


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 ře-

čeno: „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 nej-

většímu 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 nej-

sladšího 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,

dovolte, abych se tímto slovem na začátku časopisu dotkl slova uvedeném na jeho konci: „Žiješ, 

protože tě rodiče chtěli.“ Předpokládám, že mnozí z těch, kteří poslední stránku shlédnou, budou roz-

laděni, že takové drastické obrázky by v Immaculatě neměly být. Pokusím se to vysvětlit.

Papež Jan Pavel II. a taktéž Benedikt XVI. nás vybízejí, abychom se postavili na stranu nejzáklad-

nějších lidských hodnot, které se nesmí být žádnému člověku upírány. Jednou z nich je právo na život 

od početí až po přirozenou smrt, druhou je právo na pravdivou informaci. Mohli bychom říci, že prav-

da a život jdou ruku v ruce, bohužel na opačném pólu hodnot spolu kráčí jiný pár, lež a smrt. Ta druhá 

dvojice si často obléká pláštík pravdy a života a její křivé svědectví přináší neblahé důsledky. V našem 

případě jsou to interrupcí zmařené životy nevinných dětí a neštěstí oklamaných maminek. 

Lži o právu na potrat a o tom, o jak velkou vymoženost se jedná, nelze tolerovat. Stejně tak nelze 

tolerovat usmrcování nevinných lidí. Drastický snímek odhaluje pouze zlomek hrůz, které se při in-

terrupcích odehrávají a jejichž výsledkem je smrt a neštěstí. Druhý snímek naznačuje, kam vede ne-

zištná, obětavá láska rodičů – k radosti a štěstí jejich dětí, a tak i jich samotných.

Hnutí Pro život ČR si dalo za cíl pravdivě informovat společnost v této věci. Poslední stranou aktu-

ální Immaculaty se připojujeme k jejich snaze zastat se těch nejnevinnějších. Doufáme, že to přispěje 

k rozšíření kultury života v naší zemi.

Otcem lži je ďábel, Pravdou a Životem je Ježíš Kristus. On nás učí bezvýhradné lásce k pravdě slovy: 

„Vaše řeč ať je: ano, ano – ne, ne.“ (Mt 5,37). Maření životů nenarozených dětí tedy říkáme: ne, ne!
br. Bohdan

První strana obálky: Lucas Cranach, Madona s Dítětem (Pasovský milostný obraz)

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2006
Květen – Abychom podpořeni přímluvou Královny míru vytrvale směřovali 

do nebeského království.

Červen – Aby mše svatá a Nejsvětější svátost byla vždy v centru života 

každého křesťana.

Červenec – Aby nás doba dovolených a odpočinku přivedla 

blíž k Bohu a Neposkvrněné.
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Vytrvat!
Čeněk M. Tomíško

Tak často si to v nitru matem!
Chceme být Božím záhonem,
však pouštíme se na to s chvatem
a chceme rozkvést nahonem!

Je pravda: Květy urychlené
má rozmar světa leckdy rád,
však pro nebe jen to je cenné,
co umí také vytrvat!

Jen nebuď květem ze skleníku,
spíš chudobkou buď podél cest!
Je ona symbol bojovníků:
I v zimě umí neodkvést!!
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lal František, „tys moudře vyvrátil všechny mé 

pochybnosti.“

To řekl a začal s vlastním tělem rozmlouvat: 

„Milý bratře osle, těš se tedy dosavadní péčí, ale to 

ti povídám, uskrovni se co nejvíce, neboť od této 

chvíle udělám vše, co budeš potřebovat a přispěji 

ti vždy, když budeš trpět.“ Bylo zcela patrné, že 

už více pomoci nepotřebuje, neboť odumřel světu,  

jenž pro něho už vůbec nebyl, neboť Kristus mu 

byl vším, a to Kristus ukřižovaný.

Velmi bychom se mýlili, kdybychom se do-

mnívali, že světec, neustále těžce nemocný, se 

nestaral o svůj řád. Ač byl trápen tolika bolestmi, 

přesto neustále vyžadoval zprávy o svých brat-

řích a jejich působení, povzbuzoval svého zástup-

ce, bratra Eliáše, ke všemu, co by sloužilo k pro-

spěchu řádu. Častokrát posílal bratřím listy, kratší 

i delší, v nichž je napomínal, aby nezapomněli 

na své sliby a vždy  zachovávali řeholi v původní 

ryzosti. Když nadešel čas, kdy se v Porciunkuli 

měla konat kapitula, poslal shromážděným brat-

řím provinciálům delší, velmi poučný list, jenž 

zněl následovně:

Ve jménu svrchované Trojice a svaté Jednoty, 

Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Všem ctihodným a velmi milovaným bratřím, 

bratru A., generálnímu ministrovi řádu menších 

bratří, svému pánu, i ostatním generálním minis-

trům, kteří budou po něm, všem v Kristu pokor-

ným ministrům, kustodům a kněžím tohoto bratr-

ského společenství, i všem prostým  a poslušným 

bratřím, prvním i nejnovějším, bratr František, 

člověk bezcenný a chybující, váš velmi nepatrný 

služebník, posílá pozdrav v tom, který nás vykou-

pil a obmyl nás svou nejdražší krví. Když uslyší-

te jeho jméno, klaňte se mu s bázní a úctou, tváří 

až k zemi; Pán Ježíš Kristus, Syn nejvyššího, je 

jméno toho, který je požehnaný na věky.

Slyšte, páni synové a bratři moji a pozorně vy-

slechněte mou řeč. Nakloňte ucho svého srdce 

a poslechněte hlas Syna Božího. Zachovávejte 

celým svým srdcem jeho přikázání a jeho rady 

Léčení v Sieně (1225-1226)
Po mnohadenních namáhavých pochodech, do-

razili bratři s nemocným Františkem do města 

Sieny. Dlouhá, vysilující cesta opět zhoršila stav 

nemocného. Přivolaní  lékaři nařídili, že se musí 

co nejvíce šetřit. Nařídili bratřím, aby mu dávali 

posilující pokrmy, což oni svědomitě dělali. Lidé, 

zvláště členové třetího řádu, jichž bylo ve městě 

ne sta, ale tisíce, ochotně přinášeli vše, o co je 

bratři pro nemocného otce žádali. Ale stálo je to 

vždy veliké přemlouvání, než František něco lep-

šího a vybranějšího přijal. Když viděl, že se mu 

odevšad věnuje taková pozornost, začal se nad tím 

znepokojovat. Dle jeho názoru se nesrovnávala 

tato péče o hříšné tělo s duchem pravé kajícnosti 

a umrtvování. Také se tím netajil před bratřími.

Jednoho dne řekl obsluhujícímu bratrovi: 

„Drahý bratře, pověz mi, co soudíš o tom, že tak 

příliš pečuji o sebe a hovím svému hříšnému tělu? 

Svědomí mi již činí výčitky, že tělu příliš nadr-

žuji a podporuji v sobě smyslnost.“ „Řekni mi, 

milý otče,“ odpověděl mu tázaný, „řídilo se tvé 

tělo, pokud mohlo, vždy dle tvého ducha?“ „Ach, 

ovšem,“ zvolal světec, „co se toho týče, mohu 

mu dát zcela dobré svědectví, že vždy dobře po-

slouchalo. V ničem se nešetřilo, nýbrž vždy bylo 

ochotno k dosažení toho, co jsem si přál. Nelekalo 

se žádné práce, žádného nepohodlí, když se jedna-

lo o provedení nějaké věci. V tom se oba dva vždy 

srovnáváme, že bez odporu sloužíme Ježíši Kristu, 

svému Pánu.“

„Nuže tedy, otče,“  odvětil bratr, „kam se po-

dělo tvé dřívější šlechetné smýšlení?  Kde je tvá 

vlídnost a opatrnost?  Myslíš, že mezi přáteli se 

přijímají dobrodiní, aniž by byla odplácena?  Sám 

jsi nyní tvrdil, že tvé tělo při službě Boží podstu-

povalo všechnu námahu a obtíže, a nyní, když tvé 

tělo potřebuje pomoci, chtěl bys mu něco odepřít?  

Ach, otče můj, tys podporou a útěchou všech za-

rmoucených, nechtěj se tedy svou lhostejností při 

léčení prohřešit proti dobrému Pánu Bohu.“ „Bůh 

ti žehnej, drahý synu, za tato krásná slova,“ zvo-



3č.85 (3/2006) NEPOSKVRNĚNÁ

Vždyť tak člověk přehlíží, poskvrňuje a pošlapává 

Božího Beránka, když jak říká apoštol, nerozli-

šuje a nerozeznává svatý chléb Kristův od jiných 

pokrmů či skutků nebo ho 

i nehodně jí, nebo i kdyby 

byl hoden, marně a nerad 

ho jí, jak říká Pán skrze 

proroka: Zlořečený člověk, 

který  Boží dílo koná pod-

vodně. A kněze, kteří si toto 

nechtějí vzít k srdci, vprav-

dě odsuzuje, když říká: 

Prokleji vaše žehnání.

Slyšte, bratři moji: Jestli-

že blahoslavená Panna je tak 

uctívána, jak je toho hodna, 

že ho nosila v nejsvětějším 

lůně; jestliže blahoslave-

ný Křtitel se zachvěl a ne-

odvážil se dotknout svaté 

Boží hlavy; jestliže se ctí 

hrob, v němž po určitý čas 

ležel; jak svatý, spravedli-

vý a toho hodný musí být 

ten, který se rukama do-

týká, srdcem i ústy přijímá 

a druhým k přijímání podává, již ne toho, kdo má 

zemřít, ale toho, kdo je na věky vítězný a slavný 

a na něhož touží patřit i andělé.

Pohleďte na svou důstojnost, bratři kněží a buď-

te svatí, neboť On je svatý. A jako pro tuto službu 

vás nade všechny poctil Pán Bůh, tak i vy ho mi-

lujte, uctívejte a velebte nade všechny. Je to velká 

bída a bídná slabost, když ho takto přítomného 

máte a vy se staráte o něco jiného na tomto světě. 

Každý člověk, ať se chvěje, celý svět ať se třese 

a nebe ať jásá, když na oltáři v rukou kněze je 

Kristus, Syn Boha živého! Jak podivuhodná vyso-

kost a úžasná důstojnost! Jak vznešená pokora! Jak 

pokorná vznešenost, s níž Pán veškerenstva, Bůh 

a Syn Boží, tak se ponižuje, že se pro naši spásu 

skrývá v nepatrné způsobě chleba! Pohleďte,bratři, 

na Boží pokoru a vylévejte před ním svá srdce, po-

kořte se i vy, aby vás povýšil. Proto si nic ze sebe 

neponechávejte pro sebe, aby vás celé přijal ten, 

který se vám celý vydává.

plňte s dokonalou myslí. Chvalte ho, neboť je 

dobrý, a vyvyšujte ho svými skutky, neboť proto 

vás poslal do celého světa, abyste slovem i skut-

kem vydávali svědectví  jeho 

hlasu a abyste všem dali po-

znat, že nikdo není všemo-

houcí kromě něho. V kázni 

a svaté poslušnosti vytrvej-

te,  a co jste mu s dobrým 

a pevným předsevzetím slí-

bili, splňte. Pán Bůh s námi 

jedná jako se svými syny.

Proto také snažně prosím 

vás všechny, bratři, s polí-

bením nohou a s tou láskou, 

jaké jsem schopen, abyste 

veškerou úctu a všechnu čest, 

jak jen budete moci, proka-

zovali Nejsvětějšímu  Tělu 

a  Krvi  našeho Pána Ježíše 

Krista, ve kterém nachází  

pokoj a smíření se všemo-

houcím Bohem vše, co je na 

nebi i na zemi.

Žádám také v Pánu všech-

ny své bratry kněze, kteří 

jsou a kteří budou a touží být kněžími Nejvyššího, 

aby kdykoliv budou chtít sloužit mši, čistí, čistě 

a s úctou přinášeli pravou oběť nejsvětějšího těla 

a krve našeho Pána Ježíše Krista, se svatým a čis-

tým úmyslem, ne pro nějakou pozemskou věc, ani 

ze strachu z nějakého člověka, nebo z lásky k ně-

mu, aby se zalíbili lidem, ale všechna vůle, nakolik 

jí milost pomáhá, ať se zaměřuje na Boha, jen jemu 

jedinému jako svrchovanému Pánu, ať se touží líbit, 

protože on sám tam působí, jak se mu líbí. Tak to 

i sám říká:  To čiňte na mou památku. Pokud někdo 

bude konat jinak, stává se zrádcem Jidášem a pro-

viňuje se proti tělu a krvi Páně.

Rozpomeňte se, moji bratři kněží, co je napsáno 

o Mojžíšově zákoně,  který, když někdo překročil 

i ve věcech těla, bez jakéhokoliv slitování, z roz-

hodnutí Pána umíral. Oč větší a hroznější trest si 

zaslouží ten, kdo by šlapal po Božím Synu, kdo 

by pokládal za něco všedního krev smlouvy, jíž 

byl posvěcen, a kdo by se posmíval Duchu milosti. 

Pohled na město Sienu
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Proto vás v Pánu napomínám a vybízím, aby 

se v místech, kde přebývají bratři, sloužila pouze 

jedna mše za den po způsobu svaté církve. Pokud 

bude na tom místě více kněží, ať se z lásky k lásce 

jeden spokojí s nasloucháním celebraci druhého 

kněze; vždyť přítomné i nepřítomné, kteří jsou 

toho hodni, naplňuje Pán Ježíš Kristus. On, i když 

je vidět, že je na více místech, přece zůstává ne-

rozdělený a nezná žádného umenšení,  ale všude 

je jen jeden; a jak se jemu líbí, působí spolu s Pá-

nem Bohem Otcem a Duchem svatým Utěšitelem 

na věky věků. Amen.

A protože kdo je z Boha, slovo Boží slyší, musí-

me především my, kteří jsme Boží službou zvlášť 

pověřeni, nejenom poslouchat a činit, co říká Bůh, 

ale proto, aby do nás pronikla velikost našeho 

Stvořitele a naše podřízenost jemu, musíme také 

střežit nádoby i ostatní liturgické knihy, které ob-

sahují jeho svatá slova. Proto napomínám všechny 

své bratry a v Kristu je povzbuzuji, aby kdekoliv 

snad najdou napsaná Boží slova, aby s nimi, jak jen 

mohou, uctivě zacházeli, a pokud to záleží na nich, 

nejsou-li dobře uložena nebo leží-li nedůstojně na 

nějakém místě poházená, aby je posbírali a uložili, 

a tím projevili úctu k výrokům Páně, které pronesl.  

Mnohé je totiž posvěceno Božím slovem a v síle 

Kristových slov se uskutečňuje svátost oltářní.

Vyznávám dále Pánu Bohu, Otci i Synu i Du-

chu svatému, blažené Marii navěky Panně a všem 

svatým v nebi i na zemi, bratru H., ministrovi 

naší řehole, jako svému ctihodnému pánu, kněžím 

našeho řádu i všem ostatním svým požehnaným 

bratřím všechny své hříchy.V mnohém jsem chy-

boval svou těžkou vinou, zvláště tím, že jsem ne-

zachovával Řeholi, kterou jsem Pánu slíbil, ani 

oficium jsem neříkal tak,  jak předpisuje Řehole, 

ať z nedbalosti nebo kvůli své nemoci nebo proto, 

že jsem neznalý a nevzdělaný.

Proto pro všechno prosím, jak mohu, bratra H., 

svého pána, generálního ministra, aby se postaral, 

aby Řehole byla všemi bez porušení zachovává-

na; a aby klerici říkali oficium před Bohem se 

zbožností a nesoustředili se na melodii hlasu, ale 

na souzvuk mysli, aby se hlas shodoval s mys-

lí, mysl pak aby se shodovala s Bohem, aby se 

mohli čistotou srdce líbit Bohu a ne aby svůdností 

hlasu obluzovali sluch lidí. Já pak slibuji, že tato 

ustanovení budu pevně zachovávat, jak mi Bůh dá 

milost; a bratřím, kteří jsou se mnou, sdělím, aby 

je zachovávali, co se týče oficia i dalších ustano-

vení Řehole. 

