelijakých
idejí si pletou náboženství – především křesťanské,
jako to „nejvyzývavější“ – s ideologií. Nebo také,
což je stejně časté, staví toto náboženství na stejnou úroveň s mnohými jinými „vírami“, které se
v době všeobecného zmatku množí jako houby
po dešti. Křesťanství se též může stát jedním
z mnoha neškodných hobby, které – jako hobby
– si nemůže činit nárok na zvláštní status. Stejně
jako si na nic podobného nemohou činit nárok
chovatelé kanárků, milovníci šachů nebo fanoušci
rockové hudby.
Svět nechce nic slyšet o tom, že náboženství
něco stojí, zavazuje, vyžaduje. Strážci náboženské
(spíše protináboženské) správnosti si ani nevšímají, že prchlivá vášeň, s níž se snaží vypreparovat
z veřejného života všechny znaky náboženské
„vyzývavosti“, i jejich argumentace nepřipouštějící oponování, začínají připomínat sektářské
chování. Jejich cílem je svět zbavený všech prvků
nadpřirozenosti, tajemství, duchovní inspirace.
Toto náboženství bez Boha zahrnuje dnes zástupy
fanatických stoupenců a jejich síla, jak se zdá,
bude růst.
Na jak dlouho? Nevím, jestli se někdo odváží
dát odpověď na tuto otázku. A co by měli v takové
situaci dělat křesťané? To, co vždy: odhodit zbytečné iluze, co se světa týče a čerpat naději z jiného nadčasového pramene. Co to znamená? Uvedu
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několik výroků lidí známých tím, že bedlivě sledují meandry evropského osudu a odvažují se vyslovovat teze týkající se budoucnosti křesťanství.

KŘESŤANSTVÍ
OSAMOCENÉHO HRDINSTVÍ?
Kryštof Dorosz, významný protestantský esejista, se jednou zamýšlel, zda se náhodou neblíží doba
„křesťanství osamoceného hrdinství“. Křesťané by
měli tehdy zakusit dobu zvláštní zkoušky, jakou
procházeli Kristovi vyznavači v prvních stoletích:
odmítnutí, osamocení, s myšlením jednoznačně
proti světovému proudu.
Bohdan Cywiński, známý historik a badatel
evropského křesťanství, říká, že v blížící se budoucnosti se zcela jistě zmenší počet těch, kteří
se nazývají křesťany pouze „ze slušnosti“. Tento
proces nastane ne kvůli expanzi islámu, ale kvůli
dominaci obchodu. Cywiński doporučuje též zapomenout na to, že základem zintegrované Evropy
budou ideje nebo křesťanské inspirace: „Po dobu
alespoň sto let bude Evropská unie představovat
pouze společný trh, nic víc.“ Tato tvrzení ukazují
na to, že perspektiva razantního úbytku křesťanů
je perspektivou celkem pravděpodobnou. Avšak
stejně pravděpodobné je to, že tyto zbylé křes-

ťanské enklávy budou žít své křesťanství mnohem
aktivnějším způsobem; že uprostřed světa stále
více nenáboženského se stanou ohnisky duchovní
horlivosti.
Metropolita Paříže kard. Jean-Marie Lustiger
nezastírá své obavy ohledně budoucnosti křesťanství v Evropě. Neostýchá se ohodnotit, že několik
pokolení Francouzů, vyrůstajících v podmínkách
náboženské prázdnoty, jsou „ztracená pokolení“.
Svou naději však vidí v tom, že evropští křesťané přijmou a prožijí výzvu Jana Pavla II. k nové
evangelizaci, která nesmí být ničím povrchním,
ale radikálním úsilím k proměně života a formování nových pokolení v pravé svobodě, to znamená ukazovat jim cesty Evangelia – též vlastním
životem. „Pokud se tak stane, bude dobře, pokud
ne, pak nevím, co bude,“ řekl kardinál.
Nebude to jednoduché v situaci, kdy Evropa
stále horlivěji pronásleduje náboženskou „vyzývavost“ a můžeme si být tím téměř jistí, bude
určovat její nové formy. Avšak moudrost pramenící z dvoutisícileté historie, v níž nechyběly
těžké situace, zajisté pomůže křesťanům najít sílu
k tvořivému prožití i této zkoušky. Jestliže se blíží,
tak je asi potřebná.
Tomáš Krolak (překlad bB)

Jednou, když jsem jako obvykle šel v hábitu městskými
ulicemi, zpozoroval jsem jednoho staršího pána po šedesátce, který na mě upřeně hleděl. Z jeho pohledu se nedalo nic
vyčíst, a proto jsem se na něho pousmál. V tom přistoupil ke
mně blíž a nazlobeně na mě zaútočil: „Pane, přece už nežijeme
ve středověku!“ Na tuto jeho poznámku jsem mu odpověděl,
že s ním souhlasím, že bychom skutečně už neměli žít jako ve
středověku. Asi se domníval, že jsem ho nepochopil, a proto se
mi snažil vysvětlit, co tou svou poznámkou mínil: „No, ale to
vaše oblečení, které máte na sobě patří do středověku!“ Tehdy
jsem mu řekl, že ve škole mě učili, že prý ve středověku lidé
nebyli k sobě tolerantní, ale dnes by tomu snad mělo být už
jinak. On se zarazil a když zjistil, že udělal chybu, tak se snažil
tento svůj postoj ospravedlnit a řekl: „Já vám nic nevyčítám, já
se jen divím.“ „Já se vám divím také,“ odpověděl jsem mu a šel
jsem dál doprovázen jeho rozpačitým pohledem.
br. Bogdan Maria

foto: BS

Nejsme ve středověku
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Malá galaxie
„Když se člověku nahromadí více problémů,
než je zdrávo,“ říkával můj dědeček, „je ohroženo duševní i tělesné zdraví, neboť to jsou nádoby
spojené.“ Takto pravil, pokuřuje svoji oblíbenou
dýmku. Ještě dnes po tolika letech ho vidím sedět ve starém křesle po prapradědečkovi.
„Jakou pravdu jsi měl...,“ pomyslela jsem si a
podvědomě vzhlédla k nebi, jako bych očekávala,
že mi snad shora přikývne. Tramvaj najížděla na
železobetonovou konstrukci mostu, spojující sídliště s městem, pod kterou oboustranně projížděly
kolony aut – lidičky ujíždějící do zaměstnání, za
obchody nebo jako já, k lékaři. Nebe bylo poseto
narůžovělými obláčky, které připomínaly chmýří
– jen fouknout a ulítnou jako peříčka z děravého
polštáře. Paní s nákupní kabelou na klíně se ke
mně důvěrně naklonila a spustila: „Paninko, to
jsme to dopracovali v naší republice, co? Samé
dluhy má náš stát, lékárníci i doktoři stávkují,
jen penzisti nic, a přitom jsme na tom nejhůř!“
Sevřela rty do obloukové křivky a tvářila se,
jako by měla v kapse mandát všech důchodců.
„Děcka stále něco potřebují, kde na to brát? To
jsme to dopracovali!“ poslední slůvko zdůraznila
vyzdviženým ukazovákem před mým obličejem.
Než jsem stačila něco říct, pokračovala: „Uvidíte,
příští volby vyhrajou komunisti a bude konečně
zase pořádek.“ Tentokrát jsem pohotově uhnula hlavou a vyzdvižený ukazovák o chlup minul
můj nos. Ucítila jsem bodnutí v krajině žaludeční.
„Já už vystupuji,“ nechala se k mé radosti slyšet
znalkyně naší politické situace a rádoby mluvčí
všech důchodců v zemi.“ Milá paní, jakou máte
krátkou paměť..., proč si neustále na všechno stěžujete, vždyť zloba, závist a neustálá nespokojenost zkřivuje nejen tvář, ale i duši. Žena zamířila
rázným krokem k supermarketu, snad šla obstarat
nákup svým dětem, vždyť stále něco potřebují...

Povzdechla jsem si. Ostré kontury budov převyšovala věž kostela, na jejímž konci zazářil
kříž, do něhož se právě opřel sluneční paprsek.
Jestlipak vidí ona paní tento nádherný obraz vytvořený k naší potěše a zdarma, a co víc, za rohem
se naskytne možná obraz ještě hezčí - jen se umět
dívat. Kochala jsem se tou nádherou a málem
zapomněla vystoupit. Na poslední chvíli jsem
vystoupila a zamířila k nemocnici. Můj vyhládlý
žaludek protestoval a dožadoval se hlasitým kručením snídaně. Marně. Vyslala jsem do své tělové
laboratoře soucitný signál, že vše napravím posléze rohlíkem a čajem, na rozdíl od miliónů hladovějících ve světě. Chodba i čekárna před gastroenterologickou ambulancí byla plná nemocných.
Z jedněch dveří vyšla lékařka s velkýma hnědýma
očima a s úsměvem na rtech. S několika pacienty
se zastavila a vlídně rozmlouvala. Působila jako
balzám. V ordinaci jsem na její otázku co mě bolí
odpověděla „ a víte paní doktorko, že už nic“. Obě
jsme se zasmály. Vyzařovala z ní pohoda a klid,
jako by právě přišla z jiného světa oproštěna od
všech starostí. Jenže, jenže... starosti a bolesti se
nevyhýbají žádnému lidskému tvoru, ale pochopení toho druhého a milé slovo pomáhá uzdravovat. Člověk není andělem, ale svojí vstřícností a
láskou se může andělům podobat. A křídla? Ta
přijdou později.
My sami tvoříme takovou malou vesmírnou
galaxii ve své rodině, mezi přáteli, prostě našemu blízkému okolí, a každý jsme takovou malou
hvězdičkou. Některá svítí sotva znatelně, některá
silněji a sem tam některá přímo září. Naše názory,
postoje, víra v to lepší v člověku, to vše ovlivňuje
vědomě i podvědomě okolní svět. Čím více je
skomírajících hvězd, tím více je tmy a naopak,
čím více je jasně svítících, tím více je světla.
Ruth Hrušková
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Existuje mnoho receptů na šťastné
manželství. Nejdůležitější jsou především ty, které vycházejí z Božího zjevení, protože Bůh, který vepsal touhu
po manželství do lidské přirozenosti a
tím manželství ustanovil, sám nejlépe
ví, jak je třeba se na manželství připravit a jak se má manželství žít. Velmi
cenné jsou ovšem i rady těch, kteří se
již snažili uplatnit tyto recepty v praxi
a mluví z vlastní zkušenosti. V minulém
čísle Immaculaty jsme uveřejnili rozhovor s manžely Adámkovými, teď jsme
poprosili manžely Annu a Vladimíra
Vašků, kteří před sedmi lety oslavili
zlatou svatbu a nyní se již připravují
na oslavení svatby diamantové, aby
nám odpověděli na několik otázek. Jsme
přesvědčeni, že jejich odpovědi mohou
být inspirací pro mladé lidi, kteří se
chystají na uzavření manželství a často
si kladou otázky, jak mají poznat svého
budoucího životního partnera a co je
důležité pro budování vzájemného vztahu dvou zamilovaných lidí.
Vzpomínáte ještě na chvíle, kdy jste se
seznámili?
Vladimír Vašků: Seznámili jsme se v Praze. Jeden můj přítel, synovec brigádního
generála a ministra národní obrany Ludvíka
Svobody, mě dopisem v létě r.1945 upozornil,
že v Praze začal maturitní kurs pro studenty,
kteří byli za německé okupace nasazeni na
nucené práce v Rajchu. Přijel jsem tedy do
Prahy ukončit gymnázium, do maturity nám
dovolili bydlet v suterénu generálovy vily.
Tehdy jsem se seznámil se svou budoucí
manželkou; přijela ze Slovenska a nějaký
čas pracovala v generálově domácnosti jako
servírka. O nedělích, když měla volno, si
přála, abych ji provázel po Praze a vyprávěl
o pražských chrámech a památkách.

