


M ilí čtenáři,

dne 5.7.1993 na slavnost sv. Cyrila a M eto 
děje se uskutečnila  na Velehradě obnova zasvě
cen í českého stá tu  Bohu skrze P annu  M arii. 
Pro nás, k te ří uctívám e N eposkvrněnou Pan
n u  M arii, to znam enalo zcela se odevzdat do 
jejích svatých  rukou, aby nás mohla vést ke 
svém u  S y n u  Ježíši K ristu . Toto zasvěcení je  
m ezníkem  v  dějinách našeho státu. P ram ení 
z  uvědom ování si n a ší slabosti a omezených  
m o žn o stí vytvářet něco dobrého a stálého bez 
p řisp ěn í B oží pomoci. Je to prosba k Bohu, aby 
se nás ujal a vedl, abychom spolu s N ím  mohli 
spo luvytvářet náš nový  stát. K aždý, kdo prosí, 
dostává (srov. M t  7,7), a proto i na nás budou  
po tom to zasvěcen íp lynout skrze N eposkvrně
nou Pannu M arii m nohé dary potřebné k du 
ch o vn í a m ra vn í obrodě národa. M e z i N epo
skvrněnou  a z lý m  duchem  je odvěké nepřá
telstv í. O na nad n ím  v ítě z í  tím , že  m u  d r tí  
hlavu skrze sv é  potom stvo, ke kterém u pa tří 
všichtii ti, kdo se J í zasvěcu jí a p ln í  B oží vidi. 
P am atujm e na to a prosme N eposkvrněnou  
každý  den, aby nás přijala jako sv é  v la s tn ic tv í  
a učin ila  s námi, cokoliv se J í bude líbit, aby
chom se sta li v  jejích neposkvrněných rukou  
u žitečn ým i nástroji k co největším u rozšíření 
blažetiěho krá lovstv í N ejsvětějšího Srdce Ježí
šova. Pak se budeme zcela osobně podílet na 
zasvěcen í našeho stá tu  a um ožním e Pánu Bo
hu, aby se j iž  zde  na zem i projevila vid itelně  
Jeho spasitelná moc. S tejným  způsobem  se ode
vzd á va jí P anně M arii všichn i členové R y tíř 
stva  N eposkvrněné, k teří tak p ln í p řá n í našich  
otců biskupů, aby zasvěcení našeho stá tu  ne
zůsta lo  je  p rázdným  gestem .

N ebyla to tedy náhoda, že  v  těsné  návaznosti 
na ty to  v ý zn a m n é  události na Velehradě pro
běhl v  sobotu dne 10.7.1993 p rv n í celostátní 
kongres R ytířs tva  N eposkvrněné v  Brně, kte
rého se zúčastnilo  kolem sta členů M I  z  rů z
ných koutů  naší republiky. Kongres začal slav
n o s tn í m š í svatou, kterou sloužil národní ředi
tel M I  P. Josef Goryl spolu s P. Josefem M aria  
Petrákem a P. Petrem  DoUádalem. Po krátké

p řes tá vce  následovalo  sp o lečn é  za sv ě c e n í  
všech účastn íků  kongresu N eposkvrněné  Pan
n ě  M arii. Po zasvěcen í měli účastn íci m ožnost 
seznám it se s prací redakce časopisu "Im m a
culata" a "R ytier N epoškvrněnej" , k terý  v y 
chází na S lovensku. Společně se také v šichni 
zam ýšle li nad m ožnostm i vzá jem né spoluprá
ce při š ířen í Božího krá lo vs tv í skrze N epo
skvrněnou . Ú častn íky  kongresu pozdravila a 
povzbudila  jm én em  polských ry tířů  N eposkvr
něn é  p a n í Dobroslawa N iedzialek. Celé se tkán í 
bylo naplněno radostnou a přátelskou atm osfé
rou. N akonec se účastn íc i pom odlili s v a tý  rů
ženec jako poděkování za  všechno, co pro nás 
Panna M aria stále koná a za m ír  na celém  
světě.

V elm i se těšíme, že  neustále roste počet členů  
M I, kterých je  j i ž  n y n í  kolem 500. Věřím e, že  
i nadále bude přibýva t těch, k te ř í se chtějí 
podílet na rů s tu  Božího krá lovstv í v  n a ší vlasti. 
Jsm e také velm i vděčn i P anně M arii, že  i přes 
některé ú toky na časopis "Imm aculata ", stále 
roste počet odběratelů. D ěkujem e V ám  všem , 
že nás podporujete sv ý m i modlitbam i a také  
fin a n čn ím i dary. O bzvláště  děkujem e těm  čte
nářům , k te ř í s i  uvědom ují, že  cena "Imm a- 
cu la ty"  je  velm i n ízká  ve sro vn á n í s  j in ý m i  
časopisy, které  nejsou dotovány z  reklam, a 
posíla jí nám  ho jnější dary. Věřím e, že se N e 
poskvrněná  postará o to, aby se nasbíralo dosta
tek fin a n c í na p o k ry tí výrobních  nákladů, k teré  
za tím  stále je š tě  přesahují součet všech obdrže
ných darů. B yli bychom  velm i rádi, pokud by  
se našli dobrodinci, k te ří by  chtěli a mohli 
podpořit toto evangelizačn í dílo N eposkvrněné  
P anny M arie. N aše nebeská M am inka  jim  to 
n ikdy  nezapomene. O m louvám e se všem , k teří  
obdrželi Im m acu la tu" č.6 se zpožděním  a 
prosím e Vás všechny  o m odlitby za celou re
dakci a za co nejrychlejší rozšířen í ú c ty  k  P an
n ě  M arii v  srdcích všech lidí.

Vaše redakce.



CHVALOZPĚV
O Matko Boha Matko lidí 
před Tebou zem i nebe klečí 
T en, který hvězdné světy řídí 
Královno naše Matko lidí 
Tvou dlaní rány světa léčí 
Milostiplná Jediná 
ze všech jsi první u Syna.

N ebe se koří T v é  pokoře
Z nízkosti bylas povýšena
jak štíhlá palma na hoře
Byla jsi krásná v pokoře
nad mořem pěn jak skalní stěna
Milostiplná Jediná
ze všech jsi první u Syna.

Slova jsou jak pestří kolibříci
Uletí dřív než ret je stihne
Co srdce cítí těžko říci
když slova jsou jak láskou mřící
Před jménem Tvým i kámen jihne
Milostiplná Jediná
dej se nám poznat u Syna.

Marie Holkovä

Svatý Maxmilián M aria  Kolbe
ž ivo top is  -  p o k ra č o v á n í

O. Maxmilián Kolbe se nezaměřoval ve 
své apoštolské činnosti jen na Polsko. Pokud 
ze začátku položil důraz na svou vlast, bylo 
to jen proto, že věřil, že Neposkvrněná může 
použít Polsko jako svůj nástroj, aby se stala 
Královnou celého světa. Za tímto účelem za
ložil v r. 1929 Malý misijní seminář v Niepo- 
kalanově. Nechtěl však čekat, až z tohoto 
semináře vyjdou po deseti letech první kněží. 
Těm, co mu namítali, že Niepokalanov je 
ještě příliš slabý, aby mohl pořádat zahraniční

misie, říkal: "Misie m ají pramenit z přemíry 
životního elánu... množství řeholníků zde nic 
neznamená! Svatý o. František měl jen něko
lik řeholních bratří a vydal se jako první na 
misie, zatímco tehdejší řády, mnohem čet
nější, na misie nemyslely". S plánem misijní 
cesty seznámil osobně generála řádu minoritů 
o. Alfonse Orlicha v polovině ledna r. 1930. 
Po obdržení požehnání se chopil nejnezbyt
nějších příprav. Za nejdůležitější považoval 
navštívit Lurdy a vzdát zde úctu Neposkvrně



né a pak prosit o pomoc sv. Terezii v Lisieux. 
Když se ho v Paříži zeptal kněz Ferdinand 
Machay, zdali má peníze na misijní cestu, 
odpověděl: "Peníze? Nějak se tam dostanem 
a pak nám pomůže Neposkvrněná, protože je 
to dílo je jí a jejího Syna."

