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klady najecCen výtisk dohromady s poš
tovným činí asi 9 ‘Kčs. ‘Tuto částku všaki

společně s vámi se radujeme od  vás nepožadujeme. Chceme tento ča- 
z  mocného působení nosí drahé 9{epo- sopis posííat všem za  dobrovolný pří- 
skvrněné “Panny Marie, která jako  věr- spěveki stejně jak, to deCaC sv. 9da%: 
ná miCující maminka stále vynalézá no- milion 9daňa H(olbe. Veříme, že se í\le
vé způsoby, jak. přivádět své děti do poskvrněná postará také o dostatekfi- 
náruče našeho 9{ebeského Otce, ve které nanci potrebných pro rozšírení tohoto 

je  pro všechny připraveno věčné štěstí, periodika. ‘Děkujeme zvíaste tem mdym 
Také tento časopis je  jejím  dííem. 0\(a dárcům, jejichž štědrost nám umožňuje

je jí mocnou íáskyplnou ochranu. Děku- Immactdatu take tam, kde není dosta- 
je m e jí  všichni za  tuto vedkpu lásku, tekiprostředků k_zaplacení předpíatné- 
kterou nám neustále projevuje. “D ěku- Zutím- se Immaculata bude uka- 

jeme také vám, mdí čtenáň, za  vá šzá - zova tjako  dvouměsícník- ‘V budoucnu 
jem  o Immactdatu, díky kterému může však. budeme usiíovat o to, abyste je j 
být vytištěno druhé číslo tohoto časo- mohli dostávat každý měsíc, 
pisu. Odebíráním Immaculaty se každý ‘Prosíme vás všechny o modlitby,
z  vás zapojuje aktivně do díía, které o d  a^J úcta kjHeposkvměnému srdci Pan- 
vččnosti pňpravd  ‘Bůh Otec pro Pannu Marie pronikala skrze "ImmacuCatu"
9darii v  tomto čase nevěry, zm atků  a do každé rodiny a do srdce každého 
útoků  proti Církpi svaté. (Děkujeme jednotlivce, 
vám za  velmi milé a povzbudivé dopisy, R ed a kce .
které jsme od  vás obdrželi. 9{ěkteňz vás 
se p tali na cenu jednoho výtisku. tH á-



Ó P a n n o , božskou moudrostí
ozdobená.
Olejem tvá lampa dosti 
naplněna.
Povstaň tedy, čas u ž  přišel. 
Ženichovi
vyjdi vstříc, jenž k tobě vyšel, 
Ježíšovi.
Volá tebe do paláce 
nebeského, 
vyvádí z údolí pláče 
pozemského.
Matko, sedni vedle Syna 
vyvýšená,
Paní slávou Hospodina 
oslavená.
Pros, bychom se k tvému Synu 
odtud brali 
a navěky v nebi Pánu 
chválu vzdali.

Z denní modlitby Církve 
Slavnost nanebevzetí Panny Mane

m m Ě Íká M  d i / i c v U a

I  í  v  & t  & p i  s
Otec Maxmilián Kolbe se narodil 
8. 1. 1894 ve Zduňské Woli věřícím 

manželům Juliusovi (+1914) a Marianě 
(+1946) z Dabrowskich. Při křtu sv. 
v den narození obdržel ve farním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie jméno Raj- 
mund.

Byl druhým v řadě Kolbových dětí.

Rodiče se zaměstnávali doma tkalco- 
stvím, ale protože hmotné podmínky byly 
stále těžší, zrušili vlastní dílnu a odstě
hovali se do Lodže a potom (kolem r. 
1897) do Pabianic, kde otec pracoval 
v továrně, a matka vedla krámek a dělala 
porodní asistentku. Sama porodila ještě 
tři syny, z nichž dva zemřeli v raném 
dětství.
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Dům Kolbových byl proniknutý ve
skrze duchem katolickým a polským. Ja
ko členové Třetího řádu sv. Františka 
vychovávali děti k poslušnosti a zbož
nosti, v lásce k Bohu a vlasti, která se víc 
jak sto let nacházela 
v porobě.

Otec Julius půso
bil v konspiračním 
hnutí a svým synům 
často předčítal vlas
tenecké kn ížky .
Chlapci si nejraději 
hráli na rytíře nebo 
kreslili na plotech 
polské orlice. Roz
vážná Mariana mu
sela  kro tit je jich  
předčasné vlaste
necké spády. Sami 
ostatně rychle po
chopili, že nejlépe se 
poslouží Polsku svě
domitou prací. Prv
ního vychování dostalo se jim doma a v r. 
1906 dva starší začali chodit do místní 
obchodní školy.

Od nejčasnějších let spojovaly se Raj- 
mundovy myšlenky i city s Nejsv. Pannou 
Marií. Když si později vybavoval vzpo
mínky z minulosti, aby odpověděl na 
otázku, jak vzniklo Rytířstvo Neposkvr
něné, nalezl ve svém dětství jenom jediný 
fakt, na pohled nepatrný, ale výmluvný.

"Pamatuji - píše -, že jako malý chlapec 
jsem si koupil sošku Neposkvrněné za 5 
kopejek.” Umínil si tehdy, že bude ob
zvláště milovat Nejsvětější Matku a pro

Ni pracovat. Je možné, že tento fakt se 
střetává s jiným, který vyjevila jeho mat
ka po jeho smrti. Jednou, na zjevně děts
kou synovu rozpustilost , promluvila 
k němu vyčítavě: "Mundku, co z tebe 

bude?"

Zakrátko ji udivila 
jakási radikální změ
na u chlapce. Zvážněl, 
sta l se je š tě  po
slušnějším , mnoho 
času věnoval mo
dlitbě, nejraději před 
domácím oltáříkem. 
Na p rosbu  m atky, 
chvěje se pohnutím, 
prozradil tajemství: 
"Prosil jsem Matku 
Boží - tak se zpovídal 
-, aby mi pověděla, co 
ze mně bude... Tehdy 
se mi M atka Boží 
u kázala  d rž íc  dvě 

koruny, jednu bílou a druhou červenou. 
Ptala se, chci-li ty koruny: bílá zname
nala, že vytrvám v nevinnosti, a červená, 
že budu mučedníkem. Odpověděl jsem, 
že chci. Tenkrát Matka Boží na mě mile 
pohlédla a zmizela. Bylo to ve farním 
kostele v Pabianicích.

Podíváme-li se dnes na celý život Otce 
Maxmiliána, vidíme, jak dokonalou od
povědí byl slib pacholete. V r. 1907, pod 
vlivem misií uskutečněných františkány 
v Pabianicích, odjel Rajmund se svým 
starším bratrem Františkem do malého 
františkánského semináře ve Lvově.



Musel překonat jistý odpor rodičů, kteří 
v něm viděli svoji oporu ve stáří. Za tři 
roky následoval oba starší bratry i nej
mladší Josef.

Na gymnáziu vynikal Rajmund v mate
matice a fyzice, dosahoval v těchto před
mětech vynikajících známek a učitelé mu 
předpovídali, že bude velkým vynález
cem. Jiní, vidouce jeho vojenské zájmy, 
viděli v něm příštího stratéga. Uskutečni
li se to - myslel si -, tak jen pro Matku 
Boží a pro Její Polsko, které Jí zde ve 
Lvově v r. 1656 obětovalo svou korunu. 
Dokonce spěchal složit Panně Marii 
zvláštní zaslíbení. "S obličejem schýle
ným k zemi - píše ve vzpomínkách - slíbil 
jsem Nejsvětější Panně Marii, kralující na 
oltáři, že budu pro Ni bojovat. Jak - to 
jsem nevěděli ale představoval jsem si 
válku se zbraní materiální.

Došel však rychle k přesvědčení, že se 
taková válka nesnáší se stavem duchov
ním, a proto, když se doslechl o formu
jícím se vojsku polském, rozhodl se 
rezignovat s úmyslem obléci mnišský šat. 
V té kritické chvíli - píše potom matce - 
Prozřetelnost Boží ve svém nekonečném 
milosrdenství poslala maminku do ho
vorny. Mariana synům oznámila, že ode
vzdavše své děti službě Boží, rozhodli se 
spolu s mužem zasvětit se rovněž Pánu 
Bohu v klášteře. V tomto rozhodnutí rodi
čů viděl Rajmund znamení Boží vůle, aby 
zůstal řeholníkem. Poprosil tedy o přijetí 
do noviciátu, který začal 4. 9. 1910. Při 
tom obdržel jméno Maxmilián.

Za rok nato (5. 9.) složil prozatímní 
sliby. Po noviciátě ukončil poslední třídu

gymnázia (osmou) a na podzim r. 1912 se 
vypravil na další studie do Krakova.

Představení, vidouce nadání br. Max
miliána i jeho vzorné chování, poslali ho 
hned do Říma, kde bydlel v Mezinárod
ním Serafickém sboru (ul. San Teodoro 
41) a studoval filozofii na jezuitské Gre- 
goriánské univerzitě (1912 - 1915) a po
tom teologii v Serafickém kolegiu (1915 
-1919).

Zdálo se, že mu studie překazí první 
světová válka, která donutila jeho kolepy 
Poláky opustit Itálii. Naštěstí zůstal v Ří
mě a ukončil vysoké učení získav dva 
diplomy: z filozofie a teologie. Nezapom
něl ani na svoje oblíbené studium mate
matiky a fyziky a napsal tehdy dokonce 
zajímavý článek pod titulem: "Etereo- 
plan" - o meziplanetárním vozidle, které 
navrhl na základě Newtonova zákona 
o akci a reakci.

Dne 1.11.1914 složil slavnostní profe
si čili věčné sliby a přijal jméno Maria. 
28. 4. 1918 byl v kostele sv. Ondřeje de 
la Walle vysvěcen na kněze kardinálem 
Bazilejem Pompilijem.

Na duchovním formování mladého Po
láka měli největší vliv rektoři kolegia: 
P. Alois Bondini, pozdější jeho zpověd
ník, časem bejrutský arcibiskup, jakož i 
P. Stefan Jgnudi, přítel papežův, zvaný 
"věštbou Říma", dnes kandidát na svato
řečení. P. Ignudi probouzel ve svých 
alumnech lásku k církvi a k jejímu kormi
delníkovi. Za tím účelem je často vodil 
před trůn sv. Pia X. či Benedikta XV. a 
projednával aktuální církevní záležitosti.