foto: bB

V očekávaní diamantové svatby

Jak dlouho trvala vaše známost a co podle vás v ní
mělo významný vliv na vaše budoucí manželství?
V.V.: Naše známost trvala dva roky. Studoval jsem
tehdy už elektrotechniku na Vysokém učení technickém odkázán sám na sebe. Zkoušky jsem musel
skládat včas, abych nepřišel o hubené stipendium pro
pokračování v dalším studiu. Naše schůzky nemohly
být časté. Uvažovat o manželství nemělo smysl, každý
z nás bydlel v podnájmu, nebyla vyhlídka na získání
vlastního bytu. Za rok se naskytla možnost získat malý
byt v suterénu jedné vily v Břevnově a my jsme se rozhodli jej vzít, když jsem dostal výpověď z podnájmu.
Jsem přesvědčen, že veliký vliv na naše budoucí
manželství měla vidina vlastního společného domova
namísto schůzek, které zabírají čas tolik potřebný pro
studium. Nemohli jsme sice vědět, co všechno nás
v životě čeká, existenčně zajištěni jsme nebyli. Šlo
především o dokončení studia na technice. Bylo nám
už 28 a 26 let a před námi neznámý počet roků, než
budu mít nějaké trvalé zaměstnání s dostačujícím pla-
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tem. Ale starosti jsme si nedělali, i když jsme nevěděli,
co všechno nás v životě čeká.
Určitě se ve vašem vztahu během těch dlouhých let
společného života objevily i neshody. Jak jste je řešili
a jak přispěly k upevnění vaší vzájemné lásky?
V.V.: Neshody mezi námi občas byly, máme od
přírody diametrálně různou povahu, společnou máme
snad jen tvrdohlavost. Stávalo se, že došlo občas k tvrdému střetu jen proto, že těžkou práci manželka dělala
sama, místo aby to dala dělat mně, ačkoliv jsem byl
nablízku. Také jsme každý jiný v oblasti citů. Já jsem
povahy tvrdé (možná od té kamenité půdy, kde jsem
vyrostl) a nesnáším, aby mě někdo litoval. Manželka
naopak potřebuje, abych ji občas politoval, jenomže
přiznám se, neladí to s mou povahou. Není také snadné
se vždy ihned smířit, dojde-li mezi námi ke konfliktu.
Nepovede se to ani při dobré vůli. Je lépe zůstat v klidu
až vnitřní přepětí vychladne, nějaké to trauma se brzo
zahojí a odprosíme se (asi oba) spíš v duchu.
Co si myslíte, že mělo největší vliv na trvalost vašeho svazku?
Anna Vašků: Vědomí posvátnosti manželského
závazku, slib daný před Bohem, že jeden druhého neopustí, ale bude s ním snášet všechno, zlé i dobré, až do
smrti. Za celou tu dobu nenapadla nikomu z nás myšlenka na rozchod, i když někdy tíživá situace mohla naznačit, že s jiným partnerem by byl život lepší. To ale
nemůže nikdo vědět - my, křesťané, máme především
odpovědnost za rodinu a děti. V porovnání naší životní
úrovně s jinými vycházíme jako neúspěšní ubožáci,
kteří si za celý život nemohli koupit ani to auto, které
má dnes kdekdo. Ale nezávidíme, jsme možná spokojenější než ti, co si mohou dovolit všechno. Lépe jsou
už na tom naše mladé rodiny.
I věřící manželé často zapomínají, že tím, co je
velmi spojuje je jejich vztah k Bohu. Jak tomu bylo
u vás?
V.V.: Doma bylo víc příležitostí k rozhovorům o víře. Manželka byla zbožná luteránka, já katolík, spory
mezi námi nebyly. Při naší první vážné schůzce navrhla
jít do kostela. Svatbu, na tehdejší poválečné poměry
velmi skromnou, jsme měli v kostele svatého Václava
na Smíchově. Na nedělní mši svatou jsme pak chodili
do různých kostelů v Praze. Do katolické církve manželka vstoupila po dvou letech, kdy byl už na světě náš
první syn.
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Modlíte se spolu a jakým způsobem?
A.V.: Dokud byly děti malé, modlívali
jsem se s nimi často, ale ne pravidelně.
Když jsme pak byli zaměstnáni oba, tak už
ne tak často. Jak děti dorůstaly, přestávaly
se pravidelně modlit. Dbali jsme však, aby
na mši svatou v neděli chodily. Když se osamostatnily a my jsme v důchodu, modlíme
se denně růženec, podle možností: v kostele
s jinými, nebo sami, někdy i společně. Od
roku 1991 jsme zapojeni do světového modlitebního společenství P. Petra Pavlíčka OFM
„Rosenkranz-Sühnekreuzzug...“ (Růžencové
Smírné Křížové tažení za mír ve světě).
Kolik máte dětí?
A.V.: Dětí máme pět. Všichni čtyři synové
mají rodinu i práci, dcera má děti tři, je už babičkou, ale přišla o zaměstnání při privatizaci
podniku.
Mnoho lidí si myslí, že jedno dítě stačí.
Nebylo to pro vás příliš?
V.V.: My sami jsme si počet dětí neplánovali. První dvě děti, Jiříčka a Zuzanku jsme
přivítali s radostí. Za necelé tři roky potom se
narodil ještě Vladimír, děti se na něho těšily.
Tehdy jsme si mysleli, že by to snad mohlo
už stačit, žili jsme ve starém barokním domě
na Hradčanech, v malém bytě, bez vodovodu
a kanalizace. Za dalších 5 let, kdy už jsme
měli pěkný a velký byt v domě na Starém
Městě, se nám narodil Pavlíček. Přibylo nám
starostí i práce, ale zvládli jsme to. A za další
4 roky se hlásilo ještě další dítě. Manželka
tehdy řekla: „Když už je to tak, musím se
na ně těšit.“ A skutečně se těšila. Narodil se
Václav, velmi rychle. Letos 24. února mu
bylo 41 let, je tiskovým mluvčím a pracovníkem ekologického hnutí Greenpeace.
Jak jste si radili s jejich výchovou?
A.V.: Všechny děti vyrůstaly za komunistické totality. Náboženská výuka ve škole
se v padesátých letech prosazovala převelmi
těžce a stejně za mnoho nestála. Přestali
jsme tam děti posílat a vyučovali jsme je
tajně spolu s jinými dětmi v různých bytech.
Někdy přicházel i některý kněz (Dr. Šebor,
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P. Metyš), aby děti připravil na První sv. Přijímání
(neoficiálně). Také doma jsme se s nimi modlili
a nabízeli jim dobrou četbu. To se nám dařilo,
dokud byly děti malé a bylo jich málo. U těch
starších, jak dospívaly, to bylo už těžší. Také že
doma přibylo víc práce.
Představte si, že za vámi přijde váš vnuk a chce
od vás radu, podle čeho by si měl vybrat svoji budoucí partnerku. Co byste mu poradili?
V.V.: Měla by být především z dobré rodiny
nepostižené rozpadem. V dnešní době, upřímně

řečeno, není na vybranou. Mladých věřících děvčat i chlapců z dobré křesťanské rodiny je pohříchu
málo. Ani to ještě není záruka, chodí-li partner do
kostela, i když je to pořád ještě lepší než začínat
si známost se zatvrzelým nevěrcem. V takovém
případě by se mělo vnoučeti radit, aby se neukvapovalo a svoji známost se snažilo ještě více zakotvit v Bohu, protože „Bůh dovede psát rovně i na
křivých linkách,“ jak praví španělské přísloví.
Děkuji Vám za rozhovor.
br. Bogdan Maria

DĚJINY A SOUČASNOST
KŘESŤANŮ V IRÁKU
Téměř každý den k nám přicházejí informace
o společensko-politické situaci v Iráku. Pro doplnění našich informací o této zemi je dobré si
uvědomit, že tato země je hluboko zapsána do
dějin spásy. Svědčí o tom pozůstatky starověkého
chaldejského města Ur, Babylónu nebo Ninive;
zachovalo se také mnoho památek po křesťanství,
které kdysi kvetlo v ramenech Eufratu a Tigridu.
Oproti ostatním nádherným civilizacím, které před
tisíci lety zmizely nenávratně, zůstalo křesťanství
živé dodnes.
Obyvatelstvo Iráku, původem sahající do starověku, se skládá z Asyřanů, Chaldejců, Arabů,
Kurdů a Peršanů. 95% obyvatel vyznává islám,
přičemž 62% z nich představují šíitové a 33%
sunnité. Šíitové se vyznačují velkou horlivostí
při plnění náboženských praktik a stojí v opozici
vůči státní instituci, jestliže je oddělena od náboženství. Bydlí převážně na jihu, kde jsou jejich
dvě svatá města: An Najaf, ve kterém byl zabit
Alí, Mohamedův bratranec a zeť, a Karbala, jež
je místem hrdinné smrti Alího syna Al-Husajna.
Navzdory všem obtížím spojeným s cestováním
po Iráku a přes riziko atentátů putují sem každý
měsíc miliony poutníků z celého arabského
světa. Šíitská společnost usiluje o ustanovení islámské republiky po vzoru Iránu, s nímž udržuje
těsné kontakty.