Dne 26. února 1930 odcestoval o. Maxmi
lián spolu se čtyřmi řeholníky z Polska a vydal 
se mořskou cestou z Marseille přes Středo
zemní moře, Suezský průliv, Indický oceán 
na Daleký východ, aby "seznámil Velkou 
Asii s Bohem skrze Neposkvrněnou". Byla to 
velmi zvláštní misijní cesta: bez stanovení 
podrobného místa jako cíle výpravy, bez 
předchozího zajištění ochrany úřadů, bez vět
ších zásob, ale s plánem okamžitého vydávání 
"Rytíře Neposkvrněné". Pouze o jedno prosili 
v modlitbách, "aby Neposkvrněná řídila celou 
výpravu, jak se Jí zlíbí a ukázala místo, které 
si vybrala pro své dílo. V průběhu výpravy se 
učili cizí řeči a připravovali články pro "Rytí
ře", který měl vycházet čínsky nebo japonsky. 
První číslo plánoval o. Maxmilián na blížící 
se květen. Apoštolovali také během cesty na 
lodi Zázračnou medailkou a slovem. Nepo
skvrněná jim viditelně žehnala. V Port Saidu 
biskup souhlasil s vydáváním "Rytíře" ve své 
diecézi. V Sajgonu místní kněží je prosili, aby 
zůstali ve Vietnamu natrvalo. Slíbili jim spo
lupráci. V Šanghaji knim  přišel Josef L oPa

Hong, katolík, jeden z nejbohatších lidí ve 
světě, kterého zvali čínským Vincencem 
z Pauly pro jeho širokou charitativní činnost 
a ihned nabídl o. Maxmiliánovi klášter a tis
kárnu jako výměnu za vedení výchovného 
ústavu. Když však jeden z místních ordinářů 
byl proti a druhý měl podmínku, kterou zatím 
nemohli splnit, o. Maxmilián poznal, že vůle 
Neposkvrněné je  jiná. Vydal se spolu se dvě
ma spolubratry do Japonska. Dva řeholníci 
zůstali v Šanghaji s nadějí, že se jim podaří 
v krátké době založit čínský Niepokalanov.

Dne 24. dubna 1930 se vylodili v přístavu 
Nagasaki. Misionáře přijal s radostí biskup 
Januarius Hayasaka, místní ordinář a dovolil 
jim, aby zůstali natrvalo v jeho diecézi. Když 
se biskup Hayasaka dověděl, že o. Kolbe má 
dva doktoráty a je  ochoten vyučovat filosofii 
v jeho semináři, zvolal: "Sama přesvatá Pan
na mi vás poslala" a zároveň souhlasil s vyda
vatelskou činností.

Začátky byly velmi těžké, podobné těm, 
které zažili v polském Niepokalanově. Spali 
v brlohu, jedli na prknech, sedávali na zemi 
v pronajaté zřícenině vedle semináře. Misio
náři však měli radost, že v tomto nepohodlí 
jím žehná Neposkvrněná. 24. května 1930 
přesně za měsíc po příjezdu do Nagasaki
o. Maxmilián odeslal do Niepokalanova ne
uvěřitelný telegram: Dnes rozesíláme japon
ského "Rytíře". Máme tiskárnu. Sláva Ne
poskvrněné.

Během beatifikačního řízen í prohlásil 
kněz Bernard Natada Hideo, "že není možné 
si ani představit, aby bylo v lidských silách 
vydat časopis "Seibo no Kishi" (tak se jm e
nuje Rytíř japonsky) během měsíce po pří
jezdu do Japonska při neznalosti japonštiny a 
bez nutného domu a peněz". V této skuteč



nosti spatřoval zvláštní vůli Boží. Jak zřetelně 
viditelná byla ruka Prozřetelnosti, když v létě 
r. 1930 stávkovali japonští tiskaři! Situace 
byla ještě o to horší, že o. Maxmilián musel 
odjet do Polska, aby se zúčastnil provinciální 
kapituly. Po návratu, když se octl skoro v bez
nadějné situaci, obrátil se na Neposkvrněnou. 
Nařídil svému spolubratru Sewerinu Dagi- 
sowi, kterého přivolal ze Šanghaje, aby sesta
vil chybějící číslo. Tento bratr, který absol
voval jen tříměsíční kurs, ale čínštiny, k úžasu 
všech tento úkol splnil. Zanedlouho celou 
tiskárnu vedli misionáři.

Po roce, 16. května 1931 došlo k neméně 
udivující události: Otevření japonského Nie- 
pokalanova, který byl postaven ve františ
kánském duchu ve čtvrti Hongochi na úbočí 
hory Hikosan. Byl nazván Mugenzai no Sono 
(Zahrada Neposkvrněné). Misionářům pomá
hali místní katolíci a také protestanté a poha
né, kteří byli dojati jejich krajní nouzí. Jeden 
misionář, který právě přijel do Nagasaki, byl 
velmi udiven, žeo. Maxmilián nebuduje kláš
ter v centru Nagasaki, jak původně plánoval, 
ale na periférii v místě, které nebylo nej
vhodnější na zřízení vydavatelství. Dělal to 
však především proto, že neměl peníze. Za

peníze, které obdržel z Niepokalanova, zde 
mohl koupit více pozemků a postavit barák. 
Když ho onen misionář kritizoval, řekl mu: 
"Uvidíš, že Neposkvrněná chce právě na tom
to místě kralovat a právě toto místo si sama 
zvolila". Uviděl to v roce 1945, když Naga
saki bylo zcela zničeno výbuchem atomové 
pumy. Nejvíce utrpěla centrální čtvrt Uraka- 
mi. Mugenzai no Sono zůstalo netknuté.

Jiří Domanski

Petr
našich

Jakje to možné, že se v  našem stole tí, které 
je  stoletím vědy a techniky schopným proni
kat do tajemství kosmického prostoru, může
me ocitnout jako bezmocní svědkové hrůzy
plného znásilňování důstojnosti člověka.. <N$- 
ní to snad tím, že naše současná kultura kráčí 

za iluzí humanity bez ‘Boha a domnívá se, že chrání práva člověka, když zároveň 
zapomíná a nezňdka i slape po právech ‘Boha.

dnů



Od září začne vycházet týdeník 
"Světlo" pro katolickou veřejnost Mo
ravy, Slezska i Čech. Jeho vydava
telem bude Matice cyrilometodějská 
v Olomouci, šéfredaktorem PhDr. Ra
domír Malý z Brna.