Řím otevřel Kolbemu pohled na svět. 
V hlavním městě křesťanstva, při stálém 
styku s mezinárodní mládeží, pochopil, 
že neexistuje pod sluncem jen Polsko. 
Věděl, že je ještě horší zlo než dočasná 
poroba: duševní otroctví chyb a hříchů, 
ve kterém se nacházejí milióny duší. Te
prve teď pochopil, o jaký boj Nepo
skvrněné šlo, když ho povzbudila 
k rytířskému slibu v malém semináři. 
Chce-li prokázat službu Její věci, je povi
nen bojovat za svatou církev, aby ji brány 
pekelné nepřemohly, je povinen pod 
vedením papeže rozšiřovat království 
Kristovo až na konec světa. Tím také 
nejvíce pomůže své vlasti.

Na rok 1917 připadla dvě výročí: 400 
let od vystoupení Luthera, který odtrhl 
mnoho zemí od církve, a 200 let od vzni
ku svobodného zednářství. Této příle
žitosti využili nepřátelé církve k zesílení 
své protikatolické činnosti. Tehdy zuřící 
světová válka usnadnila rozvratnou práci. 
Dali se poznat dokonce i ve Věčném měs
tě, kde byl v r. 1917 zednářským vel
mistrem Ernest Nathan, bývalý starosta 
Říma. Ulicemi procházely průvody s čer
ným praporem  giordano-brunovců, 
na kterém byl patrný obraz Lucifera 
šlapajícího po sv. Michalu Archandělovi. 
Rozléhaly se výkřiky: "Ďábel bude vlád
nout ve Vatikáne a papež mu bude dělat 
vrátného.

Rytířský duch františkána z Polska, 
zocelený ve škole P. Ignudiego, se bouřil 
při pohledu na ty výtržnosti a také pro 
netečnost mnoha katolíků. Je třeba odrá
žet útoky na církev a pomáhat duším na

lézt cestu k Bohu, k obrácení i k posvě
cení. Za tím účelem je potřeba povstat 
pod praporem Neposkvrněné! Právě 
20. 1. 1917 v den 75. výročí zjevení se 
Neposkvrněné Alfonsovi Ratisbonnovi, 
bratr Maxmilián při ranní meditaci pocítil 
zvláštní vnuknutí.

Uvědomil si moc Nejsv. Matky, která 
může dokonce i zarputilé nepřátele pře
měnit v apoštoly. O její moci mu hovořily 
také zázraky v Lurdech, z nichž sám jeden 
pocítil, když v r. 1914 vodou z Lurd za
chránil svůj palec před amputací a tím 
zajisté i svoje kněžské svěcení.

Nyní došel k přesvědčení, že je  ko
nečně potřeba udělat něco pro dobro duší 
prostřednictvím Neposkvrněné, o které
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ještě v ráji Bůh ohlásil, že Ona rozdrtí 
hlavu hada, a která v Lurdech prohlásila: 
"Já jsem Neposkvrněné Početí."

Je třeba jenom silou vejít v těsný kon
takt úplným odevzdáním se Neposkvrně
né jako Její nástroj. Bude to v souhlasu 
s františkánskou tradicí, která přes 
sedm století bránila Neposkvrněné Početí 
Mariino. Nyní, po dosažení vítězství, ja
kým bylo vyhlášení dogmatu v r. 1854, je

třeba toto dogma realizovat a udělat z ně
ho životní závěry.

V prvním čísle Immaculaty jsme otiskli 
výpověď barona Teodora de Bussiera 

týkající se obrácení Alfonse Ratisbonna 
z židovství na katolickou víru (dne 20. ledna 
r. 1842), obsaženou v knize, kterou pri
pravoval sv. Maxmilián M. Kolbe. V další 
části kapitoly pojednávající o obrácení Ra
tisbonna následuje osobní výpověď kon
vertity nacházející se v dopisu určeném 
faráři kostela Marie Panny Vítězné v Paříži. 
Nyní zveřejňujeme hlavní úryvky výpovědi 
Alfonse Ratisbonna, která se uskutečnila ve 
dnech 18. a 19. února roku 1842 v průběhu 
kanonického procesu, který pořádal Řím
ský vikariát.

18. února 1842 Pinus na otázku, jaký byl 
jeho vztah k náboženství, odpověděl:

“Do svých 14 let jsem byl vychováván

v prostředí hebrejského náboženství. Od 
té doby až do mých 24 let jsem žil bez 
jakéhokoliv náboženství, dokonce jsem 
nevěřil v  Boha, i když jsem dodržoval přiro
zený mravní řád. Zvláště jsem měl v sobě 
sklony k soucitu a dobročinnosti. Asi tak 
před 5 léty jsem se začal přibližovat k Bohu. 
Tehdy jsem se zapsal do určitého sdružení, 
které pracovalo na morální obrodě židovs
ké mládeže. Asi před rokem jsem se za
snoubil s mladou Izraelitkou jménem Flora 
Ratisbonne, m ojí sestřenicí, která mne 
svým půvabem ještě více přitahovala k ži
dovskému náboženství. Avšak obřady, 
které se konaly v synagóze, neudělaly na 
mne hlubší dojem, spíše jsem se při nich 
nudil. Stále více jsem pociťoval odpor ke 
křesťanství, které jsem považoval za mo-



dlářství.Tyto pocity se vystupňovaly v době 
mého pobytu v Neapoli."

Alfons vypráví dále, jak se při své cestě 
na Maltu, kde se měl zdravotně zotavit, 
zastavil v Neapoli. Na doporučení svých 
známých odjel do Říma. Navštěvoval zde 
kostely, ale neprojevoval v nich žádnou 
úctu. Po návštěvě ghetta se v něm vy
stupňoval odpor ke křesťanům. V Římě se 
setkal s baronem Teodorem de Bussierem, 
přítelem svého bratra Teodora, který ho 
pozval k sobě.

Hovořili jsme spolu o mém bratru, knězi, 
kterého jsem velmi kritizoval, protože po
křtil těsně před smrtí mého bratrance. Mlu
vili jsme také o náboženství, ve kterém se 
narodil, a také, že všechna náboženství 
jsou dobrá. Zmínil jsem se také o dojmech, 
které na mne udělala návštěva ghetta, dá
le o útlaku mých soukmenovců a o po
věrách katolíků, jak jsem je jízlivě nazýval.

"Vidím," řekl pan de Bussieres, "že jste 
člověk pevný, a proto vám nebude vadit, 
abyste nosil medailku, kterou vám věnuji." 
"Budu ji nosit," řekl jsem, "z pouhé zdvo
řilosti, abych vám ukázal, že Židé nejsou 
tak tvrdohlaví, jak se to o nich říká." Jeho 
vnučky začaly hledat provázek, aby mi 
mohly pověsit medailku na krku. Souhlasil 
jsem a řekl z legrace: “Nyní jsem katolík!" 
"Protože jste upřímný," pokračoval pan de 
Bussieres, "prosím vás ještě o jednu las
kavost, a sice, abyste se modlil krátkou 
modlitbu k Nejsvětější Panně, kterou složil 
sv. Bernard a která se začíná slovy Memo- 
rare (pamatuj)." Z legrace jsem souhlasil, 
abych si mohl zapsat do svého deníku ješ
tě jednu událost. Když mi pan de Bussieres 
řekl, že má jen jeden výtisk této modlitby, 
navrhl jsem, že si ji opíši, odevzdám mu 
svou kopii a výtisk si ponechám. Nechtěl 
tomu věřit, ale slíbil jsem mu to a vzal tuto 
modlitbu jako důkaz katolické pověrčivos- 
ti. Když jsem přišel k sobě, opsal jsem ji, 
avšak při čtení jsem na ní nenašel nic 
zvláštního. Avšak přečetl jsem ji znovu ně
kolikrát, a tak, aníž bych chtěl, naučil jsem 
se ji nazpaměť. Stále se vrácela do mé 
hlavy. Nebyl jsem schopen, abych se proti 
tomu vzepřel, i když při jejím opakování 
nedělala na mne žádný zvláštní dojem.

18. ÚNORA ODPOLEDNE

Ratisbonne říká, že dále uvedl, že po 
dvou dnech měl odjet do Neapole, avšak 
na žádost pana de Bussieres zůstal ještě 
několik dnů v Římě, během kterých spolu 
s ním navštěvoval město.

"Když jsme procházeli kolem Svatých 
schodů (Scala Sancta - chrám sv. Jana), 
de Bussieres řekl: "Zdravím vás, svaté scho
dy, zde je člověk, který jednoho dne proj
de po vás na kolenou." Z legrace jsem je 
pozdravil také, bez jakéhokoliv projevu 
úcty. Překvapen klidem barona de Bussie
res jsem mu řekl, že ze mne nebude mít



žádný užitek, protože se nyní cítím Izrae
litou více než kdykoliv předtím. Na to mi 
řekl, že si je jist mým obrácením, i kdyby za 
tímto účelem bylo nutno poslat anděla.

Řekl jsem si v duchu: "Byl protestantem 
a udělal blbost, že se stal katolíkem, nyní 
by chtěl, abych udělal totéž.” Řekl jsem 
mu, že k tomu by byly nutné dva zázraky: 
první - abych byl přesvědčen. Druhý - 
abych se rozhodl na základě tohoto pře
svědčení. Byl jsem totiž silně spojen s ju
daismem ve sféře podnikání a citů. Právě 
jsem se měl stát spoluvlastníkem banky 
mého strýce (skutečně, po mém obrácení, 
o kterém jsem dosud nevěděl, jsem ob
držel zprávu o spoluvlastnictví, ale odmítl 
jsem je). Nedávno jsem se také zasnoubil 
s mladou Izraelitkou, kterou jsem velmi mi
loval. K tomu ještě připočtu pocity sebe
lásky a v lastn í důstojnosti: ostře jsem 
protestoval proti obrácení mého bratra a 
pracoval jsem intenzívně, abych podpo
roval mé soukmenovce.