Všechny pak bratry, kteří by to zachovávat ne-

chtěli, nepovažuji ani za katolíky, ani za své bra-

try; nechci je vidět ani s nimi mluvit, dokud neu-

činí pokání. To říkám i o všech ostatních, kteří se 

toulají a nedbají na kázeň řehole; protože náš Pán 

Ježíš Kristus položil svůj život, aby neztratil po-

slušnost vůči nejsvětějšímu Otci.

Já, bratr František, člověk neužitečný a nehod-

né stvoření Pána Boha, říkám kvůli Pánu Ježíši 

Kristu bratru H., ministrovi celého našeho Řádu, 

a všem generálním ministrům, kteří budou po 

něm, i ostatním bratřím kustodům a kvardiánům, 

kteří jsou a kteří budou, aby tento list u sebe měli, 

aby podle něj jednali a pečlivě ho uchovávali. 

A snažně je prosím, aby to, co v něm je napsáno, 

bedlivě střežili a horlivě se starali, aby to bylo za-

chováváno podle vůle všemohoucího Boha, nyní 

i vždycky, dokud bude tento svět.

Buďte požehnáni od Pána, kdo tak budete činit,  

a Pán ať je s vámi na věky. Amen.

Všemohoucí, věčný, spravedlivý a milosrdný 

Bože, dej nám ubohým, abychom kvůli tobě sa-

motnému konali to, co víme, že chceš, a vždy 

chtěli to, co se ti líbí, abychom vnitřně očištěni, 

vnitřně osvíceni a ohněm svatého Ducha zapáleni 

mohli jít ve šlépějích tvého milovaného Syna, na-

šeho Pána Ježíše Krista, a jen tvou milostí mohli 

dojít k tobě, Nejvyšší, který v dokonalé Trojici 

a prosté Jednotě žiješ a kraluješ a jsi oslavován, 

všemohoucí Bože, po všechny věky věků. Amen.

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

a podle Františkánských pramenů zpracoval BS

ŘÁD BRATŘÍ MINORITŮ ŘÁD BRATŘÍ MINORITŮ 
PŘIJÍMÁ NOVÉ KANDIDÁTYPŘIJÍMÁ NOVÉ KANDIDÁTY

Informace:
P. Josef Goryl, Minoritská 1, 

602 00 Brno, Tel.: 542 215 600

e-mail: provincialat@minorite.cz
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Drazí bratři a sestry,

církevní společenství, utvářené a vedené Duchem 

Svatým a spravované apoštolským ministeriem, se 

neomezuje pouze na všechny věřící v daném histo-

rickém okamžiku (společenství synchronní). Podle 

svědectví Nového zákona, toto společenství objímá 

všechny doby a všechny generace (společenství 

diachronní). Duch se jeví jako záruka živé přítom-

nosti tajemství v dějinách, jako ten, jenž zajišťuje 

jeho uskutečňování v průběhu staletí. Díky Duchu 

Svatému může být zkušenost Vzkříšení, jakou za-

koušela apoštolská komunita prvotní církve, stále 

znovu prožívána následujícími generacemi, nako-

lik je předávána a aktualizována ve víře, liturgii 

a společenství Božího lidu, který putuje v čase. 

V tomto předávání plodů spásy, které se děje v ne-

ustálé aktualizaci křesťanského společenství, v sí-

le Ducha a prvotního společenství církve, spočívá 

apoštolská Tradice církve. Nazývá se tak proto, 

neboť je založena na svědectví apoštolů a učední-

ků v prvních dobách, byla vložena pod vedením 

Ducha Svatého do svatých písem Nového záko-

na, a k ní se církev neustále vrací jako ke svému 

základu a své normě prostřednictvím nepřerušené 

posloupnosti apoštolské služby.

Již v odkazech, které učinil Ježíš o věčném 

Izraeli, je zahrnut plán rozšířit ovoce spásného díla 

na celý svět, vnímaný v prorocké vizi jako pouť 

národů k Jeruzalému (srov. Iz 2,2-5). Vzkříšený 

pak výslovně svěřuje apoštolům (Lk 6,13) úkol 

učit všechny národy, svědčit o jeho přítomnosti 

a jeho pomoci až do konce časů (srov. Mt 28,19). 

Univerzalita spásy vyžaduje kromě toho, aby se 

velikonoční památka slavila bez přerušení až do 

slavného návratu Krista (srov.1 Kor 11,26). Kdo 

bude aktualizovat spásnou přítomnost Pána Ježíše 

prostřednictvím služby apoštolů – hlav nebeského 

Izraele (srov. Mt 19,28) – a skrze celý život lidu 

nové smlouvy? Odpověď je jasná: Duch Svatý. 

Skutky apoštolů, v návaznosti na Lukášovo evan-

gelium, předkládají obraz vzájemného pronikání 

Ducha, Kristových apoštolů a komunit, které se 

kolem nich shromažďují. Díky působení Ducha 

mohou apoštolové a jejich následovníci uskutečňo-

vat v čase poslání, které obdrželi od Vzkříšeného. 

„Vy jste toho svědky. Hle – já vám pošlu toho, 

koho slíbil můj otec...“ (Lk 24,48). „Dostanete 

sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete 

mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Sa-

mařsku a až na konec země.“ (Sk 1,8) „My jsme 

svědky těchto událostí a stejně i Duch Svatý, které-

ho Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“ (Sk 5,32).

Je to tedy Duch Svatý sám, který prostřednic-

tvím vkládání rukou a modlitby apoštolů, posvěcu-

je a posílá nové misionáře Evangelia (srov. Sk 13,3; 

1 Tim 4,14). Zatímco se v některých úryvcích říká, 

že Pavel ustanovil kněze v církvích (Sk 14,23), 

Generální audience Benedikta XVI. (26.4.2006)

Tradice církve 
je svatým chrámem 
Boha Otce 
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jinde se potvrzuje, že je to Duch, kdo vybírá pas-

týře stáda (Sk 20,28). Síla Ducha a Pavlova se tedy 

jeví jako vzájemně hluboce prostoupeny. Ve chví-

li slavnostních rozhodnutí pro život církve, je to 

Duch Svatý, kdo je přítomen, aby ji vedl: „Rozhodl 

totiž Duch Svatý i my...“ (Sk 15,28), církev roste 

a putuje „v bázni před Pánem a plná útěchy Ducha 

Svatého“ (Sk 9,31). Tato neustálá aktualizace živé 

přítomnosti Pána Ježíše mezi jeho lidem, kterou 

koná Duch Svatý a která se vyjadřuje v církvi pro-

střednictvím apoštolské služby a bratrského spole-

čenství, je tím, co se v teologickém smyslu rozumí 

pod pojmem Tradice: ta není pouhým materiálním 

přenosem toho, co bylo na počátku svěřeno apoš-

tolům, ale účinnou přítomností Pána Ježíše, ukři-

žovaného a vzkříšeného, jenž provází a vede v Du-

chu svatém společenství jím utvořené.

Tradice je společenstvím věřících kolem legi-

timních Pastýřů v průběhu dějin, společenstvím, 

které Duch Svatý živí ujištěním o provázanosti 

mezi zkušeností apoštolské víry, jak ji prožíva-

li první Ježíšovi učedníci, a aktuální zkušeností 

Krista ve své církvi. Jinými slovy, Tradice je orga-

nickou kontinuitou církve, svatým chrámem Boha 

Otce, postaveným na základech apoštolů a zbu-

dovaným na Kristu jako úhelném kameni, který 

ji drží živým působením Ducha. „Proto už nejste 

cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních 

křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova, 

jejímiž základy jsou apoštolové a proroci, a Kris-

tus je nárožní kvádr. V něm je celá stavba spojena 

a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu, v něm jste i vy 

budováni působením Ducha v Boží příbytek“ (Ef 

2,19-22). Díky Tradici, zabezpečené ministeriem 

apoštolů a jejich nástupců, živá voda prýštící z bo-

ku Kristova a jeho uzdravující krev dopadají na 

muže a ženy všech dob. Tak je Tradice stálou pří-

tomností Spasitele, který přichází, aby se s námi 

setkal, uzdravil nás a posvětil nás v Duchu skrze 

službu své církve, ke slávě Otce.
Česká sekce Vatikánského rozhlasu

přeložil P. Cekota

Význam titulu Královna
Pojem „královna“ obsahuje dva prvky. Za prvé 

je to velká důstojnost toho, kdo plní královskou 

funkci, a za druhé vládní moc.

Oslovování Marie titulem Královna je přede-

vším projevem víry křesťanského lidu v její neo-

byčejnou důstojnost. Papež Pius XII. v encyklice 

Ad coeli Reginam (r. 1954), která se týká Mariiny 

královské důstojnosti napsal: „Hlavním důvodem, 

na němž stojí Mariina královská důstojnost, je 

bezpochyby její Božské mateřství.“

Papež navazoval na událost Zvěstování a Navští-

vení, čímž poukázal na biblické základy Mariiny 

královské důstojnosti. Při Zvěstování se Maria 

dovídá, že její Syn bude králem, kterému Bůh dá 

trůn jeho předka Davida, odkud bude vládnout 

navěky (srv. Lk 1,32-33). Při Navštívení Alžběta 

nazývá Marii „matkou svého Pána“ (srv. Lk 1,43). 

Teologové poukazují ještě na dvě další biblická 

místa, jež mohou osvětlit oprávněnost používání 

královského titulu. Jedním z nich je Matoušova 

interpretace Izaiášova proroctví, v němž je panen-

ské početí Ježíše chápáno jako naplnění předpo-

vědi o Panně, která počne a porodí Emanuela (Mt 

1,22-23). Druhé místo popisuje klanění tří Mudrců 

z Východu, kteří skládají před nově narozeným 

židovským Králem a jeho matkou královské dary: 

zlato, kadidlo a myrhu (srv. Mt 2,11).

Vykonávání vlády
Jak vypadá Mariina královská vláda? Podívejme 

se na kralování Krista, který sedí po Boží pravi-

ci, čili má podíl na výkonu nejvyšší Boží vlády. 

„Pravice“ je symbolem moci a místo po pravici je 

Královsky sloužit
Mezi mnohými tituly, jimiž je obdařena Ježíšova Matka, nacházíme titul Královna. Např. Královna 

proroků, mučedníků, rodin, míru, všech svatých... Některé národy si ji zvolily za svou královnu, podobně 
činily řeholní řády.
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symbolem přízně. Je to mimořádné místo, odkud 

vládne Mesiáš. Ježíšovo vyvýšení na pravici Boží 

znamená, že Kristus v lidské přirozenosti byl v ta-

jemství Nanebevstoupení vyvýšen nad zemi i ne-

be a podílí se na slávě, štěstí, moci a vládě samé-

ho Boha. Podobně můžeme hovořit 

o Nanebevzaté Marii, která je 

Královnou, protože díky 

svému mateřství má 

podíl na královské 

vládě svého Syna.

Pro Ježíše „kra-

lovat“ zname-

ná „sloužit“. 

Ježíš mnoho-

krát zdůraz-

ňoval služeb-

ný charakter 

svého poslá-

ní: Syn člo-

věka nepřišel, 

aby si nechal 

sloužit, ale aby 

sloužil a dal svůj 

život jako výkup-

né za mnohé (srv. 

Lk 22,27; Mk 10,45). 

Ježíš je králem, který 

slouží svým služebníkům, 

svým učedníkům umývá nohy a všechny své pod-

dané zve k takovému kralování spolu s ním.

Maria, Ježíšova pravá učednice, také kraluje tím, 

že slouží. Již při Zvěstování nazvala sebe sama 

„služebnicí Páně“. Maria „se stala první z těch, 

kteří svou službou Kristu v bližních, přivádějí 

své bratry pokorou a trpělivostí ke Králi, jemuž 

sloužit znamená kralovat, a zcela dosáhla onoho 

stavu královské svobody, charakteristického pro 

Ježíšovy učedníky: složit znamená kralovat“ (Jan 

Pavel II.) V tomto kontextu je třeba důrazně pod-

trhnout mateřský charakter Mariiny královské dů-

stojnosti. Nazývání Marie „Královnou“ je proje-

vem vlády, kterou obdržela k tomu, aby plnila své 

mateřské poslání vůči lidem.

Co z toho plyne pro nás? 
Marii jako Královně přísluší nejvyšší důstojnost. 

Královně se projevuje úcta a s úctou 

i poslušnost. To znamená, že 

její pokyny je třeba plnit. 

Pokyny Královny Marie 

můžeme shrnout 

do slov jejího od-

kazu: „udělej-

te všechno, co 

vám řekne“ 

(srv. Jan 2,5). 

Odtud každý, 

kdo považuje 

Marii za svou 

Královnu, má 

být poslu-

šen evangelij-

ním pokynům 

jejího Syna. 

V tomto smys-

lu chápeme každé 

zvolení Marie za 

královnu, které přece 

obsahuje především zá-

vazky věrnosti evangeliu. 

Volba Marie za Královnu nezna-

mená pouze privilegia, zisky, ale přede-

vším závazek věrně žít podle Ježíšova učení.

Maria, Královna, nás učí, že králem podle evan-

gelia je ten, kdo slouží Bohu a lidem. Mariin ter-

mín „služebnice Páně“ je projevem jejího úplného 

zapojení se do všeho, co Bůh připravil pro svůj lid, 

je projevem úplného odevzdání k dispozici Bohu 

a službě lidem. Pravá mariánská zbožnost stojí na 

víře, opravdové lásce a následování jejích ctností.

Rádi se modlíme k Marii, naší Královně a pro-

síme ji o mocnou přímluvu ve svých záležitostech. 

Musíme však také pamatovat, že její praví ctitelé 

ji mají nejen prosit, ale také následovat. Naše krá-

lovská důstojnost po Mariině vzoru je především 

službou druhému člověku.
RN

Madona magnifikatu, 1480-81, 
Sandro BOTTICELLI, 

Galleria degli Uffizi, Florence



8   IMMACULATA  č.85 (3/2006) 

Náš Pán vyprávěl následující podobenství. „Někdo 

z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s pros-

bou: ‘Příteli půjč mi tři chleby. Právě ke mně přišel můj 

přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu předlo-

žil.’ On však by mu zevnitř odpověděl: ‘Neobtěžuj mě! 

Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku, 

Nemohu vstát a dát ti to.’ Říkám vám: Když přece vstane 

a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho 

neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje.“ 

(Lk 11,5-8)

Soustřeď se na význam slov: přítel, noc, 

tři chleby...

Přítel
O pravém příteli čteme v Knize 

Sírachovcově: „Věrný přítel je pevná 

ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad. 

Věrný přítel je k nezaplacení, ničím nelze 

vyvážit jeho cenu.“ (Sír 6,14-15). Šťastný 

je ten, kdo může říci, že takového přítele 

má a může se na něho vždy spolehnout.

Ale tvým pravým přítelem je Ježíš 

Kristus. Již samo jméno „Ježíš“ říká, že 

Bůh je tvou spásou.  I kdyby tě zklamali 

všichni lidé, Ježíš tě nikdy nezklame.

On si tě zamiloval do té míry, že svůj 

život položil za tebe. Co to znamená, že 

svůj život za tebe dal? Představ si takovou 

situaci, že jsi spáchal nějaké zlo a soud tě 

odsoudil k trestu smrti nebo k doživotní-

mu trestu. Výrok má být již vykonán, ale 

vtom přichází tvůj přítel, který se místo 

tebe chápe celého trestu a ty odcházíš pro-

puštěn na svobodu.

Nebo si představ toto, lékaři u tebe zjis-

tili velmi těžkou nemoc a najednou je u te-

be přítel, který tvou nemoc bere na sebe, 

abys ty byl zdravý a svobodný.

Ježíš se dívá očima svého milosrdenství 

na nemocný lidský rod, přichází k nám, 

bere na sebe naše slabosti, vstupuje na 

kříž a v hořícím ohni svého utrpení spaluje 

a ničí naše hříchy. On tedy byl a je naším 

opravdovým přítelem.