Proč tento čin? Tak asi mnozí 
namítnout a začnou poukazovat na to, 
že u nás je přece už dost katolických 
časopisů, nehledě k tomu, že nový tý
deník se stane konkurencí Katolické
ho týdeníku.

‘Vrátit se kJBohu! Äno! (Drazí bratň a sestry, svět 
potřebuje ‘Boha, (kterému se takjnálo důvěřuje, který 
se takjnálo uctívá, miluje aposloucfiá. On nemlčí, ale 
vyžaduje pokorné ticho naslouchám. Jeho neome
zená úcta kjtasí svobodě není slabostí. Povazuje nás 
za své děti (....)

Prosme přesvatou Pannu o toto obnovené vědomí. 
Její napomínající mateřskou pňtomnost jsme mohli 
mnohokrát pocítit také v  našem století. Zdáse, jako
by nás chtěla varovat před nebezpečími, která ohro
žují tento svět. Ona požaduje, abychom temné síly 
zla přemáhali modlitbou, postem a skutky milosr

denství. Ukazuje nám ‘Krista, vede nás kg ‘Kristu. 9fózklamejme očekávání jejího 
mateřského srdce.

Jan Pavel II u příležitosti modlitby "Anděl Páně" dne 7 .3.1993

NOVÝ TÝDENÍK pro KATOLÍKY



Všechny tyto úvahy by byly na mís
tě, kdyby požadavky všech katolic
kých čtenářů byly náležitě uspokoje
ny. Jenže ony nejsou. Postrádáme na 
širší bázi časopis pro konzervativně 
smýšlející katolíky, kterých je přece 
jen většina, alespoň na Moravě a ve 
Slezsku. Jediným i periodiky takto 
orientovanými jsou Immaculata a Proč 
(vydávají otcové salvatoriáni v Prostě
jově). Tyto časopisy vynikající úrovně 
vycházejí však jen čtyřikrát a šestkrát 
ročně. Katolická veřejnost požaduje 
ještě nad to periodikum vycházející 
častěji. Tuto mezeru se snaží Světlo 
vypln it. Bude úzce spolupracovat 
s Immaculatou, kterou redakce pova
žuje za svůj sesterský časopis.

Světlo usiluje o to být týdeníkem pro 
katolíky, kterým je cizí modernistická 
orientace některých kruhů na Západě, 
majících v tamější církvi vliv. Se smut
kem pozorujeme pronikání těchto ten
dencí také k nám. Slýcháme podle ně
meckého či rakouského vzoru diskuse 
o "totalitě" v Cirkvi, údajném římském 
centralismu, vnucování věřícím "ne
moderních" názorů v oblasti sexuální 
morálky a ochrany nenarozeného ži
vota apod. Spolu s tím se objevuje také 
obava mluvit nahlas a veřejně o P.Marii 
s odůvodněním, že prý to neprospívá 
ekumenismu apod. Tomu všemu chce 
Světlo čelit. Věřící lid zejména na Mo
ravě a ve Slezsku lační po autentické 
pravdě nauky Církve, kterou předkládá 
její učitelský úřad, to znamená papež 
a biskupové. Proto čím více západní a 
bohužel i některé naše tak zvaně kato
lické sdělovací prostředky budou kri
tizovat Sv. Otce za jeho stanoviska ve 
věcech víry a morálky, tím více ho bu

de Světlo hájit a propagovat jeho uče
ní, vyjádření a rozhodnutí. Čím více se 
budou ozývat hlasy volající po "revizi" 
katolické nauky v otázce potratu, tím 
více bude Světlo obhajovat nedotknu
telnost a posvátnost lidského života 
od početí včetně požadavku změny zá
konů v naší zemi v této věci. Čím více 
se bude volat po "uvolnění" údajně 
"tvrdé" sexuální morálky Církve, tím 
více ji bude Světlo obhajovat a upo
zorňovat na zhoubné "rady" odborní
ků doporučujících čtrnáctiletým dě
tem sexuální styk apod. Čím méně se 
bude hovořit z falešného ohledu na 
nekatolíky o Panně Marii, tím více chce 
o ní psát Světlo a zdůrazňovat, že Ona, 
Neposkvrněná, je prostřednicí všech 
milostí. Krom toho se chce Světlo také 
věnovat sociální nauce Církve ve smy
slu sociálních encyklik posledních pa
pežů, především Centesimus annus 
Jana Pavla II. Nepochybí samozřejmě 
aktuality ze života Církve doma i v za
hraničí, reflexe domácí i světové poli
tické scény a kultura.

To je naším přáním. Svěřujeme jedo  
rukou Božích a prosíme o pomoc tu, 
k níž se při vzniku časopisu "Rytíř Ne
poskvrněné" obrátil o pomoc jeho za
kladatel a první redaktor sv. Maxmi
lián Kolbe: Matku Boží, Neposkvrně
nou Pannu Marii. Kéž v této prosbě se 
s námi sjednotí co nejvíce čtenářů Im- 
maculaty. Redakce Světla všem děku
je.

Kdo by si chtěl tento týdeník objed
nat, má možnost tak učinit na adrese:

Matice cyrilom etodějská,
Dolnínáměstí 24 ,772  00 Olomouc.

-rm-



na ochranu

nenarozených

dětí

NEZABILI
"Láska je  dobrosrdečná, nem yslí jen  na sebe, 

nedá se vyd rá žd it, nem á radost ze  špatnosti.... 
Všechno om louvá, všechno v y d r ž í ."

Toto napsal Pavel z Tarsu v epištole Ko
rintským (srov Kor 13,4-7)

Jak blízko této lásce byli sedláci, které po
psal Vladislav Reymont ve své povídce "Za 
frontou"!

"Celý oddíl vojáků vjel do vesnice a zastavil se  
na nádvoří před kostelem . D ůsto jn ík  nařídil, aby 
se seběhli všichn i vesničane', pak se na koni v zp ří
m il a hrozivě  zakřičel:

- Do zítřka  m u s í být všechno obilí pokoseno a 
udupáno. Z ítra  m u s í být všichni lidé spolu s koň
m i, vo zy  a dobytkem  připraveni na cestu.

Těm , kdo poslechnou, sliboval velké  odškodnění 
za  všechno, o co přišli, a těm , k teří se budou stavět 
na odpor, pohrozil tělesným i tresty  a sm rtí.

Pak odjel (...)

Ježíši m ilosrdný! kdo se odhodlá n ičit chléb, 
kdo? U tíkali před touto m yšlenkou, jako před rou
háním  a největším  zločinem . Kdo m ůže  pokosit a 
u dupa t obilí! (...)