Následovaly pak další otázky v kano
nickém procesu, které se týkaly Alfonsova 
studia . (Řekl, že po ukončení Královského 
kolegia ve Štrasburku ukončil práva v Paří
ži.) Na otázku, zda-li nepodléhá bujné fan
tazii a zda-li není lehkověrný, odpověděl: 
"Vždy jsem se posmíval všem zjevením a 
nevěřil jsem ani v zázraky Starého zákona." 
Konečně padla otázka týkající se jeho pro
žitku dne 20. ledna. Odpověděl: "Šel jsem 
do kavárny Buon Gusto na Španělském 
náměstí, abych se podíval, co píšou v novi
nách. /.../ Odešel jsem z kavárny a setkal 
jsem se s baronem panem Teodorem de 
Bussieres v ulici Condotti. Nabídl mi, abych 
nasedl do jeho povozu, ve kterém byla 
jeho manželka. Před projížďkou se zastavil 
ještě na chvíli v kostele sv. Ondřeje "delle 
Fratte". Když jsem uviděl přípravy k pohřbu, 
zeptal jsem se pana de Bussieres, kdo zem

řel. Odpověděl mi, že zemřel kníže de La 
Ferronays, kvůli čemuž jej vidím tak moc 
smutného. /.../ Když jsem se procházel po 
kostele a postavil se k věcem připraveným 
k pohřbu, pocítil jsem náhle nějaký neklid 
a viděl jsem se jakoby byla kolem mne 
nějaká rouška. Kostel se mi zdál celý tmavý 
s výjimkou jedné kaple, ve které se kon
centrovalo všechno světlo. Když jsem po
vznesl oči k té kapli, uviděl jsem na oltáři 
živou, velkou, majestátní, překrásnou a mi
losrdnou Nejsvětější Marii Pannu, přesně 
takovou, jaká se nachází na zázračné me- 
dailce Neposkvrněného Početí."



19. ÚNORA 1842

Když jsem Ji uviděl, padl jsem na ko
lena na místě, na kterém jsem se nacházel. 
Zkoušel jsem  n ě k o lik rá t p o h lé d n o u t 
na Nejsvětější Pannu, ale Její záře a také 
úcta k Ní mi to nedovolovaly, což mi nepře
káželo vnímat skutečnost zjevení. Pohlédl 
jsem na Její ruce a uviděl jsem na nich 
projev odpuštění a milosrdenství, i když mi 
Nejsvětější Panna neřekla ani slovo, v Její 
přítomnosti jsem pochopil hnusnost stavu, 
ve kterém jsem se nacházel, obludnost hří
chu, krásu katolického náboženství, jed
ním slovem, pochopil jsem všechno. Když 
se pan de Bussieres vrátil, našel mne jak 
klečím s hlavou opřenou o zábradlí kaple, 
kde se zjevila Nejsvětější Panna, se slzami 
v očích. Neuvědomoval jsem si, jak jsem 
se sem dostal, když jsem předtím stál na 
druhé straně kostela, která byla oddělena 
od kaple věcmi, připravovanými k pohřbu. 
Když jsem plakal, pociťoval jsem vděč
nost vůči Nejsvětější Marii Panně a soucit 
s mou rodinou, pohrouženou v temnotách 
judaismu, s heretiky a hříšníky. Pan Teodor 
de Bussieres mne málem pozvedl. Tehdy 
jsem mu řekl, s pláčem ohledně pana de 
La Ferronays: "Ó, jak se ten pán za mne 
modlil!" Několikrát se mne vyptával, ale 
pro své rozrušení jsem nemohl nic říci.

Když mne vyvedl ven z kostela, zeptá! se 
mne, kam chci jet. "Odvezte mne, kam 
chcete," řekl jsem, "po tom, co jsem viděl, 
vás budu poslouchat." "Ale co  jste viděl?" 
zeptal se. "Nemohu vám to říci, zavezte 
mne k nějakému zpovědníkovi a já mu to 
řeknu na kolenou, pokud mi dovolí." Za
vedl mne do kostela Ježíše (del Gesu), 
k otci de Villefortovi z Tovaryšstva Ježíšo
va, kterému jsem všechno řekl v přítom
nosti pana Teodora de Bussieres. / „ , /  Další 
otázky v kanonickém procesu se týkaly 
jeho křtu. Kdy o něj poprosil a jak se na něj 
připravil. Jedna z posledních otázek byla,

zda-li nemá nějaké pochybnosti anebo 
nelituje, že se nechal pokřtít. Odpověděl: 
"Nejen, že nemám žádné pochybnosti ani 
toho nelituji, ale po svém obrácení proží
vám mně dosud neznámý pocit pokoje, 
který stále přetrvává. Pocítil jsem také hlu
boký soucit s tolika nešťastníky, kteří žijí 
v temnotách bludů a především s židy, 
mými bratry."

Maria Alfons Ratisbonne vstoupil za ně
kolik měsíců po křtu do Tovaryšstva Ježí
šova, kde v r. 1848 přijal svátost kněžství. Po 
obdržení povolení od papeže Pia IX. ode
šel z řádu jezuitů a spolu se svým bratrem 
Teodorem založil dva nové řády, Matky 
Boží Siónské a Siónských otců, za účelem 
obrácení židů. V roce 1855 odjel do Pa
lestiny, kde strávil zbytek života v apoštol
ské a charitativní práci. Zemřel 6. května 
1884 v Ain Karim.



DOBÝT CELÝ SVĚT PRO 
KRISTA - (evangelizace)

Před 75 lé ty  v roce 1 9 1 7  sv.
M axm ilián za lo ž il  R ytířstvo  Ne

poskvrn ěn é (MI) a  stan ov il jeh o  cil: 
- úsilí o obrácení všech  sk rze  k a ž
dého jed n o tlivc e, k te ř í to to  obrá
ceni potřebují, a o posvěcen í k a žd é  
lid sk é  duše, k te rá  ex istu je  a  bude  
ex is to va t bez ž á d n ý c h  výjim ek. 
Jednalo  s e  m u o z ísk á n í pro  K ris
ta, co m ožná nejdříve, celého svě
ta. 'Pro tento cíl," říka l, "žijeme, 
pracujem e, trpím e a s  pom ocí Ne
poskvrn ěn é p ro  něj zem řem e."

V tomto jubilejním  roce MI se m á
me hlouběji zamyslet nad naším  apo
štolským cílem a  uvažovat o pros
tředcích k  jeho úspěšném u uskuteč
nění. Budem e to dělat ze zorného úh 
lu II. V atikánského koncilu a  nedávno

vydané encykliky "Mise Vykupitele" a 
také příkladu sv. Maxmiliána.

II. Vatikánský koncil připomněl 
všem, že "Kristus je  světlem národů" 
(LG1), "jediný Prostředník a cesta 
spásy" (LG14), a  že "Církev je  všeo
becnou svátostí spásy" (LG48), a  p ro
to je  "nutná ke spáse" (LG14). Zdů
raznil, že Církev je "misijní ve své 
podstatě" (AG2). A navíc "celá Církev 
je  misijní": "dílo evangelizace je  zá
kladním  úkolem  Božího lidu" (AG35),



nejen biskupů a  kněží, 
ale všech věncích.

"Je třeba všem lidem 
odvážně a rozhodně zvě
stovat živého Boha v J e 
žíši Kristu, který byl po
slán  pro spásu  všech, 
aby nekřesťané působe
ním D ucha svatého uvě
řili a obrátili se z vlastni 
vůle k Pánu a  upřím ně 
k Němu přilnuli, proto
že On js a  "cestou, prav
dou a  životem" (J 14,6), 
všechny jejich duchovní 
touhy uspokojuje a do
konce nekonečně převy
šuje" (AG13). Koncil vě
noval také m noho po
zornosti otázce sjedno
cení křesťanů. Církev, 
kterou založil K ristus, 
"přetrvává v Katolické 
Církvi, vedené n ástu p 
cem Petra  a  b iskupy, 
k teří s n ím  zů s táv a jí 
v jednotě, i když mimo 
jeho s tru k tu ru  se n a 
cházejí četné prvky po
svěcení a  pravdy, které 
jsou  sku tečným i dary 
Kristovy církve, nutícím i 
ke k a to lické  jedno tě"  
(LG8). O tu to  jednotu  je 
nutno usilovat zlepšová
ním vzáj emných poměrů 
s "o d loučeným i b r a 
try" veden ím  d ia logu  
s úctou k osobám a zá
roveň s věrností k  prav
dě modlíce se o jednotu  
a především žijíce stále 
více v duchu evangelia

(srov. UR7).
Zdálo se, že po kon

cilu stoupne záj em věří
cích o obrácení a  po
svěcení světa. Bohužel, 
mnoho katolíků zůstává 
nadále podivně ochrnu
tých. Papež J a n  Pavel II. 
si s těžu je  v encyklice 
"Mise V y k u p ite le” n a  
o s la b e n í k ře s ť a n s tv a  
v m is i jn í  h o r liv o s ti 
v období nového křes
ťanského jara . Do znač
né m íry toto ochrnutí 
pram ení z chybného vy
světlován í konciln ího  
učení. MI m á všem otví
ra t oči a  srdce k pocho
pení důležitosti evange
lizace světa a  dávat dob
rý  p řík lad  apošto lské  
horlivosti.

Někteří se nehrnou 
k  apoštolátu, aby neu
ráželi svobodu bližního. 
Známe stanovisko Pavla 
VI. k  takovému postoji: 
"Je tedy zločinem proti 
svobodě bližního hlásat 
s radostí Dobrou zvěst, 
kterou jsm e přijali skrze 
Boží m ilosrdenství? A 
proč tedy jenom  lež, chy
by a  pornografie mají 
právo být šířeny a  bohu
žel často  i vnucovány 
skrze ničitelskou propa
gandu hrom adných sdě
lo v ac ích  p ro s tře d k ů , 
shovívavost práva, bo- 
jácn o st dobrých a  opo
vážlivost zlých?" Naši

bratři mají právo obdr
žet od n ás  zvěstování 
Dobré zvěsti o Spáse 
(EN). Mnoho zla působí 
špatně chápaný - v roz
poru s duchem koncilu - 
e k u m e n ism u s . Č iní 
lhostejným k pravdě a 
k ind iv iduáln í osobě, 
která je pro Boha nej- 
cennější. Ano, p ř is tu 
pujme s úctou k jiným 
křesťanům, učme se do
ceňovat to, co oni dělají 
ve skutečném  evangelij
ním  duchu. Ale nikdy 
n ezap o m ín e jm e , že 
"pravda je  jen  jedna, "jak 
to zdůrazňoval stále P. 
Kolbe, a také, že její pl
nost je jen  v Katolické 
C írkvi. E k u m e n ic k é  
h n u tí, ja k  řekl papež 
v minulém roce v obdo
bí týdne modliteb za jed 
notu křesťanů, "vyžadu
je... postoj náboženské 
poslušnosti k příkazům 
obsaženým  v Evange
liu," a  dialog by se měl 
u sku tečňova t v úctě 
k celistvosti víry."