Na sever od Bagdádu převažují sunnité, ke
kterým se počítají také Kurdové (kolem 18%).
Z náboženského hlediska jsou méně radikální
a nejčastěji akceptují existující vládní systém.
V době Saddama Husajna měla v sunnitech
oporu vládnoucí strana Baas (Obrození arabského národa), která nyní již vyjádřila svou připravenost ke spolupráci na obnově demokratických
struktur státu.
Největší odchylky jsou v údajích o počtu křesťanů. Zdá se, že jejich počet nepřekračuje 2,7% obyvatel 24 milionového Iráku. Podle jiných zdrojů je
křesťanů dokonce až milion (což je 4,2%).
Křesťanství sem podle tradice přinesl sv. Tomáš
apoštol a jeho druhové Addaj a Mariaš. Když se
apoštol následně vydal do Indie, jeho spolupracovníci zůstali v Mezopotámii. Addaj, jeden ze
72 Kristových učedníků, o nichž hovoří Lukášovo
evangelium (Lk 10, 1-12. 17-20), měl v Edesse
(dnešní Urfa v Turecku) obrátit na víru krále
Abgara V. Černého. Dále pak vyučoval v Kirkuku
a Arbilu. Mariaš je považován za evangelizátora
centrální oblasti Iráku a stal se též prvním biskupem starověkého patriarchálního hlavního města
Seleucie-Ktésifónu. Jim dvěma je také připisováno autorství anafory nejčastěji používané v asyrsko-chaldejské liturgii. Až do počátku 3. stol. se
církev rozvíjela bez větších překážek a dostalo se
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jí, ne-li přímo podpory, tak alespoň tolerance ze
strany vládců. Ve dvouměstí Seleucii-Ktésifónu
vzniklo církevní administrativní centrum,
jemuž bylo podřízeno mnoho biskupů, kdežto
města Edessa a Nisibis (Nizip) sehrávala rozhodující roli, co se týká rozvoje teologického
myšlení a liturgie. Situace se změnila s nástupem sásánovské dynastie na trůn (226-651),
protože ta vedla časté války s římským císařstvím a křesťany považovala za jakousi „pátou
kolonu“. Z pochopitelných důvodů se na ně
nepříznivě dívala i zoroastrická (mazdaiská)
hierarchie, jež reprezentovala oficiální náboženství Peršanů. V důsledku toho se rozpoutalo
bolestné pronásledování. Mezi křesťany, kteří byli
umučeni pro víru, byli tři po sobě následující biskupové Seleucie-Ktésifónu, mnozí byli zbaveni
majetku, další přesídleni. Církev v Mezopotámii,
původně závislá na Antiochii, vyhlásila na synodu
v Narkabatě (r. 424) autokefalii (samostatnost)
a její představitelé si zvolili titul katolikos-patriarcha Východu. Na efezském sněmu (r. 431) pak
odmítli přijmout jeho usnesení, čímž se postavili
za bludařské učení Nestoriovo. Následkem bylo
formální oddělení mezopotámské církve od zbytku křesťanského světa. Navzdory zdání tento krok
nepřinesl křesťanům náklonnost sásánovských
vládců. Pronásledování přetrvávalo dále, zatímco
bylo třeba se postavit na odpor rozmáhajícímu se
bludu monofyzitismu. Nicméně mezopotámská
církev má veliké zásluhy na evangelizaci teritoria
od Indie, přes Čínu až k jižní Sibiři. Se vznikem
arabského impéria (r. 637) začala ovšem zvolna

Rekonstrukce Abrahámova domu v městě Ur
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Hradby a brána města Ninive
upadat. Korán sice nezakazoval křesťanům nebo
Židům vyznávat své vlastní náboženství, stačilo,
že platili daně, ale ve skutečnosti bylo s nimi
zacházeno jako s občany druhé kategorie, takže
mnoho křesťanů pak přestoupilo k islámu. Jejich
počet se opět zmenšil v důsledku krvavého nájezdu Mongolů, především v důsledku invaze Tímúra
(+1405). V průběhu první světové války ztratila
život třetina iráckých křesťanů, neboť byli podezříváni muslimskými Kurdy a tureckou vládou
z kolaborace s Brity. Tragická odysea neskončila
ani se vznikem nezávislého Iráku. Kvůli snahám
o vytvoření vlastní nezávislé enklávy tehdy zahynuly tisíce Asyřanů a jejich patriarcha byl zbaven
občanství a vysídlen ze země.
V Iráku nyní žije kolem 80 tisíc věřících asyrské
církve (nestoriánské) a jejich počet v diaspoře se
odhaduje na 60 tisíc. V současné době tato církev
prošla vnitřním dělením, v důsledku čehož vznikly
tři na sobě nezávislé jurisdikce. Dne 11. listopadu
1994 představený nejčetnější skupiny, katolikos-patriarcha asyrské církve Východu Mar Dinkha
IV., podepsal spolu se Svatým otcem Janem
Pavlem II. christologickou deklaraci. „Nezávisle
na teologických rozdílech, které existovaly v minulosti, dnes vyznáváme společnou stejnou víru
v Božího Syna, který se stal člověkem, abychom
se mohli stát Božími dětmi mocí jeho milosti,“
píše se kromě jiného v onom dokumentu. To oživilo vzájemné vztahy natolik, že bylo vydáno povolení přijímat Eucharistii věřícím asyrské církve
v církvi chaldejské (katolické) a naopak.
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V období posledních pěti století se mnoho
asyrských křesťanů vrátilo k plné jednotě s Biskupem Říma. V roce 1552 se skupina duchovních
i světských osob postavila proti systému dědění
nejvyšší moci v asyrské církvi a zvolila do úřadu
katolikos-patriarchy Jana Sulaka, který byl představeným kláštera Rabban Hormizd. Zvolil si
jméno Šimon VIII. a v krátké době učinil první
kroky k obnovení jednoty s nástupcem sv. Petra.
Je třeba říci, že přes vzdálenost a doktrinální
rozdíly povědomí primátu římského biskupa
bylo v Mezopotámii živé. Vstupem do církevní
unie to hierarcha dosvědčil svým credo, v němž
říká, že „víra v primát Petrův a Svatého římského
stolce nám byla předána v knihách a u nás byla
všeobecně uznávaná“. Papež Julius III. podepsal
unijní dokument na konsistoři dne 20. dubna 1553
a ustanovil Šimona VIII. „patriarchou Chaldejců“.
Jen o dva roky později byl však odpůrci unie
zavražděn, ale i když jen formálně přetrvala unie
až do r. 1662. Touha po jednotě s římským biskupem však zůstala živá nadále, také kvůli tomu, že
mnozí, když pozorovali práci dominikánů a kapucínů přítomných v Iráku, počítali s obnovou církve. V dalších letech se tedy objevovaly pokusy
o obnovení unie. Podařilo se to až za mosulského
metropolity Jana Hormizda (Eliáš XII.), který
dne 5. července 1830 byl ustanoven papežem
Piem VIII. patriarchou chaldejského Babylonu
se sídlem v Mosulu. Protože v prvních desetiletích 20. stol. značný počet věřících obývajících
Kurdistán byl nucen přesídlit do vnitrozemí, patriarcha Josef VII. Ghanina přemístil své sídlo do
Bagdádu. Další vlna imigrace ze severu do centra
se odehrála v době kurdského povstání v r. 1961.
Tehdy zůstaly prázdné stovky křesťanských vesniček a z historických klášterů a kostelů z 5. – 6.
stol. zůstaly v důsledku bombardování jen trosky.
Křesťanské společenství bylo však nejvíce ochuzené vlivem ekonomické emigrace do západních
zemí a tato tendence se udržuje i nadále.
Chaldejská církev nyní čítá na 500 tisíc věřících, z nichž polovina žije v Iráku. V jejím
čele stojí patriarcha Emmanuel III. Delly spolu
se synodou skládající se z 22 biskupů. Nejvíce
Chaldejců, 150 tisíc, bydlí v bagdádské archie-
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parchii. Mezi ostatními osmi biskupskými sídly se
vyjímá svými rozměry: Mosul (starověké Ninive)
a Alkoš, kde se podle tradice narodil a byl pohřben
biblický prorok Nahum.
V Iráku žije kolem 60 tisíc syrokatolíků. Jejich
původ se odvozuje z částečných církevních unií,
které asyrští biskupové uzavřeli s Římem mezi
17. a 18. stoletím. Syrokatolíci mají v Iráku dvě
diecéze a patriarchální exarchát.
Po jedné diecézi mají církve: latinská (římskokatolická), arménskokatolická a řeckomelchická,
které celkem čítají na 7 tisíc věřících.
Katolická hierarchie v Iráku navzájem spolupracuje v rámci konference biskupů různých ritů,
v jejímž čele stojí z úřadu chaldejský patriarcha.
To v poslední době velmi pomohlo k zachování
jednoty a křesťanské totožnosti proti pokusům
o arabizaci. Povedlo se např. docílit změny prezidentského dekretu, který zakazoval dávat dětem
taková jména jako Francis (František), Andre
(Ondřej) nebo Rita. Zdánlivě se to může zdát málo
důležité, avšak jde o zachování vlastní totožnosti,
neboť jméno, způsob oblékání, jídelníček začínají
mít význam náboženského svědectví. Mnohem
těžší bylo postavit se proti přísnému sledování,
jež provozovala vládnoucí politická skupina.
V současné době biskupové vytvořili komisi
humanitární pomoci, která koordinuje poválečnou
obnovu a distribuci darů, jež přicházejí ze zahraničí. Již v době války katolické společenství vydalo svědectví své solidarity s lidmi v nouzi. Dvě
bagdádské nemocnice, které řídí řeholní sestry
dominikánky, a provinční eparchiální ambulance
pracovaly na plný výkon. Přitom kostely, řeholní
domy a vesnice obývané katolíky poskytovaly
pomoc uprchlíkům.
Mezi církevními institucemi s centrálním charakterem má důležité místo bagdádská „Babel College“, jež je dceřiným oddělením Papežské univerzity
„Urbanianum“ v Římě a zajišťuje vzdělání v oboru
filozofie a teologie. Mezi sto padesáti studenty najdeme také představitele jiných vyznání, což přeje
ekumenickým kontaktům. Musíme mít na paměti,
že kromě zmíněné církve asyrské jsou v Iráku zastoupeni též řeckopravoslavní, apoštolští Arméni,
anglikáni, reformovaní a adventisté.

