


r
Milí čtenáři, 

v dějinách církve je  mnoho těžkých období, 
ve kterých nebylo snadné žít. Když však bylo 

| nejhůře, začali se lidé utíkat k Panně Marii, 
která nikdy nezklamala. Ona je  nejen dobrou 
Maminkou celé Církve a každého z  nás, ale 
také tou, která drtí hlavu pekelného hada. 
K  tomu však potřebuje vojsko oddaných bo
jovníků, kteří slyší je jí hlas a říd í se jejím i 
pokyny. Těmito bojovníky jsou všichni ti, kteří 
se J í zcela odevzdávají. Boj je  samozřejmě 
duchovní s mocnostmi pekelnými. Jako vždy 
tak i v současném střetnutí se satanem zvítězí 
opět Neposkvrněná a je jí Neposkvrněné srd
ce bude nakonec triumfovat. Jde však o to, 
aby bylo zachráněno co možná nejvíce lids
kých dušípřed pekelným ohněm. Proto je  také 
důležité, aby armáda Neposkvrněné byla co 
možná nejsilnější. K  tomu může přispět každý 
z  nás osobně. Koncem minulého roku bylo 
u nás ustanoveno Národní centrum Rytířstva 
Neposkvrněné Militia Immaculataezkr. Ml. Do 
dnešního dne se přihlásilo do Rytířstva přes 
200členů. Doufáme však, že je  více těch, kteří 
touží po tom, aby se mohli zapojit do boje se 
zlým duchem pod praporem Neposkvrněné. 
Podmínky členství v M l jsou zcela jednoduché 
a možná mnoho z  vás je  už dávno splňuje. 
Stačípouze odevzdat se zcela Neposkvrněné 
jako nástroj do jejich rukou a nosit zázračnou 
medailku. Kdo tyto dvě podmínky již  splňuje, 
může napsat do Národního centra Ml, že se 
chce stát Rytířem Neposkvrněné. My mu po
šleme diplom a zázračnou medailku. Ostatní, 
co se týče apoštolátu a šíření díla Neposkvr
něné, se přenechává horlivosti a rozvaze kaž
dého člena Ml. Nejúčinnějšími prostředky 
k šíření díla Neposkvrněné jsou modlitba, po
kání a dobrý příklad. V modlitbě můžeme také 
poprosit Neposkvrněnou, aby nám ukazovala 
naše vlastní skryté schopnosti, které můžeme 
používat k záchraně lidských duší před pe
kelným ohněm. Velmi potřebné je  seznamo
vání jiných lidí s dílem Neposkvrněné, aby se 
pak mohli také přihlásit do Rytířstva Nepo

skvrněné a pod jejím vedením pomáhali osvo
bozovat svět z  moci zlého ducha. O tom, jaký 
je  to účinný způsob boje svědčí příklad ze  
současnosti. V jižn í Koreji došlo v posledních 
desetiletích k dynamickému růstu katolické 
církve. Mnoho laiků se zapojuje do apoštolátu 
a provádí účinnou evangelizaci. Výsledkem 
je, že každý den přijímá mnoho nevěřících 
katolickou víru. Třetina členů této církve tj. asi 
milion věřících však bojuje pod praporem Ne
poskvrněné v tzv. Mariánské legii.

Rytířstvo nesdružuje pouze laiky, ale také 
osoby duchovní a členy různých řádů. Takto 
Rytířstvo napomáhá budovat jednotu a poro
zumění uvnitř katolické církve. Čím blíže se 
dostáváme k naší společné Mamince, tím blí
že máme také jeden k druhému. Všichni v ka
tolické církvi tvoříme jednu rodinu, i když usi
lujeme o rozšíření Božího království různými 
způsoby. Zevní rozdíly nás někdy od sebe 
vzdalují a proto je  důležité, abychom si častěji 
uvědomovali, že máme společnou Maminku, 
která nás miluje všechny stejně. Tehdy bude
me mít blíže k sobě navzájem a upevníme 
vniďní jednotu církve. Každý rytíř Neposkvr
něné posiluje tuto jednotu právě svým ode
vzdáním se Panně Marii.

Do Rytířstva je  možno posílat také hro
madné přihlášky. Prosíme, abyste přihlášky 
vyplňovali vždy čitelně s celou adresou. Každý 
se však musí rozhodnout pro členství v Ml 
zcela sám ze svobodné vůle. Nedoporuču
jeme proto, aby rodiče přihlašovali do M l své 
děti, pokud se samy nerozhodnou, žesechtějí 
odevzdat na celý život do rukou Panny Marie. 
Všechny členy M l upozorňujeme,že koncem 
jara nebo začátkem léta t.r. uspořádáme v Br
ně jednodenní setkání všech členů Ml. Opět 
také prosíme všechny o modlitby, aby se Ne
poskvrněná Panna Maria stala co nejdříve 
Královnou všech lidských srdcí a každého 
zvlášť.

P. Josef Goryl 
národní ředitel M I



Velebí má drne Pána 
s Tebou, Panno Maria, 
vyvolená, požehnaná, 
vzdávám Jemu dík i já.

Za nesmírné ponížení, 
že se naším bratrem stal, 
za práce a utrpení, 
za všechno, co vykonal.

Za milosti, pro mou duši 
z Jeho zásluh plynoucí, 
za nesmírná dobrodiní 
minulá i budoucí.

Kéž Duch svaly ve mně množí 
dary, jež mi udělil !
Vyprošuj mi, Málko Boží, 
aby Kristus ve mně žil !

Květa Kotápišcrvá

Maxmilián Maria Kolbe
životopis - pokračování

Koncem července r. 1919 se o. Maxmilián s hnutím M I své řeholní spolubratry, ze kte- 
Maria vrátil po sedmileté nepřítomnosti do rých se nejvíce nadchnul pro toto dílo o. We- 
Polska. Z  příkazu představených přednášel nantyKatarzyniec,novicmistr ze Lvova. Dne 
filozofii a dějiny Církve v řeholním semináři 11. ledna r. 1920 povolil toto dílo a požehnal 
v Krakově, avšak v šíření Rytířstva měl na- mu krakovský biskup, kníže Adam Sapieha. 
prostou svobodu. Na začátku seznamoval Krátce na to o. Maxmilián onemocněl a byl



nucen pobývat na léčení po celý rok v Za
kopaném a Nieszawie. K  tomu ještě v r. 1921 
zemřel o. Katarzyniec. Tyto oběti však zú
rodnily půdu k růstu M I v Polsku. Ze začátku 
se hlásila do M I inteligence a mládež, potom 
se připojili hromadně prostí lidé. Místy se 
začaly zakládat kroužky, kterým se říkalo 
"ohniska" (MI2). Nejznámější bylo ohnisko 
krakovské inteligence, jehož členem byl také 
profesor Jagelonské university Witold Rub- 
czyňski. Hlavní důraz kladl o. Maxmilián na 
hnutí M I 1, které nemělo přesnou organizační 
formu, ale bylo prodchnuto velkou dynamic
kou ideou, jež mu umožňovala všude proni
kat. Místem působiště každého rytíře - vy
světloval o. Maxmilián - je jeho okolí, které 
se má snažit získat pro Neposkvrněnou a to 
slovy, příkladem a modlitbou. Kéž M I "pro
nikne všechno a zdravým duchem všechno 
vyhojí a rozvine skrze Neposkvrněnou k větší

slávě Boží a k blahu celého lidstva."
V  době léčebného pobytu zpracoval a 

prakticky vyzkoušel metodu působení M I 1. 
Všiml si, že v akademickém sanatoriu, jehož 
byl pacientem, mnoho lidí umírá bez zao
patření. I když ředitelem sanatoria byl ateista, 
o. Maxmilián pořádal pro své spolupacienty 
apologetické pohovory a k umírajícím pos
píchal i v nočních hodinách. Rozdával Zá
zračnou medailku a přitahoval mnohé svou 
dobrotou. Působil dojmem důvtipného lov
ce duší skrze Neposkvrněnou, jak o něm pro
hlásil očitý svědek. Každou apoštolskou akci, 
která se mu naskytla, podporoval modlitbou 
a utrpením. Prosil také jiné, aby ho podpo
rovali modlitbou.

V  lednu r. 1922 začal o. Maxmilián vydá
vat v Krakově měsíčník "Rytíř Neposkvrně
né" s úmyslem seznamovat lidi s pravdou a 
skutečnou cestou ke štěstí. "Rytíř" měl také 
vzbuzovat v lidech úctu k Neposkvrněné a 
formovat členy MI. Když v roce 1923 papež 
Pius X I ustanovil na žádost polského episko
pátu svátek Královny Polska, o. Kolbe napsal 
v Rytíři: "Ona Je Královnou Polska, a proto 
také musí být Královnou každého srdce, které 
bije na polské zemi, anebo někde daleko ve 
světě touží po vlasti. Dobývat pro N i srdce 
všech a každého zvlášť - to je naše snaha..."

Začátky "Rytíře" byly velmi skrovné. Prv
ní číslo se ukázalo v nákladu 5 tis. výtisků bez 
jakékoliv finanční podpory a bez možnosti 
dostání půjčky (nedovolili to představení). O. 
Kolbe důvěřoval pouze v Boží Prozřetelnost 
skrze Neposkvrněnou. A le právě to byl nej
lepší kapitál. Prozřetelnost nezklamala, ikdyž 
o. Maxmilián musel podstoupit těžké zkou
šky. Ne vždy nacházel pochopení ve svém 
okolí. Musel prosit o almužnu a také krátce 
po zahájení práce musel přestěhovat nakla
datelství do kláštera v Grodně (20.10.1922). 
Tam však získal malou tiskárnu a našel spo



lupracovníky ve františkánských kutnách, 
kteří po jeho vzoru nešetřili námahou pro 
Neposkvrněnou. Zvláštní oporou byli pro ně
ho zpovědník o. Melchior Fordon a tiskař br. 
Albert Olszakowski. Tehdy se také začali 
hlásit do řádu lidé, ochotní pracovat při vydá
vání časopisu. Díky tomu "Rytíř" přes těžkou 
dobu (časopisy se hroutily jeden po druhém) 
začal zvětšovat svůj náklad. V  r. 1927 činil 
65 tisíc výtisků. Jak blahodárný vliv měl na 
Polsko svědčí počet 126 tisíc členů M I získa
ných do tohoto roku a četná požehnání bis
kupů a papeže, která obdrželo naklada
telství u příležitosti pátého výročí jeho zalo
žení. Pius X I udělil tehdy Rytířstvu Nepo
skvrněné četné odpusty a milosti.. Klášter 
v Grodně již pro tuto práci nestačil. O. Kolbe 
začal hledat místo pro nový klášter v centru 
Polska, který by byl věnován výlučně Ne
poskvrněné. Když obdržel od knížete Jana 
Druckého Lubeckého kus pole v Teresinu 
(42 km západně od Varšavy) postavil tam 
ihned sošku Neposkvrněné a v říjnu r. 1927 
začal se stavbou nového kláštera. Reholníci 
pracovali za vydatné pomoci místního oby
vatelstva. Ke stavbě používali škváru a dřevo. 
Střechu přikryli lepenkou. Nejdříve po- stavi
li jednoduchou kapličku a pak narychlo 
postavili baráky, ve kterých bydleli řeholníci 
a uchovávaly se stroje. "Kdyby o. Kolbe ne
stavěl provizorní baráky - řekl zplnomoc- 
něnec knížete Evžen Srzednicki - Niepoka- 
lanov by nikdy nevznikl." Rozhodl se pro to 
nejen pro nedostatek peněz - prozatímní dary 
věnoval na koupi nových strojů a zvýšení 
nákladu "Rytíře” - ale především z lásky 
k františkánské chudobě.

V e  vigilii svátku Zasvěcení Panny Marie 
dne 20.11.1927 došlo ke stěhování z Grodna 
do Teresina a ve vigilii Neposkvrněného Po- 
četíPanny Marie, 7.12.1927 provinciál řádu 
o. Kornel Czupryk posvětil nový klášter, kte

rý byl nazván Niepokalanów. K  první skupi
ně svých spolupracovníků, která se skládala 
z 18 bratří - ve většině teprve postulantů a 
jednoho kněze (jeho vlastní bratr o. Alfons 
Josef Kolbe) promluvil o. Maxmilián takto: 
"Niepokalanov... je místem zvoleným Ne
poskvrněnou a věnovaným výlučně k šíření 
větší úcty k Ní. Všechno, cokoliv je  a bude 
v Niepokalanově, je  jejím  vlastnictvím... 
V  tomto novém klášteře se musíme zcela 
odevzdávat Neposkvrněné. Řeholní duch zde 
musí kvést v celé plnosti. Zaměříme se pře
devším na poslušnost. Bude zde velmi velká 
chudoba v duchu sv. Františka. Mnoho práce, 
mnoho utrpení a nepohodlí". Tyto zásady 
o. Maxmilián stále připomínal nejen slovem, 
ale především vlastním příkladem.

JiříDomaňski



pornografie je zchudnutím a zpustošením lid
ského srdce. Máte také pamatovat, že nemoc a 
utrpení nejsou trestem ani zavržením, ale příle
žitostí k objevení nejhlubšího tajemství člověka: 
že v nemocném, postiženém, v dítěti i starci a 
v každé lidské osobě - září Boží obraz.

Ale především máte křičet na celý svět, že 
život je  darem choulostivým, hodným bez
podmínečnéúcty: že Bůh nesoudí podle zdání ale 
podle srdce: že život, který je poznamenán kří
žem a utrpením je hoden ještě větší pozor
nosti, starosti a něhy.

Toto je skutečné mládí. Je to oheň, který rozdě
luje strusku zla od krásy a důstojnosti věcí a osob: 
je to oheň, který zapaluje nadšením necitelnost 
světa: je to oheň lásky , která naplňuje důvěrou a 
zve k radosti.

Ale, aby bylo vaše mládí takové, musí se obohatit 
věrností a obětí, musí se nechat vést Duchem Sva
tým, který vede Církev k obnoveným Letnicím 
naděje a lásky.

Proslov papeže Jana Pavla I I  
k mladým v Caravaggio dne 20. VI. 92

Láska, která je zaměřena na manželství, je 
také přípravou na zrození nového života. 
Tento úkol máme považovat za Boží dar a za 
velký projev důvěry vůči člověku.