Noc
Noc představuje naše nepokoje a poku-

šení, která očím našeho rozumu ztěžují 

poznání pravdy. V noci se cítíš osamělý 

Šťastný člověk, který má přítele, na kterého se může vždycky spolehnout. 
Tvým opravdovým přítelem je Ježíš Kristus.

J E Ž Í Š  N A Š Í M  P Ř Í T E L E M

Ježíš umývá nohy apoštolu Petrovi,
Mozaika z kaple "Redemptoris Mater" ve Vatikánu
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SRDCE JEŽÍŠOVO, 

PLNÉ DOBROTY A LÁSKY

Dobrota a láska to jsou dary, které si nezasloužím 
a za které se nikdy nedokážu plně odvděčit.

Pouze Bůh je dobrý, On je celé dobro.
Více. Bůh je láska!

Co mám ale dělat já, abych byl dobrým člověkem?
Zachovávej přikázání.

Která?
Všechna.

A nejdůležitější jsou tato:
Miluj Boha nade všechno 

a druhého člověka jako sebe.
V těchto dvou přikázáních jsou obsažena všechna.

Pane, já to všechno zachovávám od dětství.
A chceš být ještě lepší a více milovat?

Chci.
Tak opusť všechno, co máš, a pojď za mnou.

Nedokážu to.
Tak zůstaň doma, ale budeš jen trochu dobrý 

a budeš chodit smutný.

Ty jsi ale náročný a žárlivý Bůh!
Kdo koná více dobra, musí mít více lásky.

Jak je to s tou láskou? Co je to láska a milování?
Pomíchalo se to naše milování s hříchem.

Když někoho milujeme, musíme mu dát svůj život.
Mladí lidé si to říkají v manželském slibu.

Budu tě milovat, budu mít k tobě úctu, 
neopustím tě až do smrti.

Dívám se na rodiče.
Jak oni milují své dítě.

Dávají dítěti celý svůj život.
Je třeba ztratit svůj život pro druhé, 

aby ho člověk získal.

Bez lásky jsem jak znějící kov nebo cimbál zvučící.
A ty znějící cimbály nazývají sex milováním.

Ne. To se nazývá jinak.

Pojď ke kříži a uslyšíš: Není větší lásky než tato.
Můj sladký Pelikáne, svou krví jsi nás spasil.

Umřel jsi, abychom mohli žít.

Ježíši, tvé srdce je plné dobroty a lásky.

bp Josef Zawitkowski

a bojíš se, že tě může ohrozit něco, co ne-

dokážeš rozeznat. Když cítíš kolem sebe 

takovou noc, je dobré mít přítele, o něhož 

se můžeš opřít. Již samotná přítomnost pří-

tele ti dovoluje dívat se na život beze stra-

chu. Jestliže tvým přítelem je Ježíš, tak ve 

světle, které přináší, můžeš ve svém životě 

rozeznat, co je pravda, dobro a krása.

Tři chleby
Tři chleby z podobenství představují 

trojí milost, která ti ve chvílích slabosti 

a ohrožení dovoluje ohodnotit tvou sku-

tečnou situaci. První ti připomíná, že jsi 

velmi křehký a náchylný ke zlému a také 

to, že ostatní lidé kolem tebe jsou na tom 

podobně. Nediv se tedy ani tomu, že se 

cítíš bezmocný, ani tomu, že v jiných li-

dech nenacházíš pevnou oporu.

Druhý chléb představuje milost pozná-

ní, že na této zemi jsi psancem nebo v lep-

ším případě poutníkem, který putuje do 

nebeské svatyně neboli do svatého města, 

kde Ježíš pro tebe připravil příbytek. Ve 

vyhnanství nedosáhneš pravé štěstí, i kdy-

by ses zaprodal vládcům tohoto světa, pro-

tože tady nikdy nenalezneš pravé a bez-

pečné obydlí.

Třetí chléb představuje milost objevení 

Boha, který nejen říká, že je, ale povzbu-

zuje tě, aby ses na něho díval a pamatoval, 

že k němu jdeš.

Takže pokud cítíš, že tě obklopuje stále 

temnější noc, uprostřed které nejsi scho-

pen poznat, kterým směrem se máš dát, 

a kde je dobro a kde zlo, neváhej klepat 

odvážně a vytrvale na dveře svého pravého 

Přítele, kterým je Ježíš Kristus. Nevzdávej 

to ani tehdy, když zjistíš, že se stará o ti-

síc důležitějších věcí než je tvá bezpeč-

nost a světlo na tvé cestě. Protože on tě 

miluje a nenechá tě bez přátelské milující 

pomoci.
O. Paulin Sotowski OFMConv

parafráze úryvku „Kázání na křížové dny“ 
od sv. Antonína, překlad bB
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Sestry Kongregace Milosrdných sester III. řádu 

sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny oslavily 

21. března 120. výročí založení kongregace, jejíž 

vznik je datován 15. března 1886. Slavnost byla 

pojata jako projev vděčnosti Bohu a všem, kdo se 

jakýmkoliv způsobem podíleli na životě kongre-

gace. Oslavy byly zahájeny děkovnou mší svatou 

za hojné účasti kněží, příznivců a dobrodinců kon-

gregace. Po mši svaté se všichni odebrali do ves-

tibulu kláštera, kde generální představená otevřela 

výstavu ze života kongregace. Je to výstava pozo-

ruhodná, na osmi panelech je zachycena historie 

i současnost a potrvá do konce srpna.  Oslava dále 

pokračovala společnou modlitbou večerních chval, 

bylo tím vyjádřeno, že v modlitbě jsme všich-

ni spojeni a tvoříme jedno společenství s celou 

církví. Po modlitbě následoval malý koncert, ve 

kterém nás několik hudebníků brněnské filharmo-

nie ušlechtilými tóny přeneslo na chvíli do světa 

plného pokoje a harmonie. Svým uměním také 

vzdali poctu Bohu, který dává lidem tak úžasné 

schopnosti. Po koncertě následovalo společné po-

sezení, které se neslo ve velmi přátelském duchu. 

Tato zpráva by stačila pro stručnou informaci o ce-

lé události.

Ale co se odehrálo během těch stodvaceti let? 

Chceme-li se blíže podívat na tuto dobu, nemůže-

me svůj pohled zúžit na suchý výčet historických 

dat, ale musíme vidět život společenství, které má 

svou historii, ale žije i současností.

U zrodu kongregace stály tři osobnosti, Matka 

M. Bernardina Hošková, brněnský biskup ThDr. 

František Saleský Bauer a hrabě Felix Vetter z Li-

lie, který byl prezidentem spolku Červeného kříže. 

Kongregace Šedých sester v Praze vyhověla v ro-

ce 1886 žádosti prezidenta spolku Červeného kříže 

a poslala do Brna tři sestry, které měly založit 

novou kongregaci, jejíž členky by se věnovaly 

ošetřovaní raněných vojínů v době války a v době 

míru ošetřování nemocných. Od svého založení 

kongregace přijímá nové členky a umožňuje jim 

potřebné vzdělání. Zájem je značný a v důsledku 

nedostatku místa se sestry musí několikrát stěho-

vat. V roce 1890 se stěhují do nového kláštera na 

Sirotčí ulici (nyní Grohova), který si sestry vybu-

dovaly a ve kterém má kongregace své sídlo do-

dnes. Sestry pracují v nemocnicích a také ošetřují 

nemocné v soukromých bytech. Budují také kláš-

terní kostel Svaté Rodiny, který slouží i potřebám 

věřícím ze širokého okolí. Kostel je vysvěcen 11. 

května 1902.

S rozvojem kongregace jsou zakládány nové fi-

liálky v dalších městech a sestry se také zde zapo-

jují do služby nemocným. 

V době vypuknutí 1. světové války nastupují 

sestry do sanitní služby na frontě. Ošetřují raněné 

na frontách v Rusku, Polsku a Itálii. Jejich služba 

byla oceněna i válečnými vyznamenáními. 

Po skončení války se sestry plně věnují službě 

v nemocnicích. Kongregace má velmi dynamický 

120 LET…
Kongregace 

milosrdných sester 

III. řádu 

sv. Františka 

pod ochranou 

Svaté Rodiny
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rozvoj, v roce 1929 má už 200 členek. Aby sestry 

získaly řádné odborné vzdělání, zřizuje kongre-

gace v roce 1936 Řádovou ošetřovatelskou školu 

v Brně, která je přístupná i jiným zájemkyním. 

V době druhé světové války pokračují sestry ve 

své práci v nemocnicích. V době války je bom-

bardováním poškozena budova školy a kostel. Po 

válce jsou obnoveny a slouží dále svému účelu. 

Po roce 1950 začíná pro kongregaci těžké ob-

dobí. Probíhá perzekuce všech řádů a kongregací, 

sestry jsou vyhnány z nemocnic, mohou pracovat 

pouze v domovech důchodců a u postižených lidí. 

Je jim zakázáno přijímat dorost a všechny předsta-

vené jsou uvězněny. V roce 1958 musí opustit Brno 

a přestěhovat se do Lechovic u Znojma. Je uzavřen 

i klášterní kostel Svaté Rodiny. Kongregace stejně 

jako i jiné  řády má zaniknout. Přijímat dorost ve 

velmi omezené míře je dovoleno až v roce 1988. Po 

„sametové revoluci“ je vyhlášená náboženská svo-

boda. Kongregace přijímá nové členky a rozšiřuje 

svou činnost. Sestry se vrací do svého kláštera v Br-

ně, je opraven a znovu vysvěcen i klášterní kostel. 

V současné době pracují sestry ve zdravotnic-

tví jako zdravotní sestry a ve školství jako učitel-

ky náboženství, učitelky odborných předmětů na 

zdravotnické škole a jako vychovatelky pro stu-

dentky středních škol.

Členky kongregace se snaží naplňovat svým ži-

votem charisma kongregace: „Milosrdná a obětavá 

láska ve službě potřebným a následování Krista 

chudého a ukřižovaného.“ 

Po celou dobu svého života, v době rozvoje 

i v době útlaku, v době kdy téměř nebyla naděje 

na přežití, zakoušela kongregace mocnou ochra-

nu Boží a Svaté Rodiny. Tak jako každý člověk 

je ve svém životě postaven před různé zkoušky, 

tak i kongregace jako živé společenství sester pře-

konávala a překonává řadu zkoušek, ve kterých 

osvědčuje věrnost Bohu a setrvává na cestě za 

Kristem. I když kongregace byla určena k postup-

nému zániku, protože řeholní život byl pro tehdejší 

společnost nežádoucí, začala se obnovovat přícho-

dem mladých nadšených sester. Svou životaschop-

nost dokazuje i tím, že vnímá problémy dnešní 
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DĚTSTVÍ
Narodil se 6. srpna 1905 v Čáslavi jako 

nejmladší ze tří dětí manželů Františka 

a Anny. Mezi jeho rodiči byl velký věkový 

rozdíl – 26 let. Ale jejich děti poznaly ten 

nejkrásnější vztah mezi rodiči – tatínkovu 

laskavou rozvážnost a moudrost, mamin-

činu lásku a úctu k němu. 

Na svůj věk byl Čeněk velice moudrý. 

Mluvíval s neobvyklou vážností, a tím si 

každého získával. Velice miloval rozhovory 

s tatínkem. Chodívali spolu na procházky, 

drželi se za ruku a tatínek trpělivě odpoví-

dal na otázky malého zvídavého chlapce.

Místo dětských her měl raději kníž-

ky. Ty mu byly nejmilejší zábavou. Ale 

dovedl je ihned odložit, když viděl, že 

je potřeba doma pomoci. Rád pomáhal 

mamince v kuchyni nebo tatínkovi v jeho 

malé dílně. 

V dětství býval Čeněk zdravý. Ale za 

války trpěla rodina nedostatkem potravy. 

Čeněk se rozstonal a velmi zeslábl. Do 

školy chodil málo, nemohl. V této době se 

u něho začala projevovat skolióza páteře. 

Musel nosit přímidlo a nezbavil se ho ani 

v letech studia v Čáslavi, ani později v Ří-

doby, snaží se jim porozumět a dává dnešnímu 

světu příklad života, který je pro dnešní konzum-

ní společnost tak nový a neznámý, že může být 

pro mnohé zajímavý a přitažlivý. Pro ty, které by 

chtěly tento život poznat nabízí sestry víkendové 

pobyty ve svém společenství.

Sestry svatého Františka, Grohova 18, 602 00 Brno
e-mail: sestry.grohova@volny.cz, tel. 605 256 132

mě. Přes jeho špatný zdravotní stav byla všechna jeho 

školní vysvědčení stejná – samé jedničky. Také vysvědče-

ní ze střední školy byla pokaždé s vyznamenáním.

DUCHOVNÍ ZRÁNÍ
Rodiče se s dětmi společně modlívali, především večer. 

Malého Čeňka zvláště dojímala modlitba k trpícímu 

Spasiteli na kříži.

Velmi rád chodíval do kostela a brzy začal ministrovat. 

Bedlivě pozoroval kněze u oltáře a doma jej napodoboval 

u svého malého oltáře. S velkou radostí u něj stával, zdo-

bil ho, konal u něj různé pobožnosti. Dokonce v měsíci 

máji kázával o Panně Marii. 

Nikdy nemluvil o tom, že by chtěl být knězem, ale z je-

ho chování to mohl každý vypozorovat. Zpívával si doma 

to, co v kostele slyšel zpívat kněze. V hloubi své duše 

myslel velmi vážně na kněžství. Jako žák 5. třídy obecné 

školy prosil svého křestního kmotra o radu, kam by měl 

jít z obecné školy studovat. Nakonec vystudoval gymná-

zium v Čáslavi. 

Protože měl Čeněk kvůli své nemoci v primě hodně 

volného času, věnoval se básním. Na jeho věk – 11 let 

– jsou již velice vyzrálé. Na verše nezapomínal ani v do-

bě nejpilnějšího studia v dalších ročnících. Byly prostě 

dechem jeho duše. Poznáváme v nich jeho duchovní vy-

zrávání, ale také pokročilý básnický talent. Básně z let 

1922–23 podepisoval pseudonymem Janoš Světlý.

Ke 100. výročí narození P. Čeňka M. Tomíška

Pěvec Mariin
V srpnu loňského roku jsme si připomněli sté výročí narození 

Pěvce Mariina (jak se sám nazval v jedné ze svých básní), duchov-

ního vůdce dětí a mládeže, nezapomenutelného vychovatele bohos-

lovců a kněží, profesora a doktora teologie P. Čeňka M. Tomíška.
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Když byl Čeněk v kvartě, zemřel mu otec. Byl také 

obětí válečného strádání. Čeněk mu vložil pod hlavu do 

rakve slib věrnosti.

Zůstala mu nyní jen maminka, na kterou přenesl všech-

nu svou něhu a synovskou lásku.

STUDIA BOHOSLOVÍ A KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
Maturitu v roce 1924 složil s vyznamenáním. Po matu-

ritě byl poslán svým biskupem ThDr. Karlem Kašparem 

do Říma studovat teologii na Lateránské univerzitě.

Jeho dopisy mamince byly prostoupeny velikou něž-

ností a láskou, ujišťoval ji o svých modlitbách a prosil 

o její. A maminka mu stejně tak vroucně odpovídala.

Na začátku října 1926 se konaly oslavy sedmistého 

výročí smrti svatého Františka z Assisi. Návštěva v Assi-

si posílila Čeňkovu touhu následovat svatého Františka. 

4. října 1926 byl přijat do třetího řádu sv. Františka. 

Dostal řeholní jméno Bernardin od Jména Ježíšova. 

Františkánským ideálům zůstal věrný po celý život.

V roce 1927 začal trpět žaludeční nemocí. Čím chatr-

nější bylo jeho zdraví, tím vroucnější byla jeho důvěra 

v Boží milosrdenství i úsilí o dokonalejší život. 

K vytouženému kněžství dospěl 21. 12. 1929 a na 

druhý den, v neděli, sloužil v kapli papežské ko-

leje Nepomucenum svou první mši svatou ke cti 

Neposkvrněného Početí Panny Marie. 