Protože v muslimském světě je
neděle normálním pracovním dnem,
jsou mše sv. slouženy brzo ráno
a pak večer. Farní společenství se
shromažďují v pátky, kdy jsou organizovány katecheze. Výuka křesťanského náboženství je sice zahrnuta do
školních osnov, avšak žáci dané církve musí dosáhnout ve třídě alespoň
25%. To je splněno např. v městečku
Telkaif, odkud pochází několik chaldejských biskupů, avšak je to spíše
výjimka. Ale pokud alespoň jeden
žák ve třídě je muslim, pak se podle
zákona do rozvrhu hodin povinně
zařazuje výuka Koránu. Na podobné
problémy naráží výuka neoaramejského jazyka suret, který používají
Chaldejci. Prozatím rada spravující
Irák rozhodla vrátit původním majitelům náboženské školy, které byly
znárodněny v letech 1974-1975.
Katolíkům by se tedy mělo vrátit 15 škol, v nichž
by vedení mělo mít možnost svobodně určit
podmínky a obsah vyučování. Přezkoumání také
vyžadují aktuální předpisy týkající se manželství
a rodiny, které v případě křesťansko-muslimských
svazků zřetelně upřednostňují muslimskou stranu.
Přes všechna tvrzení, která byla nejednou šířena,
museli křesťané v minulém období překonávat
mnohé překážky, i když pravdou je, že jejich situace byla lepší než v okolních arabských zemích.
V situaci současných proměn patriarchové a biskupové Iráku vyhlásili 29. dubna 2003 deklaraci
adresovanou mezinárodnímu společenství, v níž
požadují, aby budoucí konstituce uznala křesťany
za plnohodnotné obyvatele a zajistila jim svobodu
vyznání a vychovávání svých dětí podle své tradice, provozování náboženské činnosti a možnost
stavět chrámy podle potřeby. Prozatím všichni
hovoří o demokracii, i když ji každý vidí podle
svého. Pro šíity to znamená podrobení se vůli
většiny a zavedení teokratického systému postaveného na principech jejich náboženství; Kurdové
požadují pro sebe vlastní stát, nebo alespoň co
nejširší autonomii; podle křesťanů demokracie
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Irácká Chaldejka s růžencem
představuje stejná práva pro všechny bez ohledu
na vyznání nebo národnost. Dosud nevíme, jak
bude nakonec konstituce vypadat. Důležité ovšem
je, že ve dvousetčlenné komisi pracující nad konstitucí se nachází 5 křesťanů. Křesťané mají svého
představitele ve správní radě a také ministrem
transportu.
Roli křesťanů jasně popisuje arcibiskup v Kirkuku Luis Sako, který předtím, než nastoupil do
úřadu arcibiskupa, byl členem komise připravující konstituci. „I když křesťanů relativně není
mnoho,“ říká arcibiskup, „mají velký význam.
Naše síla totiž není v počtu, ale v kultuře, hodnotách, otevřenosti, schopnosti přijímat konstruktivní kritiku.“
Na intronizaci patriarchy Emmanuela III.,
která se konala 21. prosince 2003 v Bagdádu,
byli přítomni představitelé všech církví, vládních
orgánů, dokonce i sunnité. „Jsme jednou iráckou
rodinou a usilujeme o dobro pro naši zemi,“ řekl
patriarcha. Doufejme, že v blízké budoucnosti se
budou obyvatelé Iráku těšit ze společného míru
a stejných práv.
Putovatel, RN

dopis 18 leté Olgy

Zoufalé volání
My jsme ještě živí, ale ve skutečnosti už nežijeme. Píši vám, protože jste ještě nezapomněli
na takové, jako jsem já. Prosím vás o to, abyste
můj dopis otiskli. Pro mne je velmi důležité, aby
si tento můj dopis přečetli mladí kluci a děvčata.
Chci, aby něco pochopili, aby o tom pak přemýšleli. Ani já a mnozí jiní z mého okolí jsme dříve
o těchto věcech nic nevěděli a ani je nechápali.
Je mi 18 let. Jmenuji se Olga. Příjmení vám
neprozradím. Před dvěma lety jsem onemocněla
AIDS. V nemocnici nejsem jediná, jsou tady se
mnou další kamarádky a přátelé. Nyní se na svět
už díváme jinak.
Proč jste nás vy dospělí hodili pod tank? Proč
jste nás rozvrátili sexem, pornografií a drogami?
Byli jsme ještě děti, když už nás naši otcové nabízeli jiným do postele. A naše matky za nás, za své
děti, dostávaly peníze... Jste to vy, kdo jste vinni
našimi nemocemi a smrtí!
Vy dospělí, jste chtěli svobodu, „odreagování
se“ a „požitek“. Podporovali jste homosexuály,
schválili jste pornografii, chtěli jste víc peněz.
Propagujete „volné vztahy“, všechno děláte, abyste ukojili své žádosti. Jenže my umíráme! My pomalu umíráme a nepotřebujeme, abyste nám lhali,
že se nic nestalo, že budeme žít... Nikdy už nepoznáme skutečnou lásku, nebudeme mít rodiny,
nebudeme mít vlastní děti. Ještě vám nedochází,
co se děje s naší generací, která přišla po vás?
Jsme ještě živí, ale ve skutečnosti už nežijeme.
Ukradli jste nám naše dětství i naši budoucnost.
Když na ulici potkám staré lidi, prožívám zvláštní
pocity, které neumím ani popsat. Je v nich hněv,
zlost, strach, závist, bezmocnost i neschopnost
cokoli změnit. Pozdě! My mladí, kteří umíráme,
nevíme, co to je skutečná láska, nerozumíme takovým slovům jako „stud“, „morálka“! Obsah všech
těchto slov zmizel jak ze škol, tak i ze života. Vás
ještě těmto významům ale učili, a proto se dožíváte 70, 80 i více let. Ale my se jich nedožijeme! My
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zemřeme mladí! Za co? Proč? Čtyři moji kamarádi, bývalí spolužáci, už zemřeli. V márnici leží
mládež. My už se navzájem pohřbíváme.
Proč jste nás nevarovali před vaším „bezpečným
sexem“? My chceme žít! Raději bychom dřeli na
poli, jezdili traktorem, než v autech zahraničních
značek a umírali na AIDS. AIDS a syfilis se už staly
mezi námi něčím tak normálním, jako je chřipka.
Dříve jsem se bála mužů, teď už se ničeho nebojím, jen smrti. Je mi už všechno jedno. Ať se teď
bojí oni. Za „potěšení“ dostanou „odměnu“.
Byli jsme dětmi, nevěděli jsme, jak se rodí děti,
mysleli jsme si, že je přinášejí čápi. Kéž bychom
co nejdéle zůstali v této dětské nevědomosti a nepoznali vaše zneužití.
Nikdo se s vámi nebude za nás soudit. Vy jste
přece nikoho z nás vlastníma rukama nezabili.
Vy jste postupně rozvraceli naše životy, vychovali svými „obrázky“, vašimi filmy. Vy jste nám
ve školách našeptávali, jak se „tím“ bezpečně
a správně zabývat ve sklepech, a vnucovali nám
devastující filmy a časopisy. Dodnes jste s nimi
nepřestali, dále pokračujete, ničíte životy dětí
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ještě mladších, než jsme byli my. Cožpak vám to
nestačí? Ještě nebylo dost obětí?
Jak bych byla nyní vděčná tomu, kdo by mi
vyrval z ruky cigaretu, kdo by mi vytrhl injekční
stříkačku, kdo by mi dal pár facek za to, že nabízím
své tělo druhým, kdo by si se mnou o všech nebezpečích promluvil. Vždyť stačilo tak málo, aby mne
vytáhl z pod tanku, dokud to bylo ještě možné.
Prosím vás, pomozte těm, kteří vaši pomoc nyní
potřebují. Buďte otevření pro ty, kteří těmto mladým

lidem slouží. Prosím vás, schvalte zákony, které
budou zakazovat pornografické filmy, porno literaturu, drogy, alkohol. My totiž umíráme a vy s námi!
Kdo ovládá a řídí tento tank? Nečestní, ziskuchtiví „svobodní lidé“, bez studu, odpovědnosti
a svědomí. A my jsme pod nimi... Prostě se po nás
jen tak projeli!
Mladí lidé, přemýšlejte nad těmito slovy a nedovolte, aby se něco takového stalo vám.

Vojna byla pro Štěpána od malička postrachem. Nikdy
se na ni netěšil. A už jako malé dítě odmítal jíst, když mu
říkali: „Štěpánku jez, aby z tebe byl voják“. Štěpán jedl, ale
úplně z jiného důvodu - prostě mu to chutnalo a bylo to na
něm znát. A tak není divu, že se vojně snažil vyhnout, jak
se jen dalo. Ale pak přišel ten čas, kdy i on uslyšel u odvodu: „Schopen, odveden, blahopřejeme“. Co si myslel
o jejich blahopřání, to si
asi dokážete představit.
Podařilo se mu přeci
jen trošku vojnu oddálit
a také zkrátit. V té minulé době bylo možné jít na 19 měsíců někam pracovat (do preferovaných podniků) a 5 měsíců pak jít nevyhnutelně k armádě. A tak se ze Štěpána
stal tzv. „pětimetr“. Narukoval do Brna na Vojenskou akademii, jako hlavní písař autoroty. Od prvního dne poznal,
že to nebude to pravé ořechové. Vadilo mu snad všechno,
ale nejvíce mluva jeho nových kamarádů - spolubojovníků.
Byl taková zahradní květinka, která neznala žádné sprosté slovo a už vůbec je neužíval. A najednou to kolem něho
jenom lítalo, tedy ne patrony, ale všechny ty vulgarizmy.
A tak hledal alespoň jednoho kluka, který by byl věřící,
aby měl spřízněnou duši. A radost se dostavila asi za tři
dny. Našel ho. Měl na prstě kovový růženec. Říkal si, to je
ten pravý!!! Pln radosti šel za ním a říká mu: „Prosím tě,
do kterého kostela tu chodíš, já bych šel někdy s tebou“.
On se na něj podíval, jako by spadl z hrušky, a řekl mu:
„hele, pako, dej si odchod a dones bufet“. Pochopil. Velmi
brzy se dozvěděl, že to kolečko co měl na prstě, někde
našel a jemu se docela líbilo, tak si ho nechal.
A tak byl se svou vírou opět sám a opět naštván na
celý svět, tedy na armádu určitě. Potají četl bibli ve své
kanceláři, potají se modlil a o každé vycházce utíkal do
kostela, který našel i bez doporučení. Pravidelně při
rozcvičce, kde patřil k těm „nejšikovnějším“ se modlil