Při tomto pohledu děti nevzbuzují strach, ne- 
pňcházejí proto, aby nás "okradly" o svobodu, 
nejsou vetřelci, kteří spotřebovávají čas, sílyapení- 
ze. Děti nejsou hostmi, kteří přicházejí nevhod, ale 
požehnáním Božím, které drtí veškerý egoismus 
manželů a pomáhá prožívat skutečnost s vděčností 
a osvobozující láskou.

(...) Drazí mladí přátelé, nebojte se chránit 
život,veškerý život. Stejně tak život lidského 
zárodku, jak i ž ivotve stáří, ž ivot člověka na 
okraji společnosti, jak i život toho, který se 
sám odsoudil na okraj, který hodil své bo
hatství na cesty vedoucí ke své zkáze, který 
promarňuje život v banalitách a v útěku od 
skutečnosti (...).

Máte m luvit a křičet, že život je  zázračným 
darem a nikdo z lid í není jeho pánem, že umělý 
potrat a eutanázie jsou hroznými zločiny pro
ti lidské důstojnosti, že narkomanie je  ne
zodpovědným odmítnutím krásy života, že

Miíovat život
(...) Je zapotřebí, abychom 
milovali jako Ježíš. N e j 
hlubším důvodem křesťan
ské lásky jsou slova a pří
klad Ježíše Krista: 'Milujte 
se navzájem, tak jak já  jsem  
miloval vás"(J  15,12) Toto se 
týká každého druhu lidské 
lásky, týká se to také lásky 
snoubenců, lásky, která při
pravuje k manželství a rodi
ně.



-Právě jsem dočetl knihu "Člověkem od po
četí" (pův. název "POTRATotázky a odpově
di") amerických manželů Barbary a Dr. Joh- 
na Willkeových.

Nyní je zabíjeno v USA potratem téměř každé 
třetí dítě -tj. více než jeden a půl milionu dětí 
ročně..." U nás je situace obdobná - je pak ve 
světle těchto skutečností oprávněná málem "do
jemná" obava o přelidnění Severní Ameriky anebo 
Evropy?

V 1. kapitole odpovídají autoři velmi přesvědči
vě na otázku "je toto lidský život?" Odpovídají 
pochopitelně kladně a stejně tak na dotaz, zda jde 
o život lidský, a kdy tento lidský život začíná. Po 
historických a právních skutečnostech se autoři 
obracejí k problematice biologické, týkající se za
čátku a vývoje plodu. Moderní biologie jasně a 
přesvědčivě prokazuje, že už v okamžiku oplod
nění začíná existovat nová lidská bytost. Tedy

nikoliv jakýsi "chuchvalec živočiš
né embryonální tkáně", ani "část 
těla ženy", ale zcela nové, jedi
nečné individuum se všemi na
plánovanými schopnostmi vývo
je. Je naprosto potřen tzv. funda
mentální biogenetický zákon, kte
rý v roce 1866 proklamoval ně
mecký biolog Haeckel, že onto- 
geneze je zkrácená fylogeneze a 
naprosto přesvědčivě je prokázá
no (Blechschmidt), že od počátku 
je to člověk. Ano, člověk, který 
vzniká v okamžiku početí, člověk, 
který nikdy dříve v dějinách lid
stva neexistoval a nebude existo
vat, bude-li zničen. Už jako medik 
jsem byl nucen zabývat se stu
diem vývoje lidského zárodku, 
abych uspěl při přísných rigoróz
ních zkouškách. A později, když 

jsem se začal zabývat chirurgickou léčbou vroze
ných vad, jsem musel toto studium ještě prohlou
bit. Vždycky mně fascinovalo už splynutí vajíčka 
se spermií - kdy jediná mužská semenná buňka 
z milionů oplodní vajíčko. Matematicky je to 
skoro nepravděpodobné. A přece se to děje. 
A pak to překotné dělení, kdy v závratně rychlé 
době vznikají miliardy a miliardy buněk. A ty pak 
vytvářejí jednotlivé tělesné tkáně, jednotlivé orgá
ny. A to všecko je už "napsáno”, naplánováno 
v oplodněné buňce: zda to bude muž či žena, jaký 
bude mít vzrůst, barvu očí, vlasů, zbarvení hlasu 
a vůbec ty jedinečné svérázné vlastnosti, cha
rakterizující jedinečnou lidskou bytost. O tom 
všem se zde lze dokonale poučit. A je to poučení 
velmi, velmi užitečné - člověk si pak začne daleko 
více vážit lidského života. I toho nenarozeného a 
jeho tím spíše. V dalším je podrobně rozvedena 
otázka, zda nenarozené dítě, když se mu bere



život, zda cítí. Autoři odpovídají na tuto otázku 
naprosto kladně a mluví dokonce o bolesti dlouhé, 
agonizující... Přitom nejde jenom o nepodložený 
teoretický názor, ale o skutečnost naprosto pře- 

i svědčivě prokázanou. V této souvislosti se zmiňují 
o filmu po- rodníka profesora Nathansona, kdysi 
zaníceného potratáře a dnes ještě zanícenějšího 
obhájce života nenarozených "Němý výkřik” . 
V tomto filmu je dokonale, nesmírně dramaticky 
vidět, jak nenarozené dítě uhýbá před vražedným 
nástrojem - těžko jej nazvat nástrojem lékařským 
- nebo před vražednou odsávačkou, přičemž se 
jeho srdeční činnost zdvojnásobňuje. Když pak 
nástroj děťátko dostihne a jeho tělíčko roztrhá na 
kusy, ústa děťátka se široce otevřou - odtud název 
filmu "Němý výkřik". Měla by jej vidět každá žena, 
uvažující o potratu.

Autoři knihy se zabývají i problematikou oplod
nění ve zkumavce i pokusy na embryích. Sa
mozřejmě, že je zásadně odsuzují. V kapitole 13. 
je popsána technika potratů, mechanických, od
sátím, chemických i farmakologických. K těm  po
sledním patří RU-486.

Někde byl tento preparát doporučován i 
jako antikonceptivum. Ale ve skutečnosti jde 
o látku způsobující potrat. Navíc je pravděpo
dobně velmi nebezpečný. V kapitole 14. jsou pro
brány komplikace po potratu, zejména infekce a 
krvácení. Mnoho se o nich nemluví. Velmi zá
važným problémem je popotratová sterilita a 
další závažné komplikace, včetně psychic
kých: "...je snadnější odstranit dítě z matčina 
lůna, než odstranit vzpomínku na dítě z její 
mysli."

Sám jsem měl příležitost až příliš často 
pozorovat ženy, které podstoupily vědomý, 
dobrovolný potrat. Někteří psychiatři popisují 
v těchto případech stavy deprese, vědomí vi
ny, agresivity vůči sobě, otci dítěte i proti celé

mu světu. Sám jsem pozoroval spíše všelijak 
maskovanou, ale nakonec zcela patrnou závist 
i nenávist vůči té, která měla odvahu mít více 
dětí, být obklopená jejich hejnem, které sice 
přináší četné starosti - a přiznejme si, bývá jich 
moc a moc - ale ještě více radostí, které nelze 
nahradit naprosto ničím. Žena po potratu si 
uvědomuje, že se stalo něco zlého, co nelze 
napravit, že sama přišla o děvčátko, o chla
pečka, který by ji právě teď měl rád jako nikdo 
jiný na světě...

Za hluboké zamyšlení stojí statě, kde se mluví 
o chtěném a nechtěném těhotenství. Jaký to jiný 
a přitom pravdivý pohled na tuto otázku.

Neobyčejně zajímavé je čtení o tzv. "syndromu 
přežití". Děti obvykle vědí, že je jejich matka tě
hotná. Také vědí, když těhotná být přestane. To 
pak může způsobit určitý pocit viny, proč právě já 
jsem to byl, kdo přežil, když sourozenec byl 
utracen. Autoři to přirovnávají k "syndromu přeži
tí" u Židů, kteří přežili holocaust. Autoři se nevy
hýbají ani otázkám týkajícím se těhotenství po 
znásilnění, anebo při krvesmilstvu. Dále pak se 
pojednává o rychlém poklesu porodnosti v USA, 
aie i v Evropském hospodářském společenství: 
vzpomněl jsem si přitom na skvělý článek Karla 
Groulíka v Lidové demokracii z 8. března 1933, 
kde se zabývá také touto problematikou: "...vy
soce materiálně rozvinuté, populačně stagnující a 
duchovně neplodné říše...nakonec podlehly....Co 
neroste, to hyne, co roste, nachází si místo na 
slunci...různé říše povstávají a povznášejí se 
ctnostmi, hynou pak nepravostí (Augustin). ..nepo- 
daří-li se zvýšit porodnost Evropy, musí být její 
stárnoucí populace doplněna zvýšenou měrou 
"gastarbeitry"...

Nelze zacházet při recenzování knihy na po
drobnosti, ani si nelze povšimnout celé probrané 
problematiky. Přece jenom však uvedu na tomto



místě aspoň zmínku z 25. kapitoly:"...bylo otřesné 
pozorovat, jak jsou živé plody (nezralé děti) baleny 
do ledu, ačkoliv se dosud pohybovaly a pokoušely 
dýchat, aby se s nimi pospíchalo do laborato
ře..."Anebo jiný údaj'"'...pro získání vědeckých po
znatků oddělili vědci hlavy 12 života neschopných 
plodů, jejichž cévy pak byly připojeny na mimotělní 
oběh... A mohlo se vědecky pracovat. Nesmírně 
poučná je stať, kde líčí autoři problematiku kontro
ly porodnosti, a podobné o antikoncepci ať už 
přirozené anebo s použitím umělých antikoncep
čních prostředků. Významné je upozornění, že 
mnohé prostředky uváděné jako antikonceptiva, 
jsou ve skutečnosti abortivy. V části VII. je po
drobně a velmi přesvědčivé probrána problema
tika sociálních vlivů, kde bych zejména vyzvedl 
kapitolu 30. velmi vhodné nazvanou "Slova- 
slova-slova”. Z doslovu knihy, který napsal je
den z překladatelů - MUDr. Zdeněk Hejl - bych se 
zmínil aspoň o nebezpečí, jak je zdůrazňuje Dr. 
Hejl, kterým je ideologie IPPF (International Plan- 
ned Parenthood Federation, London). Má skoro 
200 poboček a jednu - od 1 9 .11.1991 i u nás, kde 
se nazývá "Společnost pro plánované rodičovství 
a sexuální výchovu". Název zní docela sympa
ticky, ale ideologie IPPF, na které je tato spo
lečnost založena, je zcestná a je jí praxe v celém 
světě velice škodlivá. V kapitole 37. (Dr Willke) 
upozorňuje, že IPPF soustřeďuje své úsilí na 
potrat, umělou antikoncepci a sexuální výchovu 
a že jde vlastně o největší podnik na zabíjení dětí 
v Americe. IPPF šíří falešnou propagandu o "po
pulační explozi". Ta však v některých zemích ne
byla způsobena "explozí porodů", ale dramatic
kým poklesem úmrtnosti. Dr. Hejl zdůrazňuje, že 
masové šíření umělé antikoncepce vůbec ne
funguje jako prevence potratů, ale že naopak 
vede k paradoxnímu vzestupu potratovosti a ne
zodpovědného sexuálního chování. Zvláště 
u mládeže stoupá předčasné zahájení pohlav

ního života, předčasná těhotenství, promiskuita 
a pohlavní choroby. Dobře to ohodnotil švédský 
experiment s předčasnou a nezodpovědnou se
xuální výchovou, který lze hodnotit jako katastro
fu. Ve skupině 15-19 letých vykazují Švédové ve 
srovnání s námi dvojnásobnou potratovost, vyso
kou promiskuitu a vysoký výskyt pohlavních ne
mocí, s následnou neplodností. Rozvrat rodin je 
ve Švédsku obrovský. "Bylo-li zavedení švédské 
metody možné před lety považovat za omyl, za
vádět ji dnes u nás by byl zločin (Dr. K. Pas
tor,CSc., v Novém Světě, 5.10.1989). Kniha je 
zakončena informací o společnosti "Hnutí pro ži
vot", která se už několik let snaží zlepšovat infor
movanost nejen svých členů, ale i celé veřej
nosti. Co říct souhrně nakonec? Recenzovaná 
kniha "Člověkem od početí" je podle mého mínění 
knihou velmi moudrou a neobyčejně prospěšnou. 
Měla by se u nás co nejvíce rozšířit, protože není 
to vůbec nadsázka, ale začíná skutečně jít o ex
istenci anebo zánik naší civilizace. "Co neroste, to 
hyne, co roste, nachází si místo na slunci." Ne
dejte si ujít koupi této neobyčejně potřebné a 
pravdivé knihy. Pozorně ji pročítejte, důkladně 
studujte.

Prof.MUDr.Václav Tošovský, DrSC.,
emeritní přednosta Kliniky dětské chirurgie 2.
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Sokolská 27, 120 00 Praha 2 (Tel.: 02/299903)

Knihu "Člověkem od početí" může
te objednávat na adrese:

Katolické nakladatelství Cor Jesu,
Čapkova 10,
737 01 Český Těšín.

Kniha Vám bude obratem zaslána 
na Vaši adresu. Cena knihy je  55,- 
Kč včetně poštovného, knihkupe
ctvím poskytujeme 15 % slevu!



N a š i Paní nazýváme různě. Kupř. je 
Královnou a zároveň i Matkou Krále krá
lů, našeho Pána Ježíše Krista. Je sa
mozřejmé, že jako Královna je  nazývána 
různě, i když je  stále toutéž osobou. 
Mimořádně a skoro exoticky zní, když ji 
nazýváme: Naše Paní sladkých kaštanů. 
Sám jsem  takto nazval Pannu Marii, 
abych mohl vyprávět o veliké lásce, kte
rou mi, bídnému hříšníkovi, projevila.