Nečekejme také na  
hromadné smíření s j i
nými církvemi, když to
lik  je jic h  č le n ů  h le 
dajících pravdu se zají
m á o Katolickou církev. 
Podejme jim  pomocnou 
ruku!

N ěk teří by  c h tě li 
omezit působení Církve 
na  starosti o chleba, m ír



a svobodu. Bezesporu, 
zanedbávání těchto věcí 
by bylo v rozporu s při
kázáním lásky k bližní
mu. Ale kdyby Církev 
omezila jen  n a  toto své 
poslání, ztratila by dů
vod k existenci. Tímto 
p ro h lá še n ím  p o tv rd il 
Pavel VI. prvenství du 
chovního poslání Církve 
(srov. EN). Když budem e 
hledět n a  člověka pouze 
z hlediska jeho horizon
tálního rozměru, bude
me m u ubírat n a  výz
nam u. Toto zdůrazn il 
Ja n  Pavel II., když řekl: 
"Ježíš přišel, aby nám  
přinesl spásu zahrnu- 
jící celéh o  člověka a 
všechny lidi, která jim  
otevírá cestu  k přijetí 
Božího dětství. V Něm 
a skrze Něho jsm e vysvo
bozeni od veškerého od
cizení, pobloudění, od 
zotročení skrze moc hří
chu a smrti." (RM 11) 
Kard. De Lubac říkal, že 
kdo pohrdá Ježíšovým 
evangeliem, k teré zvě
s tu je  C írkev, p o h rd á  
sám sebou.

J s o u  je š tě  takov í, 
kteří omlouvají svou p a
sivitu učením  koncilu, 
že 'Věčné spásy mohou 
dojít ti, kteří bez vlastní 
viny nepatří k  Církvi, ale 
snaží se o to, aby plnili 
vůli Boží, tak  ja k  ji poz
nali (LG 16). Nesmíme

však zapomínat, že Kris
tus, který zná nejlépe ve
lik o st Božího m ilo sr
denství, přikázal svým 
učedníkům , aby všem 
zvěstovali evangelium . 
Máme se rozdělit o tento 
poklad víry a  lásky, kte
rý nám  přináší užitek od 
okamžiku svatého křtu. 
Církev a v ní každý křes
ťan nemůže schovávat a 
nechávat pro sebe toto 
bohatství, které obdržel 
z Boží dobroty, aby je 
předal všem lidem,"(RM 
11) V jiném  případě ris
kujeme svou spásu. "Bě
da mi zvolal sv. Pavel - 
k d y b y ch  n ezv ě sto v a l 
evangelium." (IKor 9,16)

U příležitosti speciál
n í b isk u p sk é  synody, 
k terá  připom íná n aše
m u světadílu křesťan
ské kořeny, m ěsíčn ík  
"30 Giomi (č. 11,91) uvá
dí: 'Vtělení Božího Syna 
není pohádkou, je  sku
te č n o s tí očekávanou , 
k te ro u  js m e  d o s ta li  
zdarm a, je  skutečností, 
se k terou  se můžem e 
setkat a  kterou můžeme 
p o zo ro v a t ta k é  d n es  
stejně jako před dvěma 
tisíci léty a  po dobu těch
to dvou tisíc let. A právě 
tato skutečnost opravdu 
zajímá a hýbe a člově
kem bez rozdílu zda-li se 
jedná o Evropana, či ni
koliv." N epřehlédněm e

s m u tn o u  s k u te č n o s t  
současného světa, který 
se dostal n a  pokraj pro
p a s t i ,  když se  z a č a l 
vzdalovat od Ježíše Kris
ta. Musíme vydávat svě
dectví, že Bůh ve své  
bezm ezné lásce přišel 
na svět, aby nás za
chránil. "Jenom svědec
tví o Světle a  Lásce, které 
n ás  vytrhují z nicoty, 
mohou o třást se součas
ným člověkem, jenž se 
narkotizuje m noha růz
nými způsoby, aby utekl 
do prázdnoty... V jiném  
případě se tito lidé obrátí 
k hinduism u, budhis- 
m u anebo k New Age, 
kde dochází ke zmaření 
lidské osoby." Toto n a 
psal ve zmíněném čísle 
30 Giomi" známý p ra 
voslavný teolog Olivier 
Clément. Nezapomínej
m e ta k é  n a  o fensívu  
islám ského fundam en- 
talism u a  n a  sektářský 
proselytismus, kterém u 
velm i n ap o m áh á  lho 
stejnost katolíků.

Když si toto všechno 
uvěd o m ím e, m u s ím e  
spolu s p. Petrem Rossa- 
no (+199 lr) rektorem la
te rá n s k é  u n iv e rz ity  
prohlásit: "Evangeliza
ce, misse, hlásání, vydá
vání svědectví, domluva, 
učení, katecheze, toto 
všechno, zůstává v Cír
kvi nezměněno.”



Samozřejmě, že v souladu s deklarací 
N ostra ae ta te  (o vztazích Církve 
k  nekřesťanským  náboženstvím) se 
to to  všechno  m usí u sk u te č ň o v a t 
v bratrském  dialogu, plném úcty a 
porozumění.

Sv. Maxmilián je pro nás sk u 
tečným příkladem apoštolské horli
vosti. Proniknutý Kristovou pravdou 
a  bohatstvím  církevních pokladů, ze 
k terých  hodně čerpal, plný lásky 
k bližním, hořel touhou po spáse d u 
ší. Tato horlivost jej přiměla k  oběto
vání se pro nemocné v Zakopaném, 
kde se sám  léčil, k dialogu s pastory 
a  m istry zednářských loží, k  apošto
látu  mezi spolucestujícími. Vlivem té
to horlivosti začal před 70 léty vy
dávat Rytíře Neposkvrněné a  v roce 
1930 se vydal jako m isionář do J a 
ponska a  ve válce plnil kněžské poslá
ní v bun k ru  smrti.

"Já žiji jen  pro duše," vysvětloval. 
6. března 1938 se měl zúčastnit ber
línského kongresu Poláků v Němec
k u . D ostav il se v ša k  tep rv e  n a  
tiskovou konferenci po skončení kon
gresu. Když m u jeden z účastníků 
vyčítal toto zpoždění, řekl: "Co znam e
n á  jeden celý Kongres ve srovnání 
s jednou duší!" Pak se vysvětlilo, že 
se stara l o jednu  zbloudilou duši, kte
rou náhodně potkal v domě, ve kte
rém  bydlel.

10 let po blahořečení P. Kolbeho 
připomněl papež J a n  Pavel II. Rytířs
tvu Neposkvrněné jeho ideál: zcela 
se zasvětit pro Království Boží za 
ú čelem  záchrany duší skrze  
Neposkvrněnou Marii." A vyzval nás, 
abychom "se stále větší horlivostí a  
angažováním se" žili tento ideál dle

vzoru našeho zakladatele. Zdůraznil, 
abychom tak  jako on milovali pravdu. 
"A Pravdou doplnil - je Kristus, 
kterého poznáváme, následujeme a 
vyznáváme." Přijměme tuto vůli Sv. 
Otce do svých srdcí.

Papež by chtěl, aby se všichni věr
ní podíleli na  apoštoláte. "Na prahu
III. tisíciletí - takto končí svou misijní 
encykliku - je  celá Církev pozvána 
k  hlubším u prožívání Kristova ta 
jemství a  ke spolupráci n a  díle spásy. 
Uskutečňuje to s Marií a  tak  jako 
Maria, která je pro Církev M atkou a 
vzorem..." (RM)

Rytíř Neposkvrněné
V tomto článku bylo použito materiálů obsažených 

v dokumentech II. Vatikánského koncilu, v ádhortaci Pavla 
VI., Evangelii Nuntiandi a encykliky Jana Pavla II. Re- 
demtoris Missio.



Bůh ve své nevyslovitelné dobrotě vyvolil od věčnosti Pannu Marii, naši Matku, právě 
pro toto období nevěry, nenávisti a zmatků, aby nás uchránil před hrozným utrpením 

a věčným zavržením. Neposkvrněná plní toto své poslání jako pravá Matka každého z nás, 
Matka, která své děti miluje, která je chce chránit a vést ke zdroji věčné radosti. Sama 
však nemůže své děti zachránit, protože naráží na svobodnou vůli každého z nás. Nemůže

nás ani zachránit, ani zjednat mnohé milosti, když my
nebudeme ochotni 
spolupracovat na 
díle spásy.

Zároveň je vy
bídla, aby přinášely 
oběti jako náhradu 
za potupy, rouhání a
lhostejnost, které urážejí Nejsvětější Trojici. Panna Maria 
svých zjeveních prosila děti o modlitbu růžence a také aby 
přinášely oběti za obrácení hříšníků a za nápravu hříchů spáchaných proti Bohu.

Připom eňm e si 
nyní, co se událo 
před 75 lety ve Fati
me v Portugalsku. 
Zde se z jev ila  
Panna Maria třem 
dětem , desetile té  
L ucii Santosové, 
devítiletému Fran
tišku Martovi a jeho 
sed m ile té  sestře  
H yacinte, celkem  
šestkrát, vždy 13. 
každého  m ěsíce.

Ještě před těmito 
zjeveními navštívil 
děti anděl, který je  
p o žá d a l o mo
dlitbu za hříšníky: 
"Můj Bože, věřím 
v Tebe, klaním se 
Ti, doufám v Tebe, 
miluji Tě! Prosím 
Tě za odpuštění 
pro Ty, kteří ne
věří, T obě se 
neklaní a nemilují 
Tě."