Svěcení a primice byla přítomna i jeho 

maminka a sestra. Po jejich návratu domů 

jim Čeněk píše z Říma: „Modlete se za 

mne ještě vroucněji, poněvadž být kně-

zem – to je teprve začátek; cíl je: stát 
se a zůstat do posledního dechu svatým 
knězem.“

V Římě pak dokončil teologické studi-

um, které dovršil doktorátem teologie.

Před Velikonocemi 1930 si zapsal do 

svého duchovního deníku prosbu: „Pane 
Ježíši, Veleknězi, který mi dáváš účast na 
svém kněžství, dej, aby žár touhy, který mi 
plane v srdci – zachránit co nejvíce duší 
– se rozhořel plamenem lásky a apoštolátu 
všude tam, kam přijdu. Amen.“

KNĚŽSKÉ PŮSOBENÍ
Po návratu z Říma byl poslán do smíšené 

českoněmecké osady Dolní Libchavy, kde 

pobyl jeden rok. Od září 1931 byl jmeno-

ván druhým vikaristou v Hradci Králové. 

Kromě povinností na konzistoři se věnoval 

všestranné apoštolské práci, zejména v Ka-

tolické akci a v dětských besídkách. 

Ty vedli laici, kteří dostávali pokyny, jak 

mají v besídkách pracovat a co mají probírat 

v hodinách náboženské výuky. Otec Čeněk 

pro ně vypracovával úplné texty promluv na 

jednotlivé měsíce. Po čase je vydal tiskem 

v knize Dětským duším. Byla neocenitel-

nou pomůckou nejen v besídkách, ale i při 

rodinné výchově. Byla u nás vlastně první 

knihou toho druhu. Rodiče i děti se z ní učili 

žít s církví podle liturgického roku. 

Jako dobrý psycholog dětských duší 

znal potřebu dětí hrát si a bavit se. 

Sestavoval pro ně nejrůznější hry, verše, 

scénky, písně, zábavy … Psal svižně, vtip-

ně, děti se všemu lehce naučily. Proto se 

mohly pořádat i dětské akademie, o které 

býval velký zájem z řad vychovatelů, ro-

dičů i kněží.

Dobře znal výchovný význam barev-

ných obrázků pro děti. Sestavil proto série 
P. Čeněk Tomíško (první z leva) v Římě po kněžském svěcení 
spolu s maminkou a sestrou
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obrázků doprovázených modlitbami ve 

verších na druhé straně, vázané ve vkus-

ných malých knížkách. Byl o ně takový 

zájem, že byly vydány celkem šestkrát.

První učitelku dětí viděl v matce. Věděl, 

jak důležitá je doba, kdy matka nosí dítě 

pod srdcem, jak v této době ovlivňuje jeho 

růst nejen tělesný, ale i duševní. Věnoval 

proto nastávajícím matkám několik mod-

liteb, v nichž obracel pohled všech matek 

k Matce Boží a naplňoval je vědomím 

velké úlohy, jakou mají při svém spolupů-

sobení s tvůrčí Boží činností.

Ještě jedna apoštolská činnost byla pro 

o. Čeňka charakteristická. Byly to exer-
cicie – duchovní cvičení, pořádané nejen 

pro děti z besídek, ale i pro školní mládež 

a mladé lidi vůbec.

PROFESOREM
V srpnu roku 1935 zemřela jeho milo-

vaná maminka, když předtím přijala ze sy-

nových rukou Tělo Páně. Bylo to 6. srpna, 

na svátek Proměnění Páně – v den, kdy 

před třiceti lety dala tato svatá matka život 

synu – budoucímu knězi.

V témže roce po obhájení římského dok-

torátu disertační prací a rigorózní zkouš-

kou z církevních dějin nastoupil učitel-

skou dráhu v kněžském semináři v Hradci 

Králové. Kromě církevních dějin vyučoval 

také křesťanskou filosofii a později i dog-

matiku.

Svou učitelskou práci vykonával velmi 

vážně a odpovědně. Byl si vědom, že po-

vinností každého přednášejícího je nejen 

učit, ale i vychovávat ty, kteří mají být 

solí země a světlem světa. Svému příteli 

do Říma psal:

„...Člověk se až zachvěje při myšlence, 

že jednou bude Bůh z našich rukou poža-

dovat nejen duše našich alumnů, ale i ty 

tisíce duší, které nynější bohoslovci – bu-

doucí kněží – mají vést. Zde je nutno se 

modlit a prosit o intenzivní modlitby na 

všech stranách.“

Předvídal nedostatek kněží u nás. Zdůrazňoval důle-

žitost modliteb za kněze: „Kéž by bylo v každé farnosti 
alespoň několik duší věrně a vytrvale se modlících a obě-
tujících se za kněžstvo!“ Na mnoha místech vybízí k po-

svěcování kněží a kněžského dorostu.

Ve spisku Kněz dívkám upozorňoval na velkou důstoj-

nost kněžského mateřství: „Ve výšinách nad vámi září 
veliký, vznešený cíl – dát aspoň v jednom ze svých bu-
doucích dětí Církvi i národu dobrého kněze. Kolik z vás 
skutečně nalezne tuto milost u Boha? To je v nevyzpyta-
telném plánu Boží Prozřetelnosti, avšak touha po tomto 
ideálu musí být svatým věnem všech hluboce věřících 
dívek které poznávají splnění svého úkolu v životě rodin-
ném... Být matkou kněze, dobrého, svatého kněze – kolik 
je v tom nadpřirozené radosti! (...) Je pravda, že nemohou 
všechny ženy dosáhnout velkého důstojenství kněžského 
mateřství, nemohou všechny matky mít syna knězem. Ale 
i matky, které nemají děti povolané ke službě oltáře, nebo 
ty, jimž vůbec nebyly děti dopřány, a všechny ženy, jež se 
zasvětily službě Boží ve stavu panenském jako řeholnice 
a ženy neprovdané, žijící ve světě, mohou a mají usilovat 
o to, aby se staly duchovními matkami kněží a čekatelů 
kněžství tím, že zasvětí svůj život a všechny své modlitby, 
práce, oběti, radosti i strasti na úmysl posvěcení kněžstva 
a vyprošení hojných povolání k stavu duchovnímu. Modlit 
se tedy a obětovat za kněžství, a zvláště za čistotu kněž-
ství, toť duchovní mateřství, jež svou krásou se vyrovnává, 
ano přečasto i předstihuje mateřství podle těla.“ 

POSLEDNÍ DNY
Prázdniny roku 1949 trávil o. Tomíško se svou sestrou 

Helenou v Dětském domově v Mnichově u Mariánských 

Lázní. Brzy byl v oblibě u všech, s nimiž přišel do styku. 

Říkali: „Co to ten pan doktor v sobě má, že nám stačí už 

i jen to, když se na nás usměje nebo podívá!“ Brzy za ním 

chodívali nejen k svaté zpovědi, ale i na poradu v různých 

záležitostech. Takto to bývalo vždy a všude o prázdni-

nách, lidé ho vyhledávali, svěřovali mu své radosti, větši-

nou však spíše bolesti – a hledali u něj posilu.

Koncem července bylo studené počasí a v Mnichově, 

který leží 700 metrů n. m., bylo zvlášť chladno. V prvním 

srpnovém týdnu začala u o. Tomíška nepatrně zvýšená 

teplota. Neležel, sloužil dále mši svatou, zpovídal sestry 

– říkal jen, že s ním není něco v pořádku. V dalším týdnu 

začal trochu pokašlávat, ale nijak si nestěžoval. V sobotu 

13. srpna mši svatou již nesloužil, teplota stoupala. 
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15. srpna, na svátek Nanebevzetí Panny Marie, který 

tolik miloval, se klečíc na holé zemi v sakristii vyzpo-

vídal. Potom byl převezen do nemocnice v Mariánských 

Lázních. Cítil, že se již blíží smrt a přijal svátost poma-

zání nemocných. Těžko se mu dýchalo, trpěl, ale ani slo-

vem si nepostěžoval. Řekl jen: „Však je za co trpět a za 
co se obětovat!“ Po chvíli: „Myslím, že jsem na konci 

cesty. Když je to vůle Boží, půjdu…“ Pak pohlédl vzhůru 

a vroucím hlasem si povzdechl: „A já bych chtěl pro Pána 
Boha ještě tolik udělat!“ Následující den ráno jeho duše 

odešla k Mamince. 

Po jeho smrti a pohřbu začala jeho sestra, paní učitel-

ka Helena Tomíšková, shromažďovat písemné vzpomínky 

těch, které otec Tomíško duchovně vedl. Těchto svědectví 

jsou desítky. Je z nich zřejmá mimořádná láska a úcta, 

kterou k němu lidé chovali. Úcta k němu byla po jeho 

smrti velice živá a lidé se k němu modlili jako ke světci. 

Pro nepřízeň doby ovšem nemohl být proces svatořečení 

zahájen. Cílem tohoto článku je tedy oživení  úcty k ně-

mu, neboť ta je základní podmínkou zahájení procesu 

svatořečení. 

podle pramenů zpracoval 
Pavel Slimařík

Má ctižádost

Jsou lidé, v nichž jak včely v úlech
se honí touhy po titulech
a vpřed je žene ctižádost.
Když dopídí se pocty jedné,
hned chtivost jiné hlavu zvedne,
a nemají své slávy dost.

Ó, věru, viď, má duše milá,
že mezi ně jsi nepatřila,
když ve vzpomínkách hledíš zpět?
Tak malá radost stačila ti,
by dovedla tě rozesmáti,
a nedbalas, co říkal svět!

A přec, když zrak se v tebe dívá,
zří jedno přání, které skrývá
tvých nejsvětějších tajů klín:
Až půjde někdo po hřbitově
a zastaví se na mém rově,
kéž řekne: „Pěvec Mariin!“

Původ Tvé krásy
Čeněk M. Tomíško

Ty, Milostná a svatě Krásná,
kdo bytosti Tvé půvab dal,
že každý, kdo Tě viděl, žasna
se ve svém nitru lepším stal?!

Je v kráse ženy její sláva.
A kolik za ni sklízí chval!
Je žena zdroj, jenž krásu dává,
by ve svém dítku žila dál.

Však o Tvé kráse chci-li pěti,
ach, kéž bych hudbu nebes znal!
Jen Ty jsi krásná po Dítěti,
jenž odvěký je Krásy Král!!
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Jedna čtenářka nám poslala dotaz, jak to bylo 

s údajnou kolaborací a zločiny katolického kléru 

během druhé světové války na Slovensku a v Chor-

vatsku. Toto téma se totiž stalo za minulého reži-

mu vítanou zbraní komunistické propagandy proti 

katolické církvi, která tak byla dávána do souvis-

losti s nacistickými zločiny proti lidskosti. Jaká 

je pravda?

Slovenská republika skutečně byla za války spo-

jeneckým státem nacistického Německa a účastni-

la se války proti Polsku a posléze proti Sovětskému 

svazu. Jejím prezidentem byl katolický kněz Jozef 

Tiso. Faktem je, že vztahy mezi Čechy a Slováky 

nebyly před válkou ideální. T. G. Masaryk se zavá-

zal za první světové války v americkém Pittsburgu 

tamním Slovákům, že v budoucím společném státě 

dostanou autonomii, slib ale nedodržel. Když se 

vůdce slovenského národa, katolický kněz Andrej 

Hlinka, toho po válce domáhal a odejel kvůli tomu 

i na mírovou konferenci do Versailles, českosloven-

ské úřady jej za to uvěznily na Mírově. Pachuť hoř-

kosti z takového jednání byla 

ještě posílena náboženskou 

nejednotou. Zatímco znač-

ná část českého národa pod-

lehla demagogickým heslům 

„Pryč od Říma“ a vystupova-

la z katolické církve, Slováci 

jí zůstali věrni, neboť to bylo 

právě duchovenstvo, kdo za-

chránil slovenskou národní existenci v dobách tuhé 

maďarizace. Protože na Slovensku panoval kata-

strofální nedostatek učitelů, kteří uměli slovensky 

(převládali Maďaři), posílala tam pražská vláda 

Čechy. Mnoho jich bylo nepřátelsky zaujato proti 

církvi a když se octli ve škole na slovenském ven-

kově, tak často jejich první starostí bylo odstranit 

kříž, který tam visel, čímž hrubě uráželi nábo-

ženské cítění tamních obyvatel. Proto Hlinkova 

Slovenská ľudová strana, paralela Šrámkovy lidové 

strany v českých zemích, čekala celou éru první 

republiky na vhodnou příležitost k prosazení au-

tonomie pro Slovensko, aby si Slováci mohli své 

záležitosti řídit sami.

Ta se naskytla po mnichovské 

dohodě r. 1938. Slovensko vyhlá-

silo autonomii a kněz Jozef Tiso, 

nástupce Hlinky ve vedení ľudo-

vé strany, se stal předsedou au-

tonomní vlády. Samostatnost po-

mnichovského Česko-Slovenska 

však netrvala dlouho. Bylo jen 

otázkou času, kdy Hitler obsadí 

zbytek českého území. Neměl ale 

zájem obsadit Slovensko, protože tím by Němci 

museli řešit i česko-slovenské konflikty, k čemuž 

neměli chuti. Proto 13. března r. 1939 povolal 

Hitler Tisa do Berlína, kde mu předložil pouze 

dvě varianty: buď samostatný Slovenský stát nebo 

jinak prý „ponechá Slovensko svému osudu“. Tiso 

TROCHU APOLOGIE TROCHU APOLOGIE (12)(12):  "KLEROFAŠISMUS"...:  "KLEROFAŠISMUS"...

 ... ...NA SLOVENSKU ANA SLOVENSKU A V V CHORVATSKU? CHORVATSKU?
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moc dobře věděl, co to znamená: vydat Slováky 

na pospas Maďarům. Ti získali mnichovskou do-

hodou jižní Slovensko a neskrývali, že chtějí do-

stat zpět celé slovenské území. Volba slovenské 

samostatnosti, byť z milosti Hitlera, kterou Tiso 

učinil, byla proto „menším zlem“ ze dvou jedi-

ných eventualit, bylo tedy nespravedlivé vinit 

po válce před soudem Tisa z „velezrady“ re-

publiky a vražení „kudly do zad“ společnému 

státu Čechů a Slováků. Pro variantu samo-

statného Slovenského státu hlasovali tenkrát 

všichni poslanci Slovenského sněmu včetně 

oddaných „čechoslovakistů“, jakým byl na-

příklad Vavro Šrobár.

Slovenská republika, byť vazal Hitlerův, si 

přece jen dokázala zachovat značnou míru svobo-

dy a právní jistoty. Až do Slovenského národního 

povstání r. 1944, kdy Slovensko fakticky obsadili 

Němci, zde nebyl z politických důvodů nikdo po-

praven, rozsudky za protistátní činnost se vyměřo-

valy na pouhé měsíce a političtí vězňové měli svůj 

zvláštní statut. To se lze dočíst i v knize komunis-

ty Gustáva Husáka „Mé svědectví o Slovenském 

národním povstání“. Takový stav se s protekto-

rátem Čechy a Morava, kde byly vynášeny tisíce 

rozsudků smrti, nedal vůbec srovnávat. Zásluhu 

na tom má prezident Tiso, jemuž se podařilo 

r. 1940 zmařit pokus o puč pronacistického premi-

éra Vojtěcha Tuky a dát Slovensku charakter křes-

ťanského státu, v němž byla ale striktně respekto-

vána náboženská svoboda.

Smutné a neobhajitelné však je, že právě tato 

křesťanská republika přikročila ke zločinné per-

zekuci Židů. Tuka a další Hitlerovi agenti se do-

máhali slovenské varianty norimberských raso-

vých zákonů. V září r. 1941 vláda vyhlásila tzv. 

Židovský kodex, jenž vyřazoval občany židovské-

ho původu ze společnosti a zbavoval je majetku. 

Slovenští biskupové se ihned sešli v Nitře a vy-

dali prohlášení, že „kodex je v rozporu se sloven-

skou křesťanskou tradicí a porušuje zásady křes-

ťanské etiky“. Vláda toto napomenutí ignorovala. 

