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C esta Izraelitů z egyptského otroc
tví na svobodu trvala 40 let. Lidé proži
li mnoho těžkostí a zkoušek, ale na
učili se spoléhat na Hospodina, který
j e vedl a chránil, živil i vychovával
Chybělo jim pohodlí a blahobyt, ale
rostli v lásce, poznali význam posluš
nosti Boha, který jim dal moudrá při
kázání.
K d yž však končila cesta poušti a
oni vešli do své země, aby j i obsadili
a přijímali z jejích plodů, vyzval Jozue
celý národ, aby si znovu uvědomil, co
pro něj všechno udělal B ůh V nové
situaci, kdy j e nebezpečí že se zahledí
do pozem ského budováni si znovu
volí Boha z a svého pán a a jeh o přiká
zání z a zákony nové vlasti.
Náš národ se taky po letech nesvo
body dostal do nové situace. Nesvo
boda byla těžká, ale dala pňležitost
růstu mnoha duchovním hodnotám.
Český národ vstoupil do nové etapy
svých dějin. Raduje se z e svobody, ale
v
___________________

nese i těžkosti nových začátků a sa 
mozřejmě taky důsledky deformací
z minulosti.
Katoličtí biskupové si uvědomuji že
j e nutné na začátku nové etapy dějin
udělat novou volbu Boha. Samozřej
mě, že jd e především o lidi věřící kteří
se už svým křtem přihlásili k Bohu.
Pak možná různým způsobem obnovili
své rozhodnutí - třeba o velikonoční
vigílii při obnově svého křestního sli
bu, nebo nějakým zasvěcením. Nyní
jd e o společné gesto a společné úsilí
Prázdné gesto n estačí Podobně j a 
ko se nemůžeme spokojit s prázdným
gestem třeba při zásnubách, nebo
sňatku. Po tom, co záliba jednoho
v druhém p řero stla v rozhodnutí
snoubenců navždy spojit svůj život
s životem partnera, jso u ochotni zřek
nout se každý své svobody a darovat
se druhému. Podobně ten, kdo objevů
Boží lásku, zažil j i a j e j í uchvácen,
chce na ni odpovědět. K dyž si uvědo
m í ja k á láska vede Boha k tomu, aby
se v Ježíši Kristu daroval člověku, odpovípodobným gestem a chce se daro
vat Bohu. Rozhodne se pro Boha. Chce
s ním spojit svůj život. To je š tě nejde
o kněžské či řeholní povoláni Jde
o volbu Boha: chci to, co chce Bůh.
Nejkrásnější příklad člověka, který
uměl chtít to, co chce Bůh vidíme na
nazaretské dívce Panně Marii Kdo j e
zahleděný do tohoto vzoru, kdo se do
něj zamiluje, může svou volbu Boha
vykonávat snadněji Vždyť nejde je n
o rozhodnuti ale i stálé uskutečňo
vání takového rozhodnutí.
My, k te ň jsm e zvyklí přicházet se
svým i modlitbami k Marii aby j e ja k o
naše dobrá matka sam a předložila
(pokračování na str.4 )

_______________ J

Vztáhni svou ruku, Matko, Zachrankyne,
nad kalné moře hrůzyplných běd !
My, děti Tvé, se přiznáváme k vině
ták veliké, že v poušť se mění svět.
Nevinnou Tvoji duši v čistém těle
měl Bůh již ve svém plánu odvěkém,
důstojná Matko Boha Spasitele,
který měl soucit s hříšným člověkem.
Uzdrav nám zemi, tolik zneuctěnou,
ať na n í lidé v míru mohou žít !
Byla jsi také dítětem a ženou,
z nás u ä ň ze všech věrný Boží lid !
Tvé oa vidí naše nevěrnosti,
bloudění, pády, každé neštěstí.
Duch světa ať se v srdci neuhostí
vždyť jsme Tě stáli tolik bolestí.

A ť odpustí Tvé srdce, Bohu milé,
minulé křivdy, chlad a nevděky !
Rozevři náruč, dej nám dojít cíle !
Chceme Ti patřit zde i na věky !
Květa Kotápišová

S v a t ý 9vía?(miCián Ma r i a O^oCSe
životopis -potlačování
Slova a příklad prvního kvardiána Niepokalanova přinášely ovoce. Ve svém kláš
teře vytvořil atmosféru, která vládla při
zrodu františkánského řádu. Ve zprávě o.
provinciála u příležitosti jeho první vizitace
v Niepokalanově je napsáno: "Řeholní duch
zdejšího kláštera je velmi dobrý. Horlivost
otců a bratrů je velká. Obzvláště zřetelná je
tu úcta k N eposkvrněné M atce, lásk a
k upřím nosti a františkánské chudobě.
Vztahy mezi otci a bratry se vyznačují poro
zuměním a bratrskou láskou. Všechna du
chovní cvičení jsou přísně zachovávána pod
le našich pravidel. Lze říci, že je to konvent

z každého hlediska vzorný. Nemůže to být
ani jiné, protože smyslem jeho vzniku bylo
šíření ideálu větší úcty k Neposkvrněné
prostřednictvím časopisu "Rytíř Neposkvr
něné". Realizaci tohoto ideálu propůjčili ot
cové i bratří svá těla i duše". Při další vizitaci představený řádu znovu napsal: Obě
tování vlastního "já" bez jakékoli výhrady,
práce pro Neposkvrněnou až k hrdinství jsou hlavními známkami, kterými se vyzna
čují zdejší bratři... Přes velké množství prá
ce, která se tu koná, jsme nepostřehli žá
dný smutek nebo sklíčenost, ale naopak ra
dost a dobrou náladu".

Prozřetelnost Boží žehnala tomuto náva
lu horlivosti. Začala se množit řeholní povo
lání v míře dosud v Polsku nevídané. V roce
1929 založil O. Maxmilián v Niepokalanově
Malý misijní seminář, ve kterém se připra
vovali na m isie mnozí pokorní, chudí bratři
- kněží, cele odevzdaní Neposkvrněné a šíře
ní jejího díla. Počet alumnů po několika
létech překročil stovku. Mnohem více kandi
dátů přicházelo do kláštera, aby se stali
řádovými bratiy. V krátké době se Niepokalanov stal jedním z největších klášterů na
světě: v roce 1939 zde bylo 762 obyvatel,
z toho 13 otců, 18 kleriků v noviciátě, 527
řeholních bratří, 122 chlapců v malém semi
náři a 82 kandidátů na řeholní bratry. Za
kladatel otevřel dokořán bránu kláštera pro
řeholní povolání. Říkával, že povinností je
přijmout každé opravdové povolání, protože
pochází od Neposkvrněné. 1 kdyby bylo
v klášteře 100 otců a 700 bratrů, stále bu
dou přetíženi prací v Niepokalanově. Avšak
navíc bylo třeba poslat někoho na m isie do
zahraničí.
Skrze působení Neposkvrněné se rychle
rozvíjelo nakladatelství. Hlavní myšlenkou
Niepokalanova byla "horlivá snaha o obrá
cení a posvěcení nesmrtelných duší pod
ochranou Neposkvrněné, bez ohledu na zis
ky nebo ztráty", co pochopily také státní
úřady, když hned na začátku prohlásily, že
tento klášter nemá charakter průmyslového
objektu. Řeholníci se spokojili s tím, co hut
ně potřebovali a za dary, které lidé věnovali
na šíření větší úcty k Neposkvrněné kupo
vali nové tiskařské stroje. V roce 1931
koupili za 300 tis. zlotých rotační stroj, který
tisknul v průběhu hodiny 16 tis. výtisků
"Rytíře". Několik roků později koupili ještě
další dva rotační stroje a mnoho jiných
moderních tiskařských strojů. Toto moderní
vybavení dovolovalo zvyšovat náklad "Rytí
ře", po kterém se stále zvyšovala poptávka,
a také vydávat nové časopisy a knihy s nábo
ženskou tématikou. V roce 1939 vycházely
v Niepokalanově následující časopisy:
"Rytíř Neposkvrněné" v nákladu 700 tis.

výtisků , měsíčníky pro děti: "Malý Rytíř
Neposkvrněné" v nákladu 221 tis. výtisků,
dále deník:"Malý deník" v nákladu 137 tis.
výtisků ve všední dny a 225 tis. výtisků
v neděli a svátky. "Miles Immaculatae",
čtvrtletník psaný latinsky, "Misijní bulle
tin" a "Echo Niepokalanova". Všechny tyto
časopisy měly sloužit výlučně Neposkvrně
né. Tento gigantický rozvoj nakladatelství
brzdily různé překážky a oběti. První, kdo
obětoval svůj život, byl bratr O. Maxmiliána
O. Alfons Kolbe, který se stal kvardiánem
Niepokalanova po odjezdu O. Maxmiliána
na misie do Japonska. Horlivě řídil práci
v klášteře dle pravidel, které ustanovil jeho
bratr. Zemřel ve 34 létech, 3. prosince roku
1930. Po něm se ujal vedení O. Florian Koziura. Když si uvědomil, že má přes 200
mladých bratří a seminaristů a jenom jedno
ho kněze k pomoci, že dluh kláštera činí 153
tis. zlotých, začal se obávat. Ale když
v krátké době uviděl, že řeholní duch se
zachoval, dluh se zmenšuje ze dne na den,

ke konci ledna r. 1931 zmizel úplně, a ná
klad "Rytíře" rychle roste, napsal O. Maxmi
liánovi" "Zde vládne Neposkvrněná, která
dělá zázraky". Již tehdy zvláště, když začal
vycházet "Malý deník", někteří lidé útočili
na Niepokalanov a vyjadřovali se o něm s
pohrdáním. Tyto útoky mu však dělaly jen
reklamu. Proti nim vystoupil O. Innocenty
Bochenski, dominikán. "Vysokou kulturu napsal tehdy - nereprezentují tito nepovo
laní šiřitelé kultury, kteří napadají N ie
pokalanov, ale právě Niepokalanov. Toto
tvrzení vezmu zpátky, když mi někdo z těch,
kteří mluví s pohrdáním o Niepokalanově,
ukáže něco, coby se jen trochu podobalo dílu
O. Maxmiliána Kolbeho z hlediska ochoty
k oběti, lásky a organizačních schopností.
Všichni vím e, že takováto druhá osada
v Polsku neexistuje nejen v Polsku".
O. Maxmilián stále bděl nad pokrokem
Niepokalanova ve sféře technické a přede
vším duchovní. Když byl v Japonsku, sloužil
cennými radami a povzbuzováním. Po svém
návratu v r. 1936 reorganizoval práci kláš
tera tak, aby nakladatelská činnost nebyla
cílem, ale pouze prostředkem k dobývání
lidí pro Neposkvrněnou. Dne 8. prosince r.
1938 začala vysílat zkušební radiostanice.
Maxmilian stále také připomínal svým spo
lupracovníkům, že skutečný rozvoj Niepo

k a la n o v a n esp o čív á
v růstu jeho rozlohy,
anebo kupování stále
m odernějších strojů,
zvyšování nákladů ča
sopisů MI, ale "v kaž
dodenním, stále vět
ším p ř ib ližo v á n í se
k Neposkvrněné". Re
daktorům říkal, že je
jich články budou teh
dy dokonalé, když je
bude moci podepsat
Neposkvrněná. "A vů
bec", říkal, "celé naše
snažení m usí vypadat
tak, aby bylo vidět, že
Neposkvrněná působí
v nás a skrze nás".
Práce v Niepokalanově přinášela ovoce.
Kněží psali, že v jejich farnostech díky časo
pisům podporovaným modlitbami a obětmi
vydavatelů, je všude vidět růst víry a dob
rých mravů. Lidé se stávají lepšími. Otře
sem pro svědomí národa byla v r. 1938
kampaň na ochranu nenarozených dětí ve
dená prostřednictvím "Rytíře Neposkvrně
né". Duch apoštolátu v národě rostl. Pod
praporem Neposkvrněné bylo milion věří
cích různých stavů a povolání. Kardinál Au
gust Hlond, primas Polska, říkal tehdy
s radostí: "Neposkvrněná Panna dobývá
polskou duši". Po válce napsali polští bisku
pové v úředním dopise do Vatikánu, že tis
kový apoštolát O. Kolbeho "zrodil četné a
velmi spasitelné ovoce pro formaci věřících",
a zvláště je připravil na přežití nebezpečí a
hrůz poslední války.
Kard. Stefan Wyszynski často opakoval,
že zakladatel Niepokalanova připravil ma
riánskou cestu pro tisícileté výročí křtu
Polska.
Jiří Domaňski

-------------------- O --------------------

(pokračování z úvodní stránky)

Bohu, se j í můžeme svěřit celí a ona
nás odevzdá svém u S yn ovi
Připravit se na zasvěcen í prostřed
nictvím P. Marie tedy znam ená prožít
úžas a uchvácení při pohledu na Snou
benku Ducha Svatého, pannu, pro kte
rou se Bůh stal vším...
Rozhodnout se pro zasvěcen í skrze
Marii, znam ená rozhodnout se napo
dobovat ji, sjednocovat se s ní, stá va t
se druhou Marií..
Připojit se k veřejnému zasvěcení
státu znam ená nabídnout svůj podíl
na oživení a ozdravení opravdového
života z víry, přispět k duchovní a
mravní obrodě národa.
Aby zůstalo stálé vědom í za sv ě
cením js e m se dal k dispozici Bohu
skrze P. Marii pro budování Božího
království, j e dobré mít písem ný do
klad svého rozhodnutí třeba v modli