Dne 13. července ukázala Neposkvrněná dětem peklo a pak řekla: "Viděli jste peklo, 
kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh ve světě zavést 
úctu k mému Neposkvrněnému srdci. Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší 
se zachrání a bude mír. Válka se chýlí ke konci. Nepřestanou-li však urážet Boha, 
vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutější válka. Až uvidíte noc ozářenou nezná-



mým světlem (25. leden 
1938 polární záře), vězte, 
že to je velké znamení, kte
rým Bůh dává najevo, že 
potrestá svět za jeho zloči
ny válkou, hladem, proná
sledováním Církve a sva
tého Otce. Aby se tomu za
bránilo , přijdu požádat 
o zasvěcení Ruska mému 
Neposkvrněnému srdci a 
o smírné svaté přijímání 
o prvních sobotách v mě
síci. Jestliže lidé mé přání 
splní, Rusko se obrátí a bu
de mír. Jestliže ne, rozšíří 
Rusko své bludy po světě 
a vyvolá tak války a pro
následování Církve. Dobří 
budou mučeni a svatý Otec 
bude muset mnoho trpět, 
různé národy budou zniče
ny. Ale nakonec bude 
triu m fo v a t mé N epo
skvrněné srdce. Svatý Otec 
mi zasvětí Rusko, to se 
obrátí a světu bude dopřán 
na nějakou dobu mír. Por
tugalsko si zachová svou 
víru, atd... Toto neříkejte 
nikom u. Františkovi to 
však můžete říci. Když se 
budete m odlit růženec, 
opakujte po každém desát
ku: "O můj Ježíši, odpusť 
nám naše hříchy, uchraň 
nás pekelného ohně a při
veď do nebe všechny duše, 
zvláště ty, které toho nejví
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ce potřebují."

Teprve po 
s k o n č e n í  
těchto zjevení 
v y p u k l a  
v Rusku re
voluce, která 
nebyla namí
řena p ro ti 
carskému ab- 
s o lu t i s m u ,  
ale proti de- 
m o k ra tic k é  
vládě p re 
m iéra Ke- 
r e n s k é h o .
Počínající de
mokracie by
la zničena a 
místo ní byla 
n as to len a  d ik ta tu ra . 
Hlavním cílem revoluce 
byla však vzpoura proti 
Bohu. V předvečer revo
luce, d v an ác t dnů po 
p osledn ím  fa tim ském  
zjevení prohlásil Lenin v 
kruhu svých nejbližších 
spo lup racovn íků : "Při 
revoluci nejde jen o Rusko. 
Na Rusko kašlu. Rusko je 
jen přechodné stadium 
k vypuknutí světové revo
luce k ovládnutí celého 
světa. Milejší je mi milio
nář, anebo kap ita lista , 
který popírá existenci Bo
ha, než dělník, anebo rol
ník, který v Boha věří...

Nyní budeme zacházet se 
všemi nemilosrdně a zničí
me všechno, co existuje, 
abychom na těchto tros
kách  vybudovali svůj 
chrám." Pozoruhodný je 
zde pojem, kterým diktátor 
popisuje a vyjadřuje to, co 
chce budovat: "Svůj 
chrám". Je to jakoby proti
váha Božího chrámu a 
všech těch náboženských a 
morálních hodnot, které li
dé uznávali a chránili celé 
tisíce roků a které měly 
svého garanta v Bohu. "To 
je nové evangelium, které 
bolševický a ateistický ko
munismus nabízí lidstvu



jako poselství spásy a zá
chrany! Systém bludů a lži
vých závěrů, který odpo
ruje jak zdravému rozumu, 
tak i zjevení Božímu. Zna
mená zřícení každého 
společenského řádu, zni
čení jeho nejhlubších zá
kladů! Nechápe skutečný 
původ, povahu a cíl státu! 
Znamená zničení práva, 
zničení hodnot, zotročení 
lidské osobnosti." Tak 
popsal b u d o v án í "Le
ninova chrámu" deset let 
později papež Pius XI. ve 
své encyklice "Divini Re- 
demptoris". Leninova teo
rie změnila Rusko v první 
ateistický stát ve světě a 
ruském u národu, který 
toužil po svobodě, uvalila 
na krk jařmo tyranie, kte
rou svět dosud nezažil. 
Rusko bylo prvním stá
tem, kde byl již v roce 
1920 legalizován potrat. 
Došlo zde k převrácení 
hodnot. Život člověka měl 
menší hodnotu než cokoliv 
jiného, co mohlo posloužit 
této zvrácené ideologii. 
Proto revoluce v Rusku po
hltila 60 miliónů nevin
ných lidských bytostí, 
často krůtě umučených. 
(V tomto počtu nejsou za
hrnuty vraždy nenaroze
ných dětí.) Zlo, které zde

dek hříchů, které lidé spá
chali. Čím více hříchů, tím 
více zla na zemi, která mů
že přibírat tyto katastrofál
ní rozměry... A opět čím 
více lidí se obrací v mo
dlitbě k Bohu a přináší obě
ti jako náhradu za spáchané 
hříchy, tím více zde může 
triumfovat Neposkvrněné 
srdce Panny Marie a vítězit 
civilizace lásky, o které se 
často zmiňuje Jan Pavel II. 
Zde v tomto duchovním 
boji se počítá každý jed
notlivec. Někdy jediný člo
věk může svým rozhodnu
tím plnit vůli Boží, převážit 
rameno vah na stranu dob
ra a uchránit celé město, 
národ, anebo i celý svět 
před nesmyslným utrpe
ním. Tak velkou odpověd
nost vložil Bůh na ramena 
každého z nás. Dokážeme 
tuto odpovědnost brát váž
ně a začneme usilovat více 
o naplnění vůle Boží ve 
svém životě?

V této době prožíváme 
naplnění tohoto Mariina 
proroctví z Fatimy. 25. 3. 
1984 Jan Pavel II. spolu 
s biskupy zasvětil Rusko 
N eposkvrněném u srdci 
Panny Marie, jak o to žáda
la Matka Boží při zjevení, 
které měla Lucie dne 13.- 
14. června r. 1929. Za rok

vládlo, se šířilo po celém 
světě. V různých částech 
světa vypukly b ratovra
žedné války, které opět 
způsobily smrt dalších mi
liónů lidí.

Nesmyslné vraždění za
chvátilo bývalou Jugoslá
vii, která byla vybudována 
podle teorie Leninovy a 
dosud zde mají hlavní slo
vo lidé, kteří se touto teorií 
řídí. Všemu tomuto ne
smyslnému utrpení by bylo 
možno zabránit, kdyby lidé 
vzali vážně to, co nám Pan
na Maria řekla. Toto zlo 
přišlo na svět jako důsle-



(30 tomto zasvěcení umírá 
Ceměnko. Jeho nástupcem 
se stává Michail Sergejevič 
Gorbačov, který začíná re
voluci v revoluci. Ateistic
ký komunismus v Rusku a 
ve státech zotročených tou
to Říší zla se začíná hroutit. 
Dochází zde ještě k odporu 
starých struktur, které chtě
jí násilím uchopit moc. Ta
to jejich nezdařená snaha 
o puč se bortí pod nohou 
Mariinou dne 22. srpna 91 
ve svátek Panny Marie 
Královny. Koncem roku 
1991 Sovětský svaz přestá
vá existovat. Říše zla byla 
zborcená. Maria dodržela 
svůj slib.

Když se v roce 82 jeden 
kněz zeptal sestry Lucie na 
budoucnost Ruska, odpo
věděla mu celá proniknutá 
velku radostí: "Panna Ma
ria se nebojí o Rusko." Zce
la jinak reagovala při otáz
ce týkající se osudu západ
ní Evropy. Na chvíli zml
kla a její tvář zesmutněla.

L en in o v a  rev o lu c e , 
k te rá  byla exportována 
do celého světa, nadále 
existuje. Již ne v podobě 
marxismu- leninismu, kte
rý už nikdo normálmě my
slící nebere vážně. Tato 
revoluce se snaží o to, co

bylo hlavním cílem Leni
nových snah. O vymýcení 
Božího řádu a vybudování 
lidského chrámu jako pro
tiváhy chrámu Božího. 
Tento chrám se již nebu
duje násilím, ale lžemi a 
podvody, které mají obel
stít naše svědomí. Otec lži 
usiluje takto opět nad námi 
zavládnout a tak nám při
pravit utrpení, hanbu a 
smrt. V důsledku těchto lží 
namířených proti Božímu 
řádu je každoročně na naši 
zeměkouli vražděno 60 
mil. našich nenarozených 
bratří a sester, stovky tísíc 
umírají na AIDS, rodiny se 
bortí, děti jsou vychovává
ny v domovech a v neúpl
ných rodinách, roste krimi
nalita, prostituce, narko
manie, egoismus, konsu- 
mismus, příroda je nemi
losrdně devastována. Od
plata za tyto kruté zločiny 
dolehne také na nás, pokud 
se proti této revoluci zla 
nevzepřeme v sile Ducha 
svatého. Bůh ve své pro
zřetelnosti zavádí na světě 
úctu k Neposkvrněnému 
srdci Panny Marie, která je 
služebnicí Ducha svatého. 
Ona nás chce zachránit 
před hrozícími katastrofa
mi. Potřebuje však k tomu 
naši spolupráci. Budeme

lhostejni k šířícímu se zlu 
a počkáme, až na vlastní 
kůži budeme prožívat po
dobné utrpení, které již 
zakusili v Rusku? Anebo 
vezmeme poselství Panny 
Marie vážně a s růžencem 
v ruce se zasvětíme jejímu 
Neposkvrněnému srdci, 
abychom také mohli přiná
šet oběti Bohu příjemné ja
ko náhradu za potupy, 
rouhání a lhostejnost, které 
Ho urážejí?!