Zabralo by mnoho místa, kdybych 
chtěl vyprávět o cestě mé víry, na což není 
místo v  tomto krátkém článku. Nacházejí 
se na ni určité úseky, kterými se nemohu 
chlubit. Jsou zde paradoxní okamžiky. 
Nyní si uvědomuji, že mi Bůh dovolil 
projít mnohými zkušenostmi, abych lépe 
chápal Jeho milosrdenství a lépe dokázal 
ukazovat některým bratrům  správný

směr. Ve své ignoranci jsem  psal, učil a 
kázal proti Církvi sv., proti sv. Otci a 
kněžím, proti Nejsvětější svátosti a Panně 
Marii.... Bylo to období duchovní slepo
ty. Pracoval jsem  jako protestantský pas
tor a profesor teologie na několika pro
testantských fakultách. Jak došlo k to
mu, že jsem  přestoupil do naší svaté 
katolické Církve? Právě o tom vám chci 
nyní vyprávět. Všechno se odehrálo jed 
noho nedělního odpoledne. Kostel, ve 
kterém jsem  sloužil, byl plný. Ihned po 
skončení nedělní školy jsem  přistoupil 
k sloužení tzv. Večeře Páně. Po krásných 
zpěvech jsem  otevřel bibli, abych pronesl 
kázání. Jako obvykle jsem  si zvolil úry
vek z 1. epištoly Korintským: 11, 23-32, 
který jsem  prostudoval se zvláštním zau
jetím, a který jsem  již  mnohokrát vy
světloval. Přečetl jsem  verš 23 a 24: Co



jsem  od Pána přijal, v  tom jsem  vás také 
vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl 
zrazen, vzal chléb, vykonal děkovnou 
modlitbu, rozlámal ho a řekl: "Toto je  moje 
tělo, které se za vás vydává. To čiňte na 
m ou pam átku ." Opakuji: mnohokrát 
jsem  tento text četl, studoval a vysvětlo
val! V  uvedenou neděli jsem  jej prožil 
jinak. Hluboce se dotkly mého srdce slo
va našeho Pána: "Toto j e  moje tělo." Od 
mých profesorů teologie a také z učebnic 
protestantské teologie jsem  se dověděl, že 
tento text se má chápat: toto "předsta
vuje" mé tělo, "je symbolem" mého těla. 
Naučil jsem  se ještě, že to všechno je  
pouze památkou a ne svátostí...

A  přece slovo Boží zní jasně: "Toto je  
mé tělo". Byl jsem  dojat, ale sloužil jsem 
dále tuto pobožnost tak, abych nedal na 
sobě znát, co se dělo v  mém srdci. Pak, 
aniž bych něco někomu řekl, jsem  začal 
studovat tento text mno
hem podrobněji. Mnoho
krát jsem  přečetl Evan
gelia a také jiné texty No
vého zákona, abych ko
nečně nalezl odpověď, 
která by uspokojila po
chybnosti v  mém srdci.

Po dvou létech studo
vání, které byly naplně
ny slzami a modlitbou, 
kdy jsem  jednoho dne 
k lečel před otevřenou 
biblí na mé posteli a stu
doval Janovo evange
lium 6, 22-71, jsem  objevil zázračnou 
pravdu o Nejsvětější svátosti. Nemohl 
jsem  v  sobě zadržet moře slz radosti. 
Několik hodin předtím jsem  poklekl jako 
protestantský pastor se srdcem ztrá
peným plným pochybností a vstal jsem  
jako římský apoštolský katolík. Kéž je 
Bůh požehnán navěky! Poznal jsem, že 
jed ině katolická církev má pravdivou 
nauku o Eucharistii: o skutečné přítom

nosti Krista v  proměněné hostii a víně.
Musel bych ještě dlouho vyprávět jak 

jsem  tuto pravdu vyznal mé ženě a dě
tem, kteří byli utvrzováni v protestanství: 
dva nejstarší synové byli pastory v  Curi- 
tibě, další pracoval v  protestantském 
prostředí a jedna dcera studovala teolo
gii. Nechci zde také nic říkat o reakci 
mých protestantských spolubratrů. Mu
sím jen  říci, že jsem  velm i trpěl. Trpěla 
také moje rodina. Hledal jsem  katolic
kého kněze, abych se mu svěřil se svým 
rozhodnutím a také abych projevil ještě 
mnoho pochybností tykajících se uctí
vání obrazů, očistce, obcování svatých, 
trvalého panenství Panny Marie. Bůh 
mne zavedl ke knězi, který se jmenoval 
Josef L. Mendes Ferreira a byl farářem 
v  kostele sv. Jana Křtitele v  Atibai ve 
státě Sao Pau lo. Ten  mne seznámil 
s horlivým biskupem Antónímem P. Mi-

siarou, kte
rý je  dnes 
m ým  veli- 

příte-

Po přijetí 
k a to l ic k é  
v ír y  jsem  
p ř ip r a v i l  
sebe a své 
děti k prv
nímu sva
tému přijí
mání. Us
k u te č n ilo  

se to v  říjnu, když jsem  opustil protes
tanty a v  důsledku toho zůstal bez práce. 
Rychle se vyčerpaly všechny úspory. 
I když jsem  byl profesorem a doktorem 
tří oborů, nemohl jsem  najít práci. Situa
ce byla o to těžší, že k  mému obrácení 
došlo ke konci školního roku. Biskup 
Misiara nevěděl, že já  a celá moje rodina 
nemáme žádné prostředky k živobytí. 
Protože jsm e bydleli na vesnici, jedli jsme



nejčastěji maniok. Dokonce jsem  složil 
takovou báseň: "Maniok k obědu, maniok 
k večeři, maniok po  celý den, maniok bez 
soli". Ale časem se vyčerpal ten náš" skvě
lý přítel" maniok. Dva, anebo tři dny jsme 
zůstali zcela bez stravy. Modlili jsme se 
bez ustání a prosili Pána Boha o pomoc. 
Nikdo o tom nevěděl, zvláště pak mí bra
tři protestanté. Kdyby se to dověděli, ih
ned by řekli, že je  to Boží trest.

V  této situaci, když jsem  nepracoval, 
měl jsem  čas na studium. Tehdy jsem 
objevil v  Bibli všechny velkolepé pravdy 
o Panně Marii a jiné pravdy, ve které věří 
naše katolická církev. Všechno to bylo 
dílem Boží milosti.

Jednoho dne v  době nuceného postu 
má dcera Zuzanka (tehdy jsem  měl osm 
dětí, nyní mám již  díky Bohu devět), řek
la: "Tatínku, umírám hlady, ale největší 
chuť bych měla na velkou porci kaštanů 
usmažených v cukru". Měla velmi ráda

tyto sladkosti. Aniž bych přemýšlel, od
pověděl jsem  jí: "Běž do svého pokoje a 
popros Pannu Marii o plechovku sladkých 
kaštanů." Odvětila" Ano, jdu  se ihned 
pomodlit, abych se přesvědčila, zda-li 
Panna Maria skutečně vyslyší modlitby". 
Zde chci vysvětlit: Byli jsme již  katolíky, 
ale kvůli určitým psychickým překáž
kám, které byly způsobené poslouchá
ním kázání a čtením knížek namířených 
proti naší Paní, jsm e nebyli schopni po
modlit se k Panně Marii. Naše Paní byla 
již  v  našich myšlenkách, ale nesestoupila 
ještě do našich srdcí. Prosím, abyste nás 
pochopili. Moje manželka, která slyšela 
můj rozhovor se Zuzankou, mi řekla: "Ne
měl j s i j í  to říkat, protože Zuzanka se bude 
modlit, aby obdržela plechovku sladkých 
kaštanů, a může se stát, že j i  neobdrží 
Možná, že Bůh chce ješ tě  více vyzkoušet 
naši víru." Měla pravdu. Řekl jsem  proto 
své manželce: "Pojďme do našeho pokoje. 
Budeme prosit naši Pan í aby nedopustila



ke ztrátě víry ták nové a slabé u naší 
Zuzanky." Dcerka se již  vroucně modlila 
ve svém pokoji. M y jsm e také poklekli a 
poprvé jsme se pomodlila Zdrávas Maria 
a také jsme poprosili Pannu Marii svými 
slovy, aby naše Zuzanka neztratila viru. 
Samozřejmě, že jsm e neprosili o sladké 
kaštany.

Další den ráno někdo klepe na dveře 
našeho domu. Za oknem jsem  uviděl ně
jakého vousatého mládence s křížem na 
prsou. Ihned jsem  si uvědomil, že to není 
nikdo z mých bratrů protestantů, kteří 
mne stále navštěvovali, aby mne na zá
kladě Bible odtrhli od katolické církve. 
Můj syn Alden otevřel dveře. Vedle zmí
něného mládence stála nějaká mladá pa
ní. Přijeli Volkswagenem žluté barvy. 
Spolu s manželkou jsm e vyšli na ve
randu, abychom přijali hosty. "Pastore 
Františku - začal m luvit tento mladý člo
věk - jsem  kněz Jose f Karel Brilha a toto 
jepan íM agu i." Odvětil jsem, že jsem  rád, 
že se mohu s nim i seznámit. Tehdy se 
paní Magui obrátila na o. Brilha" "Řekně
te pastorovi, p roč jsm e  p řije li" A  kněz ji 
odpověděl: Řekni to ty, protože k tobě 
promluvil Bůh. Trochu vyvedena z rov
nováhy řekla: "Nevím, ja k  pochopíte to, co 
chci nyní říci. M inulou noc se mi zdálo o 
vás dvakrát, anebo dokonce třikrát. Zdálo 
se mi, že mi někdo říká: přines něco k jíd lu  
do domu pastora Františka! Nezlobte se 
na nás, že jse m  spolu se svou sestrou 
nakoupila hodně jíd la  v obchodním domu 
a nyn íjsem je  zde přivezla". Jakmile pře
stala mluvit, otevřela dveře auta, ze zad
ního sedadla vytáhla krabici a z ni ple
chovku, kterou dala mé dceři Zuzance se 
slovy: Tuto plechovku se sladkostmi ti 
posňá naše Paní". Byla to plechovka s 
kaštany usmaženými v  cukru. Celý ro
zechvělý dojetím jsem  se zeptal: Toto se 
vámtakézdálo, že máte přivézt plechovku 
se sladkými kaštany pro  moji malou dcer
ku Zuzanka?' Odpověděla: Toto ne, ale,

když js e m  vzala tuto plechovku, dala 
jse m  j i  ihned vaši dceři'. Měl jsem  osm 
dětí. Po Zuzance byl ještě syna a dcerka. 
Proč právě Zuzance? Ano, já  vím, jak  na 
to odpovědět. To naše Nebeská Matka 
chtěla vejít do mého srdce a do srdce celé 
mé rodiny. Nestačilo j i  přijmout pouze do 
mysli. V  tomto okamžiku jsem  začal pla
kat. Děkoval jsem  Bohu za to, že nám dal 
tak něžnou Matku. Naše láska k Panně 
Marii a naše víra v  ni zmohutněly a za
pustily hluboko kořeny. Od té doby pra
cujem e pro Boží království a všude 
chválíme Marii.

Spolu s celou rodinou jsem obdržel 
mnoho milostí z rukou naší Paní. Díky 
nebeské Matce bydlíme v Anapolis, hlav
ním městě státu Goias. Zde jsem obdržel 
ze svatých rukou našeho milovaného bis
kupa Emanuela Pestany Filho, našeho 
duchovního vůdce a moudrého obhájce 
katolické víry 
spolu se svými 
starším i syny 
jáhenské svě
cen í. J sm e 
já h n y  J e ž íš e  
Krista ve služ
bě naší Paní.
Jsem  jáhnem  
Panny M arie.
Sláva Bohu!

Jsem  přesvědčen, že nyní již  čtenáři 
chápou, proč jsem  tak zvláštně nazval 
Pannu Marii.

Jáhen František Araujo 
protestantský expastor

Tento článek se objevil v květnu 89 v brazilském 
"Rytíři": "Cavaleiro da Imaculada”.



S M E  R U J  E Ml M B O H U
Duch Panny Marie Jásal v Bohu, pro kterého 

žila od svého neposkvrněného početí. Ale navíc 
se radovali všichni v Bohu, (ku př. Alžběta, kterou 
navštívila v Ain Karim a také Simeon, se kterým se 
setkala v jeruzalémském chrámě) kteří se dostali do 
blízkosti Panny Marie. Tuto úlohu plní Matka Boží 
do dnešního dne zvláště v chrámech Jí zasvě- 
cecných (Lurdy, Čenstochová), kde poutníci nalé
zají Boha, anebo se ještě důvěrněji s ním spojují.

Když papež Jan Pavel II byl jako poutník v Loretě 
v r. 1979, vybízel nás, abychom "všichni, kteří žijeme 
na zemi, dokázali se dívat na nebe tzn. na Boha, 
nejvyšší a konečný cíl našich snažení a tužeb". Sv. 
Maxmilián Kolbe se dokázal dívat na nebe a sám se 
snažil o to, aby tam nasměroval oči všech lidí.

Nemoudrým nazýval toho, který se potopil při 
zkoumání atomu anebo zapomněl při využívání 
zemského bohatství na konečný Cíl svého života 
a na prostředky, které k němu vedou.

Český název Bůh pochází ze staroindického 
slova "bhaga" skrze staroslověnské "bog" a zna
mená bohatství, štěstí, anebo pána, který toto 
bohatství rozdává. Bůh je nekonečně dobrou a 
bohatou bytostí, je samotným dobrem. "Ty jsi - 
oslavuje Ho sv. František z Asisi - dobro, veškeré 
dobro, nejvyšší dobro... Ty jsi blažeností, Ty jsi 
radostí a veselím... Ty jsi veškerým bohatstvím a



hojnosti'.. Ty jsi krásou... a naší nadějí". 
Když našel Boha, volal" Můj Bůh, mé všech
no!".

Nejen, že nás Bůh stvořil z lásky, ale On 
sám chce být naším cílem a věčným štěstím. 
Znamením tohoto předurčení člověka je ne
ustálá touha po štěstí, která stravuje srdce 
člověka. Sv. Maxmilián mluvil na toto téma 
velmi často. Hned v prvním čísle "Rytíře Ne
poskvrněné" zveřejnil článek s názvem "Kde 
je štěstí!" V něm píše, že všichni touží po 
štěstí a také o ně usilují, ale je málo těch, kteří 
je nacházejí, protože je hledají tam, kde není". 
Jeden se honí za penězi, jiný chce užít tohoto 
světa, další myslí na svou slávu, ale i když se 
jim to podaří získat, nepociťují v srdci plnou 
radost. "Srdce člověka je příliš velké na to, aby 
je bylo možné naplnit penězi, smyslnými po
žitky nebo svůdným ale omamujícím dýmem 
slávy. Touží po větším dobru, bezmezném a 
nekonečném. Tímto dobrem je jedině Bůh". 
Štěstím, po kterém touží člověk, "je jedině 
Bůh, nekonečný zdroj veškerého štěstí, které 
s různou intenzitou vyzařuje z věcí stvoře
ných".