MAJOVA
Jan byl evangelický kazatel. Doslal mou
adresu od mých ekumenických přátel. Napsal
mi, že občas přijíždí do Prahy a rád by mě
navštívil, kdybych to dovolila. Volným časem
neoplývám, ale prosby neodmítám. Tak se
stalo, že se pak u mne občas objevoval tma
vovlasý čtyřicátník, který svůj živý rozhovor
doprovázel gestikulací, jakoby mu slova ne
stačila na vyjádření všeho, čím jeho mysl do
slova žhnula. V jeho hlase jiskřil vnitřní žár,
neboť své myšlenky hluboce prožíval. Mluvili
jsme o duchovní četbě a náboženství vůbec.
Měla jsem dojem, že nic jiného z tohoto světa
ho nezajímá.
Podle ekumenických zkušeností se v ho
voru s jinověrci snažím neškrábnout nemile
jejich přesvědčení. Ale jednou, když jsem se
s Janem znala delší dobu, mi při jakési debatě
bezděky vyklouzla věta do pranice.

tební knížce. V některých farnostech
už při dřívějších zasvěceních stvrdili
věřící své rozhodnutí podpisem na lis
tině umístěné na zadní straně ma
riánského obrazu ve svém kostele.
Před ním také často obnovují své roz
hodnuti Je důležité, aby takové roz
hodnutí zůstalo stále živé, p a k přináší
i větší plody a j e možné vidět, ž e v tom
místě roste Boží království a s ním i
radost v srdcích
Mons. Jan G raubner

PANÍ
"Vy evangelíci Pannu Marii neuctíváte, tak
že..."Nedal mi dokončit větu. Vyskočil z křesla
jakoby pod ním hořelo. "Jánejsem evangelík",
vykřil. "Já jsem katolík!" Vykulila jsem oči,
úžas v nich. "Odkdy, prosím Vás?"
"Od včerejška", řekl již klidně a zase si sedl.
"Mé křestní jméno teď je Jan Petr”.
"No, to jste mě doběh. A já ještě před vaším
příchodem alarmovala Pannu Marii kvůli jed 
nomu skalnímu protestantovi".
"Modlitba navíc neuškodí. Ostatně to byla
Maria, která mě uvedla do pravé Církve".
"To jste mi tedy dlužen vysvětlení, nevím
jestli sním nebo bdím."
Jan Petr se ochotně rozhovořil slovy i ruka
ma.
"Pocházím z košaté evangelické rodiny, do
které se řízením Božím připletla jedna kato-

Heká tetička. Když já byl dítko, které teprve
rozum bralo, ona již byla bezdětnou vdovou.
Bydlela ve vedlejší vesnici a ráda si mě brala
na delší návštěvu. Já j i měl také rád a často
jsem doma škemral, že si chci jít hrát na tetinu
zahrádku. Jednou maminka postonávala
v očekávání dalšího bratříčka, ja k mi bylo
řečeno, a já všecek šťasten putoval k tetičce
a pobyl u n í celý krásný měsíc jarního rozkvě
tu.
Tetička mě brala s sebou na májové po
božnosti a to byl asi začátek tajemného klu
bíčka, z kterého mi májová Paní neviditelně
pletla a upletla včerejší slavný den.
Vesnický kostelík býval na májových krás
ně ozářen, pln věřících v lavicích i děti kolem
oltáře, kde mezi květinami se na všechny
usmívala krásná socha Paní v bílém a s rů
žencem za modrým pasem. Byljsem pokaždé
jako u vytržení. Družičky recitovaly mariánské
básně, ministranti zvonili na zvonečky a já
toužil být jedním z nich. Pan farář taktéž v ja 
kési bílé košili s krajkami pěkně kázal o té
májové Paní a mé dětské srdíčko pro Ni hoře
lo.

pro májovou Paní. Bylo to opět v květnu, když
při jednom farním shromáždění m i něco vyvo
lalo vzpomínku na shromáždění jiné, dávno
viděné ve vesnickém kostelíčku, plném vůně
květů a družiček před sochou Matky Ježíšovy.
Začala na mne dotírat otázka. Proč vlastně
evangelíci Matku Ježíšovu neuctívají? Ona
přece s ním žila v ustavičné blízkosti třicet let,
apoštolové s ním putovali jen tři roky. A přece
o apoštolech mluvíme stále, ctíme je, kdežto
o Té, které jistě pověděl o sobě nejvíce, o Té
mlčíme. Popustiljsem uzdu svým slovům. Mé
myšlenky do nich vběhly tak nepokrytě, že mé
posluchače udivily. A některé věřící i pohorši
lyByljsem za nedlouho předvolán před Radu
starších, pokárán a varován. I to byl pro mne
silný zážitek. Mám pravdu já anebo oni? Uvě
domil jsem si, že se musím blíže seznámit
s katolíky a jejich věroukou o Panně Marii. To
také byl důvod, proč jsem se chtěl seznámit
s Vámi. Také jsem přišel do přátelského kon
taktu s jedním bratrem františkánem z III. řádu.
To už mě vedla májová Paní přímo ke zdroji
pravého poznání. Nakonec jsem se rozhodl.
Věděl jsem, že to nebudu m ít lehké. Ale znal
jsem slova Proroka - Vhoď své břímě na Hos
podina. - On ti bude pomáhat." Tak jsem učinil.
"A co na to Vaše manželka?"
"Jak víte, děti nemáme, ale žijeme spolu ve
svornosti. Máme se rádi a respektujeme na
vzájem svá rozhodnutí. Řekla, že mě sice
nechápe, proč musím být katolíkem, ale když
m i to vyhovuje, nemá nic proti tomu. I kdybys
zůstal nezaměstnaný, můj plat nám oběma
stačí, řekla má dobrá manželka. Ale neza
městnaný nebudu. Už mám místo pomocného
dělníka v naší továrně.

I když se domníváme, že jsme zapomněli
na dojmy z ranného dětství, ony se neztratily.
Zůstaly uloženy v podpalubí našeho vědomí.
Tak byl i se mnou. Tetička pak zemřela, já
vystudoval teologii na Husově fakultě a stal se
kazatelem slova Božího. Musím dodat, že
jsem se oženil s hodnou a velmi rozumnou
evangeličkou.
Teprve teď se mi občas do kázání připletl
plamínek z toho dětského citového vzplanutí

"Nebudete litovat, že si uděláte mozoly na
dlaních za poměrně málo peněz?"
"Jsem šťasten, že jsem našel pravou církev
a že smím Matku Kristovu nazývat Matkou
svou". Svá slova doprovázel úsměvem člově
ka opravdu šťastného.
M arie H olková

Krásný úryvek pojednávající o Boží
lásce se nachází v díle od Gertrudy von
Le Fort "Veroničtina rouška"."Boží láska píše autorka - se vine jako červená niť
všemi pokoleními a každým jednotlivým
životem, stále znova rozkvétá v duších a
v žádné neuhasíná dokud sám život neuhasne. Kdyby to bylo jinak, Spasitel by
nevykoupil svět".
A přece odpověď tvorstva na Boží
lásku je nedokonalá. M nohokrát je lás
ka tlumena a utlačována hříchem. Sv.
Maxmilián byl mystik, který žil přede
vším návratem k Bohu. Často litoval, že
"jsme ohraničeni, a zmrzačeni a proto ne
dokážeme odpovědět, jak bychom měli,
na lásku Nejsvětější Trojice, která od vě
ků dokonale plane". Spisovatel Gilbert
Cesbron, který zemřel v r. 1979 nejvíce
litoval před svou smrtí, že nedosáhl sva
tosti, nedosáhl toho, co od něho Bůh če
kal. Utěšoval se tím, že po smrti nalezne
"lásku dokonalou, poslední a věčnou:
A přece existoval jeden tvor, který již

zde na zemi odpověděl na Boží lásku
láskou úplnou, láskou dokonalou v tom
smyslu, že využil dokonale dar stvoření
a milost vykoupení, že byl vždy takový,
jak si jej představoval Bůh. Tím tvorem
je přesvatá Panna Maria. Ona zřetelně
potvrzuje dokonalost, "úspěch" díla
stvoření a díla vykoupení.
Tvůrce Rytířstva Neposkvrněné stá
le zdůrazňoval, že Maria z jedné strany
"sama v sobě neznamená nic, stejně j ako
ostatní tvorové: ve srovnání s dokona
lostí Boží je nekonečně menší, je pouze
dílem Jeho Vůle", ale z druhé strany,
právě z Vůle Boží, "je nejdokonalejším
tvorem, je věrným odrazem dokonalos
ti Boží". Odzrcadluje Jeho vlastnosti "tak
dokonale, jak je to možné u stvořené vě
ci". "Její láska byla vždy nejúplnější, bez
jakékoli nedokonalosti: milovala Boha
celou svou bytostí. Dokonale využívala
Bohem svěřené moci a výsad k naplnění
vždy a všude pouze Boží vůle". Můžeme
říci, že Maria je "vrcholem lásky tvor

stva, které se navrací k Bohu".
O tomto postoji Přesvaté Panny roz
hodla výsada Neposkvrněného Početí,
kterou obdržela z Božího bohatství pro
budoucí zásluhy svého Syna. Sv. Maxmi
lián stále dokonaleji poznával tuto výsa
du Mariinu, zvláště v souvislosti s náz
vem, který dala sama sobě v Lurdech,
když odpověděla na otázku sv. Bemadety, kdo je "Já jsem Neposkvrněné Po
četí". My všichni jsme byli počati v pr
votním hříchu, který dokonce i po sva
tém křtu, zanechává své stopy, obzvláště
v určitém otupení rozumu a oslabení vů
le. Zatímco, Maria, jako jediná ze všech
lidí byla počata bez tohoto hříchu a navíc
je Neposkvrněné Početí, které patří jako
by k její podstatě. Ona je úplnou nepo
skvrněností. Mezi pojmy "Neposkvrně
ně počatá" a "Neposkvrněné Početí", jak
vysvětloval O. Kolbe, je takový rozdíl ja
ko mezi pojmy "bílý" a "bělost": jestliže
něco je bílé, může se ušpinit, ale bělost se
nemění.
Neznamená to však, že Neposkvrně
ná byla přinucena nehřešit. Žádný tvor
neměl tak svobodnou vůli, jako Ona. Ona
byla z vlastní vůle vždy Boží, s plným
vědomím dovolila Bohu, aby Ji vedl. Jako
neposkvrněně počatá byla ihned od za
čátku v milosti posvěcující, měla od za
čátku výsadu patřit do Království milosti
a svobody. Ve světle jména, které nám
prozradila v Lurdech (25. března o svátku
Zvěstování Páně!) chápeme lépe titul,
kterým Ji poctil anděl: "Milosti plná".
"Skutečně říká sv. Maxmilián - zcela nic
z Milosti Jí nemohlo scházet. Člověk se
nemůže povznést výše". A nejen člověk.
"Neposkvrněná je nejvyšším stupněm
dokonalosti a svatosti tvorstva. Je celá
boží, proniknutá Bohem".