k Panně Marii a říkal: „Panno Maria, dej ať ještě toto
kolečko uběhnu…“ Jednou při „šúrování“ (pro nevojáky
- to je úklid, umývání podlahy, čím je to více mokré - tím
lépe) na chodbě mu sklouzl jeho růžencový prstýnek
z prstu a byl nenávratně pryč. „Tak to mně ještě chybělo“ - myslel si! Ten den dostal možnost jít na vycházku.
A když se večer vracel, stále ještě rozladěn ze ztráty
svého růžence a byl
zabrán do „sebelítosti“, tak se před ním
objevil řádový bráška
- františkán. Byla zima, měl kapuci na hlavě, modlil
se. Štěpán mu strašně moc záviděl, že on nemusí do
„kasína“. Sbíral odvahu, aby ho oslovil. Do té doby
v životě nemluvil s řeholníkem, psal se totiž rok 1989 prosinec. Šel za ním a přemýšlel co mu má říct. Stále ho
jen pronásledoval, sledoval a sbíral odvahu, a to docela
dost dlouho. Jak se pak dověděl, ten františkán se ho
bál a říkal si, co to jde za podivína za ním. Byla tma a on
slyšel za sebou jen duté kroky. A tak prý přemýšlel, který
bojový chvat na Štěpána použije. Pak se to stalo, Štěpán
ho předběhl a františkán uviděl jeho vojenskou uniformu. Usmál se na něho. Štěpán na něho spustil: „Prosím
tě (Vás),“ docela koktal, „já jsem zde na vojně a ztratil
růženec, nemůžeš (-žete) mně nějaký sehnat?“ a on
udělal něco typicky františkánského, sundal ze svého
prstu svůj a podal mu jej. Byl šťastný. „Konečně normální člověk,“ říkal si Štěpán. Ale tím to vůbec neskončilo.
Na Štěpánovi bylo vidět, že je zmrzlý od brouzdání po
ulici, a tak ho vzal hned do kláštera, který byl kousek
od kasáren. Seděli, povídali, popíjeli čaj a bylo to fajn.
Pak musel jít a bratr Šebestián (tak se jmenoval) mu
říká: „tak přijď zase“. Štěpán samozřejmě rád nabídku
přijal. A pak ještě mnohokrát a vojna se stala pro něho
požehnáním. A on pochopil, že Pán Bůh vyslyšel jeho

Olga, Rusko, Krasnodarský kraj, 2001

Kolečko na prstě
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síly. A to z čeho měl strach se pro něho stalo velkým
darem. To je prostě náš Pán - to je prostě Ježíš.
P. Jiří Topenčík

Sestoupil do pekel
Jak máme chápat obsah článku víry o „Kristově
sestoupení do pekel“? Katolický katechismus vysvětluje, že „Ježíš zakusil smrt jako všichni lidé
a svou duší je dostihl v místě pobytu mrtvých.
Sestoupil tam však jako Spasitel a ohlašovatel
radostné zvěsti duchům, kteří tam byli uvězněni“
(KKC 632). To vyplývá z prvního listu sv. Petra:
„V tom duchu šel a přinesl zprávu duším uvězněným“ (1 Petr 3,19).
„Místo pobytu mrtvých, kam sestoupil Kristus
po své smrti, nazývá Písmo svaté „peklo“, „šeol“
nebo „hades“, protože ti, kteří tam jsou, jsou
zbaveni patření na Boha“ (KKC 633). Očekávání
Boha to je jejich stav. Ježíš Kristus sestoupením
do světa zemřelých osvobodil duše spravedlivých, které čekaly na spásu. Sestoupení do pekel
je poslední etapou Kristova spasitelného díla.
Zmiňovaný článek víry nám hovoří o tom, že
spása, kterou nám přinesl Kristus, je nadčasová

foto: archiv

modlitby, ale jinak, než si představoval. Protože Bůh je
mnohokrát moudřejší než on - tedy než my lidé. Poslal ho
tam, kam se bál jít, a dodal mu nové kamarády a spoustu

a zahrnuje všechny lidi bez výjimky. „Kristus
sestoupil tedy do hlubiny smrti, aby mrtví uslyšeli
hlas Božího Syna. Ti, kteří uslyší, budou žít (srv. J
5,25). Výrazem „Ježíš sestoupil do pekel“ vyznání
víry prohlašuje, že Ježíš skutečně zemřel a svou
smrtí za nás přemohl smrt i ďábla, který má vládu
nad smrtí (Žid 2,14). Mrtvý Kristus sestoupil do
místa pobytu mrtvých, a to svou duší spojenou
s jeho Božskou osobou. Otevřel brány nebes spravedlivým, kteří ho předešli“ (KKC 635-637).
Musíme zde zdůraznit, že v tomto článku víry
nesmíme slovo „peklo“ chápat jako stav konečného zavržení těch lidí, kteří definitivně odmítli
Boha. Tady se má na mysli to, co vyjadřuje hebrejské slovo „šeol“, jež bylo neobratně přeloženo
slovem „peklo“. Šeol označuje posmrtný stav lidí
čekajících na spásu. (Místo definitivního zavržení
označuje pozdější hebrejské slovo „gehenna“.)
Dostáváme se k dalšímu tajemství, o němž též
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nemůžeme mnoho říci. Co je to vlastně smrt? Co
se odehrává, když člověk umírá? Nikdo na zemi
to neví, protože nikdo z živých nezakusil smrt. Co
je smrt, můžeme trochu pochopit z toho, co Ježíš
prožil v Getsemanech a na kříži a co vyjádřil svým
zvoláním: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne
opustil?“ (Mk 15,34). Největším utrpením pro něho
byla nepředstavitelná samota, úplné opuštění. A to
je stav člověka v okamžiku smrti, kdy je v hlubině
svého nitra zcela opuštěn. Zatímco člověk nemůže
být sám, potřebuje společenství. Odtud se pojmenovává samota jako krajina úzkosti, strachu.
Pokusíme se to lépe vysvětlit na příkladu dítěte.
Když je dítě samo ve tmě, velmi se bojí, ale není
to strach z něčeho konkrétního, spíše ten strach
vychází z něho samého. Strach z něčeho konkrétního, např. psa, je možné ovládnout – psa přivážeme, zavřeme v kleci, a dítě se přestává bát. Když
se jedná o strach ze samoty, který není možné
nějak popsat, pak všechny možné rozumové důvody nepřinášejí žádné osvobození. Můžeme dítěti stále opakovat, že je všechno v pořádku, že se
nemá čeho obávat, úzkost však přetrvává. Přestává
se bát teprve tehdy, když je někdo milující uchopí
za ruku a je s ním.
Podobně mnoho lidí cítí strach, když má v noci
bdít při umírajícím. Rozumově chápe, že ten umírající není pro něho nebezpečný, že mu neudělá
nic zlého, přesto cítí strach, který vyplývá ze skutečnosti přebývání v blízkosti smrti.
Skutečnou lidskou úzkost nelze překonat rozumem, může ji však překonat blízkost milující
osoby. Kdyby existovala samota, kam by ne-

proniklo žádné slovo, kdyby vzniklo tak velké
opuštění, že by dovnitř nikdo nepronikl, pak, jak
říká Ratzinger, by to byla úplná samota a úzkost,
kterou teologové nazývají peklem.
Takže můžeme říci, že pojem „peklo“ použitý
ve zmiňovaném článku víry označuje samotu,
kam neproniká slovo lásky, a která ohrožuje celou
existenci. Jedno je jisté: Existuje samota, kam nic
nepronikne, existuje brána, kterou musí projít
každý a sám, je to brána smrti. A proto ve Starém
zákoně je smrt i peklo označené jediným slovem
– šeol. Smrt jednoduše řečeno je samota. Samota,
kam neproniká ani kousíček lásky, tedy peklo.
Kristus touto bránou naší úplné samoty prošel.
Ježíš svým umučením a smrtí vstoupil do hlubiny
lidské samoty. Smrt, která dosud vládla, byla rovna
peklu, dokud tam nevstoupil Ježíš se svým odpuštěním, se svou spásou. Smrt a peklo po Ježíšově
smrti a jeho zmrtvýchvstání už není totéž. Od té
doby je ve smrti ukryt život, protože tam pronikla
Ježíšova Láska. Pouze dobrovolné uzavření se
před jeho láskou je nyní peklem. Úplné osamocení
je důsledkem odmítnutí Boha. Pro člověka, který
očekává a touží po setkání s plností lásky, není
umírání přechodem do úplné samoty, ale setkáním
s tím, který prošel bránou smrti, aby nám daroval
svou lásku a věčný život. V okamžiku smrti se
setkáme s Kristem, který na nás čeká, pokud my
sami se chceme setkat s ním.
Takže od okamžiku Zmrtvýchvstání brána smrti
už nevzbuzuje takovou úzkost. Je otevřená a bydlí
v ní život – láska – Ježíš.

Film „Umučení Krista“
Film „Passion of the Christ“ australského herce Mela Gibsona, nyní
ovšem v roli režiséra, měl na Popeleční středu 25. února 2004 světovou premiéru. Do českých kin bude uveden na Zelený čtvrtek dne 8. dubna. Scénář
filmu, který realistickým způsobem zobrazuje posledních čtyřiadvacet hodin
Kristova života, vychází z vizí vizionářek Anny Kateřiny Emmerichové
a Marie z Agredy. Mel Gibson je katolíkem a chtěl natočit „film o lásce, víře,
naději a odpuštění“. Tento snímek však ještě před svým uvedením do kin
vzbudil protesty některých židovských kruhů, které ho obviňují z antisemitismu. Toho si nevšimla židovská herečka Maria Morgenstern, která v něm
ztvárňuje roli Ježíšovy Matky. V roli Ježíše hraje Jim Caviezel.