Naopak v březnu r. 1942 nařídila deportace Židů 

a oznámila, že prý jedou „do Německa na práci“. 

Biskupové se opět ozvali, tentokrát pastýřským 

listem, v němž odsoudili nejen deportace, nýbrž 

i veškeré násilí proti Židům. Vatikánský nuncius 

Burzio navštívil prezidenta Tisa a požadoval, aby 

použil své plné moci a deportace zakázal.Tiso slí-

bil, ale neučinil tak, omezil se pouze na udě-

lování tzv. „prezidentských vý-

jimek“ z deportací. Přesto však 

z 90 tisíc slovenských Židů jich 

bylo odvezeno 60 tisíc do plyno-

vých komor.

Zbývajících cca 30 tisíc mělo 

být deportováno na jaře r. 1943. To 

již ale episkopát získal spolehlivé 

informace, že Židé nejsou vyváženi 

na práce, jak hlásala oficiální propa-

ganda, ale na smrt. Spišský biskup Ján Vojtašák 

předložil o tom memorandum vládě a preziden-

tovi. Biskupové opět vydali společný pastýřský 

list, kde důrazně naléhali na zastavení deportací. 

Rovněž nuncius Burzio z pověření papeže Pia XII. 

znovu navštívil Tisa a požadoval totéž. Teprve pod 

tímto tlakem, kdy bylo použito i hrozby exkomu-

nikace (té se pro Tisa domáhal řeckokatolický bis-

kup Peter Pavol Gojdič), Tiso autoritativně nařídil 

deportace zastavit.

V celé této záležitosti je třeba vysoce hodnotit 

jednání slovenských biskupů a Vatikánu. Svědčí 

o tom i relace agentů gestapa na Slovensku, vyda-

né před několika lety v Bratislavě, které označují 

slovenský episkopát za „největší nebezpečí pro 

zájmy říše“. Oficiální „Katolícke noviny“ často 

odsuzovaly nacistický světový názor jako proti-

křesťanský, kvůli čemuž byly několikrát konfisko-

vány. Když vyšel první pastýřský list biskupů na 

obranu Židů, řekl ministr vnitra Alexander Mach 

německému velvyslanci Ludinovi: „Hned bych 

dal všechny biskupy pozavírat, kdyby prezidentem 

nebyl katolický kněz.“ 

Hodnotíme-li však biskupy a Vatikán v této 

kauze právem kladně, nelze to říci bohužel jedno-

značně o prezidentu Tisovi. Faktem je, že Řím po-

hlížel na jeho politickou funkci s nelibostí. I když 

na jedné straně nelze Tisovi upřít, že zabránil 

na Slovensku otevřenému teroru a popravám, na 

druhé straně nelze zase zavírat oči před liknavým 

postupem ve věci židovských deportací, kdy za-

kročil ve prospěch Židů teprve poté, až biskupo-
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vé a Vatikán pohrozili sankcemi vůči jeho osobě. 

Neomluvitelné také je, že r. 1941 sám pronesl 

v Holíči ostrý antisemitský projev. Po válce byl 

Tiso r. 1947 popraven jako válečný zloči-

nec. Takový rozsudek si nezasloužil, ten byl 

vykonán na politickou objednávku SSSR. 

Tiso zločincem rozhodně nebyl, neboť ne-

nařizoval vraždy, ani se na nich nepodílel, 

naopak se jim v řadě případů snažil zabrá-

nit, konkrétně po potlačení Slovenského ná-

rodního povstání na podzim r. 1944. Václav 

Vaško, autor knih „Neumlčená“ a „Dům na skále“, 

přímý účastník SNP a očitý svědek mnoha udá-

lostí, vděčí právě Tisovi za svůj život, jak sám ve 

svých spisech uvádí. Němci účastníky povstání 

odsuzovali automaticky k smrti, Tiso vždycky in-

tervenoval v jejich prospěch, někdy úspěšně, jindy 

nikoliv. Bratislavský soud, který po válce nad ním 

vynesl rozsudek šibenice, tuto iniciativu vůbec 

nezohlednil, naopak považoval za přitěžující okol-

nosti i to, co by Tisovi mělo sloužit ke cti. Když 

vyznamenal esesácké důstojníky za potlačení SNP, 

vymohl  za to milost pro řadu odsouzených k smr-

ti. Protikatolická propaganda ráda také využívá 

fotografie, na níž Tiso údajně slouží v Banské 

Bystrici mši na oslavu porážky SNP. Černá barva 

ornátu však je jasným důkazem, že Tiso sloužil 

rekviem za padlé. Tiso je v každém případě po-

stava dvojznačná. Nebyl ani zločinec, ani světec. 

Některé jeho činy třeba posuzovat pozitivně, jiné 

však si zasluhují morálního odsouzení. V každém 

případě ale bylo neštěstím, že v čele státu, jenž 

plnil roli vazala hitlerovského Německa, stál ka-

tolický kněz.

Církev jako celek se za války na Slovensku, až 

na malé výjimky, zachovala skvěle. Výše zmiňo-

vané relace gestapa hovoří pouze o 20 duchov-

ních, kteří souhlasí s deportacemi Židů. Je třeba 

zejména ocenit biskupy, kněze, řeholní osoby 

a katolické laiky za všechno, co udělali pro proná-

sledované Židy. Bojůvky z tzv. Hlinkových gard, 

zodpovědné za surové násilí vůči bezbranným 

židovským rodinám, byly mnohokrát odsouzeny 

na stránkách Katolíckých novin, které poukazo-

valy mimo jiné i na jejich téměř nulovou religio-

zitu, když nedělní dopoledne místo v kostele tráví 

v hospodě. Přesto však skutečnost, že deportace 

Židů na Slovensku se děla ve jménu katolického 

křesťanství, je skličující.

V podobné situaci se octla 

Katolická církev také v Chor-

vatsku. Po porážce Jugoslávie 

r. 1941 zřídili Němci formál-

ně samostatný Chorvatský 

stát. V jeho čele stál fašista 

Ante Pavelič, obdivovatel ital-

ského diktátora Mussoliniho. 

Ten se navenek prohlašoval za katolicky věřícího, 

ačkoliv téměř nepraktikoval. Paveličova propagan-

da zdůrazňovala katolicismus chorvatského národa 

jako znamení, jímž se Chorvaté liší od pravoslav-

ných Srbů. Předválečné vztahy mezi Srby a Chor-

vaty byly ještě napjatější než mezi Čechy a Slo-

váky. O násilné akce z obou stran nebyla nouze. 

Vládnoucí dynastie Karaďorďevičů utlačovala 

Chorvaty a upírala jim právo na svébytnou exis-

tenci. Proto po vyhlášení chorvatské nezávislosti 

probíhala v zemi nenávistná protisrbská – a také 

protižidovská – kampaň. Chorvatské ozbrojené 

skupiny, tzv. ustašovci, vraždili srbské, židovské 

a cikánské obyvatelstvo, přičemž je v některých 

případech i násilím křtili. Smutné a odsouzeníhod-

né je, že na těchto masakrech se podíleli i někteří 

katoličtí duchovní, dokonce řeholníci, zaslepení 

primitivním nacionalismem. Srbové ovšem oplá-

celi stejnou mincí, jejich monarchistické vojenské 

oddíly, tzv. četnici, postupovali vůči chorvatským 

katolickým civilistům s toutéž bestiální surovostí. 

Totéž platí i o komunistických partyzánech, vede-

ných Josipem Brožem-Titem. 

Vatikán vyvíjel všemožné úsilí, aby dosáhl 

v Chorvatském státě změny poměrů. Papež Pius 

XII. několikrát intervenoval u Paveliče za záchra-

nu chorvatských Židů, za což mu po válce vřelý-

mi slovy ve veřejně publikovaném dopise děko-

val vrchní záhřebský rabín Miroslav Freiberger. 

Také záhřebský arcibiskup kardinál Alois Stěpinac 

vydal na obranu Židů, Cikánů a Srbů celkem tři 

pastýřské listy a prohlásil za exkomunikované 

všechny duchovní, kteří by se účastnili protisrb-

ských nebo protižidovských masakrů. Gestapo na 

něj vydalo zatykač, nicméně dříve, než mohlo 
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kardinála zatknout, se fronta přiblížila k Záhřebu 

a Němci museli prchat. Podobně si počínali i další 

chorvatští biskupové.

Sv. stolci, kardinálu Stěpinacovi a chorvatským 

biskupům se tedy nedá nic vytknout. Pravdou též 

je, že aktivní katolíci, úzce spjatí s církví, poslou-

chali své biskupy a neúčastnili se ustašovských 

masakrů, mnoho klášterů a dalších církevních in-

stitucí ukrývalo pronásledované Židy a Srby, sám 

kardinál Stěpinac poskytl azyl několika židov-

ským rodinám přímo ve své rezidenci. Ustaša 

nebyla katolickou organizací, nýbrž nacionalis-

tickou. V jejích řadách bojovalo též mnoho bosen-

ských muslimů a také ateistů, vyznávajících na-

cistický světový názor. Katolicismus prezentovala 

Ustaša jako národní dědictví, nikoli jako nábožen-

ství s morálně závaznými požadavky. 

Nicméně je smutnou pravdou, že vraždy a kru-

tosti páchané v Chorvatsku vůči pravoslavným 

Srbům a Židům se děly ve jménu katolicismu 

a někteří kněží a řeholníci je schvalovali navzdory 

hrozbám církevních trestů. Naskýtá se otázka, jak 

mohli, když přece znali Kristovu nauku o lásce 

k bližnímu včetně nepřítele? Nadřazovali ve své 

hierarchii hodnot nacionalismus a nenávist k jiné-

mu etniku nad náboženskou víru – a to je vždycky 

zradou křesťanství. V zájmu 

objektivity je ale třeba vzít 

v úvahu, že stejných kru-

tostí se dopouštěla i druhá 

strana. Krom toho nutno 

také říct, že po válce ko-

munistická Jugoslávie 

zločiny ustašovců maxi-

málně přeháněla, aby zakryla masakry bolševic-

ké Titovy armády. Před komunistickými soudy se 

octla řada chorvatských kněží a řeholníků, jejichž 

vina nebyla řádně prokázána, mnozí byli naopak 

zcela nevinní, přesto však je Titovy soudy odsou-

dily k smrti nebo k dlouholetému vězení za údajné 

„válečné zločiny“. I kardinál Stěpinac, jenž proti 

ustašovským zvěrstvům aktivně vystupoval, byl po 

válce nespravedlivě odsouzen do vězení. Zemřel 

r. 1961, aniž se směl vrátit do své arcidiecéze. 

Papež Jan Pavel II. ho zařadil mezi blahoslavené.

Radomír Malý

Zemřel 
„Innitzerův gardista“ 
V březnu r. 1938 bylo Rakousko obsazeno hit-

lerovskými vojsky. Katolická církev se okamži-

tě stala terčem pronásledování. Nacistická moc 

zakázala všechny katolické spolky a tisk, zruši-

la katolické školy a postupně zavírala kláštery. 

Vídeňský arcibiskup kardinál Theodor Innitzer 

zorganizoval proti této perzekuci v říjnu r. 1938 

růžencové modlitební shromáždění v katedrále 

sv. Štěpána. Přišlo 7 tisíc mladých katolíků, kteří 

si začali říkat „Innitzerovi gardisté“. Jejich hlavní 

úkol spočíval v modlitbě růžence na úmysl za-

stavení pronásledování církve a odpůrců režimu. 

Jedním z významných organizátorů této akce byl 

osmnáctiletý Hermann Lein. Odveta nacistů byla 

okamžitá. Hitlerjugend zdemolovala rezidenci 

kardinála Innitzera a odvážní mladí lidé byli ode-

sláni do koncentračních táborů. Tento osud potkal 

i H. Leina. Po válce vystudoval, stal se gymna-

ziálním profesorem a posléze sekčním šéfem na 

rakouském ministerstvu školství. Letos v únoru 

zemřel ve věku 86 let. Jeho životní příběh je důka-

zem, jak katolická církev „kolaborovala“ s nacis-

mem, což některá média neustále omílají.

Nacistický režim zavedl také podle sovětské-

ho vzoru už r. 1935 potraty pro tělesně nebo du-

ševně postižené děti. Ty byly rozšířeny r. 1943 

i na zdravé děti Židů, Cikánů a Poláků. Zpráva 

gestapa z r. 1935 informuje: „Klérus odmítá 

myšlenkové dobro národního socialismu, přede-

vším ideu rasy a krve, jako bezbožnou. Zvlášť 

velký prostor je v kázáních věnován rasové otáz-

ce. Opatření proti židovství a zákon o steriliza-

cích jsou neustálým předmětem štvaní ze stra-

ny kléru.“ Vratislavský kardinál Adolf Bertram 

vydal k tomu prohlášení, které je dodnes platné: 

„Z křesťanského stanoviska nemá žádná pozem-

ská moc ve vztahu k nevinnému člověku právo 

rušit o své újmě Boží přikázání «Nezabiješ!»“ 
Podle www.kreuz.net -rm-
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Na konci šesťdesiatych rokov si v Krivej  svojpomocne 

postavili mater skú školu. Po čase však v nej zistili veľké 

neporiadky, najmä keď v roku 1974 v nej začali pracovať 

dve mladé učiteľky, z kto rých sa staršia, čosi vyše dvad-

saťročná, stala riaditeľkou. Zvolali preto rodičovské združe-

nie. Hneď na úvod vystúpila sú družka riaditeľka a povedala 

bez toho, aby otcov a matky privítala:

„Chceli ste rodičovské združenie, teda ho máte. Ale povedz-

te pravdu. Toto rodičovské združenie ste žiadali preto, lebo tu 

zavá dzame a praktizujeme ateistickú výchovu. Máme to urče-

né v sylabách a vo vašej de dine niekto s tým aj musí začať.“

Ozval sa mladý otec a povedal: „Nábo ženstvo nám do 

tohto stretnutia nemie šajte, ale doma sme zistili, že v škôl-

ke je nedostatočná hygiena, že sa naučili mrzko rozprávať 

a povedali, že tak vravíte vy. Domov zakaždým prichádzajú 

usmradené od fajčiva, lebo tu fajčíte a moja dcéra pila z hrnca polievku varechou a povedala, že aj sú-

družka učiteľka tak pije. Počúvame od nich výrazy, ako - kopnem ťa do..., choď do..., zarežem ťa..., za-

kolem ťa a vraj to vy používate takýto slovník. To znamená, že si neplníte povinnosti. Popíjate, klebetíte, 

fajčíte a deti sú bez dozoru a nikto ich na nesprávne chovanie aj reči neupozorňuje. Áno, aj to vieme, že 

ste sa im vysmievali z náboženského presvedče nia, s čím nesúhlasíme!“

Súdružka riaditeľka zareagovala: „Po čúvajte, ale sa vám veľmi čudujem, že vy ste mladý človek a ne-

máte správny mar xistický názor. A vám všetkým oznamu jem, že sa vaše deti naučili mrzko rozprá vať 

v kostole. Tam ich vodíte a odtiaľ to majú. Že som sa vysmievala? To som len napodobnila grimasu, akú 

má Kristus na kríži,“ a súdružka riaditeľka ukázala vy krútené ústa.

„Tiež som povedala,“ pokračovala riadi teľka, „že Ježiško nemôže byť na nebi, lebo by odtiaľ spadol 

a zabil by sa. A jedno diev čatko sa pochválilo, že jej každý večer ma mička číta o Panne Márii a ja som 

jej pove dala, že by jej mama mala čítať dačo múdrejšie.“

„Ja mám taký názor, aký považujem za správny,“ povedal mladý otec a pokračo val: „V kostole zlého slova 

nepočujú, to tu nerozprávajte. A čo sa týka neba, po tom by ani Gagarin nemohol lietať vo vesmíre, lebo by tiež 

spadol. A pred tým dievčaťom ste zhodili autoritu jeho vlastnej mamy, čím ste narušili rodičovskú výchovu!“

„Vy ste všetci zaostalí,“ povedala druhá učiteľka. „Máte postavené parádne domy a bývate po piv-

niciach. My sme tu komunisti a v škole učíme, čo nám naša strana káže a čo máme v predpisoch. 