Sv. Maxmilián ve svých úvahách na
kládá s touto Mariinou výsadou dyna
micky. Neposkvrněná je "spojena nevy
slovitelně s Duchem Svatým jako Jeho
snoubenka. Jaké je toto spojení? Přede
vším vnitřní... Duch Svatý v Ní přebývá,
žije a to od první chvíle její existence, stále
a navěky". Duch Svatý je "Láskou Otce a
Syna, Láskou, kterou Bůh miluje sám se
be, Láskou celé Nejsvětější Trojice". Dru
hou láskou je ta, kterou odpověděla Ne
poskvrněná, je to "láska celého tvorstva.
Tak se v této jednotě pojí nebe se zemí,
celé nebe s celou zemí, celá Odvěká Láska
s celou stvořenou láskou. Je to vrchol lás
ky!"
Tyto hluboké úvahy diktoval o. Kolbe
17. února 1941 těsně před svým zatčením.
Předtím si nejednou posteskl: "Skoda, že
tak málo známe neposkvrněnou Pannu!"
Při rozjímání o názvu lurdské Panny Ma
rie občas dosáhl osvícení, ale nejčastěji
říkal:"Jak hluboké tajemství je skryto
v těchto slovech!" anebo "Tento název
má v sobě mnoho tajemství, která v prů
běhu času budou objevována".
V současnosti vzrůstá zájem o Nepo
skvrněné Početí Mariino. V roce 1954
u příležitosti stého výročí vyhlášení
pravdy víry se konal v Římě na toto téma
Mezinárodní Mariologický kongres, je
hož ovocem je 22 svazků vydaných Mezi
národní mariánskou akademií. V roce
1958 vyšlo v Americe dílo více autorů
s názvem Dogma Neposkvrněného Po
četí, které poukazuje na tuto výsadu jako
na klíč k poznání Mariina tajemství. Zná
mý teolog Urs von Balthasar spatřuje
v Marii příklad toho, co umění Boží mů
že učinit z lidské hlíny, která se mu nesta
ví na odpor a na tom staví svoji Teo
logickou estetiku, která rozjímá o Bohu,

jak "se přibližuje k člověku, aby se mu
zjevil ve věčném lesku své Trinitámí lás
ky". Jiný současný teolog, Jindřich Manteau-Bonamy zpracoval "Mariánskou
doktrinu o. Kolbeho".
Stále jasněji se ukazuje Neposkvrněná
v učení papežů a biskupů. Il.Vatikánský
koncil konstatoval, že Maria "díky zvlášt
ní milosti velmi převyšuje všechno stvo
ření" a že v Ní Církev "jako v přečistém
obrazu s radostí vidí to, co sama chce být
a doufá, že bude". Papež Jan Pavel II. ještě
jako kardinál ukazoval, jak o. Kolbe pro
nikal do tajemství Neposkvrněné a pro
střednictvím toho se dotýkal nejhlubších
záležitostí člověka, kterými jsou hřích a
milost, nyní jako papež se k tomuto téma
tu vrací. V Marii vidí "tu, ve které se
uskutečnilo udivující a úplné vítězství
dobra nad zlem, považuje její početí za
rozhodující okamžik v dějinách spásy" a
dokonce Ji nazývá přímo Neposkvrně
ným Početím. Spojuje s tímto tajemstvím
naději pro dnešek i zítřek.
Alexandr Solženicyn v proslovu, kte
rý pronesl u příležitosti přijetí Nobelovy
ceny, citoval Dostojevského: "Krása spasí
svět". K tomu přidal vysvětlení:"Každé
skutečné arcidílo má přesvědčovací sílu,
kterou nelze odmítnout a dobývá srdce,
jež se nejvíce stavějí na odpor". Samo
zřejmě, že se to vztahuje i na dílo Boží,
kterým je Neposkvrněná. Bůh Ji používá
jako nástroj, který nezklame, aby dobýval
pro sebe lidská srdce. Ona je "lovec srdcí",
jak Ji nazval sv. Bonaventura.
Chvalme Boha za to, že stvořil takový
zázrak. Volejme se sv. Anselmem: "Bla
hoslavená Panno, tvým blahoslaven
stvím Tvůrce žehná všemu tvorstvu a
celé tvorstvo velebí Tvůrce".
R ytíř Neposkvrněné

Před příchodem
na sv ět.
Bůh viděl již od věků
v nesčetn ém m n o žstv í
různých tvorů, odzrcadlujících rozdílným způso
bem Jeho dokonalost, by
tost dokonalou po všech
stránkách. Bytost neposkvrněnou jakým ko
liv hříchem, odzrcadlující vlastnosti Boha tak
dokonale, jak je to jen možné ve stvořené
bytosti. Tento pohled působil Bohu velkou
radost. Rozhodl se, že ji povolá v určitém čase
k existenci.
Po stvoření andělů Bůh chtěl, aby mu do
brovolně dokázali, že touží vždy a za všech
okolností plnit Jeho vůli. Zjevil jim tajemství
vtělení a také, že povolá k existenci lidskou
bytost s tělem i duší, kterou učiní Matkou
Boží, Královnou andělů, kterou budou také
uctívat. Nesčetné zástupy andělů s radostí
přivítaly Tu, kterou jejich Tvůrce takto za
mýšlel vyvýšit a pokorně se poklonily své
Paní. Určitá jejich část v čele s Luciferem
zapomněla na to, že vše co mají a čím jsou,
dostali od Boha a sami o sobě jsou ničím,
vzbouřila se a nechtěla přijmout vůli Boží.
Považovali se za něco mnohem více doko
nalejšího než jelidská bytost zahalená do těla.
Podobný projev úcty považovali za nedůstoj
ný, nechali se unést pýchou a odmítli splnit
vůli Boží.
Okamžitě byli za to potrestáni, věčným

zavržením - peklem. Protože byli čistými du
chy, měli bystrý rozum. Jejich čin byl zcela
vědomý a dobrovolný. Hřích, který spáchali,
měl vlastnosti hříchu smrtelného. Proto se
z andělů stali okamžitě na věky satani. Od té
doby kdykoliv si uvědomili, že Ta, která byla
příčinou utvrzení dobrých andělů, zajištění
jejich věčného štěstí a pro ně byla kamenem
úrazu a příčinou věčného zavržení, byli na
plněni pekelnou nenávistí vůči Ní. Podobnou
nenávistí, jakou měli vůči Bohu, jehož Ona
byla dokonalým obrazem.
V rajské zahradě satan uviděl bytost, která
se podobala Té, která byla předmětem jeho
vzteku. Nemůže dosáhnout Boha, nedosáhne
Ji, ale svoji nenávist zaměří vůči její budoucí
matce, vůči první matce celého lidstva. Poda
řilo se mu, aby se vzepřela vůli Boží, aby
usilovala o dokonalost ne v odevzdanosti do
vůle Boží, ale podle svého vlastního uvažo
vání. Porazil ji pýchou.
Lidská bytost, která je odkázána na smy
sly, nepoznává tak dokonale skutečnost jako
čistý duch. Proto také je její hřích méně zá
važný. Proto Milosrdenství Boží slibuje Vy
kupitele a satanovi Bůh říká, že jeho vítězství
nad matkou zmíněné Bytosti, nezmění Jeho
plán a také, že : "Ona rozdrtí tvoji hlavu".
V průběhu staletí Ji vidí Izajáš, který
v prorockém vidění říká "Hle Panna počne a
porodí S yna a dá mu jméno Emanuel (Iz 7,14)
Na Neposkvrněnou lze vztáhnout také i jiné
úryvky Starého zákona. "Kdo je ta, jež jak
Jitřenka shlíží, krásná jako Luna, čistá jako
žhnoucí Slunce, strašná jako vojsko pod pra
porci?" (Pis. 6,9) "Celá jsi krásná, přítelkyně
moje, poskvrny na tobě není." (Pís.4,7) "Jako
lilie mezi tmím, tak mápřítelkyně mezi dcerami."(Pís.2,2)

---------------- o ---------------

Poutní místo
Panny Marie Pomocné

(Maria Hilf)
Bylo to v polovině 17. století, když také do
slezských hor pronikl divoký válečný ryk. Švédské
vojsko vyvolávalo mučivý strach mezi obyvatels
tvem. Mnozí museli opustit svůj dům a majetek,
aby zachránili holý život útěkem do hor. Když
Švédové přitáhli roku 1647 k městu Zuckmantlu
(dnes Zlaté Hory), nastalo zde nepopsatelné zdě
šení. K těm, kteří uprchli, patřila i žena místního
řezníka Anna Tannheiserová, která byla v po
žehnaném stavu. Bezpečné místo našla asi hodi
nu cesty od města, na hoře zvané Boží dar (Gottesgabe). V místě, které bylo skálou ohraničeno
jako zdí a zastřeno mohutnou jedlí, nepřítel již
nehrozil, zato však na osamělou ženu přišly po
rodní bolesti. V této tísni úpěnlivé prosila Boha
o pomoc a Svatou Pannu o přímluvu. Byla vysly
šena. Dne 18. července 1647 porodila zdravého
syna Martina, s nímž se zakrátko vrátila domů.
Chlapce vyučili otcovu řemeslu a vychovali k lásce
k Bohu a úctě k bližním. Většinu života prožil jako
vážený muž - radní svého města. Zemřel roku
1714. Jeho dcera Dorota W eisová pak splnila
Tannheiserovu poslední vůli. Nechala u malíře
Šimona Schwarzera zhotovit obraz Bohorodičky a
zavěsit jej na staré jedli v lesní samotě otcova

narození. Stato se tak v říjnu roku 1718 a již
v následujícím roce se ono místo stalo cílem prv
ních poutníků. Postupně přicházelo stále více
ctitelů Panny Marie z Jesenicka i vzdálenějších
m ís t Během deseti let zde byla postavena kaple
a zápisy vyšetřující biskupské komise (kněz a dva
lékaři} svědčí v tomto poměrně krátkém období
o nejméně pěti prokázaných zázračných uzdra
veních. První útok proti tomuto poutnímu místu
nastal v době “osvícených* reforem Josefa II.
V roce 1785 bylo nařízeno zbourání dřevěného
kostelíka. Ke zbourání nedošlo, protože v širém
okolí se nenašel nikdo, kdo by byl ochoten státní
příkaz splnit. Zlatým písmem se do dějin Panny
M arie pomocné zapsal arcikněz dr Philipp Dittrich,
který přišel do Zuckmantlu roku 1830. Rostoucí
přival poutníků přivedl jej na myšlenku vybudovat
na místě nedostačující kaple kostel. Na otázku,
kdektom u vezm e vchudém kraji potřebné peníze,
odpověděl: ‘Znám jednu Paní, která vlastní neoce
nitelné bohatství a jejíž pomoci se nám určitě

dostane. Tím spíše, že kostel bude určen k její
oslavě'. Základní kámen byl položen roku 1834 a
k slavnému vysvěcení došlo na svátek Narození
Panny Marie 8. září 1841. Na prosbu arcikněze
Dittricha poskytl papež Řehoř XIV. plnomocné od
pustky všem, kteří v oktávu svátku Narození Pan
ny Marie přijmou zde důstojně svátosti. Po zbu
dování nového kostela se počty poutníků ještě
podstatně zvýšily a obliba Maria Hilf se rozšířila i
mezi polské katolíky. Před druhou světovou válkou
odhadovali počet poutníků každoročně na 80 až
100 tisíc. K dalšímu útoku proti Panně Marii Po
mocné došlo v r. 1955. Tehdejší těšínský apo
štolský administrátor vydal příkaz, kterým se po
zastavovaly bohoslužby v kostele Panny Marie
Pomocné. V odůvodnění bylo napsáno, že uzavře
ní přístupu k poutnímu místu pro jakékoliv ná
vštěvníky si vyžádalo zdejší provádění důlních
prací a rudného průzkumu. Po zjištění, že ředi
telství Rudných dolů o uzavření poutního kostela
a okolního prostoru nežádalo a vůbec o něm není

informováno, pokusil se místní duchovní správce
p. Miloslav Klisz o intervenci přímo u Státního
úřadu pro věci církevní v Praze. Dostalo se mu za
to pokárání a krátce nato i přeložení. Ve sku
tečnosti měli přístup ke kostelu zakázán jen věřící.
Pro vandaly zde však zůstaly otevřeny dveře doko
řán. V kostele i mimo něj docházelo k doslova
beštiálni devastaci, ale kněží bojovali dál. Rozbití
oken zabránit nemohli, opravovali však stále zno
vu vylamované dveře, pobíjeli je plechem a nako
nec je v zoufalé snaze o záchranu i zazdili.
Úsporná snaha P.E.Štuly a P. Ervína Morcinka ze
Supíkovic však narazila na mocnějšího protivníka.
Ideologové zla mu říkali třídní nenávist. Pod jeho
vedením fanatické a zároveň zbabělé ničení bez
ohledu na city lidí nebo historickou či uměleckou
cenu neznalo mezí. Rozbity byly oltáře stejně jako
lavice a ostatní zařízení. Zkáze neušel ani inventář
kostela v Karviné-Dolech, který zde byl přechodně
uskladněn. V této fázi projevilo několik farních
úřadů zájem o poměrně kvalitní varhany. "Státní
dozor" dělal s převodem potíže tak dlouho, až
"náhodní vandalové", kteří k tomu museli mít jistě
důkladnou techniku, královský nástroj rozbili na
kusy a píšťaly rozšlapali. Aby odtud snad ještě
někdy nemohla církev ohrožovat "pokrok" podle
jejich představ, rozebrali a odvezli i kostelní dlažbu
a mramorové obložení, schodiště, zdivo kaplí.
Z toho materiálu byla později nedaleko odtud po
stavena čekárna u autobusové zastávky. To vše
ne v noci, ale za bílého dne, za bdělé pozornosti
policie... Věřící, kteří byli dlouho záměrně udržo
váni v domnění, že všechny škody páchají nero
zumné děti, nakonec pochopili, čí ruka ničení vede
a proč.
V roce 1968 došlo k pokusu o obnovení pout
ního místa Maria Hilf. Věřící vedení P. Karlem
Metodějem Nečasem, se rychle chopili příležitosti
a odstraňovali škody. Především však byla novým
plechem pokryta chrámová střecha. Krátké období
uvolnění však vystřídala tuhá "normalizace, boj
proti církvi se znovu rozhořel. Závěrečné řádky
tragické kapitoly poutního místa byly napsány dne

16. května roku 1973. Tehdy se na horu Boží dar
vypravila početná delegace okresních funkcioná
řů, aby na místě rozhodla. Rozsudek smrti nad
požehnanými prostorami, kde byly po tři staletí
obdarovávány statisíce věřících, byl však vynesen
již dávno. A tak církevnímu tajemníkovi před cí
lem zbývá jen úkol poslední: vydat příkaz, aby
církev okamžitě rozebrala lešení kolem chrámu,
odvezla si cement, písek adalší materiál. Achtějí-li
věřící zachovat novou plechovú krytinu, zbývá jim
na její stržení pět dní.Poslední hodiny Maria Hilf.
Jak asi bylo duchovním i všem věřícím, kteří znali
blahodárný vliv milovaného poutního místa? S bo
lestí odváželi z lesní samoty vše, co sem jejich
obětavost v uplynulých měsících shromáždila, hlu
boce nešťastní strhávali ze svatyně novou střechu,
aby alespoň jinde mohla sloužit k ochraně Božího
příbytku a nebyly zničeny všechny tak pracně
získané hodnoty. Poslední naděje, že i tentokrát
se nějakým způsobem podaří zastavit ruku svatokrádežníků, zhasla dne 22. září 1973. Satan
dodržel lhůtu. Pět dní a ani jeden navíc. Protože
se prý katovskou práci zdráhali provést místní
důlní dělníci (podobné jako jejich předchůdci před
dvěma sty lety), bylo k hanebnému činu povoláno
komando až z Brna. Likvidační akci údajně řídila
StB ve spolupráci s milicí a vojskem ministerstva
vnitra. Nad nedohlednými lesy se objevil zlověstný
bílý mrak a ozvěna pohraničními horami dlouho
nesla detonace výbuchu trhavinových náloží. Srd
ce hrstky věrných strnula, do očí se neodolatelně
draly slzy.... Odpustí nám Maria? Pomůže nám
znovu po takové nekonečné pohaně?
V únoru 1990 byl ustaven přípravný výbor pro
obnovu poutního místa Panny Marie Pomocné ve
Zlatých Horách. 22. dubna téhož roku na Velehra
dě Svatý Otec Jan Pavel II. posvětil v řadě jiných
také základní kámen pro stavbu nové mariánské
svatyně na poutním místě Panny Marie Pomocné
ve Zlatých Horách.