N ěkolik  lidí, k te ří měli strach, se pustilo  do 
kosení. P livali do dlaní, pak udělali k říž  a opovážli
v ě  začali kosit je š tě  nezralé obilí, Jednou podruhé, 
ale n ě ja kse jim  to nedařilo. Jeden po druhém  přestá
vali kosit. V  srdci pociťovali sm rtelnou úzkost. 
Zdálo se jim , jakoby slyšeli tichý  pláč posekaného

obilí. B ledězelené v ln y  větrem  kym áce
ného obilí se klonily  k  jejich nohám s ti
chým  pronikavým  voláním . Jakoby toto  
obilí cítilo krev, k terá  vytekla  z  každého 
useknutého stonku . Zdálo se, jakoby se 
šu m  obilí stále vzm áhal a z  něho jakoby se 
dobývala p ln á  lítosti s tížn o st, k terá  se 
vznášela k  nebi, ke slunci, do nekonečna. 
K aždý stonek zv lá šť  se zachvěl strachem  
a zdálo se, že  šeptá: " "Nezabíjej! N eza 
bíjej!" "

L idé  se strachem a zo u fa lstv ím  couvli 
od svého předsevzetí. Spáchat takovýto  
sm rte ln ý  hřích se nikdo neopovážil

Nezabili!
I když měli rozkaz 
Nezabili!
I když jim vyhrožovali smrtí...
Nezabili!
I když jim slibovali odškodnění 
Nezabili!
I když to bylo jen obilí!
Nezabili!
I když věděli, že stejně z tohoto obilí nebu

dou mít užitek. Nezabili jen kvůli úctě k sa
motnému životu, nezralému, bezbrannému, 
zcela vydanému na milost člověka.

Magdalena



Osmisté výročí narození Sv. Kláry z Assisi 
1193 -1993

V tomto roce, na svátek sv. Kláry 11.8.1993, začíná 
jubilejní rok sv. Kláry. Je to oslava výročí jejího narození, 
která skončí 5.10.1994.

Sv. Klára - česky světlá, jasná, "sazenička blaženého 
Otce Františka", zakladatelka řádu klarisek, patronka 
sdělovacích prostředků, se narodila r. 1193 v Assisi, 
pocházela ze šlechtické rodiny. Její otec byl Skiffa Favo- 
rina, matka Hortulana.

Klára se rozhodla následovat příkladu sv. Františka 
a svých dvou bratranců Silvestra a Rutina, kteří se 
k němu připojili. V noci po Květné neděli 18. 3. 1212 
opustila domov, odložila svoje drahocenná roucha, dala 
si od sv. Františka ustřihnout vlasy a přijala drsný řeholní 
oděv. Po krátkém pobytu u benediktinek se usadila 
v klášteře u sv. Damiána. Brzy se k ní připojily další ženy,

Pro přísnost dodržování naprosté chudoby papežové 
dlouho váhali s potvrzením její řehole. Dočkala se ho až 
těsně před svou smrtí. Zemřela 11. 8.1253 po téměř 
třicet let trvající nemoci, která ji většinou poutala na 
lůžko. Jejího pohřbu se zúčastnil i sám papež Inocenc 
IV. Po dvou letech 15. 8. 1255 byla prohlášena za 
svatou. Zachovaly se její čtyři dopisy, které poslala do 
Prahy sv. Anežce Přemyslovně, dopis Ermentrudě 
z Brúgge, její požehnání a řehole, její závěť. Kontempla
tívni řád klarisek se rychle rozšířil do celého světa.

V naší zemi první klášter klarisek založila sv. Anežka 
Přemyslovna r. 1234 v Praze Na Františku. Kláštery 
klarisek vznikly později i v Brně, Olomouci, Chebu... ale 
všechny byly Josefem II. roku 1784 zrušeny. Teprve 
r. 1914 na žádost litoměřického biskupa Mrgs. Grosse 
přišly opět na českou půdu sestry sv. Kláry z Holandska, 
které mají konstituce upravené podle bratří kapucínů. 
V Litoměřicích se jim podařilo postavit po 1. svět. válce 
klášter, ale r. 1950 byly nuceny klášter opustit. V dnešní 
době z tohoto kláštera žijí už jen tři sestry ve Šternberku, 
které s dalšími novými sestrami usilují žít evangelium 
podle příkladu a učení sv. Kláry.

Výročí nás vybízí připomenout si lidské a evangelijní 
hodnoty, které Klára ve své době ztělesňovala tím, že 
se stala žačkou evangelia a "sazeničkou přeblaženého 
otce Františka". (Řehole sv. Kláry 1,3) Ještě i dnes 
stojíme v údivu před její hrdinskou volbou, před její 
předčasnou d uchovn í zralost í a jej í moud rost í při hodno
cení statků tohoto světa (Cel 18). Urozená a bohatá 
mladá dívka volí nejpřísnější chudobu, skrytý život mo
dlitby, aby nazírala na Boha, "nejvyšší a věčné dobro,

mezi nimi i její dvě rodné sestry Anežka a Beatrice, a po 
smrti otce i její matka Hortulana.



je dále světlem na naší současné cestě. Její příklad 
františkánského a klariského 'pro radost a ozdobu cír
kve.' (Leg. Cl. 11)

Sestry Klarisky- Kapucínky Farní3 785 Ol Šternberk

Často máme pocit, že na nás Pán Bůh 
zapomněl. Zdá se nám, že je hrozné daleko a 
už ani nevidí naše trápení. Na mnohých mís
tech Písma svatého můžeme číst jak Bůh pro
mlouval k lidem a viditelnými znameními za
sahoval do běhu dějin. Proč dnes Pán Bůh 
mlčí? Není to snad tím, že my už Pánu Bohu 
nedovedeme naslouchat jako ti lidé, o kterých 
se píše v Písmu svatém? Pán Bůh se nezměnil 
(Žid 13,8). Stále vyhledává osobní kontakt 
s každým člověkem. Náš Pán Ježíš Kristus 
stále promlouvá do srdce každého z nás. Pro 
každého z nás Bůh připravil stejně jako i pro 
Marii zcela konkrétní životní plán (Lk 1,31) a 
chce, abychom tento plán přijali a ve svém 
pozemském životě naplnili jako Ona. K ničemu 
nás však nenutí. Pouze vybízí. Každý, kdo 
přijímá Ježíšův plán a naplňuje ho ve svém 
životě, dochází k poznání, že je to ta nejlepší 
cesta, kterou si mohl v životě zvolit pro sebe i 
pro ostatní. Náš život se pak stává najednou 
smysluplný, harmonický, všechno v něm má 
své místo. Všechno je dokonale sladěné, pro
tože to všechno řídí Pán Bůh, který je doko
nalý.

Často jsme na pochybách, jak takový život 
začít. Co je proto třeba učinit? Odpověď je 
jednoduchá. Měli bychom začít tím, že po 
životě ve spojení s Ježíšem zatoužíme ve 
svých srdcích. Naše touha ať je co největší. 
Pán Ježíš vidí do našich srdcí a ví, jak moc po 
něm toužíme. Někteří ještě nemají velkou tou
hu po spojení s Ježíšem, ale uvědomují si, že 
je dobré naplnit Boží plán ve svém životě. 
Větší touhu a také větší víru si mohou denně 
vyprošovat v modlitbě. Určitě budou dříve ne-

d ů l e ž i t é ^

z něhož pochází všechno dobro a bez něhož není žádné 
dobro.' (sr. výklad "Otče náš")