Lukáš Maria Koch

Panna Maria doporučuje na 
odvrácení tohoto zla smírné svaté 
p ř ijím á n í (po k a jíc í  p říp ra vě  
přistoupit ke svátosti smíření a pak 
přijm out Tělo Páně s úmyslem  
usm ířit Božské srdce spojené 
s Neposkvrněným srdcem Panny 
Marie) o devíti prvních sobotách 
v měsíci. V tyto dny Panna Maria 
prosí o modlitbu růžence (alespoň 
5 desátků) a o 15minutové rozjí
m áni zbývajících růžencových 
tajemství. Kdo rozjímat neumí, 
může po tuto dobu číst o růženco
vých tajemstvích.



Pod titulem "Práva nadevšechno" zveřejnila skupina evangelických křesťanů z Drážďan, 
mezi nimi také evangeličtí teologové, v polovině padesátých let memorandum o mariánské 
úctě v evangelické církvi. Memorandum bylo uveřejněno v časopise "Una Sancta", č. 2/1956. 
Uvádíme zde jeho část, která se týká zjevení Matky Boží v Lurdech a ve Fatimě:

'Uctívání Panny Marie, které sahá do prvních 
staletí křesťanství a v katolické církvi až do 

dnešních dnů stále pokračuje, dostalo ze zjevení 
stimul. Tento stimul dosahuje vrcholu, když papež 
Pius XII. vyhlásil 'mariánský rok". Objektivní a ne- 
předpojatá kritika stojí v Lurdech, ve Fatimě a na 
jiných místech mariánských zjevení před nadpři
rozenými skutečnostmi, které úzce souvisejí 
s Pannou Marií a pro které prostě neexistuje 
žádné přirozené vysvětlení bez rozdílu, zda-li 
jde o její zjevení, anebo pozdější zázračné 
vyslyšení modliteb na její přímluvu.

Víme, jak přísně vědecky zkoumají také 
nekato lič tí lékaři zázračná uzdravení 
v Lurdech a ve Fatimě a jak dlouho trvá, než 
se katolická Církev rozhodne vyhlásit uzdra
vení za zázračné. V Lurdech uznali dosud 
lékaři 1 200 uzdravení 'lékařsky nevysvětli
telné'. Z tohoto počtu katolická Církev uznala 
jako "zázračné" jen čtyřicet čtyři uzdravení, 
které jsou zřetelné a zcela jednoznačně za 
hranicí lékařské vědy. Ve Fatimě se také uzná
vá jen nepatrná část uzdravení za skutečně 
zázračná. Hlavními podmínkami tohoto uzná
ní jsou absolutní náhlost a úplnost uzdravení 
při předchozí vědecky potvrzené nevy- 
léčitelnosti, která musí být potvrzená také 
objektivními vyšetřovacími metodami. K vyšetřo
vání případů mají přístup všichni lékaři, bez ohledu 
na jejich vyznání anebo světonázor.

Jaký význam mají tato znamení z nebe 
v Božím plánu spásy? Nejde zde Bůh přesvědči
vým způsobem na setkání s moderní nevěrou? Jak 
se bude moci ospravedlnit nevěřící, který ví 
o těchto skutečnostech a přesto nadále zů
stává nevěřícím? Anebo neprocházíme kolem 
bez povšimnutí, bez toho, abychom vzali v úvahu 
možnost toto všechno prozkoumat seriózně a bez 
předsudků? Jsou to skutečnosti, které může 
křesťan ignorovat jen proto, že se dějí v kato
lické a ne v evangelické církvi? Nejsou to snad 
mnohem víc skutečnosti, které nás nutí, abychom 
znovu přijali Matku Boží také do evangelické 
církve?

Když Maria ve svých zjeveních mluví k světu, 
může se to dít jen v souladu s Boží vůlí. Nejedná 
se o nejsmutnější omyl, když před tím zavíráme



oči? Můžeme my, němečtí evan
gelíci, setrvávat vůči těmto sku
tečnostem ve svém odmítání ane
bo lhostejnosti? Má všechno sou
časné dění stále více a více upa
dat do závislosti na mocnostech 
temna bez toho, že bychom se 
chopili této Bohem dané moci svě
tla pro naši spásu? Nevyplývá 
snad z toho všeho, že Maria má 
nesmírně důležitý úkol v našem 
současném dění? Nevyplatí se 
tento problém znovu prozkoumat 
a neodmítat jej bez povšimnutí jen 
z obvyklého a starého odporu ke všemu, - k naši 
škodě a ke škodě celého světa -, co souvisí s kato
lickou Církví? Odpovědnost leží na nás, kteří máme 
skutečnosti zkoumat a ne je přehlížet a umlčovat. 
Dnes, když se jedná o bytí a nebytí křesťanství 
v tom anebo v onom státě, by bylo vrcholnou 
nezodpovědností neposlouchat hlas Boha, který 
mluví k světu skrze Marii, jen proto, že ten hlas 
k nám proniká skrze katolickou církev. Rozhodně 
nesmíme tyto věci v naší církvi úplně zamlčovat!

Musíme je zkoumal bez předsudků, nezaujatě, 
důsledně a bez odkladu, protože záhuba nám už 
klepe na dveře a je možné, že když budeme igno
rovat a nebudeme následovat hlas Božího posel

ství skrze Marii, mohli bychom odmítnout zá
chrannou ruku, kterou nám nebe ještě jednou podá
vá.

'Když se tato zjevení nedají vyvrátit, tak z nich 
musíme vyvodit všechny důsledky.'

Na závěr autoři memoranda konstatují: "Ne 
Luther ani reformace, ale až fanatickou nená
vistí vůči všemu katolickému naplněni evange
ličtí teologové v období po třicetileté válce a 
v období osvícenství, ničícím víru v roce 1750, 
vyhnali Nejsvětější Matku Boží z evangelické 
církve a oloupili tak evangelickou víru o její 
vroucnost."

z knihy "Zabiji pastýře” od Šebestiána Labo
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sílačku!" Nějaký 
pravoslavný posla
nec říká: "Máme
jednu vysílačku." 
Byla to vysílačka 
darovaná hnutím 
"Pomoc církvi 
v nouzi". Ihned ji 
začali hledat, 
s pomocí důstojní
ků a techniků le
tectva byla tato 
vysílačka dána do 
provozu. ZA ŠEST 
NEBO SEDM HODIN 
MOHL BORIS JELCIN 
PROMLOUVAT K LIDEM 
V CELÉM RUSKU. PUČ 
ZTROSKOTAL.

Od té doby je 
vysílačka používá
na pro účely par
lamentu. Třikrát 
týdně, celkem osm 
hodin j e věnováno 
k vysílání nábo
ženských programů. 
POVOLENÍ K VYSÍ
LÁNÍ NÁBOŽENSKÝCH 
PROGRAMU BYLO NYNÍ 
SCHVÁLENO.

A ještě jedna 
podobná událost. 
Určitý vlivný Rus, 
ateista, jednou 
zaslechl rozhovor 
o fatimském zázra
ku. Ze zvědavosti

si přečetl o tomto 
zázraku podrob
nější informace. 
Při čtení žasl a 
rozhodl se, že udě
lá všechno pro to, 
aby ruská televize 
odvysílala dne 13. 
října přímý přenos 
z Fatimy, ve kterém 
by byly odpovědi na 
přímé otázky divá
ků. Chtěl, aby se 
všichni Rusové 
mohli seznámit 
s událostmi, které 
se odehrály ve Fa
time. Jeho přání se 
splnilo /!/.

V dnešním světě 
se všechno odehrá
vá s úžasnou rych
lostí. Dokonce no
vináři ma j í prob
lémy, aby všechno 
stačili sledovat. 
Ale Někdo všechno 
sleduje a dokonce 
všechno předchází! 
Je to náš Pán. On 
je stále Pánem dě
jin. On vládne nad 
všemi událostmi a 
všechno řídí. Něk
dy mu stačí zr
níčko písku, aby 
nepředvídaně změ
nil běh událostí.

1 /Londýnské "Nedělní novi
ny" ze dne 24. XI. min. roku 
psaly, že u příležitosti 74. výročí 
fatimských zjevení ruská tele
vize vysílala přímý přenos z fa
timských slavností. Mezi půl 
miliónem poutníků byla také 
skupina poutníků z Ruska, kte
rou vedl arcibiskup Tadeáš 
Kondrusiewicz z Moskvy.

přeloženo z "Notre Dame 
des Temps Nouveaux"
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Potvrzení tohoto již nyní ne
sporného faktu je úzce spjato 

s poznatky moderní vědy, zvláště 
pak s objevením dvoušroubovice 
DNA, do které je zapsána gene
tická informace člověka. Tato ge
netická informace, specifická pro 
druh Homo sapiens, rozhoduje 
o tom, že se po splynutí dvou 
zárodečných buněk vyvine jed
notlivec právě tohoto druhu. TUTO 
KOMPLETNÍ INFORMACI ZÍSKÁVÁ  
KAŽDÝ JEDINEC V OKAMŽIKU POČE
TÍ, KDYŽ DOCHÁZÍ KE SPOJENÍ GE
NETICKÉ INFO RM ACE SPERMIE  
S GENETICKOU INFORMACÍ ŽEN
SKÉHO VAJÍČKA V tomto okamži
ku vzniká zcela konkrétní jedinec, 
který má již vepsán ve svém ge
netickém materiálu všechny své 
vlastnosti, které se dědí, tj. barvu 
očí, barvu vlasů, celkový vzhled, 
intelektuální a také i charakterové 
vlastnosti. JE TO JEDINEC NEZAMĚ
NITELNÝ A NEOPAKOVATELNÝ, NA 
KTERÉHO SE TAKÉ VZTAHUJE PRÁ
VO NA ŽIVOT, ZAKOTVENÉ VE VŠEO- 
BECNÉ DEKLARACI LIDSKÝCH  
PRÁV. Tyto skutečnosti jsou neod
diskutovatelné. Je to pravda, kte
rou musíme respektovat, když ne
chceme, aby nás budoucí gene
race zařadily mezi Hitlery a Stali
ny.