Statistika potratů za jeden rok
je hrozná. V polovině případů o po
trat žádají ženy, v druhé polovině
mladistvé dívky. Nechci zde hovo
řit o odpovědnosti ženy, muže a
lékaře za toto zlo. Chci se jen krátce
zmínit o mladistvých dívkách a
chlapcích, kteří se na tom podílejí.
Dle mého názoru je třeba soustředit
pozornost na začátek těchto mo
rálních katastrof, do kterých upa
dají nejen mladistvé, ale také i dos
pělé dívky.

Především rodiče by měli
mít správné názory na zná
most. Dále také chlapci a
dívky, kteří neumějí spolu
chodit tak, aby jejich láska jadřují ještě navíc touhu po bližším tě
rostla v období známosti a lesném spojení. Neomezí se pouze na
přerostla až do manželství. dotek rtů, ale snaží se o hlubší styk se
Chci zde uvést postřehy, kte sliznici ústní dutiny a jazyka. Tento druh
ré jsem získal četbou před líbání zákonitě vyvolává sexuální vzru
válečné i poválečné litera šení a vede k úplnému darování se tury a také šestnáctiletou duševnímu i tělesnému, což je dobré,
prací s chlapci a děvčaty.
čisté a posvátné mezi mužem a že
V jednom rozhlasovém nou, kteří spolu žijí v řádném man
programu pro středoškolá želském svazku. (Pro možnost přenosu
ky jsem požádal poslucha četných infekčních chorob varuje
če, aby nám posílali otázky, současná medicína před zneužívá
na které by chtěli uslyšet naši ním tohoto druhu líbání v mimoman
želských vztazích -pozn. pfekl).
odpověď.
Nejlepší odpovědí na položenou
Mezi mnohými otázkami
byla také tato: "Je líbání hří otázku o hříšnosti líbání budou osudy
chem?" Tím se nemíní líbání mladých lidí, kteří to vyzkoušeli před
mezi bratrem a sestrou, rodi svatbou.
či, příbuznými, dobrými přá
teli atd. Polibek je zde zna
V "Hlase končila" vydaného v roce
mením vzájemné přízně, lás
ky a úcty. Předmětem otáz 1976 číslo 25 je následující příklad.:
ky je líbání, které často vi • Asi před 15 léty jsem se večer vracel
díme v kině a televizi. Tímto
ze Sljemena. Naproti mne šla nezná
líbáním si dva zamilovaní vymá dívka. Zdálo se mi, že slyším:

"Když mě nezachráníš, zabiješ mě i
dítě!" Vůbec jsem si neuvědomil, že
tato slova patřila mně. Až na za
stávce tramvaje jsem pocítil nutká
ní, abych se vrátil. Za necelou ho
dinu jsem byl na místě, kde jsem ji
potkal. Právě se pokoušela oběsit
se, ale rychlým skokem jsem stihl zlo
mit větev, na které visela. Umělým
dýcháním jsem ji přivedl k vědomí.
První, co řekla, bylo: "Mámo, jak to
všechno krásně začalo!" Potom
jsem ji doprovodil k rodičům a pří
buzným. Byla těhotná, svobodná a
čekala na promoci. Dostala se do
krize, ale později všechno dobře do
padlo.
Určitě tato dívka nepředvídala,
kam až ji přivede líbání s chlapcem.
Jistě by se chránila před líbáním,
které může přivést člověka na po
kraj sebevraždy.

Oba musí vědět, že líbání
je neoddělitelnou součástí
pravé manželské lásky. Jedi
né a správné místo má líbá
ní v manželství. Mnohé ženy
tvrdí, že pociťují větší radost
z líbání a něžnosti než z po
hlavního styku. U muže je to
naopak. Když takto přemý
šlíme o rozdílech mezi mu
žem a ženou, docházíme
k názoru, že chlapec a muž
netouží po líbání. Pro chlap
ce je snadnější chodit s děv
četem bez líbání, než s lí
báním a bez pohlavního sty
ku.
3.

On p ra co va l ve větší
vzdálenosti od místa bydliš
tě. Domů jezdil jednou za
čtrnáct dnů, anebo jednou
2.
za měsíc. Chodili ke mně na
Poslouchala spolu s ostatními děv náboženství. Začali spolu
čaty o známosti bez líbání až do svat chodit. On se chtěl s ní líbat.
by. Neposlechla. Otěhotněla. Poro Na její prosbu přišli za mnou,
dila dítě a za dva roky po porodu se aby si mohli o tom se mnou
mi svěřila: "Přece jen jste měl pravdu, popovídat. On začal vysvě
když jste nám říkal, že je třeba chodit tlovat, že přijíždí domů velmi
s chlapcem bez líbání až do svatby!" zřídka, a proto chce projevit
svou lásku tímto způsobem.
Normální a nezkažení chlapci Nesouhlasil jsem, aby si lásku
chápou, že je třeba chodit s děvče projevovali líbáním. Děvče
tem bez líbání, protože nedokážou přišlo ke mně právě proto,
oddělit líbání od pohlavního styku. abych jim to nedovolil, pro
Dívky alespoň od začátku mohou od tože se bála následků. Ne
dělit jedno od druhého. Později ani myslela to však vážně, pro
ony to nedokážou, protože od krátké - tože za nějakou dobu mi při
ho polibku přecházejí k delším; to šel chlapec říci, že mu dovo
chlapce neobyčejně vzrušuje. Proto lila líbat se s ní. Nechodili
si musí dívky odřeknout líbání, aby však spolu delší dobu a ro
chlapci, kteří s nimi chodí, nežádali zešli se.
od nich pohlavní styk.

Mnoho d ě v č at si ne
správně myslí, že chlapci
nebudou s nimi chodit, když
jim nedovolí, aby je líbali.
Takto soudí podle sebe. Dív
ka musí chlapce dobývat
jen duševně. Když se přejde
k tělesnému vyjadřování
lásky, dojde také k zablo
kování něžnosti. Láska stále
roste, když známost je pou
ze na duševní bázi. Tento
růst pokračuje také v man
želství, i když pak už je zapo
jena také tělesná stránka, ze
které se při vzájemném ob
darování rodí nový život.
A každý nový lidský život
potřebuje pro harmonický a
zdravý vývoj otce i matku.
4.
Poslouchala přednášku,
ve které se hovořilo o tom, že
líbání je třeba nechat na do
bu po svatbě. Po přednášce
přišla za mnou..
- Chodím s chlapcem, který
poznal m noho děvčat. Sám se
| j í k tomu přiznal, Říkal, že ta,
která mu podlehne, nemůže se

stát jeho ženou. My se líbáním a něž
nostmi vzrušujeme. To nás přivedlo skoro
k pohlavnímu styku. Svědomí mě varuje
před takovým chováním. Co mám nyní
dělat?. - Vážně jsem j i upozornil.
- Přestaň s líbáním, protože budeš trpět
ty a ne on. Když mu podlehneš, můžeš
doplatit na to tak, jako ty jiné, s kterým i
zhřešil! Za několik dnů přišel i mládenec.
- Proč jste poradil mému děvčeti, aby se
se mnou nelíbala? Nic víc od ni nechci.
Když m i to nedovolí, tak se s n í rozejdu!
- Nech j i být, když je to tvá vůle, ale já od
svých názorů neustoupím! Odešel roz
zlobený. Nedivil bych se, kdyby se na
mně ve svém rozčíiení vrhnul. Za několik
měsíců dívka otěhotněla a chlapce bylo
třeba nutit, aby se s n í oženil. Kdyby mě
poslechla, nebylo by se to stalo. Mnoho
dívek ustoupí chlapci proti svému svědo
mí, protože se bojí, že je chlapec opustí.
To je však velký omyl.

5.
Velmi tiše zaklepala na dveře a
vstoupila dovnitř.
-

Nevyženete mě?

- Proč bych tě m ěl vyhánět? - Za chvíli
začala plakat.

- Otěhotněla jsem a pak jsem šla na potrat!

- Proč 2:1 pro tebe? - zeptal
jsem se.

- Neupozorňovaljs e m tě mnohokrát, abys
chodila s chlapcem bez líbání?

- N yní mám potíže chodit s ním
bez líbá ní i bez pohlavního sty
ku.

- Ano!
-

Bůh ti odpustí.

- Ale já si neodpustím !

Byl jsem zděšen touto její odpo
vědí. Nepomáhají upozornění, výstra
hy, přesvědčování. Musí přijít taková
rána, aby vystřízlivěly? Hořký je pláč
z líbání před svatbou. Výčitky svědo
mí po potratu zůstanou až do smrti.
Může zůstat chlapec lhostejný k ne
štěstí tohoto děvčete? Na cizím ne
štěstí nelze stavět vlastní štěstí. Kolik
děvčat ještě zničí tito nezodpovědní
chlapci?

- Když chceš, aby on z lásky
k tobě přinesl jednu oběť, tak
potom ty přines pro něho dvě.
A vaše láska bude rů s t A by tě
neopustil, přislib mu, že když
budeš jeho manželkou, nebu
deš ho nikdy odmítat. Popros
ho, aby po svatbě nešetřil s lí
báním a něžnostmi! - skončil
jsem náš rozhovor.

Dnes málokterá z dívek
vchází do manželství jako
panna. Je mnoho těch, kte
ré skončí stejně jako ty,
o kterých jsem vám vyprá
6.
věl. Ty, které mne poslechly
Přišla za mnou sama, protože chla a požádaly svého chlapce,
pec nebyl přítomen. Poslouchala že chtějí s ním chodit bez
přednášku o známosti mezi chlapcem líbání a pohlavního styku,
a dívkou.
později přiznaly, že v době,
když se ještě s chlapcem lí
- Na přednášce js te mluvil, abychom cho
baly, prožívaly duševní sklí
dili s chlapci bez líbání! Jak mohu chodit
čenost. Po vynechání líbání
s chlapcem bez líbání, když jsm e se do
se chlapci s nimi nerozešli,
posud stýkali také pohlavně?
ale snažili se s nimi oženit.
- Je to vážná znám ost?
- Ano, vážná, chceme se vzít!
- Při příštím setkání s ním mu dej jednu
podm ínku. Ř e kni mu, že bys chtěla
s ním chodit v budoucnu bez líbání, to
znamená také bez pohlavního styku až
do svatby. Budu m ít potíže vydržet bez
líbání, ty budeš m ít potíže vydržet bez
styku (když se ho vzdáš). Budeme 1:1.
- 2:1 pro m ně! - skočila m i do řeči

Dívky, které neuposlech
ly a dále chodily s chlap
cem proti svému svědomí,
přiznaly, že chlapci nejsou
vinni, ale ony samé.
pokračovánípříště.

podle stejnojm enné knížky od V. Frkina

Kristus přišel, aby ztracené lidstvo získal zpět pro Boha: a kdo
miluje Jeho láskou, chce získat lidi pro Boha, a ne pro sebe. To je
ovšem zároveň nejjistější cesta, jak získat navždy: neboť když jsme
některému člověku dopomohli k bezpečí v Bohu, jsme s ním v Bohu
sjednoceni, zatímco snaha ho dobýt vede často - a spíš drive než
později vždycky - k tomu, že ho ztratíme. O duši druhého i o vlastní
duši a o každé vnější hodnotě platí: kdo se je snaží získat nebo
uchovat vnějším způsobem, ten ztrácí. Kdo odevzdává Bohu, získá
vá.
Z

knihy Vánoční tajemství od Edity Steinové.