A povedzte nám, čo máme robiť, keď sa nám tu deti hrajú na kňazov a slúžia omše na stolčekoch?“

„Nuž, nechajte ich tak,“ poradila staršia matka. „Tým nikomu neubližujú, ani sa ne bijú. Horšie by 

bolo, keby sa hrali na krčmu.“

„Ako si kto býva, to je jeho súkromná vec!“ povedal jeden z rodičov. „Pre nás to má aj praktický 

význam. Nenosíme si blato a prach do izieb!“

Diskusia trvala ešte veľmi dlho so strieda vým si vytýkaním výhrad jednej strany voči druhej.

Okresné orgány v Dolnom Kubíne neza ujímalo, nakoľko sú námietky rodičov opodstatnené, ale kto rodi-

čovské združe nie inicioval. Viacerí rodičia potom viac svoje deti do takého zariadenia neposielali a urobili 

vtedy dobre. Po čase museli okresní činitelia učiteľky vymeniť, pre ich výstredný a neporiadny život.

jh

Príhoda z doby nedávnej
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„Církev začíná hovořit o tom, že je možné po-

užívat kondomy,” můžeme zaslechnout v médiích. 

Vykřikují to celá hejna novinářských kachen. Po 

širém světě se ozývá radostné kvákání, že konečně 

církev „pochopila“, že konečně se začíná „podři-

zovat  požadavkům doby“, a dokonce „začíná být 

milosrdná“. 

Jak se dalo předpokládat, nikdo 

si nevšimnul, že informace o pří-

padném používání kondomů se 

objevila jako diskusní otázka 

a týkala se zcela výjimečných 

případů. Takovými případy se 

odjakživa zabývají zpovědníci 

a na základě jednotlivých pří-

padů činí rozhodnutí.

Mediální drb ihned udělal 

z hypoteticky zkoumané vý-

jimky pravidlo. Italská agen-

tura ANSA uvedla, že jde 

o případ, v němž je jeden 

z manželů nemocný na AIDS. 

Údajně v takovém případě by 

bylo možné používat kon-

dom s cílem „chránit svého 

manžela“.

Jenže, lidé, mějte trochu 

soudnosti. Za prvé jedná se 

o katolíky, za druhé hovo-

říme o manželství. Kdysi 

katolíci věděli, že sex 

mimo manželství je hříš-

ný. Každý. Pokud to dnes mnozí nevědí, tak 

informuji, že telenovely nejsou směrodatným pra-

menem informací o křesťanské morálce.

Mimomanželský sex je hříchem a vždy bude, 

protože to si nevymyslila církev, ale Pán Bůh. 

Takže šuškání, že s kondomem je dovoleno soulo-

žit kdykoli a s kýmkoli, je nepravdivé. 

Jedná se tedy o katolické manžele, čili o lidi, 

kteří si slíbili lásku. Pokud by se nějaký manžel 

nemocný na AIDS domáhal sexuálního soužití, 

dokázal by jen, že lásku slíbil pouze sobě samé-

mu. Protože jak by jinak mohl zodpovědný člověk 

vystavit druhého člověka smrtelnému nebezpečí? 

Vždyť ani představitelé gumového lobby nepopíra-

jí, že kondom nechrání před AIDS, pouze že zmen-

šuje riziko nákazy. Kdyby existovala třeba jen pro-

mile rizika, dožadování se soužití by 

bylo podlé, a v našem 

případě nejde o pro-

mile ale o desítky pro-

cent.

Jestliže někdo one-

mocní žloutenkou, tak 

se zdržuje soulože. 

Stejně tak ve všech 

ostatních případech in-

fekčních nemocí. A zde 

najednou pro AIDS by 

měla být výjimka? Snad 

proto, že se jedná o smr-

telnou nemoc? Sex není 

lidským právem, stejně tak 

ani zrak. Jedno jako i dru-

hé je darem darovaným pro 

daný účel, ale ne všichni 

tento dar dostávají. Slepí 

však nechodí s transparenty: 

„Zrak pro každého!“ 

Sex také není pro každého. 

Jestliže někdo má AIDS, ať 

raději hledá modlitební kníž-

ku a ne kondom. Ať přemýšlí 

o své duši, a ne o vystavování 

nebezpečí člověka údajně milovaného. Bohužel, 

v životě už to tak bývá, že si člověk nemůže dělat 

všechno, co se mu zachce. Ale člověčenství se tes-

tuje právě tehdy, kdy se člověk ocitne v situaci, 

v níž být nechce. V manželství k takovým situa-

cím nejednou dochází. A to jsou zkoušky z lásky 

– když pro lásku k tomu druhému je třeba si něco 

odřeknout. Je to důkaz lásky mnohem silnější než 

cokoli jiného.

ZabezpečeníZabezpečení   ppřřed led  lááskouskou
S e x u a l i t a  j e  ú k o l e m  k  n a p l n ě n í  a  n e  j í d l e m  k e  s n ě d e n í
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Není pochyb o tom, že velké vzory Dana 

Browna jsou ahistorické a pseudoliterární. Dan 

Brown dělá z Opus Dei to, co se dělalo od 18. 

století z Tovaryštva Ježíšova: totiž velké sdru-

žení náboženských fanatiků, kteří pracují slepě 

ve službách Svatého stolce a nezastaví se před 

ničím. Tovaryštvo Ježíšovo bylo po staletí nečím 

zcela jiným. Nicméně počínaje 18. stoletím nej-

prve protestantská a později antiklerikální tradice 

z něj udělaly tohle. Klíčem ke čtení Brownova 

pojetí Opus Dei je za prvé jeho jistota úspěchem 

a za druhé také tato eskamotáž, totiž odkaz na 

Tovaryšstvo Ježíšovo.

U Dana Browna hraje důležitou roli tzv. prin-
cip „posvátného ženství“...

Výrazné feministické odkazy mají u Dana 

Browna poněkud nižší úroveň, totiž takovou, s kte-

rou se vyrábí úspěch v masmédiích. Sahá ke staré 

tradici, která má začátky už v knize, jež napsala 

Margaret Murray v minulém století: „Bůh čaro-

dějnic“. Recykluje starou historku, antropologicky 

nepodloženou, podle níž je na počátku ženské bož-

stvo, oplodňující, dobré, mírumilovné, které vystří-

dal Bůh vojevůdce, Bůh kněží a válečníků, který má 

být také monoteistickým Bohem Abrahámovým, 

bůh násilnický, represivní a krutý...

Reklamní spot inspirovaný Brownovou kni-
hou hlásá: „Je jedno, v co věříte a co jste četli, 
Da Vinciho kód odhalí tajemství.“ Už to možná 
provokuje řadu věřících a církev...

Už to vyvolává představu, že film je postaven 

na antikatolických tezích. A všimněte si dobře: 

říkám výslovně „antikatolických“. To všechno vy-

tváří samozřejmě mnohoznačnou atmosféru. Co to 

znamená, když někdo chce smazat něco zásadní-

ho, v co se věří, a vyzývá, abyste si užili tuto po-

dívanou? Lze si vychutnat představení, ve kterém 

jako věřící najednou zjistíte, že uráží nejniternější 

prvky vaší víry? Určitě ne. 

Není to bezvýznamný film, na který bychom 

mohli pohlížet jen jako na určitý výlev fantazie. 

Už proto, že lze snadno požadovat, aby se fantazie 

cvičila na jiných předmětech, které by neurážely 

ničí hluboké city. Opravdu se ptám, zda by občan-

ská společnost, i sekulární, byla ochotna přijmout 

film, který by hluboce urážel například nábožen-

ské city židů, muslimů nebo buddhistů. Okamžitě 

by se ozval mnohohlasý protest, i ze strany nevě-

řících... Ptám se tedy, proč je možné na katolíky 

mířit prostředky, které všichni považují za nemys-

litelné ve vztahu k židům, muslimům a dalším.

Co odpovědět těm, kdo volají po svobodě 
kritiky?

Svoboda kritiky nebo třeba satira a fantazie se 

mohou ubírat mnoha směry. Ale já se ptám: bylo 

by dnes možné natočit na západě film, který by 

se vysmíval hodnotám svobody a demokracie, ve 

které všichni – i když možná každý trochu jinak 

– věříme a které sdílíme? Bylo by možné natočit 

film, který by se vysmíval například holokaus-

tu, nebo který by – řekněme jako plod fantazie 

- vykresloval pozitivní obraz Adolfa Hitlera nebo 

Stalina a naopak negativně hodnotil velké západní 

demokracie? To bychom nepřijali.

připravil Alessandro Gisotti
překlad Johana Bronková, 

Česká sekce Vatikánského rozhlasu

Rozhovor s profesorem historie k filmu podle románu “Da Vinci Code” (Šifra mistra Leonarda)

KÓD INTOLERANCE 
„Nemá ani kompetence ani schopnosti historika.“ S těmito slovy soudce Peter Smith 7. dubna osvobo-

dil romanopisce Dana Browna z obvinění, že se ve svém bestselleru uchýlil k plagiátorství. Autoři studie 
„Svatý grál“, v níž byly roku 1982 publikovány dokumenty obecně považované za falsa, se dožadovali 
před Britskými soudy svých práv. Šifra mistra Leonarda, jak je do čestiny přeložen Brownův román „Da 
Vinci Code“ se v těchto dnech objevuje v kinosálech. Podle reklamního spotu slibuje „odhalit tajemství 
bez ohledu na to, co kdo věří“. Na názor jsme se zeptali profesora historie, Franca Cardiniho.
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Messori o inkvizici
Známý italský novinář a historik Vittorio Messori, autor knihy rozhovorů se zesnulým papežem 

Janem Pavlem II. a také s bývalým prefektem Kongregace pro nauku víry kardinálem Josephem 

Ratzingerem, dnešním papežem Benediktem XVI., reagoval na článek v italském komunistickém de-

níku „Il Manifesto“, který se opět „strefuje“ do katolické církve kvůli inkvizici. Messori pokládá za 

drzost, že se nad ní pohoršují právě komunisté, kteří sami mají na svědomí podstatně horší zločiny 

a v daleko vyšším počtu (A. Solženicyn ve své knize „Souostroví Gulag“ uvádí 60 milionů obětí ruské-

ho komunistického teroru). Messori poukazuje na to, že komunisté se rádi dovolávají Velké francouzské 

revoluce. Přitom „během jejího jednoho jediného roku – roku vlády teroru 1793 – přišlo o život více 

obětí než během uplynulých staletí se všemi inkvizicemi dohromady...“, píše Messori (Např. ve Vandeé 

v západní Francii bylo při potlačení protirevolučního povstání a v následném terroru proti civilnímu 

obyvatelstvu povražděno na 120 tisíc lidí včetně žen a dětí). Nevinné oběti komunismu během několika 

desetiletí jdou celosvětově do stovek milionů a převyšují ještě mnohonásobně oběti Francouzské revo-

luce. Messori dále uvádí, že inkvizice i v porovnání s podobnými zařízeními v protestantských zemích 

byla podstatně mírnější (Podle sborníku Mezinárodního sympozia o inkvizici se počet obětí Španělské 

inkvizice pohybuje od 5 do 10 tisíc za období čtyř století). Messori píše: „Kalvínova Ženeva byla plná 

hořících hranic a Lutherovo Německo přijalo hon na čarodějnice jako národní sport.“ Ve světle histo-

rických poznatků je třeba podle Messoriho totálně zbořit černou legendu o inkvizici, i když samozřej-

mě ne všechno lze hájit a mnohé inkviziční rozsudky třeba odsoudit. „Mučení a rozsudky smrti byly 

výjimkou,“ říká. Upozorňuje na to, že inkvizice se vyznačovala přesným procesním řádem, který dával 

obviněnému mnohá práva a možnost solidní obhajoby, z čehož by si mohlo i dnešní soudnictví vzít pří-

klad. Předsudky o inkvizici, které podle Messoriho dodnes straší v hlavách lidí, jsou dílem protestantské 

a zejména osvícenské propagandy. 

R. Malý 

Na mezinárodní konferenci o ochraně rodin a lidského života 

25. března 2006 v Rajeckých Teplicích byl poslanec KDU-ČSL Jiří 

Karas poctěn Cenou dr. Antona Neuwirtha. Tímto způsobem jsou 

každoročně oceňovány osobnosti, které se významným způsobem 

zaslouží o šíření úcty k lidskému životu od početí po přirozenou smrt. 

J. Karas k tomu uvedl, že ocenění chápe nejen jako povzbuzení pro 

sebe, ale pro všechny, kteří se v Hnutí Pro život ČR, jehož je členem, an-

gažují při obnovování kultury života v naší zemi. „Obdivuji vědecké dílo i obec-

ně lidské postoje profesora Neuwirtha  a jsem mu hluboce vděčen za všechno, co pro naše země a pro 

náš křesťanský svět udělal,“ zdůraznil oceněný. Cenu J. Karasovi udělilo Forum života, sdružující na 

Slovensku většinu organizací zaměřených na ochranu lidského života a ochranu rodiny.
(fp)

Jiří Karas získal mezinárodní cenu
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Proč jste se rozhodl na tomto projektu spo-
lupracovat?

Odpovědět mohu pouze za sebe, protože u kaž-

dého z nás to bylo trochu jinak. Někdy v březnu 

1996 mě oslovil P. Pavel Zahradníček, zda bych 

nechtěl jít s ním na týmovou faru. Vysvětlil mi, že 

to vidí jako poměrně dobrý nápad, který by v bu-

doucnu mohl být přínosný jak pro mnohé kněze, 

kteří jsou v polomrtvých farnostech zapomenu-

ti a osamoceni, tak i pro mnohé farnosti, které 

mohou být díky obětavému týmu postupně oži-

vovány. Zlákal mě především tím, že je třeba, aby 

někdo byl ochoten „prošlápnout ostatním cestu“ 

a dokázat, že je to dobrá myšlenka…

Jaké byly začátky? Museli jste si probojová-
vat cestičku?

Přišli jsme do oblasti, která byla (a i nyní ještě 

v mnoha směrech je) po stránce víry dost slabá. 

Nízký počet věřících na bohoslužbách, málokde 

byli ministranti, varhaníci, fary byly nevyhovují-

cí a volaly po náročných opravách. Zprvu jsme se 

častěji setkávali s nedůvěřivým, až dokonce někdy 

nepřátelským postojem vůči církvi. Věděli jsme, že 

jdeme do těžších podmínek, ale těžkosti pro nás 

byly a jsou spíše výzvou než důvodem k nářkům. 

Na začátku jsme neměli zcela konkrétní představu, 

jak se vše bude vyvíjet. Ale modlili jsme se, přilo-

žili jsme ruku k dílu a sami se zpětně divíme, jak si 

vše Bůh utváří. Zprvu nám hodně pomohli naši bý-

valí farníci a kamarádi, především z řad mládeže.  

Co je první věc, které si všimnete, která Vás 
zaujme, když přijdete na nové místo, kde máte 
působit? 

Nejprve se snažíme rozpoznat to, čím místo žije. 

Někdy to trvá déle, ale důležité je pak podle toho 

naplánovat, jak budeme postupovat dál. Nikdy 

Na začátku stála opakovaná výzva brněnského biskupství adresovaná kněžím, kteří by měli zájem jít 
společně na týmovou faru. První dobrovolníci dostali za úkol vypracovat dvě varianty budoucí činnosti. 
Zvolena byla varianta pohraniční - v okolí vranovské přehrady. Záměrem týmu je žít s místními lidmi a 
hledat nové cesty pro šíření Božího království. Na naše otázky odpověděl P. Marek Dunda, moderátor 
FATYMu Vranov nad Dyjí.

FATYM (z „farní tým“) ve Vranově nad Dyjí oslaví letos v červnu desáté výročí svého působení.