Z pozorování přírody vidíme, že všech
ny přirozené touhy se uskutečňují. Bůh nám 
dal oči, abychom mohli pozorovat věci kolem 
sebe, které existují. Dal nám uši, abychom

slyšeli zvuky, které také existují. "Proč 
by pak měla být neuspokojena nejdů
ležitější touha, která rozpaluje duši?" 
Víra nás ujišťuje, že Bůh nás nestvořil 
k věčnému trápení, ale volá nás do 
svého království, které pro nás připra
vil od stvoření světa (srov. Mt 25, 34), 
a které nám dává zakoušet již zde na 
zemi.

O touze člověka po nekonečnu 
hovoří stále častěji psychologové a 
moralisté. V "Základech morální te
ologie" P. Stanislava Olejnika je na
psáno: "Otevření se na nekonečno 
charakterizuje nejen poznávací 
schopnost člověka ale také jeho 
chtění a jeho touhy. Celý duchovní 
život lidí se nedá uzavřít ve stano
vených konečných mezích. Z toho
to otevření se na nekonečno vy
plývá pokrok lidí a lidského života.

Člověk stále směřuje svým chtěním a myšlením kupředu a není stále 
spokojen s tím, čeho již dosáhl.

S vypětím mysli a vůle stále hledá, aby našel a získal "nové", a když 
to již najde, hledá dál, protože chce "více", nelze člověku zamezit jeho 
snahu o plnější život, poznání záhad tohoto světa a ovládnutí jej. Vůbec 
už nelze omezit člověka v jeho toužení po nekonečném životě. Víme, že 
tuto perspektivu otevřel člověkovi sám Bůh skrze jeho povolání do escha
tologického Království slávy, do nekonečné plnosti života na věčnosti".
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Touhu po Bohu již v tomto pozem- Poskvměnou.
ském životě pociťuje stále mocněji sou- Ž iv o to p is e c
časný člověk, který se dusí v této ma- tvůrce Ml pí-
terialistické civilizaci, jako otrok vlastních «  še: "Ne něja-
výtvorů. V tomta člověku, jak napsal Sv. ijjji ká fanatická
Otec ve své první encyklice, "se proje- jM É k s lePo ta > ani
vuje onen odvěký neklid, který již popsal V  ne touha po
sv. Augustin" "Stvořil jsi nás, Bože, pro d rž e n í m as
sebe a neklidné je naše srdce dokud v te m n o tě ,
nespočine v Tobě". V tomto tvůrčím W Ě B £  A w p M jÉ i l ale právě na-
neklidu se odráží to, co je nejvíce lidské": ' opak touha po 
hledání pravdy, nenasytná potřeba dob- posílení člo-
ra, hlad po svobodě, touha po kráse a věka na jeho
hlas svědomí". "Toto volání k Duchu a cestě života a
prosba o Ducha je odpovědí na všechny nM  darování bez-
"materialismy" naší doby. Právě ony ' c$f ' l  brannému lid-
vzbuzují četné touhy v srdci člověka".  ̂ I \  « J j skému srdci
Stává se zřejmým, jak řekl vědec Wer- - \  % '  w . ;  \  ^  pomoci, byly
nher von Braun (+1977), že přes celé , příčinou toho,
naše objevy a přes mohutný pokrok tech- ■ r a - ^ i iP k -  že o. Kolbe
niky, "člověk potřebuje víru v Boha stejně J V J  ;■ : J B  z a lo ž il toto
jako potřebuje chléb, vodu a vzduch". hnutí, že za-

Bůh se daruje tomu, kdo Ho hledá. * čal vyd ávat
Je nutno Ho hledat a nalézt, abychom #  v časo p isy  a
mohli rozřešit problémy člověka. Je knihy, že chtěl zaplavit lidi tím, co připo-
nutno člověku ulehčit toto hledání, tak mí ná existenci Boží, duchovní hodnoty a
jakto činí Jan Pavel li, který byl nazván význam věčnosti. Tento Boží člověk chtěl
v časopise "Jesus" - "Nadějí hlásanou všechny přiblížit k Bohu a učinit Božími",
ze střech" a program jeho pontifikátu Štěstí celého lidstva v Bohu skrze Ne
byl nazván: "člověk nacházející Boha poskvrněnou", to je jeho i naše touha, cíl
i sebe". Milióny lidí, kteří přicházejí naš' apoštolské práce,
odevšad, aby uviděli náměstka Kristo- Zvláště se sami snažme tak jako on
va, kteří na něho hledí ze "střech", žít pro Boha, žít z Jeho milostí, podle 
skrze televizi, svědčí o tom, že lidé Jeho vůle a ukazovat názorně všem, že
touží po Bohu a mají důvěru k tomu, jenom v Bohu se můžeme opravdu rado-
který jim chce a může dát Boha a takto vat a najít plnost štěstí,
jim navrátit důstojnost, zajistit práva a
uvést je na cestu míru a věčné spásy. Rytíř Neposkvrněné

Jako Rytířstvo Neposkvrněné (Ml) 
pomáhejme Svatému Otci spojit všechny 
a každého zvlášť s Bohem skrze Ne-



Všechno ti dám, když padneš a
budeš Se mi klanět -  N adčasová slova, 
kterými Zlý pokouší Pána na poušti a v průběhu 
existence světa každého člověka.

Kdo by nezatoužil po úžasných skrytých zá
žitcích lidské psychiky, kdo by nebyl v poku
šení snít po d  vlivem transcendentní hudby, být 
okouzlen mystickými praktikam i, kdo by nech
těl stanout v úžasu před svými vlastními schop
nostmi, kdo by nechtěl být dokonalý, du
chovní, vyrovnaný, čistý.... To všechno se ote
vírá, to všechno se nabízí. Jenže bez pravého 
BOHA.

Z ilegality vystoupilo hnutí NEW AGE v roce 
1975. Vše proběhlo podle předem připrave
ného plánu, jehož kořeny sahají do roku 1875, 
kdy Helena Petrovna BLAVATSKÁ, založila 
v New Yorku teosofickou společnost. Četl 
jsem některá její díla a  mohu říci, že jsou ne
smírně zajímavá.

Jedna ze základních nauk TEOSOFIE praví, 
že všechna náboženství obsahují "společné 
pravdy“. Proto je  hnutí New A pe  jakousi synté
zou v ých o d n ích  náboženství, gnoseo log ie  
(smyslového poznání), spirit ismu, jehož podsta 
ta  spočívá v ta jných  (ESOTERICKÝCH) nau
kách. Své místo zde nacházejí všechny form y 
okultismu, jasnovidectví, astrologie, jó ga , pře
vtě lování, germánský mysticismus a panteis
tické  představy. V tomto novém světovém řá
du je místo pro vše - s výjimkou křesťanského 
Boha.

Jeho místo zaujímá LUCIFER - SVĚTLONOŠ, 
který má být uctíván jako Bůh. Po p á d u  kom u
nismu ve východní Evropě pad ly  i hranice šíření 
toh o to  zhoubného učení a ty to  zem ě stále více

jsou infiltrovány tím to světonáboženstvím. Pře
vážně in te lektuálové jsou ve velkém nebezpe
čí zmatení mysli a o d pa du  od učení pravé 
Církve Kristovy.

12. SJEZD INTERPERSONALISTŮ celého světa 
v Praze od 20 - 25. června 1992 pod patronací 
presidenta tohoto státu a  špiček našeho vě
deckého života dokládá, že frontální útok na 
pozice Kristovy Církve je podniknut a je jasně 
dán cíl jejího zničení a  nahrazení jakousi církví 
New Age - celosvětovým hnutím.



Od roku 1975 postupuje na západě, zničilo 
ohromné množství duší, které odpadly od pra
vé víry. Prvořadým účelem je získání sympatií 
k tomuto hnutí. Proto k ladou program y NEW 
AGE na prvá místa základy správné životosprá
vy, tělesného pohybu, psychické re laxace a 
tím získává ohrom né množství příznivců z řad 
sam otných křesťanů, Tyto kroky neslouží k n iče
m u jiném u než k získání důvěřivých, m etafy
zického myšlení neschopných lidí, kteří se stá
vají snadno ovladate lným i a m anipu lovate l
nými.

Podobně jako jasné a viditelné diktatury 
typu fašismu či komunismu, má Nový věk uží
vající naprosto jiných, psychice člověka vyho
vujících metod, cň stejný: OVLÁDAT a MÍT MOC 
- kontrolu nad člověkem.

Otevřeně je propagováno rozpuštění nebo 
zničení jednotlivých států, vytváření jakýchsi 
unií, a  to pod maskou zachování míru a lidstva. 
K získání SVETOVLÁDY jsou stanoveny četné 
politické, sociální a  hospodářské cíle jako na
příklad:

•  zavedení mezinárodního universálního 
úvěrového systému.

•  zřízení světové centrály pro rozdělování 
potravin

•  jednotný světový daňový systém
•  postupné podřízení a předání soukro

mého vlastnictví v bankovnictví, dopra
vě a  výrobě světovému řídícímu centru

•  povinnost podrobit světové řídící radě 
osobní život každého jedince.

Nezpůsobuje to  mrazení větší než postuláty 
neblaze proslulého marxieninismu? Největší 
tragedií je však to, že mnozí průměrní lidé 
v tom vidí pokrok a  dokonalost.

Přestože hnutí NEW AGE vystupuje na ve
řejnosti s krásnými hesly o míru a lásce, bra
trství a pokroku, nepokrytě také hlásá nez
bytnost OČISTNÉ AKCE, kterou spatřuje v likvi
daci všech, kdo s tímto hnutím nesouhlasí. Za
jisté nepů jde o sekery, šibenice a další dnes už 
muzeální rekvizity, které dobře posloužily před 
časem, a le  o jiné formy, zvláště masové zneu
žívání psychiatrie. Úvaha Dr. Grofa o užívání 
ha lucinogenů (LED) v tom to  směru může hod
ně napovědět. Dále se v hnutí NEW AGE hovoří 
o nuceném omezování dětí, genetické mani
pulaci, autanasii apod.

Všechny ty to  cíle mají bý t dosaženy v tzv. 
věku VODNÁŘE, který zača l jedné Silvestrovské 
noci v po lov ině osmdesátých let 20. století. 
M noho týdnů před tím to dnem  “D" byl všude 
rozšiřován le ták vybízející k společným m ed i
tacím . Tato m ed itace  obsahovala také ten to  
text: "Jsem spolustvořitel s BOHEM, přichází 
nové nebe, protože mým prostřednictvím je  
vyjadřována Boží vůle... všechny falešné p řed
stavy víry a b ludné myšlenky budou vyhlaze
ny  "



Aby byl tedy svět uzdraven, tak se musí 
změnit způsob myšlení. Racionální myšlení má 
ustoupit intuitivnímu poznání! Cíl? Z myslí lidí je  
nutné nadě la t bezduché uzlíčky nervů, které se 
pak stanou snadno m anipulovatelným i.

Nepřipomíná vám  to to  něco  ještě donedáv
na velm i živé - teror? A název knihy MARILYN 
FERGUSONOVÉ - "Něžné spiknutí" - název jedné  
nedávné  revoluce??

Tato kultovní kniha slibuje "zlatý věk lidstva". 
Nesleduje politické cile v prvé řadě, stává se 
samo o sobě novým náboženstvím. Má do
konce své posvátné SPISY, modlitební formule 
a mantry. V různých světových zemích vznikají 
různá duchovní centra hnutí.

Jeden z hlavních o tců  NEW AGE DAVID 
SPANGLER v jedné  ze svých knih uvádí: “LUCI
FER PŮSOBÍ V KAŽDÉM Z NÁS. ABY NÁS UVEDL 
DO STAVU DOKONALOSTI. Jestliže vstupujeme 
do nové epochy, do věku dokonalosti lidstva, 
pak každý z nás určitým způsobem dosáhne 
bodu, který nazývám "luciferskou iniciací" - to 
jest zasvěcení se Luciferovi. Je to zvláštní 
vstupní brána, kterou musí každý jedinec pro
jít, aby pocítil přítomnost jeho světla a dosáhl 
jeho dokonalosti..."

Je nutno ještě něco dodávat? Není zde ani 
zbla křesťanského, je  to  hnutí ob ráce né  přímo 
proti jeho  vlastní podstatě.

Snaží se ve skrytosti odstranit postupně 
všechny křesťanské hodnoty a  symboly, aby  
je nahradilo symboly pohanskými. Zvláště silně 
je zaměřeno na katolictví s jeho hlavními pilíři, 
kterými jsou eucharistie, mariánská úcta, ne
omylnost papežství, celibát a  hierarchické us
pořádání Církve. Útoky vedené  stálými pokusy 
o infiltraci jsou prakticky perm anentn í a vše, co  
nějakým  způsobem leží v  cestě, nejnověji např. 
hnutí OPUS DEI je  vystavováno těžkým tlakům. 
Pod vlivem NEW AGE se nachází mnoho c e 
losvětových organizací - OSN, UNESCO, ROC- 
KEFELEROVA nadace, Svobodní zednáři, llu- 
mináti atd. Podstatnou součástí metod Nové
ho věku je využívání různých psychotechnik. 
Názorným příkladem je například TRANSCE- 
NDENTALNÍ MEDITACE, která se od roku 1990 
velice rozšířila v ČSFR. Jedinec obdrží svoji MA- 
NTRU a je zcela závislý na svém duchovním 
vůdci GURU. Toto všechno vede k masové su- 
gesci. Masové nekontrolované sugesce mo
hou vyvolat hypnonarkomanii.

Pod hlavičkou NEW AGE MUSIC jsme pozvá
ni na:

•  relaxační a  meditační hudbu, - povzná
šející akustické zvukomalby,

•  emotivní zvukové koberce, způsobující 
efekt plovoucí mysli...