Letos poprvé se i některé organizace
v naší_ zemi rozhodly připravit akce ke
"DNI ŽIVOTA", který je již po několik let
slaven v některých jiných evropských ze
mích vždy 1. června. Snaha zaměřit se na
ochranu lidského života právě na bývalý
"Den dětí" patrně není náhodná. Vždyť jsou
to samotné malé děti, jež jsou dnes v tak
velkém počtu ohroženy před narozením pří
mo na životě.
Pro nás m á uvedené datum i ten výz
nam, že přímo následuje po svátku, který se
nejvíc ze všech liturgických dnů týká nena
rozených dětí. Je to
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sejí tu spolu skutečnosti smutné i krásné.
Naše zem zaujímá jedno z předních míst ve
světě v poměrném počtu násilných potratů.
A právě v naší zemi byl poprvé slaven svátek
Navštívení. Stalo se tak z podnětu pražské
ho arcibiskupa Jana z Jenštejna, který tím
chtěl přispět k odstranění tehdejšího rozko
lu v církvi, dvojpapežství.
Je zvláštností oné události popisované
v Lukášově evangeliu, že jejími hlavními
aktéry jsou dvě nenarozené děti. Její výz
nam spočívá především v prvním setkání
Ježíše s Janem Křtitelem. Již ve stáří něko
lika dnů, nanejvýš týdnů, se Ježíš projevil

jako Bůh, Zdroj Ducha Svatého. Že i Alžbětu
a její dítě Duch naplnil, bylo způsobeno pou
hou Kristovou přítomností. Přitom se Ježíš
ještě nemohl projevovat navenek, nemohl
m luvit a znamením jeho přítomnosti se stal
pozdrav pronesený Marií. Pán sám posvětil
svého Předchůdce skrze svou Matku, která
přitom patrně neměla ještě žádný přirozený
doklad o svém těhotenství. Dostalo sejí však
jiných důkazů. Byla to slova Alžběty (Lk 1,
42-45) i samo Alžbětino těhotenství v pokro
čilém věku, které bylo Marii dáno jako zna
mení pravdivosti Gabrielových slov o jejím
panenském mateřství (Lk 1,36).
Je krásná spiritualita uctívající
Boha jako dí
tě .
N em ěli
bychom j ít v
dnešní době ještě dál a začít uctívat Boha i
jako dítě nenarozené, jako pouhý lidský zá
rodek? I tuto fázi života Ježíš posvětil tím,
že ji sám prožil. Je o to zřejmější, že i s těmito
maličkými je Pán solidární, že i o nich platí
ono "cokoli jste učinili pro jednoho z těchto
mých nejnepatrnějších bratří..." (Mt 25,40).
Kéž bychom se víc starali o tento "náš"
svátek. Snad máme právě my Češi jakési
morální právo, nebo morální povinnost, dát
mu i nový, širší obsah a dál jej šířit. V závěru
mariánského měsíce, mezi svátkem blaho
slavené Zdislavy, patronky rodin, a novým
"Dnem života" zvlášť m yslet na nenarozené

a svěřovat je do ochrany Matky Boží.
Nově zavedený svátek Navštívení měl
podnítit duchovní a mravní obrodu křesťa
nů v době, kdy "se rozmohla nepravost a
ochladla láska". Jan z Jenštejna předpo
věděl, že se bude slavit až do skonám věků.
Jako by tušil, že se jeho obsah jednou stane
ještě aktuálnějším. Přesně za 600 let poté,
kdy jej (na jaře r. 1386) v Cechách zavedl, se
jeho nástupce kardinál Tomášek poprvé zce
la veřejně vyslovil k problému potratů
v otevřeném dopise vládě. V té době pro
běhly i první podpisové akce občanů. Přesně
za 600 let po oficiálním zavedení tohoto "čes
kého" svátku pro celou církev papežem Bo
nifácem IX. (9. listopadu 1389) jeho nástup
ce Jan Pavel II. prohlašuje před celou církví
za svatou českou princeznu Anežku. Atehdy
se nám doma otevřela cesta k řešení našich
nejpalčivějších problémů.
Vít Cigánek

NEMŮŽEŠ BÝT DÁLE LHOSTEJNÝ. KO
LEM TEBE ZUŘÍ OPRAVDOVÁ VÁLKA PRO
TI NENAROZENÝM. ZAHYNULO UŽ V NÍ
MNOHO MILIÓNŮ A JEŠTĚ VÍCE BYLO MO
RÁLNĚ ZRANĚNÝCH. (COS UDĚLAL, ABYS
ZMÍRNIL TUTO TRAGÉDII? VŽDY MŮŽEŠ
N ĚCO UDĚLAT. VŽDY SE MŮŽEŠ MODLIT.)
LHOSTEJNOST, UZAVÍRÁNÍ SE SÁM V SO
BĚ ZMENŠUJE TVOJI LIDSKOU DŮSTOJ
NOST. LHOSTEJNOST KE ZLOČINU JE
SOUHLASEM S NÍM. JESTLIŽE NEODPO
RUJEŠ VLNĚ ZLA, UNESE TĚ. JEJÍ NIČÍCÍ
SKUTKY SE PROJEVÍ NA TOBĚ.
Opravdu si myslíš, že zamčené dveře tvé
ho bytu tě ochrání? Nejsi opuštěným ostro
vem. Když dovoluješ, aby lidé kolem tebe

byli stále horši, když tě to nezajímá, že v
nich vftězf zlo, nakonec se sám tomuto zlu
neubráníš.
Možná, že to bude takhle: Zestárneš, sta
neš se neschopným, neproduktivním. Už ti to
nebude tak dobře myslet jako kdysi. Tvoje
rodinasivšimne, že jsi už pouze zátěží, ževáš
byt je příliš malý, že všichni mají mnoho práce
a pečovat o tebe už nemá kdo. "Přece už
nemá ani tu nejmenší šanci být užitečným. Nic
se už nemůže změnit k lepšímu, spíše k horší
mu. Stejně jednou v blízké době bude muset
zemřít a jaký je v tom rozdíl, teď nebo za dva
za tři roky.” Proč se máš sám trápit a jiní
s tebou? Největší noviny stále budou pře
svědčovat, že staří lidé už nejsou tak úplně

lidmi. Levičácká inteligence a progresivní vě
řící zahájí diskusi na téma, zdali máš právo
žít. Pochybnosti jim nedovolí něco pro tebe
udělat. Profesoři - zastánci nezávislé elity podepíší prohlášení bránící práva tvých dětí.

Kristus spasil svět skrze své utrpení a
smrt. Svým utrpenfm a smrtí složil Bohu
oběť, skrze kterou vzniklo nekonečně mno
ho dobra. Ty se také můžeš stát příčinou
dobra.

Myslíš, že je to absurdní? Myslíš si, že děti
nemohou odsoudit své rodiče na smrt? Když
rodiče mohou odsoudit své dítě na smrt, když
morální degradace je už tak daleko, proč by
to nemohlo být naopak? Zdá se ti tato my
šlenka cizí? Jestliže ano, tak se ve svém čase
postará tisk, rozhlas a televize, samozřejmě
přijatelnou a rafinovanou demagogií, abys ji
přijal za svou.

Církev tě bude chránit, protože zabíjet
se nesmí. Ale nevím, zdali dokáže přesvěd
čit o tom tvoje děti. Uvěří Církvi? Možná,
že se spíše přikloní k novinářům, poslan
cům, politikům myslícím "evropsky" (konsumně). Možná spíše uznají, že myšlení
Církve je anachronický přežitek, tmářství,
že je zapotřebí vzít si příklad z Holandska,
kde eutanazie pokročila nejvíce kupředu.

Většina zase bude lhostejná k tvému
osudu, ale jistě tě bude bránit Cfrkev. Tvůj
pozemský život, aždo posledního výdechu
má nejvyšší hodnotu. Bůh ti ho propůjčil,
a proto pouze On ti ho může vzít. Nikdo
kromě Boha nemůže být Pánem života a
smrti. Až do poslední chvíle život má svůj
veliký smysl a ty až do konce máš své
veliké posláni, které je zapotřebí splnit.

Nakonec tě zavedou do nemocnice nebo
soukromé ambulance a tam člověk v bílém
plášti, jehož povoláním bylo chránit lidský ži
vot, provede určitou službu za určitý peněžní
obnos. Postará se také o zbytek. Náš zá
kazník - náš pán. Rodina pouze obdrží urnu
s tvým popelem, aby se nemusela zatěžovat
pohřbem.

Jan Bilewicz
převzato z časopisu "Niedziela"

kamenem,
tyna něho
chlebem
Zdá se, že toto křesťanské pra
vidlo je dosti těžké pochopit a
ještě mnohem těžší uskutečňovat,
avšak výsledky takového počínání
jsou velmi překvapivé.

Ve skutečném příběhu, který se
mi udál,jsem já házel kamenem a
dokonce na pana faráře a ten mi
odpověděl ne chlebem, ale....
Je mi 46 let a zhruba před 40

lety jsem běhal s klukama po staré
Orlové, mém rodném městě. Jednoho
letního dne jsem se dostal až do
farní zahrady. Kluci zůstali někde
pozadu a já jsem měl před sebou
farní budovu. V přízemí bylo ote
vřené okno, a i když jsem nikoho
neviděl, instinktivně jsem cítil,
že někdo je uvnitř. Když se delší
dobu nic nedělo, vzal jsem ani ne
kamínek ani ne kámen, ale něco
mezi tím a hodil jsem do světnice.
Ve světnici se něco začalo pohy
bovat. Já jsem se ukryl za křoví
po levé straně budovy. Za chvíli
se ukázal pan farář, který obešel
budovu z pravé strany, kde byl
vyšlapaný chodníček. Nikoho nevi
děl, tak se po chvíli vrátil zpět.
Já jsem usoudil, že je to dobrá
zábava a všechno se opakovalo ještě
jednou a úplně stejně. Po třetí
jsem se zase schoval za křoví a už
jsem myslel, že je po zábavě,
protože se pan farář neobjevoval.
Najednou jsem pocítil, jak mě
uchopila silná ruka. Chtěl jsem se
vytrhnout, ale hned jsem poznal,
že je to zbytečné. Ruka patřila
panu faráři, který budovu obešel
ne zprava, ale zleva a tím mě
překvapil zezadu. Ted' mě vedl
s sebou. V tu chvíli jsem cítil,
že by se ve mně nikdo krve nedořezal. Napřed jsem myslel, že do
stanu velký výprask, nebo, že mě
zavře do temné komory. Když jsme
míjeli dveře fary a nevešli jsme
dovnitř, tu mě napadlo to nejhroznější, co se mohlo stát. Určitě
mě zavede domů a všechno řekne
tatínkovi. Pan farář byl celý
v černém a tak jak byl mě vedl přes
silnici a rovnou do cukrárny, ve
které jsem ještě nikdy nebyl. Říka
lo se jí "U Antoníčka". Posadil mě
za stolem, řekl prodavačce, že si
přeje ten nejlepší zákusek a že jí

ho přijde zaplatit později, proto
že si narychlo nevzal peníze.
Zákusek postavil přede mne a pobídl
mě, abych jedl. Dodnes si pamatuji,
jak zákusek vypadal, že byl veliký
a že jsem nevěděl, jak vůbec začít,
což pana faráře velmi pobavilo.
Když jsem zákusek snědl, ani nevím,
jak chutnal (to asi ze strachu) ,
pan farář mě ani nepokáral a pustil
mě domů.
Tomu jsem vůbec nerozuměl. Jedno
bylo však jisté. Kamení do okna
jsem už neházel, a kdyby to udělal
někdo z mých kamarádů, tak bych
pana faráře bránil, i kdyby to byl
někdo silnější než já.
I když jsem se sám tímto příkla
dem vždy neřídil, dodnes si uvědo
muji, jak je důležité tento příklad
následovat, a proto si toto poznání
nechci nechat jen pro sebe.
M .A .J.S.

Stále větší žár spékal naše do půl těla
obnažená záda nacistických otroků. Byl čer
venec 1940. roku. Mauthausen-Gusen. Ka
menolom Kastenhofen v koncentračním tá
boře se proměnil v peklo. Zdálo se, že sálající
slunce roztaví i žulové krychle pod rukama
vězňů. Něm ečtí dozorci - kápové - seděli něk
de ve stínu, ale i když jsm e je neviděli, cítili
jsm e na sobě jejich nebezpečný zrak.