V dějinách již mnohokrát byla

lidská důstojnost 
přiznávána lidem  
podlejiných kritérií. 

q  Kupř. podle barvy 
'  kůže, tělesné zdat

nosti, příslušnosti 
k určitému národu 
atd. Vždy se však 
jednalo o zcestné 
názory jedné skupi
ny lid í, které po
važovala druhou  
skupinu lid í za pře
kážku vlastní sebe

realizace, a proto si vymýšlela 
zdánlivě logické zdůvodnění 
k tomu, aby tuto nepohodlnou 
skupinu lid í mohla zlikvidovat. 
Moderní člověk již skoro všechny 
tyto ideologie odsoudil. Bohužel 
až na jednu. Tato současná ideo
logie, šíříc í se skoro po celém svě
tě, určila opět skupinu nepohodl
ných lidí, kteří nám brání v se
berealizaci. Jsou to ti nejmenší, 
nenarození. Jsou likvidováni ve 
velkém počtu pod záminkou péče 
o jejich blahobyt. Každé dítě má 
mít podle cíle této ideologie právo 
naroditse pouze jako chtěné. Sko
ro vždy jsou zabíjeni z nevědo
mosti, protože lidé, rozhodující 
o jejich osudu, podlehli této mo
derní ideologii, aniž měli možnost 
poznat celou pravdu. Nelze se di
vit, že tuto pravdu neznají, když 
u nás po dobu 40 let probíhalo 
propírání mozků, jehož cílem bylo 
odepírat lidskou důstojnost nejen 
těm nenarozeným, ale i dospělým 
jedincům.

Udivují nás však názory někte
rých našich kolegů, kteří se vy
jadřují k otázce umělých potratů a 
nerespektuji přitom ani vědecké 
poznatky +/ ani základní pravidla 
lékařské etiky ++/. Zarážející je ta
ké postoj hromadných sdělova
cích prostředků, které dávají

prostor pouze těmto ideologicky 
zm an ipu lovaným  pseu- 
doodborníkůma utvrzují tak větši
nu populace v bludech, které 
jsme podědili z období totality, 
namísto aby na základě vědecky 
podložené pravdy utvářely vědo
mí a svědomí národa. Chceme 
pevně doufat, že ta- to lhostejnost 
vůč i z a b íje n í nenarozených  
nepram ení pouze z chladné  
cynické úvahy, že nám již toto 
nebezpečí nahrozí, protože stu
dium zygoty, moruly, blastuly, em
brya a fétu, které každý z nás také 
ve svém nitroděložním životě pro
dělal, je už dávno za námi. V tom 
případě bychom se pravděpodob
ně ještě dožili své vlastní likvidace 
formou aktivní nedobrovolné eu- 
tanasie +++/. Lhostejnost zlo 
zmnožuje a dává mu sílu.

Lékaři iniciativ "pro Život"

+/ "Vývoj člověka začíná oplo
zením, tj. spojením ženské 
p o h la v n í buňky - v a jíč k a  
s mužskou pohlavní buňkou - 
spermií." /Z. Vacek Embryo
lógie pro pediatry - Učebnice 
pro lékařské fakulty, Praha, 
1987/
++/ část Hippokratovy přísa
hy: "... Způsob svého života 
zasvětím podle svých sil a 
svědomí prospěchu nemoc
ných a budu je chránit před 
každou úhonou a bezprávím. 
Ani prosbami se nedám poh
nout k podání smrtícího léku, 
ani sám k tomu nedám nikdy 
podnět. Stejně tak neposkyt
nu žádné ženě prostředek 
k vyhnání plodu. Zachovám 
vždy svůj život a své umění 
čisté a prosté každé v in y ...." 
+++/ likvidace pacienta léka
řem v případě, když lékař roz
hodne, že život pacienta ne
má smysl.
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Všichni jsme obelháváni. 
Většina lidí nedokáže rozeznat co 
je pravda a co je lež. Jako pravdu 
přijímají převážně to, co říkají 
všichni, co je stále opakováno. 
Ideologové fašismu prohlašovali: 
Stokrát opakovaná lež se stává 
pravdou. Uvědomovali si velmi 
dobře sílu propagandy. My víme, 
že lež zůstává vždy lží, ale 
stokrát opakovaná lež vzbuzuje 
v lidech dojem, že se jedná 
o pravdu. V tom je největší 
nebezpečí, protože pravdu potře
bujeme k životu. Ježíš řekl:

^\merická civilizace 
XX. století se velmi 
podobá aztécké civili
zaci na počátku 
XVI. století.
Tímto tématem se 
p o d r o b n ě  
z a b ý v a l  
k n ě z  
W i l i a m  
S m i t h.á̂  ä 
r e k t o r^ 
seminá
ře sv. Jo 
sefa new 
yorkské ar
cidiecéze na kon
ferenci Marián
ského roku, která 
konala 7. 5. 88 ve Fila
delfii. Této konferen
ce, kterou pořádalo hnutí 
Katolická jednota pro víru 
(Katolicy zjednoczeni dla 
Wiary) se zúčastnili kromě

a pravda vás

M aria  
může změnit

/  y f  v a  aas život

"Poznáte pravdu 
osvobodí."

Lež, kterou považujeme za 
pravdu nás přivádí do záhuby a 
stává se příčinou naší předčasné 
smrti zde na zemi a věčné záhuby 
na věčnosti.

N e p o s k v r n ě n á - I m m a c u l a t a  
přichází k nám. Chce nám přinášet 
Ježíše Krista, který prohlásil: 
"Já jsem Cesta, Pravda a Život". 
S Immaculatou k nám přichází 
život.

Redakce

jiných kar. Eduard Gagnon, 
předseda papežské rady, za
bývající se rodinou, Wanda 

Póltawska, člen téže ra
dy, a P. Jakub McCurry, 
františkán,národní ře

ditel Rytířstva 
Neposkvrněné ve 

Spoj e ných  
s t á t e c h  
amerických.

U v á d í m e  
některé my

šlenky přednáše
jících, protože 
se týkají také nás 

všech. Aztékové - uvedl 
P. Smith - měli doko

nale organizovanou společ
nost. Z hlediska technického 
rozvoje byla velmi pokro
ková. Tehdy budovali tak vy
nikající stavby, že dosud 
nejsme schopni pochopit, jak

W- s



to dělali. Ale měli jeden 
hrůzný zlozvyk. Obětovali 
modlám živé lidi. Každým ro
kem jejich doktoři - kou
zelníci obětovali více jak 
20 000 lidských životů. Bo
hužel, "my to děláme podobně 
- pokračoval dále p. Smith - 
a jsme zde více produktivní 
než oni, protože naši dokto
ři - kouzelníci, odborníci 
na nenarozené lidské oběti, 
vraždí stejný počet dětí bě
hem pěti dnů. Dříve Hip
pokratova přísaha oddělo
vala doktora - lékaře od 
doktora - kouzelníka. Dříve 
byla oddělena schopnost lé
čit od schopnosti zabíjet. 
V naší společnosti může ten
týž doktor léčit, anebo za
bít nenarozené dítě, hlavně 
když se mu za to zaplatí." 
To však zcela přesně cha
rakterizuje doktora kouzel^ 
nika.

P. Smith řekl dále, že 
toto zlo Aztéků zcela vymi
zelo po zjevení Matky Boží 
v Guadalupě. V období 7 roků 
od tohoto zjevení došlo 
k největšímu obrácení na 
křesťanství v dějinách lids
tva. Během těchto 7 let byl 
obětován poslední člověk 
z říše Aztéků. Přednášející 
prohlásil, že také nyní by 
se mohla Amerika v krátké

době osvobodit od zločinu 
zabíjení nenarozených, kdy
by se více lidí obrátilo 
o pomoc k Panně Marii.

Kard. Eduard Gagnon pro
hlásil, že "Církev nikdy ne
přestala důvěřovat rodině." 
Řekl, že když začal před 17 
léty pracovat v Radě, zabý
vající se rodinou, papež Pa
vel VI. jej žádal, aby tuto 
větu opakoval každému. Po
dotkl, že děti se učí od 
svých rodičů, jak Ježíš se
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učil od Marie. Kard. Gagnon, 
který má 12 sourozenců, 
ujistil, že matky, které za
světí své děti Kristu, i když 
musí v životě hodně oběto
vat, nejsou nikdy zklamané. 
"Když je zasvětí Kristu, On 
jim je odevzdá zpátky, pro
tože jsou Jeho." Paní dr. 
Wanda Póltawska, ředitelka 
Rodinného teologického in
stitutu v Krakově, chválila 
matky, které stejně jako 
Nejsvětější Matka, přetvá
řejí své domovy na ústředí 
šlechetnosti a svatosti. 
Zdůraznila, že matky plní 
své poslání nejlépe, když 
předávají svým dětem víru a 
své manžely vedou ke svá
tosti smíření a k Eucha
ristii. Dále uvedla: "Můžeme 
říci, že právě ženy přetvá
řejí celé lidstvo."

P. Jakub McCurry se za
býval "přetvářením kultury 
současného pokolení podle 
postavy Mariiny", o což usi
loval s takovým nasazením 
sv. Maxmilián Kolbe, zakla
datel Rytířstva Neposkvrně
né .

Jako osnova sloužila před
nášejícím encyklika "Matka 
Vykupitele", především její 
závěrečná slova o "velkém 
převratu", který byl způso
ben tajemstvím vtělení.

uprostřed kterého stojí Ma
ria. "Tento zvrat od pádu 
k povstání, od smrti k živo
tu je stálou výzvou pro lid
ská svědomí, aby člověk ne
upadl a v případě pádu, aby 
povstal." V tomto boji do
bra a zla je Blahoslavená 
Boží rodička Pomocnicí křes
ťanského lidu.

Maria může měnit náš ži
vot. Je nutno bezmezné Jí 
důvěřovat a být jejím způso
bilým nástrojem v těžkém bo
ji proti mocnostem temna, 
v boji o civilizaci lásky a 
ne smrti, v boji o království 
Boží na zemi.

Účastníci konference se 
odevzdali Neposkvrněné jako 
její nástroje v aktu zasvě
cení, který sestavil sv.Max
milián.

zpracoval J. D. na základě referátu 
zveřejněného v "The Wanderer", 28. 5. 1988



J e  sobota 29. februára 1992. V pre
šovskej mestskej hale sa uskutočňuje 
jedna z najdôležitejších udalostí Gréc- 
kokatolíckej cirkvi v Cesko-Slo- 
vensku. Sv. otec menoval Mons. 
Milana Chautura, člena Kongregácie 
Najsvätejšieho Vykupiteľa za titulár- 
neho biskupa Kresimenského a sú
časne za pomocného biskupa pre 
prešovskú eparchiu.