V do bě  HIPPIES na sklonku 6 0  tých  let mne 
fascinovali psychedeličtí Country Joe svým hi
tem  Flying High.. Létej vysoko. Lze se vznést do 
výše pomocí psychedelické hudby a člověku

Co vidíme na rockových koncertech, zvláš
tě metalové hudby? O dosobněný dav, který je 
naprosto po d  vlivem m ag ie  hudby, pohybů a 
tem ných pudů. Jde  zde o ztrátu úsudku a pa 
m ěti - spolu s drogami a  alkoholem je vytvořen 
předpoklad k naprostému zničení psychiky 
člověka. Dnes, kdy zná svět po jem  hypnonar- 
komanie spojené s možností ov láda t vše a úpl
ně jed ince, č lověka až mrazí..

Existují infrazvukové zbraně, jejichž účinky 
při individuálním použití jsou neidentifikovatel
né (infarkt, mozkové příhody).

Mezi další prostředky, kterými NEW AGE 
ovlivňuje masy je rocková hudba. Tato část by 
zasluhovala sam ostatnou úvahu, neboť jako 
bývalý rocker a č len UNDERGROUNDU o nísku
tečně  m á c o  říci.



je dobře. A fo je právě to nejnebezpecnějšf.Je Kristus ZMRTVÝCHVSTALÝ a majákem Panna 
mu dobře bez pravého Boha a  nestvořené LÁS- Maria. Nenechme si to vzít a  buďme pevní...
KY. A to je cíl NEW AGE a jemu sloužících pod p p etr Dokládal
vedením Světlonoše. Naším Světlem je Ježfš

Osvícení skrze Neposkvrněnou
Lidská slova nestačí, abychom o N í moh

li mluvit, protože Ona je  Neposkvrněná, celá 
krásná, a naše slova nejsou prosta nedo
konalostí a také všechny stvořené věci, ze 
kterých čerpáme jejich význam, nejsou zcela 
bez jakéhokoliv kazu.

Lidská řeč jen napomáhá duši, aby se k N í 
přiblížila. Ona se pak sama duši stále jasněji 
zjevuje. Duše, která se modlí a stále se s N í 
stýká, bude Ji stále dokonaleji chápat, stále 
více bude nadšena její Boží neposkvrněností 
a stále větší láskou k N í bude hořet až k úpl
nému sebezničení.

Nazýváme Ji Matkou, ale pozemská matka 
není zcela bez chyb, a proto lidské zákony 
obsahují pasáže, ve kterých se mluví o prá
vech dětí vůči rodičům: zatímco tato Matka 
je  bez jakéhokoliv kazu, neposkvrněná, a 
proto jakékoliv výhrady ze strany dítěte 
by Jí způsobily nevyslovitelnou bolest a 
křivdu, protože by obsahovaly domněnku, 
že není u N í nemožný byť i stín nedoko
nalosti. Ano, dítě, které se Jí zcela odevzdalo, 
touží po tom, aby Ona ho používala a spotře
bovala, aby se pro N i sebezničilo.

Nazýváme Ji Paní, ale tento pojem nás 
vzdaluje od matčina srdce.

Nazýváme Ji Královnou, ale i zde je  nutno 
doplnit, že je  Královnou srdcí, Královnou 
lásky. Její práva jsou láskou. Její moc spočívá 
v mateřské lásce.

Tato a podobná vysvětlení, i když by se 
opakovala bez konce, neřeknou ani z části to,

co pociťuje duše, která je  stravována Její lás
kou.

Tato duše zakouší na sobě, že Neposkvr
něná ji stále více naplňuje a zároveň si uvědo
muje, že je  to teprve začátek Jejího poznávání 
a milování.

Bezprostředně z Jejího srdce načerpáš 
o N í více poznání a zapálíš se k N í větší 
láskou než ze všech lidských slov dohro
mady.

sv. Maxmilián Maria Kolbe



Provinční kapitula
Ve dnech 9.-11.2.1993 v Konventu Svatého Ducha v Opavě došlo k řádné provinční kapitule řádu minoritů 

Provincie sv. Cyrila a Metoděje v Čechách a na Slovensku. Kapitule předsedal Nejdůstojnější Otec Generál 
Lanfranco Maria Serrini OFMConv. Po
slední provinční kapitula se konala v roce 
1946, však poslední kapitula s generálem 
řádu v roce 1936. Je to další velký krok na 
cestě k normalizaci řeholního života mino
ritů v Čechách a na Slovensku. Na kapi
tule došlo také k volbě nového provinciála 
i ostatních představených v provincie.
Provinciálem zůstal O.OIdřich Prachař 
OFMConv.

Na snímku z leva: O.Hubert Lipiňski - 
generálni asistent pro východní Evropu.
O. Lanfranco Maria Serrini - generál řádu.
O. Oldřich Prachař nový provinciál.

v  USA také předcházela hlučná kampaň o údajné "ne
lidskosti" striktního zákazu vůči ženám, jež otěhotněly 
po znásilnění. Jako příklad byl uváděn případ mladé 
číšnice z texaského Dallasu Jane Roeové, také piý zná
silněné. Krátce po legalizaci potratu však tato žena řekla 
jedné rozhlasové společnosti doslsova: "Lhala jsem ten
krát. Otěhotněla jsem v důsledku delší dobu trvajícího 
poměru s jedním mužem. Domnívala jsem se, že bajkou
0 znásilnění si vynutím změnu v  zákonodárství." Znovu 
klid a ticho po pěšině. Lež a podvod byly vždycky dobré 
vrahům nenarozených dětí v zájmu zisku. Pravda je 
naopak mohla usvědčit.

Lží je  i poukazování na údajnou "nespravedlnost" 
zákazu interrupcí vůči ženám, které otěhotněly po 
znásilnění. Nedávno o tom hovořil P. Josef Koláček SJ 
na Vatikánském rozhlase. Uvedl, že na výzvu Chor
vatského centra pro rodinný život, vedeného P. prof. 
Majsterovičem, obětavým rozesilatelem českých biblí 
jednotlivým zájemcům u nás v době komunistické tota
lity, už bylo adoptováno dvacet dětí bosenských mu
slimských žen, narozených v důsledku znásilnění srbs
kými vojáky. Adopce je  v tomto případě vždycky řeše
ním a ochotných křesťanských rodin díky Pánu bude 
stále dost. Příklad Chorvatska je  dostatečně výmluvný. 
Pravdu m á Sv. O tec Jan Pavel I I ,  když prohlašuje, 
že těhotenství v důsledku znásilnění není žádným  
důvodům  m orálně ospravedlňujícím  in terrupci.
1 v tomto případě zůstává potrat tím, čím vždycky 
byl: vraždou nevinné lidské bytosti.

Dr. Radomír Malý

Podvodné manipulace
Na konci minulého ro

ku rozmazávaly masové 
sd ě lo v a c í p ro střed k y  
případ čtrnáctileté irské 
dívky, jež údajně přišla 
do jiného stavu v důsled
ku znásilnění. Irská re
publika, jak známo, pa
tří ke světlým výjimkám  
mezi evropskými státy a 
v ražd y  n en arozených  
dětí nepovoluje. Masmé
dia lkaly nad nešťastným 
dítětem a jejími rodiči a 

nad "středověkým" zákonodárstvím "zaostalého" Irska. 
Dotyčné děvče muselo nakonec odletět k zákroku do 
Anglie.

Jenže jak oznámil polský týdeník Gosc niedzielny 
21.2.1993, věc se má trošku jinak. Rodiře dívky údajné
ho násilníka žalovali. Ten před soudem dokázal, že se 
jmenovanou udržoval už rok milostný poměr. Těho
tenství bylo důsledkem tohoto vztahu, nikoli znásilně
ní. O tom však m asmédia mlčí. Z pochopitelných 
důvodů. Nehodí se to totiž do rámce prointerrupční 
propagandy, kterou provozovatelé klinik s milióno
vými zisky za roztrhání na kusy dětských tělíček v lů
ně matky ohlupují veřejnost.

Tento případ není první. Legalizaci potratu v  r. 1973



TEMPORA MUTANTUR ET 
NOS MUTAMUR IN ILLIS

Časy se mění a my v nich, říká staré 
latinské přísloví. Bohužel ne vždy dosta
tečně pohotově a také ne vždy tím správným 
směrem. Již skoro 50 let probíhá ve 
světě sexuální revoluce, která je  jed
nou z hlavních příčin morálního roz
vratu lidské společnosti. Důsledky to
hoto morálního rozvratu jsou přímo 
katastrofální. Nedodržování 6. přiká
zání vede k rostoucí promiskuitě (stří
dání sexuálních partnerů). Rodiny se 
bortí, úcta k životu klesá. Ještě nena
rozené děti jsou nemilosrdně likvido
vány. Ty, které se narodily , jsou vy
chovávány bez lásky, často cizími lid
mi. Spatná výchova je  příčinou ros
toucí kriminality, narkomanie, prosti
tuce. Pohlavní choroby včetně AIDS se 
rychle šíří, ničí a zabíjejí často nevy
zrálé organismy. Narůstající morální de
gradace člověka, který má v rukou nejmo- 
demější technické vynálezy je ohrožením 
celé naší planety (ekologické katastrofy, 
hrozba nukleárních konfliktů).

Skoro každý den se setkáváme s těmito 
neradostnými jevy, ale zatím jsme jen málo 
změnili své chování tak, abychom zabránili 
šířícímu se zlu. Někteří chtějí jít s du
chem času a snaží se dokonce přizpů
sobit evangelium měnícím se podmín
kám, jin í bezradně hledí na toto zlo a 
mlčí.

Příčin tohoto stavuje mnoho. Na prvním 
místě je to nedostatek víry. Mnoho věncích 
se chová tak, jakoby již nevěřili, že Ten, 
který stvořil celý vesmír, má moc změnit 
svět k lepšímu. Dále je  to bezmyšlenko
vité přejímání často opakovaných ná
zorů týkajících se sexuálního života, 
které jsou v naprostém rozporu s tím, 
co učil Ježíš Kristus a nyní učí Církev 
svatá. Dokonce věřící lidé zpochybňují uče
ní Kristovo a ochotně přijímají líbivě znějící 
názory navádějící pod rouškou vědeckosti 
ke smilstvu. Jakoby už zapomněli na chybu, 
které se dopustili Adam s Evou v Ráji. Teh
dy Satan také sliboval velmi krásné a pří
jemné věci, ale neřekl, jak osudné následky 
to bude mít.

Velm i podstatnou roli v šíření zces-



tných názorů týkajících se lidské se
xuality hraje náš vztah ke studu. Ze 
zkušenosti víme, že existuje stud oprávně
ný, žádoucí a stud nemístný, škodlivý. 
Styděti se máme pouze za něco, co je zlé, 
nemorální, za hřích. Tento druh studu je 
žádoucí a potřebný, protože chrání jedno
tlivce před konáním, které by mu bylo na 
škodu, anebo, které by také mohlo ohrozit 
jiné lidi. Mnozí lidé se však stydí také 
tehdy, když mají vykonat něco dobré
ho. Kupř. mladí lidé se často stydí uvolnit 
jako první místo staršímu spolucestujícímu 
v autobuse. Obávají se, že by byli odlišní od 
těch druhých. Tento druh studu je  ne
místný, nežádoucí. Stud se úzce pojí 
s pojmem přirozené autority. Ten, kdo je 
považován za přirozenou autoritu, má velký 
vliv na utváření pocitu studu v těch, kteří 
jej za autoritu po
kládají. Takto mů
že být stud bud 
oslabován anebc 
p o s i 1 o v 
V  dnešní d 
kdy m luvím e < 
krizi přirozené au 
to r ity , docház: 
velmi často k to 
mu, že lidé 
nemístný stud 
postráda jí stu 
oprávněný.

N ěk teří lid  
nechápou význam studu a považují 
každý stud za nežádoucí nepříjemnou 
reakci, kterou se snaží odstranit nejen 
u sebe, ale také u jiných. Posmívají se 
těm, kteří mají oprávněný stud a obvi
nují je z puritánství. Nezkušení se stydí 
často za své projevy studu, protože po
važují stud za něco jako nedostatek 
odvahy. Snaží se proto přizpůsobit 
těmto lidem, kteří již  oprávněný stud 
ztratili. Tyto snahy lze přirovnat k po
kusu o odstranění bolesti, která vzniká 
při kontaktu těla se škodlivými vlivy. 
Celý organismus je  pak ohrožen zniče

ním, protože schází ochranný systém 
upozorňující na nebezpečí.

V  oblasti lidské sexuality existuje také 
stud oprávněný. Až do období manžel
ství by se člověk měl stydět za všechno, 
čím úmyslně vyvolává sexuální vzru
šení u sebe anebo v jiných lidech. Se
xuální vzrušení může být vyvoláno již  
u dětí od nejútlejšího věku a proto by 
již  tyto malé děti měly být varovány  
svými rodiči, aby se samy před tímto 
sexuálním vzrušením chránily. Děti by  
měly být seznámeny již v útlém věku s 
tím, že dostaly od Pána Boha velký dar, 
který si mají uchovat neporušený až do 
období dospělosti. Měly by také vědět, 
že tento dar slouží k předávání života 
a je  spojen s příjemnými pocity. Do 
období manželství se však musí naučit 

tento dar ovlá
dat, aby jim poz
ději nezpůsobil 
mnoho zlého. 
Nutno děti upo
zornit, že se tento 
dar při předčas
ném vzp lan u tí 
může stát v  bu
doucnu také pří
činou je jich  
velké- ho utrpení, 
neschopnosti ten
to dar u žíva t, 
anebo dokonce 

příčinou jejich předčasné smrti. Děti je také 
třeba varovat, aby o tomto daru nemluvily 
se svými vrstevníky, aby si neprohlížely 
fotografie a obrazy, které v nich vyvolávají 
touhu po sexuálním ukájení a také aby 
odváděly pozornost ód vlastního těla, které 
by mohlo být zdrojem příjemných pocitů 
(při sebeukájení). V  dospělosti tímto darem 
obohatí svého životního partnera, anebo jej 
přinesou jako oběť Pánu Bohu, který jej 
může proměnit na něco ještě mnohem 
krásnějšího. O těchto záležitostech rodi
če mají m luvit zcela přirozeně, bez 
ostychu, form ou přim ěřenou věku



dítěte. Na každou otázku dítěte mají 
najít srozumitelnou a pravdivou odpo
věď. M ají mít také radost, že tyto 
otázky dostávají. Svědčí to totiž o tom, 
že zatím neztratili v této oblasti důvěru  
svých dětí.