Najednou zazněl rozžhaveným prostorem
lomu hlas mladého polského kněze Piotra
z Poznaně.
"Otče náš, je n ž js i na nebesích "
Podíval jsem se na svého nerozlučného
přítele Frantu. I on se na mě podíval. Roz
hlédl jsem se kolem; ne, nebezpečí nás ne
ohrožovalo. Slova modlitby mohou plynout
v pokoji do nebe.
".... ale zbav nás od zlého..."
Asi dvě stovky vězňů, aniž by přerušily
práci, pokračovaly sborově: "Zdrávas Maria,
milosti plná "
Franta mlčel. Neuměl slova modlitby. Ne
byl katolík. Ale bylo vidět, že se chtěl připojit
k nám. Vedro bylo stále krutější. Bolela spále
ná záda, ústa pukala žízní. Člověk by se napil
i z louže.
"Matko Vykupitele."
"Oroduj za nás."
To už Franta dovedl a připojil se.
Náhle jsem pocítil nepopsatelně příjem
nou vůni, jako vůni pomerančů, nebo něja
kých rajských květin.
"Cítíš tu vůni?"
"Cítím, co to může být?"
Byli jsm e vzdáleni od vesnice asi 5 km a
od tábora snad celý kilometr. Vůně byla in
tenzivní, pocítili ji i ostatní, ale nikdo nenašel
vysvětlení toho nádherného jevu.
V tom okamžiku se na čisté obloze ukázal
malý obláček a směřoval rychle přímo ke
slunci. Alespoň na minutu, dvě, bude trochu
stínu.....
Oblak dospěl ke slunci a zakryl jeho roz
žhavenou výheň. Ach, jaké blaho! Celý ka
menolom byl pokryt stínem. Dokola vítězily
však stále plameny slunce. Ale copak se to
děje? Obláček se zastavil. Ano, zakryl slunce
a stanul. Proti všem přírodním zákonům. Vy
čerpání z vedra poznenáhlu ustupovalo. Síly

se nám vracely. Jak dlouho trval ten zázrak?
Hodinu? Dvě? Nevím. Když se oblak ztratil,
ztratilo se s ním také vedro.
Mladý polský kněz Piotr děkoval Panně
Marii a my všichni s ním.
Mgr. Stefan Mamoň

(/ Rusku se z a m á s katechezí od n

V Rusku se začíná s katechezí od nuly.
M arxism us zcela zničil základy spolužití.
"Jen K ris tu s m ůže z a c h rá n it R u s k o !
M ládež je n a d ě jí n a š í země, kte rá byla
k d y s i sva to u R u s í a p a k se stala z e m í
m u če d n ík ů ". To řekl moskevský arcibis
kup mons. Kondrusiewicz na setkání sku
piny mládeže 25.10.1992. Na otázky mla
dých lidí odpovídal takto:

Ot.:
Jaké jsou dnes problémy a naděje no
vé generace v Rusku a v zemích býv.
Sovětského svazu?

Od.:
Mládež hraje důležitou úlohu v probou
z e n í spirituality v Rusku. M nozí m ají
obrovský potenciál, hledají, zvlášť nyní
po 70ti letech panství marxistické ideo
logie, které znamenalo naprostou prázd
notu a poušť. Přes tuto duchovní poušť
má mládež odvahu dát se do hledání.
Ideologie j i neuspokojila, naopak, přesy
tili se j í a hledají něco, co nepomine,
něco, co má trvalou hodnotu. V takové
situaci je pro katolickou církev nemožné
stát stranou. Jako biskup jsem si uvědo
mil, že to bude právě mládež, která znovu

probudí Rusko k životu. Rád bych opako
val slova Jana Pavla II., že m ladí lidé jsou
nadějí církve.

Ot.:
Jak je tomu s katechezí v Rusku?

Od.:
Minulý rok jse m v Moskvě založil theo
logický ústav sv. Tomáše Akvinského. Je
to něco na způsob koleje. Nemáme do
konce ani budovu pro výuku, proto nabí
zím e večerní kursy nebo dálkové studium
jako hosté v jedné škole. S těmito zkuše
nostm i jse m velmi spokojený. Když jsm e
začínali, neočekávali jsm e příliš mnoho,
ale skutečnost daleko překonala naše
očekávání. Přihlásilo se 150 lidí, hlavně
studentů, kte ří krátce předtím promovali.
Lidé, kte ří budou m ít časem vedoucí m ís
ta ve společnosti... proto celá společnost
bude m ít užitek z jejich studia.
Toto jsou lidé, kteří m usí znovu vybu
dovat srdce společnosti. Velkou radost mi
způsobila zpráva, že po ročním studiu
v našem ústavu se dva m ladí letečtí inže
nýři rozhodli vstoupit do semináře. Tako
vá událost stačí, aby dala sm ysl n a ší
práci!
Bohužel m áme nedostatek kněží, ře
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stavební povolení, ale pro nás je
platit stavební výlohy.

; nemožné
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Jaký je vztah lidí ke katolické
církvi?
Od.:

holních sester, katechetů a knih... Pokou
ším e se udělat co nejvíce s nedosta
tečnými prostředky, které máme.
Arcibiskup zdůraznil, že restituce cír
kevního majetku představuje stále velký
problém. Zástupci státu nám stále opaku
jí, že by nám rádi vrátili kostely, ale že
nevědí, kam um ístit laboratoře a továrny,
které stále je ště v nich pracují. Protesty
jsm e ničeho nedosáhli. Někde nám vydali

Odstraněním marxistické ideo
logie ztratili lidé půdu p od nohama
a evangelium neznají. Evangelium je pravdivý základ, ale Ruso'é% ve* Je
neznají. Proč je tolik
i ' k f vnitřních bojů? Proč spolu bojují
| lidé na tolika místech ve východní
Evropě a v býv. Sovětském sva
zu? Protože příkaz evangelia "Mi
luj Boha z celého srdce svého,
# z celé duše své a ze vší m ysli své
a svého bližního jako sebe sam a"
•§} ještě vůbec neexistuje v srdcích
zdejších lidí. Jinou záležitostí je
hospodářská krize.
N ení-li duchovní základ, m yslí
každý na své bezprostředním aterielnípotřeby... Právě v této době
m usí katolická církev převzít dů
ležitou úlohu: pom oci lidem, aby
si uvědomili, že ani Německo, ani
Itálie nám z této situace nemohou
pomoci... Kom unistická společI nost degradovala důstojnost člo
věka a ten má nyní potíže vzít svůj život
do svých rukou... Evangelium je důležité
pro znovuvybudování společnosti, v níž
společné blaho není určováno vlastními
zájmy.
(Osservatore Rom ano23.10.1992 - výtah)

lická farnost
činnost
Po mnohaletém úsilí, které se datuje
již od r. 1968, byla dnem 1.2.1993 zřízena
řeckokatolická farnost v Ostravě při ko
stele sv. Václava.
Řeckokatolíci jsou na Moravě a ve
Slezsku usedlí již od dob první republiky.
Jejich počet se zvýšil po 2. světové válce
emigrací z Podkarpatské Rusi zabrané
Sovětským svazem. Proto byla v r. 1937
provizorně zřízena a 1945 definitivně po
tvrzena řeckokatolická farnost v Bmě
s působností pro celou tehdejší Zemi Mo
ravskoslezskou. Prvním brněnským fará
řem byl ustaven o. Jakub Hradil (19101986), dosavadní kaplan u sv. Klimenta
v Praze. Po r. 1945 vznikla další farnost
v Jelení, okr. Bruntál, kam přišli osadníci
z východního Slovenska. Duchovním
správcem byl o. Konstantin Kadár.
Slibný začátek však neměl dlouhého
trvání. Již v dubnu 1950 byla řeckoka
tolická církev podle sovětského vzoru po
stavena mimo zákon, oba biskupové sídelní biskup prešovský Pavel Petr Gojdič OSBM i jeho pomocný biskup Vasil
Hopko - a řada kněží uvězněni, další po
sláni do vyhnanství, majetek zkonfisko
ván, kostely zabrány. Likvidaci církve ří
dila StB pod krycím názvem "Akce P".
Sedm těžkých let prožil v pracovních tá-

borech i brněnský farář o. Hradil. Řecko
katolická církev tak utrpěla ránu, ze které
se dodnes úplně nevzpamatovala. Tak
např. bylo ve třicátých letech v Bmě 1 200
věřících, při posledním sčítání lidu v r.
1991 jen 170 osob.
Ani povolení církve v r. 1968 za tzv.
pražského jara nepřineslo trvalý účinek,
neboť v následné politické normalizaci
nebylo pro řeckokatolíky místa. Farnost
v Jelení v padesátých letech zanikla a již
se nikdy neobnovila. V r. 1973 byl odňat
státní souhlas k výkonu duchovenské čin
nosti o. Jakubu Hradilovi - a věřící na
Moravě a ve Slezsku byli bez kněze.
Obrat přinesl až listopad 1989, kdy
v krátké době dostali řeckokatolíci svého
sídelního biskupa (mons. Ján Hirka, nar.
1913) a v r. 1992 i pomocného biskupa
(mons. Milan Chautur CSsR, nar. 1957).
V rámci košické Univerzity P. J. Šafárika

vznikla řeckokatolická teologická fakulta jí na severní Moravě. Jejich pastoraci ne
se sídlem v Prešově (děkan doc. ThDr. bylo možno provádět ze vzdáleného Br
Vladimír Poláček) pro výchovu a vzdě na: ukázalo se nezbytným zřídit novou
lání kněží. Území celé ČSFR se krylo farnost se sídlem v Ostravě, kteráje přiro
s hranicemi prešovské diecéze. Dne 1.5. zeným centrem této oblasti. Pokusy o to
1992 byl zřízen děkanát moravskoslez se dály již před 25 lety, avšak státní úřady
ský se sídlem v Bmě a současně obnovena tomu tehdy zabránily. Konečně se tedy
činnost farnosti brněnské (děkan o. Pavel letos ostravští věřící dočkali. Laskavostí
nejdp. o. arcibiskupa mons. Jana GraubVácha, nar. 1939).
nera jim byl propůjčen kostel sv. Václava
Se vznikem samostatného českého
v Mor. Ostravě. Jedná se o chrám histo
státu 1.1.1993 bylo zapotřebí upravit i
ricky cenný, původem z r. 1297, v dnešní
organizační strukturu církve, když se bis
podobě pozdně gotický ze 16. stol. Kostel
kupství prešovské pojednou ocitlo v cizi
leží v samém centru Ostravy a je tak snad
ně. Proto došlo ke stejnému datu ke vzni
no přístupný i pro mimoostravské ná
ku Biskupského vikariátu řeckokatolické
vštěvníky. Ostravským farářem se stal o.
církve v ČR se sídlem v Praze. Do čela
Pavel Vácha, dosavadní duchovní správ
vikariátu byl jako biskupský vikářpro ČR
ce brněnský. První pravidelné řeckokato
jmenován o. Ivan Ljavinec (nar. 1923),
lické bohoslužby v Ostravě byly za pří
dosavadní duchovní správce pražské far
tomnosti četných věncích slouženy v ne
nosti u sv. Klimenta. Podobně jako na
děli 23.5.1993.
Moravě a ve Slezsku existuje i v Čechách
23.5.1993
Pavel Vácha
děkanát se sídlem v Liberci (děkan o.
Kornel Baláž, nar. 1952) a připravuje se
zřízení děkanátu v Plzni.
Farnosti v České republice jsou tyto:
1) Praha - sv. Kliment2) Liberec - Pový
šení sv. Kříže 3) Chomutov 4) Plzeň - sv.
Mikuláš 5) Brno - sv. Josef 6) Ostrava sv. Václav
Mimoto jsou konány bohoslužby ne
pravidelně na dalších místech, kde jsou
věřící v diaspoře (Ústí n. L„ Kolín, Olo
mouc).
Sčítání lidu z r. 1991 ukázalo, že 2/3
věřících moravskoslezského děkanátu ži

Pohled Panny Marie v exilu byl
zaměřen směrem k naší stověžaté
Praze, kam naši exulanti toužili po
celá ta desetiletí sochu přivézt.
Dne 23. května 1993 se u sk u 
tečnilo slavnostní loučení se so
chou Neposkvrněné Panny Marie
v benediktinském opatství v Lisle
u Chicaga. V září 1993 bude so
V roce 1953 opat Ambrož L.
Ondrák, představený opatství sv. cha Panny Marie předána Stra
hovskému klášteru v Praze.
Prokopa v Lisle u Chicaga, vyhlá
sil u příležitosti 900. úm rtí sv.
U p ozorň ujem e V ás, že se na
Prokopa v kostele Panny Marie knižním trhu ukázala knížka Jana
ustavičné Pomoci v New Yorku Chlum ského "Bůh je láska", která
plán obnovit M ariánský sloup pojednává velm i poutavým zp ů so 
v Praze po osvobození Českoslo bem o přípravě na m anželství. O b
venska od komunistické nadvlá sahuje také dobré rady slo u žíc í
dy. Šlo o sm írnou akci, aby totiž k p o síle n í m an želsk ých vztahů.
Matka Boží odpustila našem u n á Kromě jiného se kniha obšírně a
rodu urážku, jaké se Jí dostalo podrobně zabývá otázkou sexuál
stržením jejího sloupu na Staro ních vztahů m anželů. Je vhodná ta
m ěstském nám ěstí v Praze dne 3. ké pro dospívající. Kniha má cír
listopadu 1918 a zároveň aby se kevní schválení.
Cena 55 Kč.
stala Matkou českého exilu.

IMMACULATA na U k r a j i n ě
d ě ts k é o b le č e n í, p y ža m k o a
spodní prádlo. T aktéž by potře
bovaly d ětsk é plen y a su šen é
m léko. J e rovněž n ed ostatek lé
ků a lékařských nástrojů.

Po prohlídce zařízení jsm e se
s ředitelem dohodli na účinné po
moci dětem v jejich ústavu.
Obracím se proto i na Vás
m ilí čtenáři Im m aculaty o pří
spěvek v jakékoliv form ě pro
ty to n e jm en ší trp íc í d ě ti na
Ukrajině.
Naše redakce zprostředkuje
V aši p o m o c , k te r o u m ů ž e te
zasílat na adresu n ašeho nakla
d atelství s poznám kou "DĚTEM
UKRAJINY’'.
Za V aše dary srd ečn é pán Bůh
V měsíci květnu tohoto roku zaplať
jsm e navštívili dětský domov na
redakce
Ukrajině v m ěstečku Svalava asi
100 kilometrů od východní hrani
ce Slovenska. Doprovázel n ás
d ětsk ý lék a ř Dimitrij Sim ulik
z Mukačevské dětské nemocnice.