P. E. Janikowski, Miłujcie się
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Blížila se Popeleční středa. Pan farář připomněl
dětem postní předsevzetí. Tak jako každý rok,
všichni si psali na papírek své předsevzetí na postní dobu a ten pak vkládali do košíku na oltáři.
P
ik h
b l
jed
něj
A
by
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Vž
tom
dlo
ro
co

My
to,
jíst bonbóny a jiné
sladkosti, ale zdálo se mu to příliš těžké, a tak to
zamítl. Už se chystal napsat, že nevynechá žádnou
modlitbu. Ale... vždyť ta je jeho povinností nezávisle na půstu. A co kdyby byl více pracovitý?
No jó, ale co kamarádi, televize a počítačové hry
– určitě to nezvládne! „Musím napsat něco jednoduchého, co nevyžaduje mnoho času ani námahy.
Už vím! V postní době nebudu protivný a nebudu
špatně mluvit (což se nejednou stávalo). To určitě
bude jednoduché...“ Papírek s jeho předsevzetím
se ocitl v košíku a chlapec spokojeně odcházel.
První postní dny nebyly vůbec těžké. „Tak to
bude pořád,“ těšil se Marek ze své jisté výhry.
Ale hned na druhý den ho kamarád ze třídy obvinil, že mu ukradl disketu. Málem se už rozzuřil,
když si v poslední chvíli připomenul své předsevzetí a ovládnul se. Neuběhla ani hodina, když
ho někdo postrčil a on nechtíc rozbil květináč.
Samozřejmě za všechno mohl on. „Tak to teda
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ne...,“ chystal si v myšlenkách obhajobu a koutky
už mu cukaly rozčilením. Pomyslel však na své
předsevzetí a zadržel hněv.
Marek se rozhodl dávat pozor na to, aby se
nestal obětí nějakých výstřelků. Klidně se vracel
estávky do třídy, když tu najednou mu

Spasitelná
oběť
spokojený učitel nařídil smazat tabuli.
mě za všechno mohla služba, ale tentonesl Marek. „To je nespravedlnost...,“ už
řikovat, ale kousl se do jazyka. Po hodině
nebylo jednodušší, protože spolužáci se
, jak může být tak hloupý a nebránit se.
mu Markovi vůbec nebylo hej, když přev partě s kámoši, kteří často používali
vá slova, aby si přidali na vážnosti a od. Zjišťoval, že jeho předsevzetí je mnotěžší, než si mohl představit. Přemáhal
se, jak uměl, kousal se do jazyka, tiskl pěsti,
musel vše snášet, vždyť to slíbil. Kdyby dřív věděl,
co ho čeká, tak by si určitě vybral sladkosti...
Téměř každý den přinášel nové výzvy: ve škole,
na ulici, při zábavě, doma, na počítači – zvláště
když prohrával...
Ale post se také jednou skončí. Vždyť
Velikonoce jsou již za dveřmi. Blížila se veliká
slavnost a s ní velké přípravy. Nezapomněl též
na svou duši. Zpytování muselo být pořádné.
Přemýšlel o svém předsevzetí a s údivem zjistil,
že přese všechno se ani jednou nerozzuřil a nevyslovil žádné ošklivé slovo. Děkoval Pánu Ježíši, že
mu všechno pomohl zvládnout.
Nastala neděle zmrtvýchvstání Páně. Všichni
si přáli vše dobré. Tak tomu bylo také u Marka
doma. Když všichni skončili, maminka řekla:
„Asi jste si všichni všimli, že náš Marek se stal
hodným, dobrým a poslušným. Moc nás to těší
a držíme mu palce, aby v tom vytrval i nadále...“
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Chlapec nyní stál překvapeně s ruměncem na
tváři. „Nic velkého jsem nedělal,“ myslel si, „snažil jsem se, jak to šlo, a ne vždy se mi to dařilo. Že
by to bylo až tak vidět?“
Na druhý den se Marek zastavil na delší okamžik v kostele. Stoupl si ke hrobu Páně, který byl
nyní prázdný a živého Krista představovala figurka zmrtvýchvstalého Krista umístěná na oltáři.

Chlapec přemýšlel o umučení Pána Ježíše, jeho
křížové cestě a smrti na kříži. Jak nicotně vypadal
jeho sebezápor v porovnání s Ježíšovou obětí.
Zahleděl se na zmrtvýchvstalého Pána a v duchu si slíbil: „Už se nikdy nebudu vztekat a nikdo
neuslyší z mých úst ošklivé slovo... k tomu mi
pomoz, dobrý Ježíši, můj Spasiteli!“

Drahé děti,
máte ve Vašem kostele křížovou cestu? Je
v mnoha kostelech, asi i v tom, který je u Vás. Je
to řada obrazů umístěných obyčejně na postranních stěnách. Obvykle jich bývá 14. Začínají obrazem, na kterém je Pilát, jak odsuzuje Pána Ježíše
k smrti kříže. Na dalších obrazech je znázorněno,
co se dělo dál. Jak Pánu Ježíši dali vojáci nést
těžký kříž. Pod jeho tíží na kamenité cestě upadl.
Setkal se s Pannou Marií, která s velkou bolestí
v srdci ho doprovázela. Když vojáci viděli,
že Pán Ježíš
už
vůbec
nemůže dál,
že by asi
na cestě zemřel, nařídili muži, který šel kolem
z pole domů, Šimonu Cyrenskému, že mu musí
pomoci nést kříž. Byla tam také hodná žena,
Veronika, podala Pánu Ježíši šátek, aby si mohl
otřít zpocený a zakrvácený obličej, a na šátku
zůstal obraz jeho tváře. Pán Ježíš vysílen znovu
upadl. Vojáci ho bili, aby vstal a šel dál. Několik
žen s dětmi plakalo, když Pán Ježíš šel kolem
nich. On si zvlášť všímal jejich dětí. Potom znovu
upadl už blízko místa ukřižování na hoře, která
se jmenuje Kalvárie nebo Golgota. Vojáci strhli
s něho oblek v podobě pláště, který mu asi utkala
Panna Maria. Byl krásně utkaný z jednoho kusu,
nesešívaný. Pak přibili Pána Ježíše na kříž. Když
na něm zemřel, jeden voják mu pak ještě probodl
srdce kopím. Teprve potom ho mohli jeho přátelé
sundat z kříže, ještě vložit do rukou Panny Marie

a pohřbít ho v hrobě vytesaném ve skále. A tam
třetího dne vstal z mrtvých.
To všechno nám připomínají obrazy křížové
cesty, když jdeme od jednoho k druhému a u každého se chviličku zamyslíme. Říká se tomu „pobožnost křížové cesty“. Můžeme ji konat sami nebo
společně. Společná křížová cesta se koná v mnoha
kostelech, zvlášť teď v postní době. Obyčejně v pátek, protože v pátek byl Pán Ježíš ukřižován. Pobožností křížové cesty vyprošujeme sobě i druhým
mnoho Božích darů
pro duši, jeho milostí.
Na křížovou
cestu Pána
Ježíše také
vzpomínáme, když se modlíme 4. desátek bolestného růžence a říkáme: „Který pro nás nesl těžký kříž.“
Proč Pán Ježíš, všemohoucí Boží Syn, tak hrozně trpěl? Vždyť se mohl snadno vysvobodit z rukou nepřátel! Říká nám to Písmo svaté: Z lásky
k nám: „Z toho jsme poznali lásku Boží, že On
položil svůj život za nás.“ On je „Beránek Boží,
ten, který na sebe vzal hříchy světa“. I hříchy každého z nás. Protože nás má nesmírně rád.
Třetího dne vstal z mrtvých a touží po tom,
abychom i my jednou přišli k němu do nejšťastnějšího domova v radosti bez konce.
Proto říkáme každou neděli: „Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.“
Krásné velikonoční svátky s Pánem Ježíšem
a s Pannou Marií

O. RyM, RN

Vám všem srdečně přeje Váš P. Bohumil Kolář
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Plním svůj slib a veřejně děkuji za uzdravení
mého manžela, lépe řečeno za jeho znovuzrození.
V loňském roce na podzim se nám rozstonal,
prodělal infarkt. V nemocnici také zjistili ucpané
4 cévy. Museli ho operovat na bypass. Celá rodina
jsme se velice modlili, aby operaci přežil a byl
zase mezi námi. Díky Bohu a P. Marii operace
dopadla dobře, manžel je mezi námi a uzdravuje
se. Děkuji všem, kteří se s námi modlili.
Také bych chtěla poděkovat za uzdravení mého
vnuka, za šťastnou operaci. Bylo to s ním moc
vážné. Pán Bůh a Matička Boží nám přispěchali
na pomoc.
Čtenářka Zuzana z Třinecka

Den, kdy jsem se dozvěděla, že čekám miminko,
byl ten nejkrásnější v mém životě. O několik měsíců později mi brali krev a nějak jsem se jim nezdála. Sestřička mi naznačila, že moje miminko by
mohlo být postižené, abych raději šla na odebrání
plodové vody. Hrozně jsem se vylekala a moc jsem
plakala, ale věděla jsem, že si miminko nechám,
i kdyby bylo postižené. Po dohodě s lékařem jsem
se rozhodla, že na odebrání plodové vody nepůjdu.
Odevzdala jsem sebe i miminko do rukou P. Marii
a moje maminka se denně za nás modlila. Asi
měsíc před porodem jsme se s maminkou a manželem rozhodli, že se zapíšeme veřejně do Rytířstva
Neposkvrněné Panny Marie. Asi za dva týdny nám
přišly medailónky a datum, kdy budeme zapsáni
do této knihy. Moc mne to překvapilo, protože to
bylo na den 8.12.2003 na svátek Neposkvrněného
Početí Panny Marie a já jsem měla termín o 3 dny
dříve. Nevěděla jsem, jak mám splnit podmínky zasvěcení se (být na mši svaté a přijmout Tělo Páně).
Stále jsem přemýšlela, jak jen to splním, když už
budu v nemocnici. Přišel den zasvěcení, v noci mi
už bylo nějak divně, modlila jsem se, ať se můžu
ještě ráno zúčastnit mše svaté. Moje modlitby byly
vyslyšeny. Mše svaté jsem se zúčastnila. Pak jsem
šla k lékaři, ten mi řekl, že to ještě nevypadá na

porod. Odpoledne mi bylo zase nějak divně, a tak
jsme odjeli do porodnice. Tam konstatovali, že to
ještě tak rychle nebude a manžela poslali domů.
Bůh to chtěl jinak, v 18:30 přišly bolesti a v 22:00 se
nám narodila zdravá a krásná holčička, které jsme
dali jméno Marie.
Za život a zdraví mé i mojí dcerušky moc děkuji. Také děkuji za šťastný porod a za všechny milosti, které jsem obdržela v minulém roce. Žehnej
i nadále Panno Maria a buď při nás v nesnázích
života, abychom se dokázali smířit se vším, čeho
si od nás žádáš.
Monika Kufová, Bukovec

Děkuji za záchranu mého staršího syna, který
měl před několika lety vodu na plicích a jeho stav
byl velmi vážný. Uzdravil se velmi rychle a bez
následků na svém zdraví a již druhým rokem studuje vysokou školu.
I když naše rodina prožívá v současnosti dobu
plnou nejistoty, věřím, že s pomocí Boží vše dobře
dopadne.
S vděčností Eva Kameníková