Klára se dává vést Duchem: "velice ráda naslouchá
Božímu slovu" (z procesu blahořečení) a vytrvává na 
modlitbách ve dne i v noci. (z procesu X,8). Ponořuje se 
do vnitřní modlitby, miluje Eucharistii, velice zbožně 
uctívá utrpení Kristaa Marie, přesvaté Boží Matky. Vede 
život neustálé kajícnosti, pracuje svýma rukama, raduje 
se i ve své nemoci a hlavně "zmírá láskou" (Leg. 11 a 
Pís2,5). Po Františkově vzoru uvnitř oděna Kristem (leg. 
Cel. 4), vytváří Klára svůj život podobně jako Panna 
Maria (Leg. Cel. úvod) astává se zrcadlem všech ctností 
(z procesu IV, 17), učitelkou dokonalosti a "knihou živo
ta" (Kan. bula 9). Mnohé mladé dívky, přitahované a 
okouzlené příkladem jejího evangelijního života, se k ní 
připojují. Stává se "matkou společenství panen, které 
z lásky k nebeskému Ženichovi” všechno opouštějí. 
(Leg. Cl. 10) Klářino svědectví má však ještě větší šíři a 
účinnost: její vliv se šíří do okolí a zasahuje všechny 
společenské třídy (leg. Cl. 10). Ještě po osmi stoletích 
zůstává Klára z Assisi učitelkou života. Jako nová žena



bo později vyslyšeni, protože Ježíš chce, aby
chom všichni byli spaseni. (1 Tim 2,4)

Avšak také i my, kteří se denně modlíme, 
chodíme pravidelně, ke svátostem se nepři
pojujeme zcela do díla spásy podle Boží vůle, 
když jsme se nenaučili odpouštět tak, jak si to 
přeje Pán Ježíš. Pán Bůh je nekonečně svatý 
a přiblížit se k Němu můžeme jen tehdy, když 
On nám odpustí naše hříchy. V modlitbě "Otče 
náš" se denně modlíme: "...a odpusť naše 
viny, jako i my odpouštíme naším viníkům" 
(Mat 6,9-15). Pán Bůh nás bere zcela vážně 
a proto nám odpouští naše viny tak, jako i my 
odpouštíme našim viníkům. Naučit se odpou
štět je proto velmi důležité. Kdo se to nenaučil 
a ani se naučit nechce, nikdy se nemůže 
zbavit svých hříchů. Jak můžeme chtít, aby 
nám bylo odpuštěno, když sami odpustit ne
dovedeme? V tomto ohledu naše zatvrzelost 
staví mezi námi a Bohem mohutnou hráz a 
činí nás nedisponovanými k přijetí odpuštění. 
Proto pak už neslyšíme Jeho hlas a také jsme 
uzavřeni k působení Jeho darů. Všichni si 
určitě přejeme, aby náš vztah k Pánu Bohu byl 
stejný jako před naším hříchem. Učme se 
proto odpouštět našim bližním stejným 
způsobem, jak to očekáváme od našeho 
Pána. Nemysleme stále na křivdy, které 
jsm e u trpě li, abychom  neproh lubovali 
propast, která nás dělí od našich bližních. 
Nehledejme ve svých bližních pouze zlé 
vlastnosti, ale snažme se v nich vidět to, co 
je dobré. Uvědomme si také, že Pán Ježíš 
nám odpouští mnohem větší viny, než my 
máme odpouštět našim viníkům. Odpuštěním 
a usmířením se se svými viníky získáváme 
nekonečně více než si můžeme představit.

K dokonalému odpuštění patří i skutečná 
snahapo usmíření. Je to zevní projev toho,že 
jsme skutečně odpustili ve svém srdci. Snaha 
o usmíření vyžaduje často z naší strany vel
kou odvahu. Pokud ji nemáme, poprosme o ni 
Pána Ježíše a Neposkvrněnou. Určitě nám 
v této věci pomohou.

Především se všakzačněme modlit za spá
su těch, kteří nám ublížili. K tomu nepotře

bujeme citovou náklonnost, která nám v těch
to situacích skoro vždy schází, ale pouze vůli 
vykonat to, co si přeje Pán Ježíš. Snažme se, 
abychom našim viníkům přáli dobro a mějme 
je rádi. Takto se nenecháme přemoci zlem, 
ale zlo přemůžeme dobrem, jak nám to radí 
sv. Pavel (Řím 12,21). Pán Ježíš nás vezme 
opět do své náruče a povede nás cestou, která 
je pro nás nejlepší.

Neposkvrněná, naše Maminka, dělá všech
no pro to, abychom tuto cestu ve svém životě 
našli, a když ji najdeme, abychom ji neztratili. 
Denně se Jí zcela odevzdávejme, abychom Jí 
v tomto jejím snažení pomáhali a prosme za 
všechny, kteří svou cestu s Ježíšem teprve 
hledají, aby skrze přijetí Neposkvrněné do 
svých srdcí jako své Královny utvářeli život 
svůj i svého okolí podle Božího plánu spásy.

Pak zjistíme, že Pán Bůh na nás neza
pomněl, že je nám velmi blízko ataké uvidíme, 
jak Pán Bůh i v dnešní době zasahuje do běhu 
světových dějin.

Lukáš Maria Koch

o d p o u š ř ^

&ul ežiře
i.

Známý francouzský katolický časopis "La 
Vie catoligue" dal dívkám několik otázek 
týkajících se známosti a  m anželství. Šest
náctiletá B rigita odpověděla: "Co pro mne 
znamená láska? Především základ  budoucí 
rodiny. Je to  úplné spojení dvou bytostí v je d 
nom společném ideálu. Co mě přitahuje na 
lásce, je  dech věčnosti, přibližování se k Bo
hu. Když nenajdu takovou lásku, nechci se 
ani provdat. M ohu vám otevřeně říci, že jsem  
proti pohlavním  stykům  před svatbou. To by 
znamenalo narušení nejhlubšího sm yslu lás



3.

Měsíc před zasnoubením přišel ke mně 
mladík a řekl:

- Chtěl bych s vámi m luvit!

Znali jsm e se už delší dobu. On mi důvě
řoval, a proto byl náš rozhovor upřímný.

ky. Nemyslete si, že jsem  se zbláznila. Jsem  
jen  obyčejná, celkem normální dívka. Cítím  
své tělo, jako  každá jin á  dívka. Ale hledám  
více a jsem  připravena k odříkání, abych si 
zachovala svoji představu lásky, abych zů 
stala sama sebou. Můžete říci, že jsem  idea
lista. Jsem ! Ale v určitém smyslu jsem  re
alista. Nevěřím v idealismus bez realismu, 
an i v rea
lism us bez 
idealism u."

P o k u d  
chce Brigi
ta  žít až do 
sv a tb y  v 
čistotě, tzn. 
chce zůstat
p a n n o u ,  
z á le ž í vše 
od je jíh o  
vztahu k lí
bání. Nejen 
o n a , a le  i 
v ě t š i n a  
děvčat, k te 
ré  jso u  
s l u š n ě  
vychované, 
nesouhlasí 
la  s pohlav
n ím  s ty 
kem  p ře d  
s v a t b o u .
Aby se jim  
to podařilo, 
je  zapotřebí něco obětovat. Musí si odepřít 
líbání a chlapci pohlavní styky. Skoro všech
ny dívky by souhlasily s líbáním bez styku. 
V praxi je lehčí přesvědčit chlapce než dív
ku, aby chodil bez líbání. Takto oboustranně 
p řija tá  oběť dává rů s t lásce dvou zamilo
vaných do takové míry, že si toho všimne i 
okolí. Norm ální rů s t pokračuje v manžel
ství, když po svatbě přidává Boží požehnání 
k  duchovní lásce i lásku tělesnou. Právě

líbání je součástí manželské lásky.