Po příjezdu do Svalavského
dětského domova nás ředitel Iva
nov seznámil s provozem a potře
bam i zařízení.
J e zd e 2 5 0 d ětí bez rodičů do
3 le t . V ě tšin a d ě tí p ostrád á

M a lý Josífek si hrál s lopatkou
v ruce v písku a představoval si, že
staví hrady. N ajednou zahlédl svého
tatínka, který se zrovna vrátil z práce.
Josífek odhodil svoji lopatku a roz
běhl se k tatínkovi. Proč to udělal?
U rčitě proto, že měl rád svého tatínka
víc než svoji hru. Jeho hra sice byla
velm i zajím avá, ale být v tatínkově
náručí a vyprávět m u o své hře a
o m nohých jiných věcech, bylo pro
Josífka to nejkrásnější, protože ví, že
tatínek ho miluje.
Ale m y, děti, m ám e také jiného Ta
tínka, který nás miluje m nohem více,
než náš pozem ský tatínek. Tímto Ta
tínkem je náš nebeský Otec. My si
však stále málo uvědom ujem e, jak
moc nás má rád, a proto na zem při
šel Pán Ježíš, aby nám řekl o Otcově
lásce k nám. On nám také řekl, že
máme Pána Boha m ilovat nade vše
chno. A právě tato slova jsou v celém
evan geliu nejradostnější, protože
nám říkají, že Pán Bůh není pro žád
ného z nás cizí a také nikdo z nás
není cizí Pánu Bohu. Náš nebeský

Otec se o nás zajímá, zajím á se
o naši lásku, protože nás vel
m i m iluje. On totiž velm i dob
ře ví, že my m ůžem e být jen
tehdy šťastní, když Ho bude
m e m ilo v a t, k d y ž b u d em e
v náručí jeho lásky tak, jako
byl m alý Josífek v náručí své
ho tatínka.
Ale kdy m ilujem e Pána Bo
ha nade všechno? Evička byla
velm i nadaná, pilná, ale také i velmi
zbožná. R áda se m odlila, rád a chodila
do kostela a vždy se chtěla P án u Bohu
líbit. Jednou uslyšela v kostele, že m á
m e Pána Boha m ilovat nad e všechno.
Když přišla dom ů, zeptala se své m a
minky: "M aminko, jak m o h u m ilovat
Pána Boha nad e všechno?" M am inka
jí to vysvětlila následovně: "Budeš
m ilovat P ána Boha n ad e všechno,
když H o bu d eš m ilovat více než své
ho tatínka, více než svoji m am inku,
více než svého bratříčka, více než svo
je hračky a všechno ostatní." Evička
pochopila, co jí m am inka řekla a slo
žila si svoji m odlitbičku: "Pane Bože,
já Tě miluji víc než svoje hračky a také
víc než všechno ostatní na světě. Já Tě
miluji nade všechno."
M ilé děti, ale Pána Boha dokáže
m ilovat nade všechno j en ten, kdo se
dokáže zapřít a pro Pána Boha si
dokáže něco odepřít. Pravá láska
může také i bolet. Určitě by to neby
la pravá láska, kdyby nás nic nestála.
Podívejte se na m alého pětiletého

H onzíka. Blížily se Vánoce. M aminka
m u vyprávěla m noho o Ježíši, který je
p ravý člověk a také pravý Bůh. Ježíš
přišel na tento svět, protože nás milo
val. Svoji lásku dokázal tím, že pro
nás m noho trpěl a potom také na kříži
um řel. M am inka H onzíkovi zd ů raz
ňovala také to, že i m y m ilujeme sku
tečně Pána Ježíše jen tehdy, když si
z lásky k něm u dokážem e něco ode
přít. Vánoce se přiblížily, byl Štědrý
den. Děti navštěvovaly jednotlivé do
m y, zpívaly koledy a přály k Váno
cům . Do d o m u , ve k terém bydlel
H onzík s m am inkou, přišel jeden vel
m i chudobný chlapec. Když jim po
přál, dala m u m am inka nějaké pe
níze, ale také H onzík m u chtěl něco
dát. Zeptal se m am inky, co by m u
m ohl dát. M am inka m u poradila, aby
m u dal jednu ze svých hraček. H on
zík odběhl do svého pokoje a přinesl
velikého m edvídka. M edvídka držel
ve svých rukách a po tvářích m u sté
kaly velké slzy. M am inka se ho zepta

la: "Proč pláčeš?" O n jí odpověděl:
"Protože toho m edvídka m ám velm i
rád."
"Tak potom m u ho nedávej, a dej
m u jinou hračku, kterou nem áš až tak
rád" - poradila m u m am inka.
"Ne, m am inko, to neudělám , p ro 
tože Pán Ježíš by nem ěl takovou ra
dost, kdybych m u nedal práv ě to, co
m ám nejraději."
Potom se H onzík nadechnul, jako
by chtěl nabrat sílu, podíval se ještě
jednou na m edvídka a dal ho chu
dobném u chlapci. A právě toto je p ra
vá láska, když si dokážem e od ep řít to,
co m ám e nejraději. Tato láska přináší
radost do našeho srdce. H onzík se
těšil celé Vánoce, že způsobil rad o st
Pánu Ježíši i ch u dobném u chlapci.
Milé děti učte se také takto m ilovat a
budete dělat radost Pánu Bohu i li
dem a také vy budete šťastné.

C htěla bych poděkovat mé drahé Nebeské Mat
ce, Panně Marii za její obětavou lásku a péči o mě.
To ona mi podala ruku plnou útěchy ve chvílích,
kdy jsem si připadala opuštěná a ztrácelajsem víru.
Pocházím z ateistické rodiny, ale Panna Maria mě
dovedla k Božímu Slovu a otevřela moje srdce
B oží Lásce. D ala mi odvahu napsat do redakce
"Immaculaty", kde mi velmi laskavě odpověděli a
dali m i adresu pražských školských sester sv. Fran

tiška. Neposkvrněná Panno Maria, vzdávám Ti
díky, žes mě přivedla až k milým sestřičkám františkánkám, u nichž čerpám sílu a jistotu na dlouhé
cestě ke Tvému Synu, Ježíši Kristu. Pom oz prosím
i ostatním, kteří hledají a touží nalézt, neboť na
bídku Tvé otevřené náruče nemůže nikdo odmít
nout. Děkuji Ti za Tvůj úsměv i za Tvé dlaně plné
mateřské něhy a porozumění.

převzato z "Misionára"

SMŠ, 19 let

Chtěla bych ve vášem časopise poděkovat Mat
ce Boží, Panně Marii za její mimořádnou pomoc a
ochranu. Měli jsm e již čtyři děti, když nám na
ultrazvuku řekl pan doktor, že tentokrát to budou
dvojčata. Bylo to velké překvapení, všichni jsme
se na ně těšili. Celé těhotenství jsem odevzdala
Panně Marii, ale teprve v jeho dalším průběhu jsem
zakusila, že Panna Maria je opravdu Ochránkyně
nenarozených. Již od šestého měsíce hrozil před
časný porod a já jsem byla Bohu vděčná za každý
další prožitý den. Poslední 2 měsíce jsem prožila
v nemocnici a i zde jsem přes všechnu péči lékařů
viděla, že Pánem života a smrti je Bůh. Člověk
může pouze spolupracovat. Až zde v nemocnici
jsem viděla, jaký je život dar a uvědomila jsem si,
že jsem dříve brala naše zdravé děti jako samo
zřejmost. Nyní jsem se učila žít v odevzdanosti do
vůle B oží a lépe chápat, že děti jsou darem od
Boha. Během tohoto těhotenství jsem získala krás
ný vztah kP anně Marii a obě děti jsem Jí odevzda
la. 12. dubna 1992 na Květnou neděli se nám
šťastně narodily zdravé a krásné děti Růženka a
Jiříček. Máme z nich velkou radost a jsou pro mě
důkazem velké B oží Lásky a starostlivosti Panny
Marie
Terezie

Spolu s vnučkou jsem čekala na autobus místní
dopravy, kterým jsm e jely na nádraží. Nesla jsem
těžkou kabelu s nákupem. Vnučka mi nesla malou
bílou kabelku. Autobus přijel. Nastoupily jsme a
jely k nádraží. Teprve tehdy jsem si všimla, že
vnučka nemá tuto malou bílou kabelku: musela ji
nechat na zastávce autobusu. Vyděsila jsem se.
V té kabelce byl větší peněžní obnos, který mi dala
moje známá, abych j í zaplatila dovolenou. Pro mne
to byla o to větší ztráta, protože jsem důchodkyně.
Vnučka rychle utíkala zpátky na autobusovou za
stávku a modlila se horlivě k Matce Boží. Já jsem
šla velmi pomalu s těžkou kabelou zcela bez nadě
je, že se tato kabelka najde. Bylo tam mnoho lidí.
Slíbila jsem však Panně Marii, že Jí veřejně podě
kuji, když tyto peníze najdu. Když jsem byla v půli
cesty, uviděla jsem vnučku, jak mi jde s bílou
kabelkou naproti.Kabelka visela u zastávky auto
busu. O bě jsm e měly tak velkou radost jak nikdy

předtím. Od té doby se každý den modlím sv.
růženec a nyní děkuji veřejně Panně M arii za ten
dar a také za mnohé jiné.
Jana M.

Děkuji naší nebeské Matce, sv. Maxmiliánu
Kolbemu a s. Faustýně za obdržené milosti.
Můj manžel hodně pil a do kostela chodil nepra
videlně. Mnoho let nebyl u svátosti smíření. H orli
vě jsem se m odlila za jeho obrácení. Před čtyřmi
roky dva dny před prvním svatým přijímáním mé
ho syna utrpěl můj syn úraz. Podvrtnul si kotník.
Lékař mu dal nohu do sádry. Syn nemohl chodit, a
proto ho tatínek musel do kostela ke svaté zpovědi
zanést. Když jsm e odcházeli do kostela, prosila
jsem manžela, aby také přijal svátost smíření, ale
on mi velmi neslušně odpověděl, že to není moje
starost.
Po příchodu do kostela jsem plakala (m anžel to
neviděl) a prosila jsem o zázrak prom ěny jeho
srdce. Po chvíli ke mně přišel manžel a poprosil mě
o kancionál. V ten den přistoupil ke svaté zpovědi.
Od té doby manžel nepije. Obdrželi jsm e také
krásný byt, co se nám ještě nedávno zdálo skoro
nemožné. Mé srdce je naplněno hlubokou vděč
ností.
Jana

Děkuji Trojjedinému Bohu, Přesvaté Marii Pan
ně a všem svatým za vyslyšení m odliteb a záchranu
života mé dcery, kterou přejel náklaďák. Po opako
vaných trepanacích lebky lékaři odstranili dceři
poškozenou část mozku levé polokoule. Její stav
byl beznadějný. Po šesti měsících dítě žilo, ale
nebylo možno s ním navázat žádný kontakt. Lékaři
mi nedávali žádnou naději. V tomto stavu jsem
vzala dceru domů. Sílu k životu jsem čerpala z ne
ustálé modlitby. Vydala jsem se na pouť do Censtochové a ke hrobu s. Faustýny Kovalské. Stále
jsem nosila s sebou obraz milosrdného Ježíše a
modlila jsem se korunku k Božímu Milosrdenství.
N yní po dvou létech je dcera úplně soběstačná. Po
roce a dvou měsících dcera začala mluvit. Byl
tehdy první pátek v červenci. První slovo, které

dcera vyslovila, bylo: "Bože". Nemohu ani popsat
naši velkou radost. Stále intenzívně pracuji nad
zdokonalováním je jí řeči a učím ji znovu poznávat
mnoho věcí. B oží ruka chránila toto dítě. Byl to
Bůh, který mi vnukal myšlenky a do cesty nám
stavěl mnoho hodných lidí, kteří mi pomohli v ne
štěstí. Když si na to všechno vzpomínám, jsem tak
dojata, že mi to překáží při psaní. Ještě jednou
děkuji Pánu Bohu za dar života a starostlivou péči
o naši dceru.

ZT.
Veřejně děkuji Neposkvrněné Panně Marii a sv.
M axmiliánu Kolbemu za vymodlenou milost obrá
cení syna alkoholika, který pil po dobu 15 let. Před
dvěma léty utrpěl autonehodu, po které ležel v ne
mocnici delší dobu v bezvědomí. Po propuštění
z nemocnice skoncoval s pitím. Vroucně jsem se
za něho modlila modlitbu sv. růžence, prosila jsem
o pomoc. M é m odlitby byly vyslyšeny.
G.V.