Nem ístný stud v sexuální oblasti 
nám často brání mluvit o daru sexua
lity s lidmi, kteří nám jsou svěřeni. 
Tento nemístný stud je  příčinou velké
ho zla. Malé děti se sice stydí před svý
mi rodiči za všechno, co je  spojeno se 
sexuálními projevy, což může v rodi
čích vyvolávat falešný dojem, že by  
jim  snad mohli ukřivdit, kdyby je  sez
námili s tajemstvím předávání života. 
Avšak již  u malých dětí asi od věku tří 
let roste velký zájem o tuto oblast lid
ského života. První informace z této 
oblasti se většinou dozvídají od svých 
vrstevníků. Jsou to však převážně  
zcestné informace, které šíří propagá
toři konzumního sexu. Děti považují 
týto informace za pravdivé, protože j i 
né neslyšely. Ze zvědavosti si často prohlí
že jí pornogra fické časopisy a také 
podlehnou sebeukájení. Takto dochází u 
nich ke stimulaci sexuálního pudu, který 
není ještě ovládán rozumem ani vůli atento 
pud začíná tyto mladé nevyzrálé lidi ovlá
dat. Ovládá také jejich rozum a vůli tak, že 
mladý člověk nedělá to, co je dobré, ale dělá 
jen to, co je příjemné. Stává se otrokem své 
sexuality. Je vázán na svou sexualitu

stejně, jako narkoman na drogu. Nehledí již 
na své okolí. Necouvne v dospělosti ani před 
vraždou nenarozeného dítěte, protože na 
prvním místě v jeho žebříčku hodnot je 
konzumní sexualita. Nešetří vlastní zdraví 
ani život. Uvědomuje si, že může zemřít na 
AIDS, ale způsob života nezmění, protože je 
otrokem svého sexuálního pudu. Ukájení 
svého sexuálního pudu považuje za větší 
hodnotu než vlastní život. P a k  si už 
nechce nechat poradit od svých rodi
čů, protože je  nepovažuje za autority v 
této oblasti. V ždyť s ním  o tomto 
problému nikdy nemluvili a všechno 
se snažili před ním zatajit.

Nakaždém z nás spočívá odpovědnost za 
tyto promarněné životy. Každý z nás by se 
měl snažit o poznání toho, co je správné. 
Nepřejímejme bezmyšlenkovitě to, co 
si myslí většina lidí. Své názory uvá
dějme do souladu s učením Ježíše Kris
ta, který je  Cesta, Pravda a Život. Pouč
me se také od těch, které k tomu Ježíš 
Kristus ustanovil. Pak se modleme, aby
chom byli zbaveni falešného studu a takto 
mohlo seznamovat lidi ve svém okolí s prav

divou naukou, která vede k životu. Ode
vzdejme se Neposkvrněné Panně Marii 
jako je jí nástroje k přemáhání bludů, 
které se stále mocněji zakořeňují v  srd
ci moderního člověka.

MUDr Jan Procházka



Ve stejnojmenné knížce od Victorie Mon
tany, je napsáno, že se nemáme obávat hovo
řit s dětmi, které nám jsou svěřené, na téma 
pohlavního života. Dále autorka uvádí: "Ne
musíme se tohoto tématu bát, když máme 
sami jasno v sexuálních otázkách, když se 
na pohlavní život díváme z  Božího hle
diska. Musíme překonávat všeobecně roz
šířený, nezdravý a nedůsledný postoj 
v této oblasti. Jako kdyby všechno, co se 
týká sexu, bylo něčím zakázaným, nesluš
ným, o čem se nem luví ( a když, tak opl
zle)."

Ideální by bylo, kdyby byly děti poučovány 
o sexuálních otázkách od nejútlejšího věku 
přiměřeně jejich chápání, ale vždy pravdivě. 
Proč by například dvouleté dítě nemohlo vě
dět, že mamince roste bříško proto, že je 
v něm děťátko. Těšilo by se, podílelo by se 
na radostném očekávání a už by se budoval 
sourozenecký vztah. Tradiční čápi už děti ne
nosí, protože moderní rodiče je kupují v po
rodnici. A potom se diví a pohoršují, když je 
začne dítě přemlouvat, aby šli plačící novo- 
rozeňátko vyměnit. Vždyť je to docela logická 
reakce.

Dále následuje úryvekz knížky Nebojte se 
života, který může posloužit rodičům a vycho
vatelům jako návod ktomu, jakým způsobem 
je možné mluvit s dětmi na toto téma.

Myslím, že jste z Desatera všemu nero
zuměli. Slovo "nesesmilníš" jste určitě ještě 
neslyšeli. No a člověk přece nemůže zacho
vávat něco, čemu nerozumí. Tak si vysvětlí
me nejdřív toto přikázání. Bude to trochu déle 
trvat, ale je  to velmi zajímavé.

Vy už víte, že přikázáníjsou jakoby návod 
na správné používání toho, co nám Bůh daro
val Seznámil nás s nimi, abychom se vyhnuli 
neštěstí. Aby se nestalo něco takového, 
o čem psaly nedávno noviny.

Babička z vesnice přišla na návštěvu do 
města, do moderního bytu. Nedovedla zachá
zet s plynovým vařičem a nikoho nenapadlo, 
aby j i  poučil. Babička zůstala v bytě sama. 
Chtěla si něco přihřát a nevěděla jak, tak to 
různě zkoušela. Otevřela plyn, ale nedovedla 
ho zavřít. Nechala vše tak a odešla do pokoje. 
Naštěstí, protože by přišla o život. Plyn totiž 
unikal a babička nic netušila. Cítila sice zá
pach, ale myslela si, že to jde z  ulice. Vždyť 
ve městě často něco páchne. Potom zazvonil 
listonoš. Elektrická jiskra způsobila výbuch. 
Celá kuchyň byla v troskách. To způsobil plyn, 
který jinak dobře slouží člověku, když s ním 
dovedeme správně zacházet.

Bůh nestvořil a nevymyslel nic špatně. 
Všechno, co nám dal, má svůj účel. Tak nám 
dal ruce, abychom mohli pracovat, nohy, aby
chom se mohli pohybovat, oči, abychom vidě
li, uši, abychom slyšeli, ústa, abychom mohli 
jís t a mluvit. Máme plíce na dýchání a žaludek 
na trávení. Jsme vybaveni tak, abychom měli 
všechno, co potřebujeme pro život. Ale nejen



pro vlastní život, ale také pro vznik nového 
života. Tomu dost dobře nerozumíte, viďte? 
No dávejte trochu pozor, pokusím se vám to 
vysvětlit.

Víte, že všechno se časem opotřebí, ze
stárne a zahyne. Na jaře a v létě všechno 
roste, kvete, dozrává. A potom květy odkve
tou, listy ze stromu odpadnou, tráva uschne, 
všechno zpustne, přijde zima. Když napadne 
sníh, příroda jako kdyby zemřela. Ale na jaře 
se zase probudí život. Naroste nová tráva, 
rozkvetou nové květy, dozraje nové obilí. 
Z  čeho? No přece ze semínek, ze zárodků 
života, které dozrály v tom, co zahynulo.

I každý člověk jednou zemře. Nejvíce se 
dožije sto let. Někdy slyšíme i o starších, ale 
to je  velká vzácnost. Za sto let už z nás tady 
určitě nikdo nebude. Ale lidé budou. Jiní, noví 
lidé. Naši předkové už zde nejsou, ale jsme 
tady my. A my pocházíme z nich. Jak? Jak se 
odevzdává lidský život? To přece musí být 
ještě větší zázrak, než když vyroste znovu 
pšeničný klas. Bohu nejvíce záleží na člově
ku, vždyť ho určil za pána celé přírody. Je to 
vidět i z  toho, jaký způsob vymyslel Bůh pro 
vznik nového lidského života.

Určitě víte, z čeho vyroste strom. No ze 
semínka. Například ořech, ten mohutný 
strom, na kterém je  každý rok mnoho chut
ných ořechů, vyrostl z  jediného ořechu. Strom

je  tedy jakoby otcem všech stromů, které vy
rostly z jeho ořechů. Jenže stará se takový 
ořech nějak o své mladé stromky? Opatruje 
je, poslouchá je, chrání? Ne, protože to není 
potřeba.

Kuřátko se vylíhne z vajíčka, které snesla 
slepice. Slepice je  tedy matkou malých kuřá
tek. Ta se o ně stará jen krátce. Dokud natolik 
nevyrostou, aby se o sebe postarala sama.

A co si myslíte, jak dlouho potřebuje lidské 
mládě rodiče? Kdy se dokáže postarat samo 
o sebe? Víte určitě, jak vypadá takové novo- 
rozeňátko, jak je  bezmocné, kolik péče potře
buje. Ale mohlo by už takové, povězme 
pětileté dítě žít samotné ? Dovede sice mluvit, 
chodit, snad by si koupilo i  nějaké jídlo, ale to 
není všechno. A desetileté? Neumřelo by hla
dem, ale asi by zůstalo nevzdělané a ne
vychované. Lidské mládě potřebuje dlouho 
péči, opatrování a výchovu. Na to, aby z něho 
byl opravdu pořádný člověk, potřebuje oba 
rodiče tak do osmnácti - dvaceti roků. Jak 
ubohé jsou i  takové děti, jejichž rodiče nežijí 
v lásce, porozumění a pokoji!

Bůh se obdivuhodným způsobem postaral 
o to, aby život šel dál, aby byli na světě vždy 
další lidé. A když každý nový člověk potřebuje 
mnoho péče, zařídil to tak, že jsou ke vzniku 
života potřební dva. Člověk totiž vznikne i 
z  vajíčka i  ze semínka. Do těla ženy vložil 
Bůh vajíčka a do těla muže semínka. Když se 
spojí vajíčko se semínkem, vznikne člověk. 
Nejdřív menší než prášek. Ale je  už v něm 
všechno. I to, jestli to bude děvčátko nebo 
chlapeček, jaké bude mít oči, vlasy, postavu i 
váhu. A protože polovička z toho pochází 
z  těla matky a polovička z těla otce, podobá 
se dítě v něčem mamince a v něčem otci.

Ale poslouchejte dále, jak je  to zařízené, 
aby takový maličký človíček, menší než ma
kové zrnko, mohl růst. Z  čeho roste, když 
nemá ještě ústa, aby mohl jíst?

V těle ženy, ve spodní části břicha, jsou 
uložená malá vajíčka. Když se některé spojí 
s mužským semínkem, v té chvíli se celé tělo



začne starat o tohoto drobného človíčka. 
Z  maminčina těla dostává výživu, takže mů
že růst. Leží ve velmi pohodlné postýlce, měk
ce vystlané a chráněné z každé strany. Vždyť 
je  takový malinký, že kdybychom ho měli něk
de venku, zašlápli bychom ho, a ani bychom
0 tom nevěděli. Zde je  pěkně schované a 
maminčino tělo se o všechno stará. Roste 
rychle. Za devět měsíců se z něho už řádné 
dítě, se vším, co má mít. Má už vyvinuté plíce, 
takže může začít samo dýchat. A má ústa a 
žaludek, takže může jíst. Může tedy přijít na 
svět. Pro maminku nastane těžká chvíle. Dítě 
se totiž pomalu, hlavičkou napřed, vytlačí 
z maminčina těla ven přes malý otvor, který 
se musí velmi roztáhnout. Aby se mamince 
anebo dítěti něco nestalo, pomáhají při tom 
lékaři a sestry, a proto chodí maminky do 
porodnice, když pocítí, že se má dítě narodit.

Proto maminka tak velmi miluje svoje dí
tě, protože je  to vlastně jakoby kus z jejího 
těla. Narostlo v ní, žilo v n í skoro celý rok. 
Proto se o něj stará a chrání ho, jako sebe 
samou. Takové malé nemluvňátko by zahy
nulo, kdyby se o něj nikdo nepostaral. A ma
minka, která to malé batolátko velmi miluje, to 
dělá opravdu ochotně a ráda. Vidíte, jak to 
Bůh moudře zařídil? A to není všechno! Dítě 
potřebuje nejen mámu, ale i  otce. A hlavně 
potřebuje, aby se všichni měli rádi, protože jen 
v takové rodině je  dítěti nejlépe. Proto vložil 
Bůh do srdce muže a ženy vzájemnou ná
klonnost, lásku a touhu, aby mohli spolu žít.

Dokud jste děti, hrajete si spolu, chlapci i 
děvčata a někdy se i pobijete. Až dorostete, 
zpozorujete v sobě nějakou změnu. Děvčata
1 chlapci se začnou na sebe dívat jinak. Někte
ří se do sebe zamilují. Jedno děvče a jeden 
chlapec najednou zjistí, že jim je  spolu dobře, 
častěji se setkávají a lépe se poznávají. Když 
se mají opravdu rádi a když už mají svoje 
zaměstnání, takže mohou založit rodinu, sta
nou se manželi. Slíbí si, že budou spolu žít 
celý život, že si budou pomáhat a starat se 
o děti. V té chvíli dostanou od Boha pověření, 
aby se stali rodiči. Jejich veliká láska se proje

ví potom v tom, že se jejich těla spojí.
Už jsme si říkali, že všechno v těle má s vůj 

účel. A určitě víte, jaký rozdíl je  mezi chlap
cem a dívkou. Tam, kde má dívka otvor, 
kterým se rodí děti, má chlapec rourku a dva 
váčky. V těch váčcích jsou uložena semínka 
a tou rourkou se dostanou do těla ženy, kde 
se jedno z nich spojí s jedním ženským va
jíčkem. Tehdy vznikne nový člověk. Vznikne 
spojením dvou lidí, kteří se mají tak velmi rádi, 
že mají dost lásky i  pro tohoto nového člově
ka.

Dovedete si představit, jaká to musí být 
obrovská síla, kterou Bůh vložil do lidí? S ta
kovou velikou silou je  však potřeba umět za
cházet, aby se nestalo nějaké neštěstí. (Jako 
s tím plynem) Bůh se o to postaral. Dal lidem 
návod - přikázání, jak mají tuto sílu a schop
nost používat.

Bůh dovolil spojení muže a ženy jen



v manželství, kde mají děti zabezpečenou 
laskavou péči obou rodičů. Kdo přestoupí ten
to příkaz, zapříčiní neštěstí, při kterém jsou 
poškozeny hlavně děti.