Před rokem jsem cestovala se synem do Letovic.
Silné zapadající slunce mi oslnilo oči a já jsem se
srazila s protijedoucím vozem. Až na moje nervové rozrušení jsme vyvázli bez škrábnutí. Maria,
díky, oba jsme zdraví. Tvůj medailónek, který
jsme měli u sebe, nám připomíná Tvou přítomnost a ochranu. Děkuji též za ochranu v dalších
situacích.
Anežka z Boskovic

Z celého srdce děkuji Pánu Ježíši, Panně Marii,
otci Piovi a sv. Norbertovi za vyslyšení mých proseb. Dne 2. prosince 2003 se nám předčasně narodili pravnuci Ondřej a Lukáš. Jednalo o rizikové
těhotenství, a proto jsme jejich příchod očekávali
s obavou, ale i s důvěrou, že vše dobře dopadne.
Vděčná Marie Plachá, Jindřichův Hradec

Má dcera měla na začátku těhotenství značné
zdravotní problémy. Velmi krvácela a měli jsme
strach, aby o děťátko nepřišla. Nabídla jsem dceři,
aby se mnou jela do Příbrami na Svatou Horu vyprosit si uzdravení. Souhlasila. Celou mši svatou
jsem proplakala, slzy mi stékaly po tváři úplně
samovolně a nemohla jsem je zastavit. Vím, že se
na tomto požehnaném místě stal opět zázrak, za
který budu Bohu vděčná do konce života i po něm.
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Proto Ti z celého srdce, naše nejdražší Maminko,
děkuji za ten krásný dar života, který jsi vyprosila u Nebeského Otce pro naší malou Michalku,
kterou nám Bůh nadělil 14. prosince 2003, jako
ten nejvzácnější a dlouho očekávaný dárek pod
stromeček. Vše dobře dopadlo. Dcera i Michalka
jsou zdrávy. Ještě že máme v nebesích tak milující
Svatou Rodinu, která se o nás vroucně stará.
Děkuji Ti, Bože, děkuji Ti, Panno Maria.
S láskou Zdena, Svučice

Je to už 30 let. Byli jsme s bratrem ve
Svratouchu. Ujel nám autobus na Brno a hnala se
strašná bouře. Řekli nám, že jede ještě vlak, ale na
zastávku to bylo ještě kus cesty. Já nemohla jít pro
slabost srdce. Vroucně jsem volala k Bohu, Panně
Marii a k sv. Josefu. Vtom se otevřela vrata jednoho
domu na návsi, z nichž vyjel chlapec na motorce.
Začínalo poprchávat. Bratr chlapce zastavil a prosil,
aby mne zavezl k vlaku. Byl ochotný. Na zastávce
jsem ho prosila zase já, jestli by se nevrátil a nepřivezl ještě bratra. Za chvíli byl zpátky i s bratrem.
Dávala jsem mu peníze, ale nepřijal je. Vlak, který
měl zpoždění, nyní přijel a my jsme jeli v suchu na
Brno, zatímco venku byla průtrž mračen.
Vděčná Irena Schwarzová

Minulý rok na podzim byla mému zeti odcizena
taška s doklady. Když jsem ho vyslechla, řekla
jsem mu, že i já znám podobné případy, ale díky
zázračné medailce, kterou jsem měla ve ztracených věcech, se vrátily. On mi sdělil, že v tašce
měl medailku Neposkvrněné. Povzbudila jsem ho,
ať doufá, že Ona se postará. Ještě téhož dne byl
předvolán na policii, kde mu předali jeho tašku
s doklady i medailónkem.
Maria, Matko naše, děkuji Ti, že jsi tou nejlepší
maminkou a nikdy nás neponecháváš samotné.
Děkuji Ti za zetě i za sebe.

Je mi 80 let. Před třinácti lety jsem byla operována
na zhoubný nádor na tlustém střevě. Po půl roce mně
praskl žaludeční vřed a musela jsem se podrobit operaci žaludku. Za dva roky jsem měla zjištěný zhoubný
nádor na ledvině, takže jsem přišla o jednu ledvinu. A
nakonec - před deseti lety mne čekala další operace
- prsu. Opět byl zjištěn zhoubný nádor, přišla jsem
o prs. Měla jsem dobrou lékařskou péči, ale věděla
jsem, že jestli mi nepomůže Pán Bůh, veškerá lidská
snaha bude marná. Moc jsem se modlila a prosila
Pannu Marii, aby se přimluvila za mé uzdravení.
A dneska, po třinácti letech od první operace, jsou
výsledky všech pravidelných lékařských kontrol
naprosto v pořádku a lékaři obdivují můj zdravotní
stav. Zdravotně se cítím lépe než za mladých let. Já
pokládám své uzdravení za Boží zázrak.
Současně děkuji Matce Boží, Panně Marii, za
nedávné uzdravení své dcery a po sedmi letech
za otěhotnění své vnučky. Ve svých modlitbách
prosím o šťastné narození zdravého děťátka, za dar
víry a zdraví pro celou rodinu. Děkuji za vyslyšení
mých proseb.
Čtenářka Ludmila z Moravy

Před osmnácti lety jsem zjistila, že jsem podruhé maminkou, každý večer celé těhotenství
jsem prosila o zdraví nás obou. Dcera se narodila
s přetrženou pupeční šňůrou, promodralá, nejevila
známky života. I když se slzy koulely, přesto jsem
prosila Pannu Marii, ať ji zachrání. Děkuji Ti,
Panno Maria, za uzdravení mojí dcery.
Také děkuji drahé mamince za to, že mi v roce
2003 dala sílu překonat svou slabost a pomohla mi
ve velmi těžké chvíli osobního zoufalství.
S úctou Irena Rybníčková, Budišov

Dne 21. února 2003 se nám narodil vnouček
Jakoubek. S velkým napětím, s důvěrou a odevzdáním do vůle Boží jsme očekávali jeho narození. Přišel na svět o dva měsíce dříve. Máme
krásného zdravého chlapečka, byl pokřtěn Jakub
Michal a přináší nám do rodiny obrovskou radost.
Děkujeme Ti, Matko milostivá, děkujeme Ti
tisíckrát.

Před devíti měsíci jsem si při pádu zlomila
pravou ruku v ramenním krčku. Byla jsem z toho
hrozně nešťastná, protože při vyšetření osteoporózy, před dvěma roky, mi lékař řekl, že ten nález je
tak špatný, že vzhledem k mému věku mi nemůže
předepsat žádné léky, že by mi v mém věku (78
let) mohly spíše uškodit než pomoci. Asi si dovedete představit moje příjemné překvapení, když se
mi rameno - i když po delší rehabilitaci - pěkně
zhojilo. A za to moc vděčím Pánu Bohu a Panně
Marii, že vyslyšeli moje prosby a modlitby.

Babička Věra z Bošovic

Vděčná čtenářka Růžena z Domažlic

Anna, Vendryně
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Nečekaně jsem otěhotněla. Můj manžel, který
byl v té době zasažen velkou bolestí nad ztrátou
své maminky, chtěl, abych podstoupila potrat. Vše
vypadalo na rozpad dosud „skvělé“ a harmonické
rodiny. Časem se vše urovnalo, ale lékaři předpověděli možnost narození mongoloidního dítěte a bylo
vše zase zpět. V té době jsem prosila Nebe o pomoc, prosila jsem za nenarozené děťátko, za zdraví
pro něj, za záchranu pro naši rodinu. Uklidnila jsem
se a nakonec vše dobře dopadlo. Důkazem toho
všeho je dnes již dvouletá dceruška Terezka.
Děkuji Pánu Bohu za její narození, ze ten obrovský dar. Děkuji Panně Marii, všem svatým,
ke kterým jsem se modlila v těžkých dobách nejistoty. Děkuji všem přátelům za jejich modlitby
a oběti. Děkuji svým rodičům za podporu a pomoc v každé životní situaci a také svému muži,
který ač nevěřící je mou velkou a stálou oporou
v životě. Děkuji za lásku, kterou dává našim třem
dětem a v nemalé míře i námi tehdy „nechtěné“
Terezce. Děkuji za dar víry, bez které si neumím
život představit.
Prosím za dar víry pro mého bezvadného muže,
pro naše všechny děti. Prosím, Maminko naše,
za jejich ochranu, pomoc při výchově, zvládnutí
puberty. Prosím za zdraví pro nás všechny.
Naše nebeská Maminko, svěřuji a odevzdávám
Ti, jak jen mohu, všechny členy naší rodiny a příbuzenstva. Prosím, doveď nás všechny krůček po
krůčku k Pánu Ježíši.
Olina Hrušovská

Chtěla bych touto cestou poděkovat Panně
Marii za její neustálou přítomnost a pomoc ve
všech životních situacích. Zvláště dnes děkuji za
naši nejmladší dceru Magdalénu, která se nám
narodila jako osmé dítě, i když jsem dovršila již
45 let, a zprvu se zdál být život malé Magdalénky
ohrožen, neboť jsem dostala zánět močového měchýře a přidalo se i krvácení. Vše jsme svěřovali
do rukou Božích a narodila se zdravá dcerka. Jak
úžasný je to Boží dar.
Kéž malá Magdalénka svým životem chválí
a oslavuje Pána Boha.
Vděčná matka Miroslava

Chtěla bych poděkovat Panně Marii z Turzovky
za vyslyšení proseb. Vnučka nemohla delší dobu

najít práci a s pomocí Panny Marie se jí to nakonec podařilo.
Marie z Rožnovska

V těžkých poválečných letech, kdy jsem se vrátil z fronty, začal jsem studovat zkrácenou formou
na reálném gymnáziu v Orlové. Vystudoval jsem
klasickou větev s latinou a chtěl jsem dále studovat obor vodního stavitelství na Vysokém učení
technickém v Brně. Jednalo se o obor, ve kterém
jsem si jako sezónní dělník přivydělával na studium (úpravy toků). Maturitu jsem složil s úspěchem. Ukázalo se však, že podle nového nařízení,
podmínkou přijetí na techniku byla maturita na
technické větvi gymnázia. Maturita na klasické
větvi se neuznávala. Měl jsem necelé dva měsíce
na to, abych se připravil a složil novou maturitní
zkoušku z technických předmětů V této tíživé
situaci prosil jsem Boha o pomoc. Slíbil jsem, že
když uspěji u druhé maturitní zkoušky, poděkuji
Bohu v některém katolickém periodiku, který tato
poděkování zveřejňuje. U druhé maturitní zkoušky
jsem uspěl, ale v témž roce komunisté zrušili vydávání katolických periodik. Slib jsem tedy splnit
nemohl. Příležitost se naskytla až nyní, tedy po 45
letech, kdy jsem zjistil, že rubriku „Poděkování“
vede Váš časopis Immaculata. Proto prosím o zveřejnění „poděkování“ v tomto znění:
„Plním slib veřejně poděkovat Bohu za úspěšné
ukončení středoškolských studií v složitých a těžkých podmínkách poválečné doby. Děkuji rovněž
za stálou pomoc a ochranu Panně Marii.“
S úctou a vděčností Klaudius Kasprzak, Brno