Oba si přišli popovídat

- Co máme dělat? Za měsíc m áme svatbu. 
V  těchto dnech nás několik polibků vzrušilo 
natolik, že se pokládám e za nehodné přijí

m a t Tělo  
Páně!

- P o k u d  
cítíte, že jste  
zhřešili a on 
to cítí jako  
ve lký  p ře 
stupek, pak  
p ř i j m ě t e  
svátost sm í
ření. Pokud  
se i ty cítíš 
v in n á , běž 
ke sv. zpově
d i ta ké . A  
ode dnešní
ho dne až do 
s v a tb y  se 
sp o lu  s tý 
kejte bez lí
bán í a bez 
objímání.

M y s lím  
si, že upo
slechli.



- Chodím s dívkou 3 roky. Podie vaši rady 
chodíme spolu bez líbání. Občas jsem  j i  ob
jal, ale vyhýbal jsem  se tomu, protože objí
m ání a líbání mě silně vzrušují. Po celou 
dobu naší známosti jsem  se snažil připravit 
j i  na manželství. Když jsem  j í  řekl, že očeká
vám, že se bude chovat v manželství rov
noprávně, tzn. aby také ona toužila po vzá
jem ném  darování se stejně jako i já  budu po 
tom toužit, přerušila mne a začala mluvit 
o něčem jiném . Řekněte mi: Kdo není nor
mální? Já, anebo ona?

- Oba jste  normální! Takové in tim ní pou
čení od tebe nepřijme, protože nejsi v tomto 
směru pro ni autoritou. I  když je  to správné, 
ja k  to vysvětluješ, tzn. v manželském daro
vání se jsou m už i žena rovnoprávní. Tuto 
rovnoprávnost očekávají všichni muži, ale 
málokdo z nich se j í  dočká, protože jejich 
m anželky nejsou připravené na tuto rovno
právnost. N apříště p řijď  se svou dívkou, 
abych j i  poznal.

Po nějaké době přišli oba. V chlapcově 
nepřítom nosti jsem  dívce vysvětlil, co se 
v Písmě sv. říká  o rovnoprávnosti muže a 
ženy v m anželství (I.Kor. 7,1-5). Slíbila, že 
v m anželství se bude chovat k svému m an
želovi rovnoprávně.

- Jsi schopna to říci bez zábran i jem u  ?

- Ano, jsem  schopna to říci bez zábran!

- Zavolej ho a řekmi m u to!

- B udu se chovat rovnoprávně, když budu  
tvojí manželkou, tak ja k  to říká Písmo svaté!

- Kámen m i spadl ze srdce! - zvolal ra 
dostně chlapec.

- Kdyby nedošlo k tomuto rozhovoru, trá 
pil by ses v manželství až do smrti.

V krátké době po tomto rozhovoru měli 
svatbu. Nyní už žijí více roků v manželství. 
Ona se chová určitě rovnoprávně. Oba jsou 
spokojeni. Vyplatilo se jim  chodit spolu bez

líbání. Jsem  přesvědčen, že jejich láska  ros
te i nyní v m anželství jak  po stránce du
ševní, tak  i tělesné.

4.

Přišli oba, aby si popovídali. M ladík se 
vrátil z vojenské služby a přihlásil se na 
vysokou školu. Dívka po skončení střední 
školy nastoupila do zam ěstnání.

- Chodíme spolu vážně. N em ůžem ese vzít, 
protože chci studovat na fakultě. Nechtěli 
bychom se rozejít. Co máme děla t?

- Setkávejte se, ale bez líbání.

Odešli. Po dvou létech on přišel znova a 
řekl:

- Jak  bychom mohli spolu chodit ještě  
čtyři roky?

- Když mě uposlechnete a budete chodit 
bez líbání! Kdybyste mě neuposlechli, ne
mohli byste spolu chodit ani několik měsíců 
- odpověděl jsem.

Po skončení studia se vzali.

Kvůli oboustranným těžkostem  je dobré 
chodit spolu ne déle než rok, ale ani ne méně 
než šest měsíců. Po dobu tohoto období se 
m ají chlapec a dívka poznávat po duševní 
stránce. Poznávat bohatství duše jeden dru
hého. Je  to velmi potřebné pro jejich vzá
jemné další vztahy. Důležité je, že pociťují 
k  sobě náklonnost přes rozdíly jejich tem pe
ram entů. Protože otevřenosti chlapcově 
vyhovuje uzavřenost děvčete a naopak uza
vřenosti chlapcově vyhovuje otevřenost děv
čete. To je v životě krásné a zajímavé. T a
koví partneři se nejčastěji vezmou.

(pokračování příště)

V .Frkin



V tomtéž roce 1897, ve kterém dr. 
Kristián Eijkman objevil první vita
m ín (Bl-Thiamin), jiný neznámý lé
kař, dr. Maxmilián Bircher Benner 
založil v Zůrichu malý léčebný ústav, 
ve kterém  byli pacienti léčeni čers
tvou zeleninou a šťávami připrave
nými z čerstvých rostlin. Když dr. 
Bircher Benner přemýšlel o stravo
vání, všiml si, že skutečným  zdrojem 
energie pro organism us je  energie 
slunečního záření, která se ukládá 
v rostlinách v procesu tzv. fotosyn
tézy. Tento proces se odehrává ve spe
ciálních rostlinných organelách, kte
ré obsahují zelené barvivo tzv. chlo- 
rofil. Každý zelený list je dokonalou 
fabrikou, ve které dochází k  vychy
távání slunečního záření a  jeho pře
měně ve složité organické substance, 
bílkoviny, tuky a  cukry. Rostliny 
syntetizují tyto sloučeniny a ukládají 
do zásob v kořenech, ovocí a  seme
nech . Z vířata  a  lidé nem ají tu to  
schopnost vychytávat sluneční ener
gii, a  proto ji přijímají v podobě těchto 
zásob z rostlin. Tyto organické látky 
jsou  však znehodnocovány působe
ním  vysoké teploty (vaření), a  také 
jejich dlouhodobým uskladňováním

a sušením . Nelze se proto divit, že 
Bircher B enner um ístil v žebříčku 
hodnot n a  prvním m ístě syrovou zele
n inu  a  ovoce, jako nejvýznamnější 
zdroje sluneční energie (akumulátory
I. řádu), zdroje životní síly a  zdraví. 
Když se Bircher Benner přesvědčil 
o úspěšnosti této syrové stravy, roz
hodl se, že seznám í se svými výsledky 
členy lékařské vědecké společnosti 
v Zůrichu. Bohužel, reakce členů této 
společnosti byla nepříznivájeho teorii 
považovali za nevědeckou fantazii a 
jeho metody léčby za šarlatánství. Ne
smíme zapom ínat, že v té době byla 
uznávána teorie, podle které měly 
největší h odno tu  jíd la  obsahující 
mnoho bílkovin a  tuků . Mladý "revo
lucionář" se však nevzdával. Nadále 
studoval nej novější objevy z oblasti 
fyziky, chemie a  energetických tran 
sformací ve vztahu k  molekulární bio
logii a  k  teorii výživy. Objevení vi
tam ínů bylo pro něho velmi význam
né. Publikoval mnoho prací. Když ve 
třicátých létech opět formuloval svou 
teorii, vycházel z poznatků o nitro- 
jadem é energii a  z teorie záření. Nej
důležitější však  bylo to, že stále více 
lékařů, biologů a  vědců přijalo tuto



teorii, k terá byla podložena četnými 
pozorováními léčených pacientů a 
pokusy n a  zvířatech. Mnozí z těchto 
vědců začali zpochybňovat nutnost 
vysokého obsahu bílkovin ve stravě a 
stavěli se proti "očišťování" přirozené 
stravy a protijejí tepelné úpravě. Zpo
chybnili také hodnocení stravy podle 
obsahu kalorií. Kalorie je  jednotkou 
tepelné energie, která není organis
mem používána, ale je  pouze vedlej
ším produktem  energetického m eta
bolismu. Tepelná energie je  sice n u t
n á  k  udržení teploty organismu, ale 
energie, kterou používají svaly, ne
pochází z tepelné energie, ale z ener
gie chemických vazeb, které jsou  jen  
transform ovanou sluneční energií. 
V našich tkáních září slunce - říká 
Bircher Benner - a ono je zdrojem 
životní síly.