Takový hřích, když se zneužívá schop
nosti, kterou Bůh určil manželům na tvoření 
nového člověka, se nazývá smilstvo. (V sou
časné době se místo slova smilstvo používají 
výrazy: Nevázaný sexuální-pohla vní život ne
bo promiskuita) Proto šesté přikázání zní: 
"nesesmilníš". Deváté přikázání patří kněmu. 
Zakazuje manželům rozejít se. Když otec ne
bo matka opustí rodinu a začne žít s jiným, 
způsobí tím své rodině, svým nejbližším vel
kou bolest. Proto i to Bůh zakázal.

Tato přikázání se týkají dospělých. Ale 
trochu i vás. Z  tohoto vysvětlení vidíte, jak to 
Bůh všechno moudře a krásně zařídil. Všech
no, co se týká vzniku nového života, je  po
svátné. Rozhodně to neslouží zábavě a 
hloupým vtipům. Děti, které neměl kdo poučit, 
vám možná budou namlouvat, abyste si tajně 
o těchto věcech šuškali, smáli se tomu, aby
ste si navzájem ukazovali a osahávali těla. 
Ba, nejen děti. Chodí po světě všelijací zvrhlí 
lidé. Obyčejně jsou duševně nemocní. Ti lá
kají děti sladkostmi anebo penězi, aby si po
tom mohli s nimi takto hrát. To však není 
zábava, ale urážka toho nejposvátnějšího, 
čemu vděčíme my všichni za život. Nikdy to 
tedy nesmíte nikomu dovolit ani sobě.

Ale pozor! To, že vás tyto otázky zajímají 
a chcete o tom něco vědět, to není zlé. Jenže 
ptejte se takového člověka, který vám to do
vede opravdu moudře vysvětlit. A to rozhodně 
nejsou vaši kamarádi.

Zapamatujte s i na celý život: Bůh do mně 
vložil úžasnou sílu a schopnost, musím j i  
zachovat pro manželství. Tak si to přeje Bůh, 
a tak to budou potřebovat moje budoucí děti.

Pozn. Kolem desátého roku života je nut
no dětem podrobněji vysvětlit funkci pohlav
ních orgánů (menstruační cyklus, hymen, po- 
luce a pod.) Pro sexuální poučení platí zása
da: Radši o rok dřív, než o den později.

Nenechm e se svést!!
Níže zveřejňujeme úryvek dopisu sv. Maxmiliána napsa

ný v době jeho pobytu v Zakopaném členkám Ml, které se 
zúčastnily duchovního kursu ve Wirově v r. 1927. Přes 
mnoho let, která uplynula od té doby, je dopis stále aktuální.

Drahé spolurytířky Neposkvrněné
(,..)na jednom ze svých sjezdů se zednáři usnesli: 

"Katolické náboženství neporazíme filosofováním, 
ale útokem na mravnost". - Jak chytré je toto usne
sení!

První část tohoto usnesení jen stvrzuje pravdi
vost katolické víry, protože pravdu nelze porazit 
jenom filosof ováním: čím více uvažujeme o pravdě, 
tím více j i  také začínáme chápat. Druhá část tohoto 
usnesení útočí opravdu na nejcitlivější místo, 
protože ten, kdo upadne do mravního bahna, pova
žuje náboženství za něco velmi nepohodlného a 
proto vůbec nechce o něm slyšet. Kolem sebe pak 
rozhlašuje, že v Boha nevěří, tak jako by už někdo 
dokázal, že Bůh neexistuje.

Pro něho je však Pán Bůh nepohodlný, protože 
nechápe vyšší štěstí, které jediné může naplnit a 
uspokojit velikou duši člověka.

Již sv. Pavel napsal: "Nevěřící člověk to nechá
pe" a také sám Pán Ježíš učil: "Blažení čistého 
srdce, neboť oni uvidí Boha" - samozřejmě, že na 
tomto světě - zrakem víry.

Chytré je toto usnesení, podle kterého se začala 
úmyslně a plánovitěposkvrňovat literatura, umění, 
divadlo, kino, móda atd. I  když již  předtím nebylo 
všechno v pořádku, tak potom teprve nemravnost 
začala prýštit ze všech možných zdrojů a zaplavila 
naše města a dokonce i vesnice. Víra byla oslabena 
v souladu s předpoklady usnesení.

Neposkvrněná, o které bylo řečeno: "Ona potře 
tvoji hlavu", tzn. hlavu pekelného hada, potře také 
hlavu zednářství, které řídí celé protináboženské 
a nemravné hnutí a vynakládá mnoho peněz na 
podporu a vznik nových sekt.

Odevzdejme se J í zcela, aby nás mohla použít 
jako své nástroje k záchraně a posvěcení lidských 
duší. Dobývejme pro Ni srdce, protože tam, kde 
Ona vejde, tam také přichází milost Boží a s ní 
spása a posvěcení.

Svěřuji Vás všechny do ochrany Neposkvrněné.

Prosím o modlitby 
O. Maxmilián



(Pokračování)
A  zase čas běží a rok s rokem se střídá a 

auto stárne, když dostávám telefonicky oz
námení, že Frau Alteneder mi darovala na 
auto 15.000 DM. Bylo to krátce před její 
smrtí: zemřela pak v prosinci ve věku 91 let. 
10.000 DM jsem okamžitě věnoval své far
nosti, zbytek jsem si nechal na auto.

Uplynul rok, když jsem se dověděl, že 
v polovině června budu pozván na kliniku 
do Frankfurtu a při tom, že dostanu auto. 
Nic z toho jsem nečekal ani nežádal. Ale 
napadlo mi, zda i v tomto případě bude se 
nějak angažovat Panna Maria. Ale jak? 
Vždyť v červnu není žádný mariánský svá
tek! Byl jsem z toho trochu smutný....

Začátkem května v sobotu ráno, když 
jsem přišel ze mše sv., kterou jsem měl 
právě "Ke cti Panny Marie na její úmysly", 
zvoní telefon a v něm oznámení: "Otče, máte 
si 31. května přijet do Frankfurtu pro auto!" 
Radostné překvapení, Panna Maria opět 
"zaúradovala", opět svátek mariánský - a 
k tomu ještě sobota a mše sv. do jejích ru
kou.... Tak se také stalo. Ve svátek Navští
vení Panny Marie jsem auto přebíral a 
o první červnové sobotě - mariánské -jsem 
s ním odjel domů. Byl to Fiat ritmo.

A  je zajímavé, jak to teď podivuhodně 
Panna Maria zorganizovala, aby to vyšlo 
opět na její svátek. Právě 31. května sta
rosta města Lorsch, asi 40 km od Frank
furtu, slavil své šedesátiny a tak si přáli, 
abych se té oslavy zúčastnil. Panna Maria 
šikovně naprogramovala, dala do počítače, 
ten zpracoval údaje a požadavky a vyšel 31.

květen - je jí svátek pro další 
je jí dar, odměnu.

Ale ani teď  nejsme ještě 
u konce. Čas běží a ten 
zhoubně pracuje i na autu. 
Jednou v  polovině června při
šlo poštou oznámení, že dosta
nu výzvu, abych si v Ml. Bo
leslavi vyzvedl nové auto. Už 
jsem skoro pochyboval, že by 

Panna Maria ještě i teď vše zahrála na svůj 
svátek. V  červnu žádný mariánský svátek 
není, v červenci jeden, ale nepřišlo nic. 
V  srpnu dva krásné mariánské svátky, ale 
oba v sobotu, což skýtalo jen velmi malou 
naději, jelikož se neúřaduje. Očekáváním 
byl naplněn měsíc září, zvi. když jsem dos
tal oznámení, že v září má auto přijít. Nadě
je 8. září padla, tedy snad 15. září. Ale v ten 
den pošta nepřinesla nic, taktéž po celý den 
klid. Během dne mi napadlo - snad 19. září 
- v den výročí zjevení Panny Marie na La 
Salettě, kterou také ctím a kterou jsem loni 
navštívil, ale opět sobota. Už jsem na to toho 
15. září nemyslel, jen večer jsem měl mši sv. 
a právě tradiční: "Ke cti Panny Marie na její 
úmysly." Za chvíli po odchodu z kostela zvo
ní telefon a v něm vzkaz: "Máte v Y. připra
veno k odebrání auto." - Tak přece i teď mi 
Panna Maria poslala ve svůj svátek jako 
svůj dar auto! Padl jsem tehdy pokorně na 
kolena, obdivoval a děkoval, ztrácel jsem 
slova a znovu si uvědomoval, jak je Panna 
Maria mocná, jak je pozorná, jak štědře 
odplácí, jak vše moudře zařizuje... Jak je 
blízká i našim hmotným potřebám...! Jak je 
vhodněji chtít a ji "obdarovávat!"

Ne, nebe a církev se nestaví proti ro
zumnému hmotnému zabezpečení, přeje 
svým drahým i hojnost hmotnou - tedy ne
vodí jen do nebe, ale provází i zemí. Vše, co 
je dobré a krásné a z čeho se raduje spra
vedlivý člověk, z toho se raduje a to podpo
ruje a rozdává i Bůh, Kristus, Panna Ma
ria... Vše je Božím darem, a jsme určeni pro 
štěstí, nejen to posmrtné, ale i pro to po



zemské.
Teprve při psaní těchto řádků jsem si 

uvědomil, jak to prozřetelnostně zařídil 
Bůh a Panna Maria, že jsem byl seznámen 
se svou dárkyní paní Alteneder. Byl jsem na 
návštěvě u svých přátel v  Německu. Jejich 
syn byl ve styku s místním p. farářem - 
Holanďanem - a bohoslovci z Kanady a Bel
gie. Právě tam byli na návštěvě a právě se 
chystali jet na kongres Kirche in Not do 
Konigsteinu, který tam měl právě zasedat.

Byl jsem vyzván, abych také 
jel. Nevzpíral jsem se, ale jel 
rád. Právě tam jsem se dostal 
do styku s ředitelem německé 
sekce, který mi doporučil 
paní Alteneder!

Ne, toto všechno, co jsem 
psal, to není náhoda, to je od
měna!!! Jistě při tom všem 
Panna Maria pamatovala a 
v  konkrétním případě chtěla 
naplnit slova svého Syna: 
"Hledejte nejdříve království 
Boží a jeho spravedlnost a 
všechno ostatní bude vám 

přidáno" (Luk 12, 13)
Píši Ti, Maria, tyto řádky jako pokorný a 

věrný služebník Tvůj, kněz Tvého božského 
Syna, ne pro slávu svou, ale pro čest a slávu 
Tvou, neboť jsem Tvůj neužitečný služeb
ník, více obdarovaný než dávající. Tímto 
prostým vyprávěním chci svým spolubra- 
třím a všem věřícím dát příklad a je povzbu
dit k následování - a klásce a důvěře v Tebe; 
naši drahou nebeskou maminku.

-aP-

i nedokončená reportáž z môjho života)

Drahý neznámy priateľ, prepáč, že len tak, bez 
zaklopania vstupujem do tvojho života. Som mý
tnik zo súčasnosti. Chcem ti rozpovedať svoj všed
ný príbeh, ničím sa nelíšiaci od mnohých iných. 
Možno ťa zaujme a zbadáš, že aj ty patríšdo tohto 
príbehu a začneš uvažovať o sebe. Možno aj ty 
urobíš chirurgický rez, ako som urobil ja, snáď 
práve preto sa ti prihováram.

Bývam v jednom neveľkom mestečku. Každý 
deň prichádzam ku krížu na konci mesta. Stojím 
v nemom úžase a hľadím na kríž a vediem s ním 
tajomný dialóg. Znovu a znovu sa rozpamätá
vam, koľko bolo v mojom živote pľúvancov, zrád 
a zapretia, vyhnania zo srdca i z domu teba - 
ukrižovaný Ježišu! A dôvod je len jeden: zapáčiť 
sa mocným tohto sveta, užívať moc, postavenie 
a blahobyt.



Áno, pred desiatimi rokmi to bolo všet
ko inakšie. Bol som riaditeľom v jednom 
podniku. Všetko klapalo, všetko mi vy
chádzalo. Moje myslenie a rozhodovanie 
vychádzalo z doby, v ktorej som žil. Ale 
ja som chcel urobiť čosi viac. Mal som na 
to dôvod. Pri ceste, ako sa vchádza do 
podniku, stál kríž. Priznám sa, provokoval 
ma. Veď každé ráno prejsť popri kríži a 
nevšímať si ho, to bolo pre mňa primálo. 
Koľkokrát som zdvihol svoj pohľad na te
ba, Ukrižovaný, vždy ma až zamrazilo.
V mojom podvedomí sa čosi mocne 
ozývalo... "Aj za teba, aj za teba, priateľ 
môj, som sa dal ukrižovať. Nebuď zrad
ným Judášom, ale kajúcim Petrom!" To už 
bolo pre mňa priveľa. Ten kríž musí preč, 
len zavadzial Vo svojej horlivosti som sa 
začal angažovať za jeho odstránenie. No 
neveľmi sa mi to darilo. Nikto sa nemal 
k činu. Bol tu akýsi strach siahnúťna kríž. 
A tak savlúdila do mňa diabolská my
šlienka: Čo keby som zhanobil tento kríž? 
Priam ako rakovina ma zožierala tá my
šlienka, Živil som ju v sebe. A raz v noci som 
ju uskutočnil. Presne sa na to pamätám.
V jednu sychravú noc som sa k tebe pri
blížil, Ježišu, aby som ti odťal ruky a nohy. 
Priznám sa, z prvú mi to neišlo, ale nenávisť 
a zloba bola veľká, tak som to dokázal. 
Teraz ruky a nohy, potom neskoršie bu
dem pokračovať vo tvojom skaličení. Uvi
díme, kto zvíťazí. Takéto myšlienky mi vte
dy poletovali v hlave.

Na druhý deň si nikto nič nevšimol, as
poň ja som to tak pozoroval. Prešli ďalšie 
dni, už sa o tom hovorilo, no nikto nič 
nenamietal, neprotestoval. Zrazu bolo to
ho plné mesto. Všetci sa na mňa pozerali 
s nedôverou a bojazlivosťou. Ako keby 
vedieli, že tento zhanobený kríž je moja 
práca. Báli sa, veď, keď to urobil s krížom, 
čo potom s námi? Taký som vyzeral moc
ný a hrozný. No čas rýchlo plynul a zrazu 
sa v mojom vnútri všetko skomplikovalo. 
Zo dňa na deň rástla vo mne nespo

kojnosť, nevoľ
nosť a nesústre- 
denosť. Najprv 
som sa tomu 
smial, nechcel 
som si to pripus
tiť, ale keď mi 
začali tŕpnuť ru
ky, keď som za
čal strácať silu 
a cit v rukách, 
ešte viacej som 
znenávidel križ.
Lekári konštato
vali prepraco
vanosť, vyčer
panosť, ale ja 
som vedel hlav
nú príčinu tohto 
všetkého. A 
takto som si my- 
slel: "Len vy- 
zdraviem, len 
sa upraví môj 
zdravotný stav, 
neostaneš ty na 
kríži, ešte nič nie 
je skončené."