Pre takmer 
400 tisíc gréc- 
k o k a t o l í c -  
kych veria
cich znamená 
novú nádej, 
novú jar pre 
túto tak ťažko 
skúšanú Cir
kev. Sídelný 
biskup Mons.
Ján Hirka ako 
hlavný sväti- 
teľ, spolu so spolusvätiteľmi arcibis
kupom Mons. Giovanni Coppom, pá
pežským nunciom v ČSFR a Mons. 
Michalom Rusnákom, CSsR, toront- 
ským biskupom z Kanady vysvätil 
Milana Chautura, CSsR za svojho po
mocného biskupa.

V historii Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku má významné miesto

P r e š o v s k é  
bi skups t vo.  
Vzniklo v ro
ku 1818 vyčle
nením z bis
kupstva TJž- 
horodského. 
V tom  čase 
malo 194 far
ností a viac 
než 172 tisíc 
v e r i a c i c h .  
Prvým bisku

pom bol Gregor Tarkovič, ktorý 
v eparchii zriadil kapitulu, konzisto- 
rium a viaceré cirkevné školy, a tak 
umožňuje deťom cestu k vyššiemu 
vzdelaniu. Biskup Jozef Gaganec za
čal obdobie náboženskej a národnej 
obrody Cirkvi. Mikuláš Tóth, ďalší 
biskup, zriadil kňazský seminár a 
bohosloveckú fakultu. Počas pôsobe
nia biskupa Jána Vályiho bol prešov
ský kňazský sem inár jedným  
z najvýznamnejších v strednej Euró
pe. V rokoch 1. sv. vojny bol gr.kat. 
b i s k u p o m  
Štefan Novák, 
po vzniku pr
vej republiky 
viedol Cirkev 
generálny vi
kár M ikuláš 
Rusnák, od r.
1922 stál na 
čele Grécko
katolíckej cir
kvi Dyonýz



Nyárady, v r. 1940 nastúpil na bis
kupský stolec Pavol Gojdič, ktorý 
spolu so svätiacim biskupom Bazi- 
lom Hopkom pričinil sa o doteraz naj
väčšiu obrodu Cirkvi. Prichádza 28. 
apríl 1950 a predstieraný Prešovský 
sobor. Gréckokatolícka cirkev bola 
administratívnym spôsobom násilne 
likvidovaná so snahou pričleniť ju 
k Pravoslávnej cirkvi. Viac než 350 
kňazov, rehoľníkov a horlivých lai
kov muselo odísť do vyhnanstva väč
šinou do Čiech. Pre gréckokatolíc
kych veriacich nastalo obdobie ilega
lity.

Sídelný bis
kup Pavol 
Gojdič bol od
súdený za 
vlastizradu a 
u v ä z n e n ý  
v Leopoldo
ve, kde zo
miera v chýre 
svätosti p o l i 
tích rokoch 
ťažkého ža
lára. Biskup 

Bažil Hopko po 13 a pol - ročnom 
žalářovaní je prepustený s ťažko pod
lomeným zdravím. Napriek svojmu 
zničenému zdraviu stáva sa v r. 1968 
srdcom obnovy náboženského života 
Gréckokatolíckej cirkvi. Nádej na ob
novu vzrástla vtedy, keď bol Mons. 
Ján Hirka 17. 2.1990 kosekrovaný za 
sídelného biskupa Prešovskej epar- 
chie. Od vtedy sú obnovené rehoľné

spoločnosti, bohoslovecká fakulta, 
kňazský seminár a biskupská rezi
dencia. Stavajú sa nové chrámy, 
obnovuje sa duchovný život vo 
farnostiach.

G réckoka
tolícka cirkev 
v ČSFR na če
le so sídelným 
b i s k u p o m  
Mons. Jánom 
Hirkom a po
mocným bis
kupom Mons.
M i l a n o m  
C h a u t u r o m  
začína písať 
novú kapi
tolu v historii Cirkvi. Mons. Milan 
Chautur sa narodil 4.9.1957 v Snine, 
detstvo prežil vo Veľkej Poľane. Ako 
študent gymnázia v Humennom 
vstúpil do kongregácie redempto- 
ristov. Teologické štúdiá absolvoval 
na Cyrilometodskej bohosloveckej 
fakul te v Bratislave. Kňazskú 

v y s v i a c k u  
prijal z rúk 
J.E. Joachima 
Segediho, po
mocného bis
kupa Križo- 
vackého z Ju
hoslávie v ka- 
t e d r á l n o m  
chráme Jána 
K r s t i t e ľ a  
v P r e š o v e



14.6.1981. Ako kňaz prechádza viace
rými farnosťami: Medzilaborce Kali- 
nov, Smigovec, Porúbka - Humenné. 
Po deviatich rokoch kňazskej služby 
bol 1. mája 1990 zvolený za hlavné
ho predstaveného (viceprovinciála) 
rehole redemptoristov východného 
obradu v ČSFR. Heslom najmladšie
ho biskupa katolíckej Cirkvi je: "Hľa, 
tvoja Matka!" Pán Ježiš tieto slová po
vedal, keď už vyvrcholilo jeho vyku
piteľské dielo na tejto zemi. Vtedy 
sprostredkoval spojenie medzi ne
bom a zemou. Dnešný svet je na vr
chole krízy, je zavalený zdánlivo 
neriešiteľnými problémami, čiže trpí 
ako Kristus na kríži, alebo presnejšie 
povedané: V tomto svete trpí ukri
žovaný Kristus. On chce upriamiť 
svoju pozornosť na Matku, aby sme 
sa ku nej utiekali. Toto jeho upozorne
nie z kríža, na ktorom sa nachádza

súčasný svet, chce nový biskup, ako 
sám povedal, pojať do svojho života a 
do svojho biskupského hesla.

poděkovat Matce Boží a sv. 
Maxmiliánovi za péči. Když před 18 
léty zemřela moje nejdražší maminka, 
můj manžel, dobrý katolík, řekl při 
krásném západu slunce, aby mne du
chovně posílil: "Nezoufej, protože to 
byla jen tvoje pozemská matka a my

přece máme také naši nebeskou Mat
ku. Jí důvěřuj a modli se k ní.

Protože jsme neměli vlastní děti, 
adoptovali jsme v r. 1970 čtyřletou 
dívku z dětského domova, která je vel
kou radostí v našem stáří. Když měla 
19 let, manžel odešel do důchodu,



v důsledku čehož se zhoršila naše 
finanční situace přesto, že já nadále 
pracuji. Situace byla tak zlá, že jsme 
skoro nic nemohli kupovat pro naši 
dospívající dceru. Velmi těžce jsem to 
prožívala a snažila se ze všech sil najít 
pomoc mezi příbuznými a známými, 
ale marně.

Začalajsem vroucně prosit Nejsvě
tější Matku o pomoc pro nás a pro 
naše dítě. Byla jsem vyslyšena, proto
že jsme se seznámili s jednou rodinou 
z Holandska, která nám hodně po
mohla a dodnes tito naši přátelé se 
nás ptají, co potřebujeme, a také nám 
to zařídí. Nemohu to jinak nazvat než 
zvláštní milostí vždy milosrdné Nej
světější Matky na přímluvu sv. Max
miliána.

Kristina

V době okupace se v našem bytě 
nacházelo ústředí partyzánského 
hnutí. Jednou v noci k nám přišli 
Němci, aby prohledali celý byt. Po 
podrobném prohledávání dvou poko
jů  přišli do kuchyně, kde byl velký 
kufr s oblečením, pod kterým byl 
schován rádioprijímač. Mému bratru 
poručili vytahovat z kufru oblečení a 
po jeho prohlédnutí je házeli na po
dlahu. Když jsem to uviděla, vzpom
něla jsem si na rádio, které jsem 
schovala na začátku války v tomto 
kufru. Na myšlení nebyl už čas. Ně
mec zakřičel na mne, že se hýbu, a já  
jsem pod vlivem nějaké síly odešla do 
vedlejší světnice a řekla všem: "Rychle 
na kolena a všichni se modlete: Pod 
ochranou Tvou..." Když jsme se tuto 
modlitbu pomodlili nahlas, vrátila 
jsem se do kuchyně a uviděla dvě 
ruce: jednu ruku mého bratra, který

již chtěl uchopit poslední oděv (byl to 
tenoučký hedvábný plášť, pod kterým 
již bylo možno rozeznat obrysy rá
dioprijímače), a druhou ruku Němce, 
který řekl německy, že to už stačí.

Prohlídku již dál nedělali a jeden 
z nich řekl polský, že se omlouvají. 
Za dveřmi v předsíni byli další tři 
Němci a celý dům byl Němci obklíčen. 
V domě bylo 9 lidí, z toho 6 dospělých 
a 3 děti. Všem nám hrozila smrt. Mat
ka Boží nás vyslyšela a zachránila. Za 
to Jí veřejně děkuji.

Eugenie

Bydlím v prostředí, ve kterém se 
značně rozmohl alkoholismus. Sám 
jsem odpůrcem alkoholismu, i když 
jsem byl dříve alkoholikem. Můj od
por k alkoholismu vzrostl tak, že jsem 
se rozhodl bojovat proti tomuto zlo
zvyku tím, že jsem se stal úplným 
abstinentem.

K posílení mého rozhodnutí jsem 
se zúčastnil duchovních cvičení pro 
alkoholiky, které pořádali otcové ka
pucíni. Za měsíc po návratu z du
chovních cvičení mne naplnila velká 
radost, protože Pán Bůh mí vynahra
dil dřívější ztrátu dětí tím, že mi daro
val dva syny: Petra a Pavla. Domní
vám se, že velká láska Boha k lidem 
by měla být nějak odplacena, a proto 
děkuji Pánu Bohu a Nejsvětější Matce 
za tuto velkou milost. Jsem šťasten, 
že mohu ve střízlivém stavu myslet a 
pracovat. Moje radost by byla ještě 
větší, kdybych mohl zachránit ales
poň část lidí podléhajících alkoho
lismu. Protože člověk, který přestal 
pít, nalézá rodinu, Boha a také jakoby 
začínal žít znova.

Jan
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