Energie, která se dostává do těla, 
je využívána buňkam i k práci, kterou 
tyto buňky konají. Šíření vzruchu 
v nervových buňkách, svalové stahy, 
exkrece žláz atd. Významnou úlohu 
v tomto metabolismu hrají vitamíny, 
enzymy a  m inerální soli, zvláště sto
pové pivky. Při jejich nedostatku or
ganism us nemůže využít ani energii 
uloženou ve stravě bohaté n a  kalorie. 
A proto kalorický obsah stravy, kteiý 
se stanoví spalováním vzorků v kalo
rim etru, neurčuje skutečnou hodno
tu  stravy. Bohužel, na  současném  
stupni poznání nemáme přístroj, kte
rý by určoval skutečnou hodnotu 
stravy. Zatím se musíme spokojit s 
kaloriemi (dnes přepočítávanými na 
kilodžauly) a  pam atovat na  nedoko
nalost tohoto způsobu hodnocení 
stravy. Jakou úlohu hraje kulinám í 
umění - (především tepelná úprava), 
pochopíme lehce, když budeme pa
matovat, že všechny vitamíny, enzy

my, bílkoviny, cukiy a  tuky jsou  te
pelnou úpravou znehodnoceny. J e 
jich  fyzikálně chemické vlastnosti se 
touto tepelnou úpravou podstatně 
mění, což není bez význam u pro orga
nism us. Čím vyšší je  teplota a  čím 
delší čas, po který působí, tím  větší 
jsou  změny.

Mac C arrison krmil několik opic 
tím  způsobem , že stravu, kterou nor
m álně přijímaly v syrovém stavu, va
řil několik hodin v autoklávu. Množ
ství, kvalita a  kalorická hodnota byly 
stejné, jediný rozdíl byl v tom, že mís
to stravy syrové, dával těmto opicím 
stravu vařenou. A výsledky? Všechny 
opice krm ené tímto způsobem  se ne
dožily tří měsíců. Účinky této stravy 
se projevily celkovou slabostí a  gas- 
tro in te s tin á ln ím i p o ru ch am i. Asi 
u 30 % těchto opic byly při pitvě zji
štěny vředy žaludku a  střev. Když 
byla tím to způsobem  krm ena m orča
ta, onemocněla anemií (na nedosta
tek červených krvinek), paradentó- 
zu, artrózou kloubů, skorbutem  a ra
kovinou plic.

Sam ozřejm ě, že nem ůžem e jís t  
všechno syrové. Nemůžeme také od
stran it všechny hrnce, plotny a  trou
by. Jed n á  se však o to, abychom ome
zili působení vysokých teplot n a  stra
vu co m ožná nejvíce, a  také o to, 
abychom ke stravě vařené a  pečené 
přidávali také stravu syrovou. Podle 
B irchera B ennera syrové ovoce a ze
leninu m ám e přijím at v množství, 
které se rovná polovině celkového 
objemu naší stravy. Bohužel v kuli- 
nám ím  um ění jsm e se dostali příliš 
daleko, platíce za to vlastním  zdra
vím.

doc. dr. med. Kinga Wisniewska-Roszkowska



ty.
Pan Ježíš odchází učit. Ona zůstává ve 

své světnici p lná starosti o svého Syna. Pak 
přichází u trpení Ježíšovo a cesta na  Kalva- 
rii. M aria doprovází Ježíše na této cestě, je 
při Něm ve chvíli smrti. Objímá m rtvé a 
chladné tělo Ježíšovo, které bylo sňato z kří
že. Pak Ji vidíme při seslání Ducha Svatého, 
jak  se spolu s apoštoly modlí jako jejich 
dobrá M atka a svým příkladem  je vycho
vává. A pak znova ještě desítky le t bez pí
semných záznamů až do chvíle jejího N a
nebevzetí po m noha létech života v přítom 
nosti m iláčka Páně Jana.

Více nám  sděluje o Ní tradice. Mnoho 
doplnila milující srdce. J iné podrobnosti se 
můžeme dovědět ze soukromých zjevení. Po
drobněji můžeme ještě prorozjímat některé 
okamžiky jejího života:

-  Zvěstování Páně Lk 1, 26-38
-  N avštívení Panny M arie LK 1, 39-56
-  Josefův sen Mat. 1,18-24
-  Narození Páně Lk 2,1-21
-  Obětování v chrámu Lk 2,22-40
-  Tři králové M at. 2,1-12
-  Ú těk do Egypta Mat. 2,13-18
-  N ávrat do N azareta Mat. 2- 19-23
-  Dvanáctiletý Ježíš v chrámě Lk 2,41- 

52
-  Zázrak v Káně J  2,1-11
-  Zena blahoslavící M atku Spasitele 

Lk 11,27-28
-  Kdo je matkou a bratrem  Spasitele 

Mat. 12,46-50
-  Na Kalvárii J  19,25-27
-  Seslání Ducha Svatého Sk 1,12-14 a 

2,1-4
-  Znamení na nebi Zj. 12,1-18

.vv. Maxmilián

Odbila hodina jejího příchodu na  svět. 
Začala existovat. Neznámá, skrytá v chu
dobné světnici palestinského m ěsta. Ani po
svátné knihy o Ní mnoho nemluví. Vidíme 
J i  v nich při Zvěstování, když se sta la  M at
kou Boží. Pozorujeme její cestu do Betléma, 
kde obdivujeme příchod Božího a jejího Sy
na člověka v chudobné jeskyni. Pak opět 
ú těk  do Egypta naplněný obavami. Těžký 
život v cizí zemi a návrat do Palestiny. S ta
rostlivé hledání ztraceného malého Ježíše 
a  jeho nalezení v chrámu. Potom J i už vidí
me po boku svého Syna na svatbě v Káně, 
kde vyprosila první zázrak pro svatební hos



T otalitn í příběh 
Maria pom ohla

Maria je  miluj 
M am inka..,

Otec mladé rodiny byl propuštěn ze za
městnání. Byl šoférem ve větším podniku. Při 
podnikové schůzi poukázal na některé nešva
ry ze strany podniku. V několika dnech dostal 
výpověď s odůvodněním, že svým jednáním 
podněcoval ostatní k nespokojenosti.