Svou vděčnost vyjadřují také: Vašková z Valašska, Anna Musilová, rytířka Marie, Zlínsko,
Soukupovi, Marie Fillová, H. Z. z Ned. Lhoty,
Jarmila Krátká, A. Křížková, Františka Zichová,
Božena Richterová, Marie Prokopová, Věra
Dufková, Ivana Žabská.
O modlitbu prosí: Jan Huška, Marie Hladíková,
Emil Lašček, Helena a Jiří Procházkovi, Kamila
Voráčová, Barbora Benešová, Lenka S. , Marie
Burdichová, Marie Vítková, Božena Orlovská,
Iveta Musilová, Olga Havlíčková, Lenka
Stočková.
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ZPRÁVY

Příkladný postoj amerického biskupa
Nedávno jmenovaný arcibiskup města La Crosse v USA
mons. Raymond L. Burke prohlásil ve svém pastýřském
listu, že odmítá podat sv. přijímání politikům, kteří podporují potraty a eutanázii. Ke stejnému postoji vyzval
i klérus své arcidiecéze. Burke už písemně vyzval tři
senátory, kteří jsou katolíky, aby změnili svůj postoj
k těmto otázkám, jinak jim nebude umožněn přístup ke
svátostem.
Glaube und Kirche 2/2004
Perzekuce Církve ve Vietnamu
Vietnamský redemptorista Otec Chan Tin sdělil americké Komisi pro náboženskou svobodu konkrétní příklady
perzekuce Katolické církve ve Vietnamu. Pater Tin připomíná, že biskupové musí získat od úřadů státní souhlas
k nominaci, k přemísťování duchovenstva a k přijetí do
seminářů. Úřady požadují, aby alumni duchovních seminářů absolvovali nejprve kurs marxisticko-leninské filozofie. Většina ze 74 milionů obyvatel Vietnamu vyznává
buddhismus, cca 8 milionů je katolíků.
Gość Niedzielny 7/2004
100 let od narození významného mariánského biskupa
Před koncem minulého roku by oslavil 100 let mons.
Rudolf Graber, biskup v německém Řezně. Ještě jako
univerzitní profesor úzce spolupracoval s Petrem
Pavlickem, známým rakouským iniciátorem růžencového křížového tažení za odchod sovětských vojsk z této
země, což se roku 1955 skutečně stalo. Mons. Graber
mnohokrát kázal na setkání účastníků růžencového
křížového tažení a připomínal zejména poselství Panny
Marie Fatimské, jako autentický hlas Matky Boží pro
naši dobu. Mons. Graber byl jmenován biskupem v Řezně r. 1962 a setrval v této funkci až do své smrti v roce
1988. Proslul též jako neúnavný bojovník za pravověrnost, je autorem spisu „Athanasius“, kde přirovnává
současnou situaci církve k situaci ve 4. století v době
rozšíření Ariova bludu.
Betendes Gottesvolk 4/2003
Francouzský zákon je znásilněním svobody náboženství
New York. Organizace Human Rights Watch vydala
dnes prohlášení, ve kterém označuje francouzský zákaz
nošení náboženských symbolů ve školách za porušení
náboženské svobody. Tato nevládní organizace se
zabývá monitoringem respektování lidských práv na
světě. V prohlášení se zdůrazňuje, že kontroverzní zákon
je neospravedlněným znásilněním práva praktikovat
vlastní víru. Výkonný ředitel organizace připomíná,
že pro mnoho muslimů je náboženský oděv závazkem
plynoucím z jejich víry. Mezinárodní právo zavazuje
vlády jednotlivých států, aby se vyhýbali donucování

v náboženské oblasti. Je to zásada, kterou porušují jak
země, zakazující nošení náboženských symbolů, tak
i muslimské státy, přikazující dívkám nosit islámský oděv
– čteme v prohlášení organizace Human Rights Watch.
RaVat 27.2.2004
Kardinál Egan důrazně odsuzuje homosexuální
manželství
New York. Kardinál New Yorku Edward Egan včera v katedrále Sv. Patrika vyjádřil svoje rozhořčení nad nedávným
rozhodnutím soudců a zákonodárců státu Massachusetts
otevřít dveře manželství mezi homosexuály. „Stalo se to,
co jsem nikdy nechtěl vidět,“ uvedl kardinál a postavil se
důrazně proti veškeré legislativě, která znesvěcuje tradiční
manželství. „Dějiny ukazují, že žádná civilizace nepřežije, jestliže je manželství odmítnuto, poníženo, odsunuto
stranou,“ řekl dále arcibiskup diecéze, kde počet katolíků
dosahuje dvou miliónů. „Tradiční manželství musí být
protěžováno a chráněno za každou cenu,“ pokračoval,
„aby se muž a žena zavázali na celý život.“ Arcibiskup
Egan také silně kritizoval kulturu a sdělovací prostředky,
které šíří promiskuitu a staví se k manželství nepřátelsky.
„V televizi lze každý večer vidět páry, které se berou a
rozvádějí a které pak uzavírají další manželství a znovu
se rozcházejí. My víme, že toto chování je znesvěcením
něčeho, co my považujeme za posvátné a svaté.“ V tomto
duchu „sdělovací prostředky, Hollywood, televize, různé
rozhlasové stanice a sofistikované časopisy nemají žádný
respekt ke křesťanskému manželství“.
Mezi různými hlasy, které odsoudily výrok Nejvyššího
soudu v Massachusetts ze 4. února ve prospěch homosexuálního manželství, byl i arcibiskup Bostonu, mons.
Sean O’Malley, který minulou neděli řekl, že manželství
mezi homosexuály bude mít „nesmírně negativní dopad
RaVat 14.2.2004
na společnost“.
Je nás více
Podle nového vydání „Annuario Pontificio“ (Papežský
ročník) na rok 2004 počet pokřtěných katolíků stoupl
v minulém roce o 10 milionů, takže nyní nás je 1,071
miliarda, což představuje kolem 17% lidstva. V roce 2003
papež jmenoval 30 kardinálů, bylo založeno 19 nových
biskupských sídel, 1 apoštolský exarchát, 1 vojenský ordinariát a 1 apoštolská prefektura. Byly také ustanoveny
4 metropole, 2 diecéze a bylo jmenováno 175 biskupů.
Pastorační činností se zabývá 4 217 572 osob, z toho je
4695 biskupů, 405 058 kněží (267 334 jsou kněží diecézní
a ostatní řeholní), 30 097 stálých jáhnů, 54 828 řeholníků
bez kněžského svěcení, 782 932 řeholnic (z toho je 51 371
klauzurových mnišek), 28 766 členů světských institutů,
143 175 světských misionářů a 2 767 451 katechetů.
GN 5/2004
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Cena se rovná výrobním nákladům tj. 10 Kč/1 výtisk. Předplatné na rok 2004: Dobrovolné dary.
Tyto je možno zasílat na adresu:
Konvent minoritů v Brně
Minoritská 1, 602 00 Brno,
e-mail: immaculata@minorite.cz ;tel.: 542 215 600

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

Poštovní poukázkou typu C (žlutou) s poznámkou „předplatné Immaculaty“ v rubrice „zpráva pro příjemce“. Dle
našich finančních možností budeme posílat náš časopis i těm, kdo nemají dostatek finančních prostředků k úhradě
předplatného a o časopis si požádají. Z důvodu nečitelnosti adres nemůžeme mnohdy Vaši korespondenci vyřídit.
Prosíme Vás proto o čitelné psaní. Děkujeme.
Zprávy týkající se změny v distribuci časopisu prosíme i nadále posílat na naši adresu v Brně. Stálé předplatitele
prosíme, aby při poštovním styku s námi uváděli číslo vytištěné v levé horní části svého adresního lístku za zkratkou
„IČP“, nebo aby nám poslali svůj adresní lístek, který obdrželi spolu s naším časopisem.

Všem dobrodincům, kteří přispěli finančním darem na krytí výrobních
nákladů, vyjadřujeme srdečné Pán Bůh zaplať.
Prosíme všechny čtenáře, kteří obdrží náš časopis, aby jej zapůjčili také svým
přátelům a známým, a takto umožnili Neposkvrněné získávat srdce lidí pro Ježíše.
Vatikánský rozhlas pro Vás denně vysílá na středních vlnách 1530 kHz, 1467 kHz
a na krátkých vlnách 4005 kHz, 5890 kHz, 7250kHz (75m, 51m, 41m)
* česky 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, Praděd 93,3 MHz*
Chceš se ještě více přiblížit k Pánu Ježíši? Dovol Jeho Mamince, aby se tě ujala. Odevzdej se s důvěrou do jejích neposkvrněných rukou a staň se jejím rytířem. Pokud se
rozhodneš, požádej o zapsání do knihy Rytířstva Neposkvrněné v Národním centru
MI, Minoritská 1, 602 00 Brno. Ve své žádosti uveď svou adresu, datum narození,
datum prvního sv. přijímání (rok) a nakonec připoj svůj vlastnoruční podpis.
Členství v MI se navzájem nevylučuje s členstvím v jiných mariánských sdruženích.

VYDAT SVĚDECTVÍ
ŽIVOTU

Lze být lhostejný k osudu dětí ohrožených umělým potratem v luně matky? Po každém
úspěšně vykonaném umělém potratu zůstává jeden mrtvý a minimálně jeden zraněný.
Pojďme společně prosit o záchranu těchto dětí, jejich rodin i celé společnosti. Pochod
pro život začne 27. března ve 13 hodin v Týnském chrámu na Staroměstském
náměstí v Praze. Vlastní pochod vyjde ve 14 hodin směrem na Václavské náměstí.
Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5, info@prolife.cz, tel.: 603 976 231

Rozpadlé zdi chrámu
kdesi v horách
lidmi odsouzené země
k zapomenutí.
Pak něčí ruka
trosky trámů
v kříž spojila
a věncem z drátu ostnatého
korunovala.
Okny sem proniklo slunce
a září svou zalilo
korunu trnovou
na znamení
vykoupení.
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