VVŠŠECHNO VYUECHNO VYUŽÍŽÍT KT K  DOBRDOBRÉÉMUMU
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totiž nelze přijít s předem hotovými plány – to by-

chom pak šli nezdravě proti proudu.

Jací lidé vlastně tvoří FATYM? 
Jsme společenství kněží, jáhnů a věřících laiků, 

kteří se společně podílejí na jednotlivých pastorač-

ních úkolech. Za těch deset let existence se vystří-

dalo několik desítek členů. Někteří zde strávili jen 

pár měsíců, jiní několik let. Aktuální počet členů 

FATYMu se pohybuje mezi deseti až třiceti členy. 

Ve FATYMu jsou lidé velmi různorodí, jedno 

však mají společné: všichni jsou ochotni se podle 

svých možností obětavě zapojit do práce pro Boží 

království. Když přijímáme nové zájemce, vždy 

je rozhodující, zda přijmou tento „fatymský“ ži-

votní styl. 

Pozorujete vliv vašeho společenství na okolí? 
Někdy se nám zdá, že je malý, téměř žádný. 

Když se však podívám zpět, je vidět znatelný 

posun. S mnoha lidmi se známe a spolupracuje-

me, mnozí pomohou anebo alespoň přijdou, když 

je jim těžko. Snažíme se pracovat také na sjedno-

cování obcí.

Co tvoří hlavní náplň Vaší práce? 
Víme, že bez pomoci Boží nenaděláme nic (ve 

FATYMském slangu se to řekne NN), proto dů-

ležité místo zaujímá modlitba. Především nám 

jde o to, věnovat se našim farnostem. Snažíme se 

být v kontaktu pokud možno se všemi lidmi, kteří 

v naší oblasti žijí. Hodně času věnujeme dětem 

a mládeži. Velkou výhodou je, že každý z nás 

rozumí něčemu jinému, a tak je možné poměrně 

brzy zrealizovat nové nápady. 

V roce 1999 naše farnosti na Znojemsku adop-

tovaly zcela mrtvou severočeskou farnost Jeníkov 

u Duchcova. Věnujeme se dětem, mládeži a všem 

lidem, se kterými se nám podařilo navázat kontakt. 

Skupinky z Jeníkova jezdí k nám na Moravu a naši 

farníci jim zde vždy přichystají nezapomenutelné při-

jetí. Někteří z jeníkovské farnosti už přijali svátosti, 

v obci Lahošť, která patří do této farnosti, se podařilo 

díky vstřícnosti místních opravit 27 let devastovanou 

kapli. Probíhají také opravy jeníkovské svatyně, na 

kterou těžce sháníme potřebné prostředky. 

Od roku 1997 se FATYM věnuje také vedení 

lidových misií, nyní ve více než čtyřiceti farnos-

tech. Pořádáme je netradičním způsobem a zájem 

o ně je mnohem větší, než naše možnosti. Býváme 

svědky návratu lidí ke svátostem po mnoha letech, 

někdy nestačíme Pánu Bohu děkovat…  

Od roku 2000 vycházejí z Vranova nad Dyjí 

pěší poutníci. Začalo to poutí do Říma. Pořádáme 

také poutě na Velehrad a do Mariazell. Poutní spi-

ritualita osloví a přitáhne mnohé, kteří díky ušla-

paným kilometrům udělají něco pro svou víru.

V srpnu 2005 jsme také začali iniciativu Čistá 

láska. Vstupují sem mladí lidé, kteří se rozhodují, 

že chtějí žít čistě a to až do vstupu do manželství. 

Dostávají stříbrný prstýnek a denně se na tento 

úmysl modlí modlitbu Pod ochranu tvou. Vstoupit 

mohou i ti, kteří dříve žili jinak, ale nyní chtějí žít 

čistě. Čistá láska má nyní 35 členů a řada mladých 

se o vstup zajímá.

Máte nějaké motto? 
Naším heslem je: Omnia ad Bonum adhibere 

(všechno využít k Dobrému = pro Boha). A také 

máme zásadu věnovat se tomu, co se nám zdá dů-

ležité, ale v církvi přichází tak trochu zkrátka.

Například?
Například scházejí levné, čtivé, zbožné a všem 

srozumitelné knihy. Poprosili jsme několik kněží, 

ti se složili a zakoupili tiskařský stroj. Začali 

jsme vydávat brožurky, o které je nečekaně velký 

zájem. Pomáhá nám mládež i babičky – vše dělá-

me jen poměrně primitivním způsobem. Brožurky 

rozdáváme nebo prodáváme za výrobní cenu. Díky 

dárcům můžeme pokračovat, i když někteří už léta 

tvrdí, že tímto způsobem (bez zájmu o výdělek, 

pouze ve službě evangelizaci) musíme zkrachovat. 

Zatím jsme vydali přes sto publikací, u některých 

i více než deset tisíc exemplářů…

Co Vás nejvíce povzbuzuje, podporuje v roz-
hodnutí pokračovat, když se zdá, že je všechno 
ztracené? 

Osobní setkání s Bohem a také s lidmi. Povzbuzuje 

jak setkání s nadšenými křesťany s hořícím srdcem, 

tak setkání s lidmi, kteří mají problémy. Čím je to 

těžší, tím víc zažíváme Boží blízkost. 

Jaké jsou největší radosti a starosti FATYMU 
v každodenním životě i co se týká celkově vaše-
ho díla? 

Největší radost zažívám, když vidím, že se 

farníci v některé naší farnosti zapojují do služ-
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Drahé děti,

když byl Pán Ježíš tak velký jako jste Vy, žil 

v městečku Nazaretě v malém domku s Pan-

nou Marií a svatým Josefem. Když už byl tro-

chu větší, svatý Josef ho učil zacházet s pilou, 

sekerou, kla-

divem, dlá-

tem a jinými 

nástroji. Pán 

Ježíš mu pomáhal v jeho dílně, na stavbách 

i jinde. Když už svatý Josef nemohl, dělal 

Pán Ježíš tyto práce sám až do svých asi tři-

ceti let.

Potom šel k svatému Janu Křtiteli a posta-

vil se mezi ty, kteří prosili Boha za odpuštění 

svých hříchů. Na znamení prosby za očištění 

duše se dávali od svatého Jana omýt vodou 

z řeky Jordánu. Pán Ježíš se postavil mezi hříš-

níky, protože je „Beránek Boží, ten, který na 

sebe vzal hříchy světa“.

Tu se ozval z nebe hlas Boha Otce: „To je 

můj milovaný Syn.“ A Duch Svatý se uká-

zal viditelně v podobě holubice nad hlavou 

Pána Ježíše. Zjevily se tak všechny tři osoby 

Nejsvětější Trojice.

Pán Ježíš mnohokrát mluvil o svém Otci 

a často se k němu modlil. Řekl také: „Všechno, 

co má Otec, je mé.“ Mluvil také o třetí božské 

osobě, Duchu 

S v a t é m . 

Slíbil, že po 

svém odcho-

du do nebe pošle Ducha Svatého, který bude 

dávat pravou moudrost, sílu a statečnost, útě-

chu, lásku, radost, pokoj a ostatní své dary, 

abychom mohli žít krásně jako děti Boží a jed-

nou dojít do věčné radosti.

Nedávno jsme slavili Velikonoce, svát-

ky ukřižování a zmrtvýchvstání Pána Ježíše. 

Čtyřicátý den po svém zmrtvýchvstání vstoupil 

na nebesa. Letos připadá ten čtyřicátý den na 

25. květen, slavnost křtu. Řekl jim: „Jděte, zís-

kávejte za učedníky všechny národy a křtěte je 

ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

Desátý den potom poslal apoštolům, shro-

mážděným kolem Panny Marie, Ducha 

Nejsvětější Trojice

by a života z víry. Nejvíc mě potěší, když někdo, 

kdo byl proti, začne pomáhat. Mezi starosti patří 

každodenní péče o členy týmu, abychom vytrvali 

v započatém díle.  

Největší prohry a výhry? 
Mezi prohry počítám několik rozvedených man-

želství z řad našich farníků. Za výhru považuji ob-

dobí, kdy tým spolupracuje na Božím díle.

Jedna z vašich farností je poutním místem…
Je to naše adoptovaná farnost Jeníkov v Sever-

ních Čechách. Zjistili jsme to až po delší době. 

Před několika lety jsme do chrámu umístili místo 

zmizelého milostného obrazu P. Marie Bolestné 

obraz jiný a od té doby máme už hlášeno několik 

mimořádných vyslyšení. V sedmnáctém a osm-

náctém století putovávaly do Jeníkova tisíce lidí. 

V archívu v Teplicích je uchována stará kronika, 

kde je popsáno několik desítek mimořádných vy-

slyšení na přímluvu P. Marie Jeníkovské. My ji 

zde uctíváme jako Matku Důvěry. Letos už po-

druhé bude vycházet z Prahy od katedrály sv. Víta 

pěší pouť do Jeníkova.

Cítíte v sobě skutečné misijní povolání? 

Ano.

Čím teď žije FATYM?
Krom toho, že se věnujeme každodenním po-

vinnostem, chystáme dvoje lidové misie, stavíme 

kostel Svatého Ducha na Šumné. Před Vánocemi 

2005 jsme spustili „předzkušební“ vysílání naší 

internetové křesťanské televize.

Jaké jsou Vaše nejsmělejší sny a plány, co se 
týká práce FATYMU? 

S pomocí Boží vytrvale a účinně pracovat pro 

obnovu víry v naší zemi. Nápadů máme víc, ale až 

teprve čas ukáže, zda jsou v záměru Božím.
zpracovala Eve

Další informace: fatym.com, www.TV-MIS.cz
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Svatého. Proto máme pak slavnost „Seslání 

Ducha Svatého“ (letos 4. června).

Pán Bůh je tedy jeden ve třech osobách. 

Nazýváme ho proto také „Nejsvětější Trojice“. 

Často se znamenáme znamením kříže a při-

tom říkáme: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha 

Svatého.“ Slavíme také slavnost „Nejsvětější 

Trojice“ v neděli, týden po „Seslání Ducha 

Svatého“ (letos 11. června).

Pán Bůh je jeden, ale není osamělý. Tři 

božské osoby jsou spolu v překrásné, největší 

a nejšťastnější lásce. Písmo svaté říká: „Bůh je 

láska.“ I nás, každého z nás, má nesmírně rád.

Stvořil nás „k obrazu Božímu“, jak nám říká 

v Písmu svatém.  Abychom se i my měli navzá-

jem upřímně rádi. Abychom pomáhali těm, kdo 

potřebují pomoc, nikdy nikomu neubližova-

li, odpouštěli druhým, jako sami potřebujeme 

Boží odpuštění. A tak žili s radostí v srdci, ší-

řili radost kolem sebe a jednou došli do nekrás-

nější věčné radosti, radosti Boží, jak říká Pán 

Ježíš. Také nám říká: „Cokoli jste udělali pro 

jednoho z těchto mých nejposlednějších bratrů, 

pro mne jste udělali.“

Nejkrásnější obraz Boží je Panna Maria. Ona 

také první ze všech lidí slyšela jména božských 

osob, když jí archanděl Gabriel řekl: „Duch 

Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě za-

stíní, proto také dítě bude nazýváno svaté, Syn 

Boží.“ Její láska k Bohu i k nám je nejpodob-

nější lásce Boží. Prosme ji s radostnou vděč-

ností a důvěrou o její pomoc, aby světlo lásky 

v našich srdcích nikdy neuhasínalo, ale zářilo 

stále krásněji.

S přáním opravdové radosti a Boží požehná-

ní pro Vás všechny prosí a srdečně zdraví

Váš

P. Bohumil Kolář
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Chci přispět do vaší rubriky Poděkování. Má 

hezká vnučka, plná úsměvů, pohody a optimis-

mu nastoupila na vysokou školu. Měla ráda děti. 

Zvolila si pedagogický obor. Studovala lehko 

a školu vystudovala. Během studií se její chování 

ale úplně změnilo. Když přijížděla ze školy domů 

– její maminka měla navařeno i napečeno – nic 

nejedla. S rodiči odmítala jíst. My jsme s boles-

tí pozorovali, jak se vnučka ztrácí. Otec – lékař 

– mluvil o anorexii.

Jednoho dne přišel celý zoufalý, že zítra odváží 

dceru do nemocnice, že si s ní neví rady. „Počkej 

ještě,“ řekla jsem. Druhý den jsem sedla na kolo 

a jela dvanáct kilometrů do mariánské svatyně 

k Panně Marii do Netína (svátek 15.8.). Tento kos-

telíček je mi moc drahý. Sem chodili mí předkové, 

zde byla pokřtěna má maminka, zde měl svatbu 

můj syn s Evičkou. Sem chodí každou první so-

botu poutníci, zde prožívají mši svatou a prosí za 

duchovní a řeholní povolání a za náš národ, aby se 

vrátil na cestu k Bohu. Zde jsem padla na kolena, 

modlila se, prosila Pannu Marii, aby se přimluvila 

u svého Syna. Byla jsem zde dlouho. Když jsem se 

vrátila, cítila jsem pokoj a uklidnění.

Syn dceru neodvezl. Přišel za týden a říkal, že se 

dcera změnila, že začíná jíst. Trvalo to ještě delší 

dobu, než se z toho úplně dostala. Sama se hodně 

modlila, vrátila se do kostela i ke svátostem. Stala 

se z ní opět krásná dívka, opět se radovala ze živo-

ta. Prostě se stal zázrak. Našla si hodného chlapce, 

vzali se a po roce jim Bůh daroval syna. Když se 

dnes dívám do očí tohoto pravnoučátka, spatřuji 

lásku Boha Stvořitele.

Díky Maria za přímluvu.

A. J. Velké Meziříčí
Před časem (r. 2003) jsem si smutně zavzpomí-

nala na Májové pobožnosti (májové vzpomínky 

na májové), které mě v mých dětských a dívčích 

letech hodně oslovily. Je zajímavé, že po mém „pí-

semném vyznání“ se začaly dít velké změny, jako 

Poděkování maminkám
Svědectví takového hrdinství (hrdinství všedního dne) nám 

nabízí i němá, leč velmi výmluvná obětavost všech statečných 

matek, které se bezpodmínečně obětují své rodině, v bolesti 

rodí své děti a jsou ochotny podstoupit jakoukoliv námahu, ja-

koukoliv oběť, aby jim poskytli to, co mají v sobě nejlepšího. 

Při plnění svého poslání tyto hrdinské matky nenalézají vždy ve 

svém okolí podporu. Naopak, modelové příklady současné kul-

tury, které jsou často hlásány a rozšiřovány hromadnými sdě-

lovacími prostředky, postavení matky nepodporují. Ve jménu 

pokroku a novosti jsou hodnoty jako věrnost, oběť a čistota 

považovány za něco, co se přežilo, a přece mnohé křesťanské 

snoubenky a matky jimi vynikaly a dosud vynikají. 

Díky vám, hrdinné matky, za vaši nepřemožitelnou lásku! 

Děkujeme vám za neochvějnou důvěru v Boha a v jeho lásku. 

Díky za oběť vašeho života... Kristus ve velikonočním tajem-

ství vám navrací dar, který jste mu přinesly. On má moc ob-

novit život, který jste mu přinesly darem.

Jan Pavel II., z encykliky Evangelium Vitae
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by snad s mou myšlenkou vesnických májových 
byly spojeny... Chápu to jako krásný důkaz, že 
Panna Maria slyší všechny, i ty nevyslovené myš-
lenky... že nás provází stále.

Tuto radostnou zkušenost jsem se snažila po-
psat a veřejně tak našemu Pánu a Panně Marii za 
všechno poděkovat.

Děkuji Bohu za vše dobré, co pro mě a mé okolí 
činí, i když si to vůbec nezasloužím.

Chvála Kristu a Marii                             
                       M.Veselá

Plním svůj slib a veřejně děkuji Pánu Ježíši, Matičce 
Boží, sv. Josefu, andělu strážnému a všem těm sva-
tým, které jsem prosila za zdárné operace žlučníku, 
kloubů i šedého zákalu. Za zdravě narozenou pravnuč-
ku i za spoustu vyslyšených proseb. I sv. Antoníčku 
moc děkuji za pomoc v mé zapomnětlivosti.