N a še kongregace C M je svě ře n a od s v é 
ho vzniku p o d ochranu Panny Marie, M at
k y J e d n o ty křesťanů. V šech n y s e s tr y
js m e si toho pln ě vědom é a m ám e to u ve
d e n é v prvních řádcích našich stan ov. J iž
v začátcích a při vzniku kongregace v r.
1928 - 1929 Panna Maria účinně p o m á 
hala. První členky p ň vzniku kongregace
b yly so d á lk y N eposkvrněné. J e d n a z nich,
R ůžen a N esvadbová, šla o d v á žn ě d á l
a založila CyrHo-Metodějskou kongregaci.
Z ačátky k a ždéh o díla bývají těžké. K d y ž
s i za k la d a telk a m nohdy j i ž n evěd ěla ra
d y , v ž d y s důvěrou sv ě n la v š e M atce B oží
a nikdy n ebyla zklam ána. Také h n ed na
za čá tk u zm ěnila sv é jm é n o R ů žen a na
jm é n o M arie. P odobn ě s v ý m č len k á m
s oblibou d á v a la jm é n a Marie v různých
obměnách" Miriam, Mariola, Marinela, Imm aculáta, Dagmar, M aristela, Doloroza
apod.
N a še kongregace svěřuje Panně Marii
s v é p o svěcen í a ducha je d n o ty křesťanů
-tj. ekum enism us. N a tomto díle js m e s e
rozhodly pracovat. Práce na sjednocení
východních odloučených bratří j e cílem n a
ší kongregace. Panna Maria s e sk rze n á s
stará o je d n o tu církve. Upozorňuje n á s na
příležitosti, k d y s e tato je d n o ta d á šířit a
prohlubovat. M atka B oží j e n á š vzor. S a 
m a Maria ja k o první z lidi žila celé eva n g e
lium z a svéh o p o zem skéh o živo ta d ň v e
n ež bylo napsáno. S tejně ja k o Maria s e
sn a žím e b ý t otevřené n a volání Ducha
Svatého, a b y n á s ta k é mohl v é s t ja k o Pan
nu Marii. M atka B oží touží p o tom, a b y s e
k a ž d á z n á s podobala Ježíšovi, abychom
ro stli v e sv a to sti. T akto ro stem e ta k é
v lásce, kterou s e sn a žím e d á v a t všem ,

Tři velké Zprávy americké televizní sítě: ABC.CBS a NBC
se rozhodly, že omezí ve svých programech akty násilí. Zcela
odstraněny budou brutální scény a všechno, kde se ukazuje
násilí v kladném světle.

Zrodlo

kteří žijí kolem nás. Požehnání Panny Ma
ne, které sp lý v á na n aši kongregaci se
sn a žím e šíň t do svéh o okolí. Pro dnešn í
sobecký s v ě t o d d a n ý m aterialism u j e to
p o slá n í nutné k je h o záchraně. Pouze lá s
k a a je d n o ta n á s mohou zachránit. S naží
m e s e o to, a b y lidé pochopili ž e jed n o tu
m ůžem e sn adn ěji dosáhnout p rá v ě pro
střednictvím Panny Marie.
T aké v m ém osobním životě mi Panna
Maria značně pom áhá. K d y ž si uvědomuji,
ž e v přem áhán í určité ch yb y si nejsem
j is tá vítězstvím , teh d y denn ě vkládám do
rukou Panny Marie celou zá ležito st s e slo
vy: "Spoléhám na Tebe Panno Maria, Mat
ko má, neboť Ty j s i Panna dobrotivá, Po
mocnice křesťanů. Útočiště hříšníků, Mat
k a ustavičn é pomoci" a k tomu přikládám
modlitbu: "Pod ochranu Tvou s e utíkám e
Svatá B oží Rodičko..." a p a k js e m s i jis tá
a b e z obav p o celý den, ž e m ě nepřítel (zlý
duch) nepřem úže.
Maria, M atko J edn oty křesťanů, a umo
žn it vyprošuj prom ítat je d n o tu a lásku do
všech rodin, d o všech údů tajemného Těla
K ristova - d o Církve svaté!!!

Běloruská vláda zakázala rozšiřování pornografie a kul
tu násilí. Je zakázáno promítáni filmů a zhotovování, rekla
ma a prodej předmětů, které mají charakter pornografický
a sexuální. Promítání filmů v kinech, prodávání videokazet
a také televizní a rozhlasové pořady budou muset mít
povolení ministerstva kultury.

Z rodlo
Statisticky bylo prokázáno, že při indexu Pearlové 5-12,
který vyjadřuje spolehlivost antikoncepce pomocí kondomu,
nakazí 100 mužů infikovaných AIDS 35 žen tímto virem každý
rok, používají-li kondom . Možnost početí vcyklu ženyje omeze
na na 2-3 dny, zatímco k infekci AIDS může dojít kterýkoliv den
v měsíci.

M edical T ribune 13,32,1987
Dne 17. února 1989 byla vydána zpráva skupiny od
borníků předních zdravotnických ústavů v USA (FDA, CDC,
NIH), kteří po prostudováni nejnovějších výzkumných pra
cí došli k závěru, že kondom nemůže zabránit nákaze AIDS
virem. Průměr mikropórů v latexu kondomu je větší než
průměr vím nemoci AIDS. Tyto viry jsou tak maličké, že se
jich vejde přes milión do jediné bakterie. Viry projdou i
otvory v jemném porculánu. Již dříve byla zjištěna prů
chodnost virů další pohlavní nemoci (Herpes simplex virus
II) skrze póry latexu kondomů. Je tedy již konec tvrzení, že
kondom umožňuje tzv. "Bezbečný sex"! Nadále již nelze
považovat kondom za preventivní prostředek proti AIDS.
Každý, kdo by toto nadále tvrdil, by přebíral na sebe straš
nou odpovědnost: AIDS je nemoc smrtelná!

s. K. M. Ondrejková za sestry Cyrilo-M etodějské,
Bílého 9 ,6 0 2 00 BRNO
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právě oni potřebují naši pomoc. K nim může n á š
Pán promlouvat je n našimi ústy. A le nestačí jen
mluvit, snít o světě bez utrpení a odvracel se od
problém ů nemocného světa. Vždyť svou víru doká
žeme nejlépe skutky. Nesmíme si myslet, že pouze
pro nás, kteří si říkáme křesťané, zemřel n á š Pán
na kříži. M ěli bychom si uvědomit, že Kristus se
narodil na náš svět, aby svou krví smyl viny všech
lidí. A přesto, že i naše hříchy přitloukly Jeho ruce
na kříž, On nás stále miluje a dovoluje nám stát se
Jeho služebníky. V ěří nám, že H o nezradíme. K éž
bychom dovedli být poslušní slov našeho Pána
stejnějako Panna Maria. K éž by naše srdce naplni
la bezmezná důvěra v B o ží spravedlnost. K éž by
chom s důvěřivostí dítěte vložili své dlaně do dlaní
Spasitele a nechali se Jím vést.

...N acházím na Vašich stránkách to, co dnes tak
silně vyprchává z povědom í katolíků. Vroucí láska
a úcta k P anně Marii. Jsem velkým ctitelem sv.
Maxmiliána Kolbeho. B yl jsem v Osvětimi v N iepo
kalanově. Znám je h o životopis a vždy se snažím
těžit z jeh o nezlom né víry v pom oc Panny Marie.
Začali jsm e u nás pracovat s učni, ale vidíme, že
Je také mnoho lidí, kteříjsou opuštění, ztratili i
ďábelská m oc je v duších chlapců je š tě vždy silným
p
oslední
jiskřičku naděje a bojí se někomu uvěřit.
elementem. Jen m álokteří se domnívají, že Ď áblově
skutečně jsou. Jsou to je n záblesky, ale jsou.... do : Těmto zklamaným musíme pomoci, neboť my m á
nastávajícího roku Vám přeji hodně Božího p o  me odkud čerpat sílu, zatímco oni ne. Dokažme jim ,
že i p ro n ě září hvězda odpuštění, že i oni najdou
žehnání, pom oci a ochrany n a ší N ebeské Matky
znovu sami sebe, ztratí-li nedůvěru a stanou-li se
Panny M arie Neposkrvněné.
dětmi svých Nebeských Rodičů. M odleme se za tyto
Váš v Don Bosku oddaný lidi, aby přicházeli k Panně Marii, ja ko ke své
Jan R ychlý
M atce p ro pohlazení a utišení, prosm e J i za zblou
dilé duše všech našich známých i neznámých.
Vždyť Ona nejlépe ví, co je to lidské utrpení. Ona
Koncem m inulého roku se m i dostal náhodou do nejlépe ukázala, ja k m á člověk přijímat B o ží vůli.
rukou V áš časopis "Im m aculata". Byla jsem nad
Je mnoho lid í trpících a mnoho lidí nešťastných
šená, protože nic podobného u nás nevychází, ale
sehnat ho v Praze nen í vůbec možné, neznám p ro  na tomto světě. Nesmíme si zvyknout na to, že vedle
nás zuří kruté války, p ři nichž um írají nevinní lidé.
dejnu včetně Charity v Jindřišské, kde by ho brali...
Děkuji Vám a těším se na nová čísla Vašeho časo Jistě jeden člověk nemůže všem skutečně účinně
pomoci. Jsme lidé slabí a často padající pod svými
pisu
problémy. Rozhlédněme se však kolem sebe a sou
Jana Stěpničková
střeďme svou lásku na ty potřebné v našem nej
bližším okolí. Ale svou láskou, kterou čerpáme
z nevyčerpatelného zdroje Kristova, nesmíme še
Dopis všem, kterým není lhostejný osud naší třit. Spojme sílu svých srdcí a modleme se za naše
planety
trpící bratry a sestry, vždyť n á š Pán řekl: "Proste
a bude Vám dáno."Prosm e tedy za všechny obyva
D razí spoluobyvatelé Zem ě, lidé, kterým byla
tele planety Země, aby uslyšeli B o ží hlas, aby udě
tahle m odrá planeta dána k užívání a ochraně, Vy
lali ve svých srdcích místo B oží lásce. Aby odložili
všichni, kteří toužíte vyléčit svět z jeh o bolestí a
uzdravit jeh o nemoci, otevřte svá srdce a přijměte . zbraně a otevřeli náruče pro ty, kdo hledají. Aby
každý z nás byl chrámem klidu a míru, aby se celý
prosbu jednoho z Vás.
svět spojil a společně zpíval p íseň o kráse stvoření.
Jsou lidé, kteří nechtějí slyšet B o ží hlas, ale
SM Š, 19 tet

B á s e f t -------------------------Sv. Maxmilián Maria Kolbe (pokradování)

--

Májová Pani —— — ——— — — — Vrchol lásky tvorstva
Neposkvrněná v životě sv. Maxmi- — liána
Poutní místo Panny Marie Pomocné - Když chlapec a dívka spolu chodí
Z uiihy Vánoční tajemství _ _ _ _ _ —
Svátek nenarozených
Lhostejnost... -

1

18
19

V Rusku séčíriá s katechezi od nuly. - - 2 1
ŘK farnost v Ostravě zahájila činnost - 2 3
Návrat Neposkvrněné PM do naší — i- 2 5
vlasti

4
6
8

Immaculata na Ukrajině
Milé dětí

9

PR
-2 7

12

Poděkování

16

Sestry sv. Cyrila a Metoděje o PM — - 3 0
Znrávv
—y 1
Dopisy čtenářů
3?

W
-1 7

Immaculata (dvouměsíčník):

ročník JI.

Kdo na tebe kamenem
Vůně pomerančů ~ ................................
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Nevyžádané rukopisy se nevrácejí. D le finančních
m ožností budeme posílat náš časopis i těm, kteří
nem ají dostatek financí k zaplacení předplatného a
o časopis si zažádají na adrese nakl. COR JESU.

COR JESU , Č apkova 1 0 ,7 3 7 01 Český Těšín

Předplatné:
Dobrovolné dary. Tyto je m ožno zasílat na adresu:

COR JESU, Čapkova 1 0 .7 3 7 01 Český Těšín
poštovní poukázkou vzoru C (žlutou)

Stálé předplatitele prosím e, a by p ři poštovním styku s nám i uváděli číslo vytištěné
p o d svo u adresou za skratkou IČP.
Tato p o š to v n í p o u k á z k a
s čitelnou adresou o desí
latele a pozn ám kou "před
platné Im m aculaty” na zad 
ní straně v rubrice ZPRÁ V A
PRO P Ř ÍJE M C E bude zá ro 
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veň sloužit ja k o objednáv
ka časopisu na rok 1993.
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Všem dobrodincům , k te ří p řis p ě li finančním darem na k ry tí výrobních nákladů,
vyjadřujem e srdečné Pán Bůh zaplať.

VATIKANSKY ROZHLAS
vysílá pro Vás denně na středních vlnách 1 530 kHz a na krátkých vlnách 6 245 kHz (49m)
ic
m
J
30
45
česky v 5 15 hod. a v 1930 hod.
• slovensky v 5 hod. a v 19 hod.

Prosíme všechny čtenáře, k te ří o bd rží náš časopis, aby je j z a p ů jčili také svým
přátelům a znám ým a takto se p o d íle li na šířen í větší ú c ty k Panně Marii.
Podávání novinových zásilek povoleno O blastní správou pošt v Ostravě
č.j.: 1667/P/92 ze dne 24. 7 .1 9 9 2
ISSN 1210-5732
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M aria, ujm i se nás a doveď nás
K ristu!