No čas beží míľovými krokmi vpred. Ja 
už nie som riaditeľom, ale som na inva
lidnom dôchodku s ochrnutými rukami. 
Koľko to bolo bezsenných nocí a rúhania 
vôči tebe, ukrižovaný Ježišu! Prečo,prečo 
práve já? Ale ty si mlčal. A ja som poma
ličky vstupoval do tvojho mlčania a už 
teraz nehovorím: prečo? Moje myšlienky 
zablúdili do detských čias, vidím rodičovs
ký dom. Nie, nepreklínam svojich rodičov, 
veď mi chceli len to najlepšie. Mali veľkú 
radosť a hrdosť, že oni majú syna školo
vaného s titulom. Veď vtedy to tak bolo. 
Keď si chcel niečo znamenať, niečo do- 
siahnúť, treba sa zriekať. A to toho najce- 
nejšieho - viery v Boha. Akí šťastní boli moji 
rodičia v deň mojej promócie. Bolo pre 
nich len samozrejmé, že neskoršie som



mal len úradný sobáš, že moje deti neboli 
pokrstené. Ba keď prišiel som k rodičom 
na návštevu, tak sa tešili, že ani neišli v ne
deľu do chrámu na bohoslužby, len aby 
neuškodili svojmu synovi - riaditeľovi. Nič 
mi nikdy nevyčítali, len prikyvovali hlava
mi nad mojimi argumentami. Keby aspoň 
slovko povedali, keby namietali. Ba ani 
vtedy nič nepovedali, keď počuli o mo
jom angažovaní sam, keď som chcel od
strániť kríž. Veď bola taká doba! A náš syn 
je učený. Takto ma ospravedlňovali vo 
svojom okolí.

Vyčítam vám, otec a matka, že v našej 
rodine sa nežilo nábožensko, ani sa 
o ňom nehovorilo. Vyčítam vám, že ste 
ma nenaučili desatoro, nenaučili ste ma 
milovať Boha ani ľudí. Preto tie odťaté 
ruky a nohy! Bojím sa, že nie len vám 
beda, ale aj mne, lebo aj ja som tak vy
choval svoje deti: bez Boha, bez viery, bez 
lásky, len tak “vedecky". Vidím už plody na 
strome môjho života. Syn je druhý krát 
ženatý, dcéra je rozvedená, majú tituly, 
ale akosi im to v osobnom živote nevy
chádza. Na mňa sa pozerajú ako na úbo
žiaka. So súcitom hraničiacim až k ne
chutenstvom. Už som sa im odvážil hovoriť 
o Bohu, o viere o Cirkvi. Oni sa len po
usmejú a kývnu rukami: Ale otec, neza

ťažuj nás, veď sú teraz dôležitejšie veci 
ako tvoje znovuobjavené náboženstvo. 
Aleja rozmýšľam, čo je dôležitejšie v mo
jom živote a stále mi vychádza, že len 
viera v Boha dáva pravý zmysel a náplň 
k môjmu životu. Ba aj manželka tak tro
chu pri deťoch pridržiava. Nemá trpezli
vosti ma obliekať, kŕmiť. Často dochádza 
v našej domácnosti k nedorozumeniu. Cí
tim, aké ťažké je byť zodpovedným kre
sťanom, ktorý chce uskutočňovať nie svo
ju, ale Božiu vôľu.

Ukrižovaný Ježišu, ty jediný ma chápeš, 
ty neodvraciaš svoju tvár, lebo ty si od
púšťajúca láska. Ó, aké nesmierne šťastie 
a pokoj sa rozhostili v mojej duši, keď som 
dal opraviť tento môj kríz. Ježišu, ty už máš 
znovu ruky a nohy! Teda dávno už nie “môj 
podnik“, ale “môj kríž”. Viem, že ešte mi 
veľa chýba k môjmu obráteniu. Ale ja 
som rozhodnutý každý deň prísť pod tvoj 
kríž, porozprávať sa s tebou, každý deň ťa 
navštíviť v chráme, kde ti nanovo obetu
jem svoje ochrnuté ruky, boľavé nohy a 
popraskané srdce. Stále odchádzam 
z našich stretnutí trochu lepší a cítim ako 
rastie a žije vo mne myšlienka, ktorá ma 
obnovuje - modlitba mýtnika: "Bože, mi
lostivý buď mne, hrišnemuľ Teraz v pôst
nom období s tebou, Ježišu, chcem trpieť 
a zomierať, už chápem a rozumiem reči 
kríža. Teším sa na chvíľu, keď dozreje mi
losť Božia v našej rodine a ja s manželkou 
prijmem v chráme sviatosť manželstva, 
deti príjmu sviatosť krstu. Čím viac modli
tieb a sebazáporu, tým bližšie je čas, keď 
Ježiš povie: "Dnes prišla spása do tohoto 
domu. Veď aj on je Božím synom. Syn 
človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahy
nulo.“ (Lk 19,9-10)

Toto je môj príbeh, drahý neznámy 
priateľ a aký príbeh života píšeš ty.

(o Ján Karas)



Kateřina bydlela v  malém městě spolu se 
svými rodiči a starší sestrou. Měla asi tak 12 
let. Jednou v  polovině září, když svítilo krásně 
slunce, přišla na hodinu náboženství. Byla 
velmi nesmělá, zdálo se, že má trému. Poprvé 
přišla do místnosti, kde se vyučovalo nábo
ženství. Doprovázela ji její přítelkyně ze třídy, 
Maruška, která již od předškolního věku cho
dila na hodiny náboženství. Při zápisu dala 
Kateřina knězi krátký dopis své maminky, ve 
kterém bylo napsáno, že maminka souhlasí 
s tím, aby se její dcera zúčastňovala přípravy 
na křest. Od té doby Kateřina chodila na hodi
ny náboženství pravidelně. Navíc se setká
vala s knězem každých čtrnáct dnů v  sobotu, 
aby se ještě lépe seznámila s učením Kristo
vým. V dubnu na Bílou sobotu přijala svátost 
křtu ve farním kostele. Na tuto slavnost přišli 
také její rodiče, kteří jí ani nepomáhali ani 
nepřekáželi v  přípravě na křest. Byla tam také 
paní učitelka, spolužáci a spolužačky z její 
třídy. Po skončení slavnosti byli všichni poz
váni na faru na malé občerstvení. Při této 
příležitosti se duchovní otec zeptal Kateřiny,

proč chtěla být pokřtěna? Na chvíli zavládlo 
mlčení a než Kateřina stačila odpovědět, pro
letělo mnoho myšlenek v  hlavách těch, kteří 
tam byli.

Možná, že přečetla nějakou krásnou kníž
ku o víře? Možná, že jednou zašla do kostela 
a tam uslyšela krásné kázání? Možná, že chtě
la být pokřtěna, protože i jiní z její třídy jsou 
pokřtěni?

Kateřina se pomalu postavila a odvážně 
prohlásila: "Za svátost křtu a za víru v Ježíše 
Krista vděčím své přítelkyni Marušce. Ona 
mě přivedla na hodinu náboženství. Dříve 
však, když jsem byla několik měsíců ne
mocná, našla si pro mne vždycky čas. Mno
hokrát mě navštívila v nemocnici a přinesla 
mi také sladkosti. Když jsem byla propuště
na domů, navštěvovala mě i tam a půjčovala 
mi školní sešity a pomáhala v učení. Vždy  
byla při mně, když jsem ji potřebovala. 
M nohokrát jsem přemýšlela, odkud se v ní 
bere tolik dobra a lásky. Jednou jsem se jí na 
to zeptala. Odpověděla mi krátce: "Mám rá
da Ježíše a On je zdrojem mé síly. Často se 
modlím, chodím ke svatému přijímání a čtu 
Písmo svaté, ve kterém Pán Ježíš říká: "Coko
liv jste učinili jednomu z těchto nejmenších, 
mně jste učinili".

Já jsem zatoužila po tom, abych byla stejně 
jako Maruška dobrá a silná - odtud také mé 
rozhodnutí.

Takto ukončila Kateřina své svědectví, 
protože byla velmi dojata. Dojatí byli také její 
rodiče, kněz, učitelka a především její spolu
žačky a spolužáci ze třídy. Toto byla nejkrás
nější katecheze v  jejich životě. Sice již věděli, 
že Pána Boha můžeme poznat z krásy světa, 
který nás obklopuje. Věděli také, že můžeme 
poznat Pána Boha a j eho učení při čtení Bib
le. Dnes však pochopili, jak velikou úlohu 
na cestě k Pánu Bohu může sehrát dobrý 
člověk - takový jako Maruška.

Josef Guzdek



Dlažov 22.11.1992 
Nejprve Vám musím poděkovat za zaslaní zářijového 

výtisku "lmmaculaty" č.3 a poprosit Vás i o další čísla... 
Chci Vám říci, že "Immaculatu" čtu nejen já, ale i moje 
rodina, príbuzní a známí. Přeji celéredakci,aby sejípráce 
dařila a stále více se rozšiřoval okruh čtenářů.

Václav K.

Ostrovačice
Četla jsem  3. čís lo  časopisu " Neposkvrněná"  ru

briku D op isy  čtenářů. Zau ja l m ě dopis Marianny  
H. Chtěla bych této dívence předp latit časopis "N e 
poskvrněná" každý rok, než bude sama vydělávat. 
Zašlete m i p roto , prosím , poš tovn í poukázku.

dr. Jiřina K.

Sázava 22.10.1992 
Děkuji Vám, že jste mi udělali časopisem Immaculata 

č. 2 radost, jsem rád, že jsem si mohl přečíst zmíněný 
časopis,který se mi líbil. Asi tak před měsícem jsem četl 
pěknou knihu Světlo a stín, která vypráví o životě otce 
Maxmiliána Kolbeho. Ta mě též moc povzbudila ve víře. 
V dnešním světě, kdy je trh zaplaven literaturou, která 
člověka odvádíod poznáníBožího Království (psychotro
nika, pornografie...) je velkou pomocí lidem vydávání 
křesťanské literatury. I v mém životě je velkým darem, 
když si mohu přečíst nějakou pěknou knihu nebo časopis 
a tím si více oživit svoji víru. Věřím, že i váš časopis pro 
mne i druhé bude tím světlem, aby člověk ve světě plném 
zmatku a chaosu nacházel poznání Lásky Boží, vztah 
lásky Panny Marie, který má stále k nám, aby mohl žít 
vírou, v pravém pokoji a tak často nemalomyslněl. Líbilo 
se mi též, že časopis proložený barevnými obrázky chcete 
zasílat popřípadě zadarmo. Přeji vám, ať vás Duch 
Svatý na přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, 
otce Maxmiliána Kolbeho stále provází na každém kroku.

Martin B.

Svatý Otec Jan Pavel II zvolil pro letošní Světový den 
hromadných sdělovacích prostředků téma: Vliv videokazet a 
audiokazet na formování kultury a vědomí. Ve zveřejněné zprá
vě na toto téma upozorňuje Papežská rada pro hromadné 
sdělovací prostředky na "vliv těchto prostředků, které jsou běž
ně dostupné v současném světě". Předseda této rady p John 
Foley zdůraznil, "že lidé, kteří se řídí při výběru programu tím 
co je příjemné, nejsou již  dnes závislí pouze na tom, co je 
vysíláno prostřednictvím rádia a televize. Avšak tato svoboda 
volby vyžaduje také odpovědnost, především od rodičů, kteříse 
mají zvláště snažit o dobrou mravní a kulturní výchovu svých 
dětí.

Mimořádný vyslanec ruského presidenta B. Jelcina 
odevzdal dne 14.10.1992 polskému presidentu L. Walesovi 
kopii tajné zprávy, která potvizuje, že komunisté zavraždili 
21 tisíc Poláků - válečných zajatců v Kozielsku, Staro- 
bielsku a Ostaszkowie. V přísně tajné zprávě politbyra 
Ústředního výboru strany, kterou podepsal v r. 1940 J. Sta
lin, je mimo jiné napsáno: "Věc vyřídit přednostně s použi
tím  nejvyššího trestu - zastřelení. Přelíčení provést v ne
přítomnosti vězňů, neseznamovat vězně s obviněním" 
L. Walesa poslal B. Jelcinovi dopis, ve kterém píše: 
"Dodržel jste slovo. Díky Vaší osobní odvaze se svět dově
děl pravdu, která doposud byla utajována.

Bývalý biskup Londýna Graham Leonard prohlásil dne 
19.11.1992, že on a také jedna třetinačlenů anglikánské církve, 
kteří nesouhlasí s kněžským svěcením žen, přestoupí do řím
skokatolické církve.

Od 1.11.1992 je ve Francii zákaz kouření nejenom v ka
várnách, restauracích, nádražích, letištích, ale také na 
autobusových zastávkách a na jiných veřejných místech, 
které se nacházejí v otevřeném prostranství. Ti, kteří budou 
tento zákaz narušovat, budou trestáni pokutou od 600-1300 
franků. Trestáni budou také majitelé zařízení, které ne
dodržují uvedený zákaz.

Polský president Lech Walesa prohlásil dne 18,11.1992: 
"Nikdy nepodepíši zákon o umělém ukončení těhotenství."

Převzato z časopisu "Zródlo”



OBSAH
Velebí má dušePana {báseň)
Sv. MaxíriSán Maria Kolbe (pokra- 
avdní) ' '
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VATIKANSKA ROZHLAS
vysílá pro vás denně na středních vlnách 1 530 kHz a na krátkých vlnách 6 245 kHz (49 m)
• česky v 515 hod. a v 1930 hod. slovensky v 530 hod. a v 1945 hod.

Prosíme všechny čtenáře, kteří obdrží náš časopis, aby je j zapůjčili také svým  
přátelům a známým a takto se podíleli na šíření větší úcty k  Panně Marii.
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