Děkuji nastotisíckrát a prosím o další milosti 
a Boží požehnání pro celou naši rodinu.

Marie z Vysočiny
Plním slib, který jsem dala, a chci upřím-

ně z celého srdce poděkovat touto cestou naší 
Přímluvkyni u nebeského Otce, Panně Marii, za 
její ochranu a přímluvu za šťastné narození naší 
vnučky Lucie Marie. Rodině našeho syna, když 
čekali její narození, lékaři sdělili, že dítě může 
být poškozené a doporučovali přerušit těhoten-
ství, což rodiče odmítli. Celá rodina i přátelé ze 
společenství věřících rodin jsme se modlili a pro-
sili Pannu Marii o přímluvu za narození zdravého 
dítka. Společné prosby byly vyslyšeny a již pátý 
rok se radujeme ze zdravé Lucinky, která je jas-
ným světýlkem a radostí nás všech.

Díky Pánu Bohu za ten dar a Panně Marii za 
její přímluvu!

babička Dana, Brno
Chtěla bych tímto veřejně poděkovat Panně 

Marii a všem svatým v nebi, které jsem vzývala 
o přímluvu. Před rokem byla má nemocná dcera 
v tíživé rodinné situaci. Čekala druhé děťátko, 
bydleli daleko od příbuzných, takže s ničí pomocí 
nebylo možno počítat. Její nemoc se pohybovala 
na hranici zhoršení, takže přes den musela často 
odpočívat. Její manžel změnil zaměstnání a začal 
dojíždět domů 1x za týden. Usilovala jsem proto, 
aby se přestěhovali k rodině, abych mohla dceři 
pomáhat v domácnosti. Její manžel to však odmí-
tal kvůli zaměstnání, a tak všechnu starost jsem 

vložila do rukou Božích a prosila Pannu Marii 
a svaté v nebi o pomoc. Také známé jsem prosi-
la o modlitbu. A Bůh opravdu slyšel a vyslyšel. 
A co se zdálo nemožné, se uskutečnilo. Těžkostmi 
v zaměstnání i bydlišti byl zeť donucen souhlasit 
s přestěhováním. Já sem tak mohla dceři pomoci 
s opatrováním miminka, které se pak brzy narodi-
lo. Narodilo se zdravé, i když lékaři před porodem 
o tom pochybovali. Díky rychlému a snadnému 
porodu se její zdravotní stav výrazně nezhoršil. 
Díky Tobě, Matičko, a díky všem Vám v nebi, 
kteří jste pomáhali svojí přímluvou. Prosím Vás 
i nadále o přímluvu za zdraví dcery a jejích dětí 
a za moudrost pro jejího manžela a živou víru.

vděčná rytířka Marie
Ráda bych poděkovala Panně Marii Prostřednici 

všech milostí za uzdravení mého vnoučka Toníčka. 
Před rokem na začátku postní doby na popeleční 
středu měl můj vnuk Toníček úraz hlavičky. Byl 
mu jeden rok a učil se právě chodit. Při chůzi spadl 
nešťastně dozadu na betonovou podlahu. Dcera 
byla právě ve vedlejší místnosti u vnučky, kde jí 
podávala čaj, protože byla nemocná. Toníček měl 
krvácení do mozku. Sanitka ho odvezla do nemoc-
nice na CT vyšetření a potom ho vrtulník přepra-
vil do Ostravy na JIP. Lékaři mysleli, že ho budou 
muset operovat, ale vyčkávali, jestli se výron sám 
nevstřebá. Dcera jela s ním, protože ho kojila. Já, 
když jsem se to dozvěděla, jsme ihned sedla na 
kolo a jela k nim. Po odjezdu vnuka jsem klekla 
s růžencem v ruce a prosila v modlitbě Matičku 
Boží o pomoc. Obtelefonovala jsem také všechny 
známé, aby se modlili spolu se mnou. Modlili se 
za něho i v Itálii a za jeho uzdravení byla slouže-
na i mše svatá. Prosila jsem i sv. Tadeáška, k sva-
tým rukám Pána Ježíše, ke krvavým slzám Panny 
Marie a devítidenní novénu k Matce ustavičné po-
moci. Medailku měl pod hlavičkou v nemocnici 
a také obrázek Otce Pia.

A stal se zázrak. Na přímluvu Panny Marie 
a všech ostatních se Toníček uzdravil. Dnes je zdráv 
a nemá žádné následky. Pan Ježíš dělá i dnes zázra-
ky, a když prosíme za přímluvu Panny Marie tak 
nic neodepře svojí Matce. Děkuji všem, kteří se za 
vnuka modlili a hlavně Pánu Ježíši a Panně Marii.

tvá dcera a rytířka Marta Bělunková, N. Jičín
Chtěla bych poděkovat touto cestou Pánu Ježíši, 

Panně Marii a svatému Josefu za všechny milosti, 
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kterými mně obdarovali. Zvláště děkuji za zdárný 
průběh operace, kterou jsem prodělala v prosinci 
minulého roku. Také děkuji všem kteří se za mně 
v této těžké době modlili. Prosím o dar zdraví pro 
celou rodinu a o dar mateřství.

Vděčná čtenářka Ilona
Plním svůj slib a chci veřejně poděkovat Pánu 

Ježíši, Panně Marii a sv. Otci Piovi za všechny 

milosti a přímluvy, kterými nás obdarovali a které 

neustále dostáváme. Vroucně a s důvěrou prosím 

za uzdravení manžela na těle i na duši a za vnou-

čata, aby neztratila víru v Boha. To všechno svě-

řuji do Tvého Neposkvrněného srdce Panno Maria 

a ještě jednou děkuji Pánu Ježíši a sv. Otci Piovi.
Vděčná rytířka Neposkvrněné Marie

Svou vděčnost vyjadřují také: Františka 
Vachová, Ludmila Kohoutková, Jan V., Zita  
Lapešová, M. Ježková, Veronika ze Skutče.  

O modlitbu prosí: Barbora Benešová, Ludmila 
Kohoutková, Alena H. z Prahy, Věra Bidlová, 
Jindřich Zouhar, Zita Ciencialová, Marie z Pro-
stějovska, Eva Drtinová, Veronika ze Skutče, 
Mariana Zaťková.

Dňa 06. mája 2006 v skorých ranných hodinách, vo veku 

92 rokov odovzdal svoju dušu Bohu P. Odilo Ján Mráz, kňaz 

minoritského rádu.

Páter Odilo sa narodil v Levoči 12. 04. 1914. Jeho rodičia 

boli praktickí katolíci. Po ľudovej škole a 6. ročnom gymná-

ziu sa u P. Ladislava Šurinu hlásil o prijatie do rádu. Do novi-

ciátu nastúpil v 1930 roku v Spišskom Štvrtku. Prvé rehoľné 

sľuby zložil 18.09.1931. Po noviciáte bol poslaný na štúdia 

do Talianska, kde študoval v Urbine a v Osime. Teologické 

vzdelanie dokončil v Prahe. Večné sľuby zložil 13. 10. 1935 

v Prahe ako člen Československej provincie sv. Cyrila a Me-

toda. Za kňaza bol vysvätený v Prahe v kostole sv. Jakuba 14. 

03. 1937. 

Potom P. Odilo pracoval v Opave. Obdobie druhej svetovej 

vojny ako kaplán prežil v Brne. Po vojne bol poslaný za gvar-

diána do Opavy. Po generálnej kapitule v 1948 roku bol posla-

ný do Levoče, kde sa venoval študentom. 

V roku 1950 kedy boli zrušené kláštory, bol P. Odilo odvezený do internačného tábora v Podolínci. 

Po prepustení do duchovnej správy pôsobil na týchto miestach: Očová, Sv. Kríž nad Hronom, Hriňová, 

Martin, Chrenovec. V roku 1977 odišiel do dôchodku a pôsobil v Prievidzi. Do kláštora a konkrétne do 

Levoče sa vrátil v roku 1999. 

Ku dňu vzniku novej Kustódie Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Slovensku (čiže k 1.1.2003) 

bol P. Odilo jej najstarším členom. V levočskom kláštore pôsobil až do svojej smrti.  

P. Odilo bol napriek svojmu vysokému veku veľkým príkladom pre svojich mladých spolubratov v do-

držiavaní rehoľného poriadku, nikdy nechýbal na spoločných modlitbách, pri spoločnom stole a rekreácii 

a všetkých nás obohacoval svojim humorom, v ktorom bol vždy ukrytý kúsok životnej múdrosti.

Z našim zosnulým bratom sme sa rozlúčili 10. mája v kostole Svätého Ducha v Levoči a telo zosnu-

lého bylo zložené na miestnom cintoríne v rehoľnej hrobke. 

Za nášho spolubrata P. Odila ďakujeme Pánu Bohu a odporúčame ho jeho milosrdenstvu i vašim modlitbám.
bratia minoriti 

P. Odilo JP. Odilo Jáán MRn MRÁÁZZ  
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Syn světice v polském parlamentu. Pierluigi Molla, 

syn nedávno svatořečené Gianiny Beretty Mollové, po-

býval v březnu v Polsku a byl přijat maršálkem Sejmu 

Markem Jurkem. Jeho matka, italská lékařka, nemocná 

rakovinou, odmítla jako těhotná podstoupit potrat a obě-

tovala svůj život za život dítěte. Papež Jan Pavel II. ji 

svatořečil.

Gość Niedzielny 14/2006
Gubernátorem podepsaný zákon zakazuje zabíje-

ní počatých dětí. Zákon začne být závazný od července 

letošního roku. Zákonem se zakazuje zabíjení poča-

tého dítěte i v případě, že těhotenství ohrožuje zdraví 

matky, nebo když dítě bude postižené a také v případě, 

kdy těhotenství je důsledkem zločinu (např. znásilnění). 

Nový zákon dovoluje potrat pouze v jednom případě, 

a to tehdy, kdy pokračující těhotenství ohrožuje život 

matky. Američtí biskupové přijali nový zákon s velkým 

potěšením.

Źrodlo 13/2006
V Rakousku vznikla iniciativa s názvem „Evropa 

pro Krista“. Iniciativa si prostřednictvím vnějšího pro-

jevu (např. znak ryby utvořený z hvězd vlajky EU) 

a modlitby klade za cíl obnovit v lidech vědomí, že ev-

ropská kultura vyrostla z evangelia a že Kristus je pro 

obyvatele našeho světadílu jedinou nadějí.

Messagero di S.Antonio 05-06/2006
V roce 1967 byl zahájen beatifikační proces pape-

že Pia XII. Podle informací postulátora procesu jezuity 

Petra Gumpela je to na dobré cestě. Pater Gumpel toto 

prohlásil na kongresu o Piu XII. na Lateránské univer-

zitě v Římě. Je zřejmé, že v nejbližší budoucnosti dojde 

k ukončení celé záležitosti. Poslední rozhodnutí záleží 

na papeži. Na kongresu vystoupil i jeden židovský rabín 

z USA, který vysoce ocenil pomoc, jakou Pius XII. po-

skytoval za války pronásledovaným Židům.

www.kreuz.net/article.3108.html
Církev se do Letnic modlí za čínské katolíky. 

Peking. V Číně se rozběhla modlitební akce za posílení 

věrnosti tamní církve papežovi. Vyzvali k ní biskupové 

tzv. podzemní církve poté, co v minulém týdnu došlo 

k vysvěcení dvou biskupů bez konzultace s Vatikánem. 

Modlitba za věrnost má být protilátkou na činnost ofici-

álního Vlasteneckého sdružení čínských katolíků, které 

je závislé na komunistické vládě. Členové sdružení si 

totiž uvědomují, že v případě navázání diplomatických 

vztahů mezi Čínou a Svatým Stolcem, jejich organizace 

ztratí smysl. Odtud nejspíš vycházejí poslední protiva-

tikánské akce. Biskupové věrní Svatému Stolci zdůraz-

ňují, že Vlastenecké sdružení zahájilo „skutečné proná-

sledování“ kněží toužících po jednotě s papežem. Jejich 

iniciativu podpořila italská agentura AsiaNews. Vyzývá, 

aby se věřící na celé světě až do Letnic modlili za čín-

skou církev. 

RaVat 8.5.2006

Praha - Poslanec Jiří Karas podepsal petici na zá-
chranu lidí vězněných v čínských koncentračních tá-
borech smrti. Petice přístupná na stránkách http://www.

falungong.cz upozorňuje prezidenta a premiéra České re-

publiky na zločiny odebírání orgánů praktikujícím Falun 

Gongu v tajných koncentračních a pracovních táborech 

v Číně a žádá aby se osobně zasadili o zastavení těchto 

hrůz prostřednictvím OSN a dalších mezinárodních or-

ganizací. Poslanec Jiří Karas k tomu uvedl: „Falung 

Gong je po římsko-katolické církvi v Čínské lidové re-

publice druhá největší pronásledovaná skupina. Považuji 

proto za samozřejmé zastat se pronásledovaných a udělat 

vše pro zastavení těchto hrůz. Je to náš dluh z dob ko-

munismu, kdy my jsme byli na straně pronásledovaných 

a vítali jsme jakýkoliv projev solidarity s námi.“

fp

Tři pasáčci zase spolu. Dne 19. února 2006 bylo 

tělo portugalské řeholnice Lucie de Jesus dos Santos 

přeneseno z kláštera v Coimbře do baziliky Matky Boží 

Růžencové ve Fatimě. Ve shodě se svou poslední vůlí 

bylo její tělo uloženo po boku jejích bratranců Františka 

a Hyacinty. V roce 1917 se těmto třem pasáčkům zjevila 

Panna Maria.

RN

Tři noví blahoslavení. Vatikán. Církev má tři nové 

blahoslavené. Jsou jimi kněží Luigi Braghi, Luigi Monza 

a Augustin Thevarparampil. Jak se stalo pravidlem, byli 

beatifikováni ve svých diecézích, v Miláně a v indickém 

Ramapuram.

První blahoslavený, P. Luigi Braghi, byl profesorem 

semináře, viceprefektem slavné Ambrosiánské knihovny, 

znalcem patristiky a archeologie. Založil ženskou kon-

gregaci sv. Marcelini, která se věnuje výchově dívek.

Druhý milánský blahoslavený, P. Luigi Monza, se 

věnoval mládeži, chudým, trpícím a pronásledovaným. 

Založil laický institut Malých apoštolek lásky, kterým 

stanovy ukládají život ve společenství lásky po vzoru 

prvních křesťanů.

Třetí z nových blahoslavených, P. Augustin Thevar-

parampil, žil a před 33ti lety zemřel v Ramapuram na 

jihu Indie. Svůj život zcela zasvětil službě nejubožejším 

a vykázaným na okraj společnosti, těm, kdo nepatří do 

žádné z kast a jsou nazýváni „dalit“, totiž těm, kterých 

se nesmí ani dotknout. 

RaVat

ZPRÁVY 
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„Oslavujte HOSPODINA“
Žalm 107

Přihlášky do 20.6. 2006 na adresu:
o. Řehoř Bajon, OFM Conv., Kosmákova 45, 586 01 Jihlava 

Tel.: 567 303 604    Mobil: 736 607 291  e-mail: fsmcvilin@seznam.cz

Účastnický poplatek je 350,- Kč

V programu např.:
 divadlo Miroslava Částka, koncerty  skupiny Fioretti a o. Darka a o. Adama,

 biblický tanec pod vedením Komunity Blahoslavenství, 
večer smíření, možnost celodenní adorace, přednášky,

 skupinky, společná modlitba; 
také možnost sledování mistrovství světa ve fotbalu :-)

Po přihlášení dostanete bližší informace

1.7. – 6.7.2006
CVILÍN U KRNOVA



ŽIJEŠ, PROTOŽE TĚ RODIČE CHTĚLI

LINKA POMOCI 800 108 000 ČEKÁTE-LI NEČEKANĚ DÍTĚ

www.SvobodaVolby.cz
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Vinou umělého potratu u nás přijde o život v průměru 70 dětí denně. (http://www.uzis.cz)