Poradil se s věř. právníkem, výpověď ne
přijal a podal žalobu na vedení podniku. Den
ně do zaměstnání chodil a hlásil se o práci. Tu 
nedostal, šel domů a tak to dělal půl roku, než 
došlo k soudu. Jeho žena i on byli hluboce 
věřící lidé a tak se denně i se třemi malými 
dětmi modlili a prosili, aby P. Maria - Matka 
jim  vyprosila Boží spravedlnost. Nevěděl, jak 
a z čeho budou žít, peněz měli nepatrně, ale 
jak užasl. Přátelé, kteří o případu věděli, hodili 
občas do jeho schránky peníze (nevěděl od 
koho jsou) a dokonce dostal 900,- Kčs pou
kázkou od lidí, které neznal. Ústřižek si nechal 
v Novém zákoně, aby nikdy nezapomněl, jak 
se Bůh o své stará.

Přišel den soudu, obhájce neměl, jen P. 
Marii, kterou zvolil za svou "Advocatu". Při 
vyhrál, podnik musil nahradit ušlou mzdu za 
půl roku a nesměl ho propustit. Potom dal 
výpověď sám a odešel jinam.

Tak se Maria stará o své milované děti, 
které j í  bezmezné věří. Ona je přece prosící 
všemohoucnost!

Rodina: h luboce věřící žena, m už opilec 
a  5 dětí, n e js ta rš í 15 let, ne jm ladší 2 roky. 
Žena se  s ta rá  ja k  m ůže, ale n a  to, aby  
u še třila  a  m ohla  je t  n a  svatořečeni bl. 
Anežky, n a  to nem á. Vyslovila svou to u h u  
před znám ou věřící ženou. T a j í  nab íd la , 
že jí  3 .000,- Kčs půjčí a  o n a  je  bude  
m ěsíčně splácet.

Odjela tedy se  svou 15ti le tou  dcerou  - 
ja k á  radost, jak é  nadšen í. V rátily se dom ů 
a  n as ta l čas sp lácení. Je n ž e  byl prosinec, 
m ěsíc velkých vydání a  ta k  n a  sp lá tk u  
nezbylo. Ale h n ed  v lednu  začn u  splácet, 
říkala  si v d u ch u . Zatím  přišel dopis, za- 
pom nělas n a  sp lá tku . Ž ena je  n ešťas tn á
a  v srdc i žalu je P. M arií - M am ince.....
V několika dnech  dostává  od neznám ých 
lidí poštou  3 .200,- Kčs a  připsáno : Spočí
tali jsm e svou hotovost a  zjistili jsm e , že 
tyto peníze n ám  přebývají... J a k  veliké 
díky se nesly  k  P. Marii. H ned  celou č á s t
k u  odeslala a  div vylíčila. J a k é  v šak  bylo 
její překvapení - pan í j í  celou čá s tk u  zase 
vrátila.

M aria m á m ezi svými dětm i velkorysé 
děti. R adujm e se a  přem ýšlejm e, je s tli i 
m y dovedeme d ru h ý m  dát, dokonce (pod
le nás) n a  nedůležité  věci, je n  pro radost. 
N epřipom íná vám  příběh  P. M arii v  Káně? 
Ž ád á  ro zm n o žen í v ín a , a b y  p o m o h la  
z rozpaků  (nebylo to n u tn é , ... třeb a  se tím  
opili) A Jež íš  to udělal, i když nepřiše l je š tě  
jeho  čas zázraků ... (N epředejdou n á s  n e 
věstky do Božího království?....)

sestra M. Pavla 
Mariino schonstattské hnuti
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(pokračování z  min. čísla.)

7.
Přišla zoufalá, duševně zlome

ná. Stručně vyprávěla o své ny
nější známosti s chlapcem.

- Chodím s ním 2 roky. Otě
hotněla jsem. Potratila jsem a do
stala od něho syfilis. Syfilidu jsem  
vyléčila. Ale jak  dál?

- Máš ho nadále ráda?
- Ano, mám ho velmi ráda!
- A on tě také má rád?
- Ano, on mě také má velmi rádi 

- odpověděla.
- Od dneška až do svatby se 

s ním nelíbej - poprosil jsem ji.
- Nemusíte mě přesvědčovat, 

že líbání je  hříchem !-odpověděla 
bez váhání.

Pokusil jsem se ji přesvědčit, 
aby se za něho provdala, a tak 
ukončila oboustranné trápení.

Toto děvče draze zaplatilo za 
líbání. Ze zkušenosti vím, jak jsou 
děvča ta  p řipou tána  k svém u 
chlapci líbáním a styky, a proto 
jsem jí nedoporučoval, aby ho ne
chala, jak by to doporučila svým 
dcerám většina otců.

Pohlavními styky děvče velmi 
přilne k chlapci, ale chlapec není 
takto k svému děvčeti poután, ji
nak by se co nejdříve oženil. 
Avšak toto není v našich časech 
pravidlem. Po navázání tělesných 
kontaktů se dívky začínají chovat 
jako ženy. Považují chlapce za 
své vlastnictví, což každý chlapec 
těžce nese. Proto dochází mezi 
nimi k nedorozuměním a známost 
se rozpadá. Děvčata se s tím ne
mohou smířit a jsou zoufalá, jak 
jsme to viděli v předcházejících 
příbězích. Děvčetem však zůstá
va jí jen do doby než navážou 
s chlapcem tělesný kontakt. Mo
rální čistotou dívka mění a zu

šlechťuje chlapce. Její síla je v čistotě. 8.Sara
jevský časopis pro ženy uveřejnil 24.10.1988 
článek s názvem "Nerozumný čin jedné matky 
- Novorozenec hozený do křoví", ve kterém je 
napsáno, jak Mirsad Hamzič našel v křoví na 
pokraji cesty dítě, které plakalo z hladu a 
chladu. Zjistilo se, že toto dítě patří matce, 
která ho porodila před několika dny v ne
mocnici. Při cestě domů je nechala v křoví. 
Dále pokračuje krátký rozhovor matky se so
ciálním pracovníkem.

- Proč jste to udělala? - zeptal se jí
- Musela jsem  odejít z nemocnice večer po 

porodu. Naši by mě podezírali, kde jsem  byla. 
Jsou na mne velmi přísní, stále mě hlídají.

- Ale přece vás předtím viděli.
- Nevěděli, že jsem  těhotná!
- Prosím?
- Ne. Jsem dost vysoká, tak to na mně 

nebylo poznat.
- Říkáte, že pracujete, tak proč js te  dítě 

opustila?
- Kvůli našim... avšak možná s i dítě vezmu 

k sobě. Napsala jsem  mému chlapci, který 
nyní pracuje v zahraničí. Když nebude 
souhlasit....Autor tohoto článku napsal jako 
podtitul otázku: "Jak se dostat z neštěstí?“

Na tuto otázku bych odpověděl, aby nejen 
tato dívka, ale i jiné pochopily, že příčina 
tohoto stavu je v nezdravém přístupu ke zná
mosti. Každá známost až do svatby by měla 
probíhat v čistotě bez líbání. Porušení této 
podmínky je příčinou mnohých tragedií mla
dých lidí, ale také i nenarozených dětí, které 
jsou zcela bez viny.



c & m  jíš  u  m

Čapkova 10, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
V ážen í p řá te lé ,
chtěli bychom Vám nabídnout tyto knihy a publikace:

1. N ový zákon  - kapesní vydání,překlad Petrů,formát A6 5 4 ,- Kč
2. N ový zákon  - kolibřík, překlad Petrů,formát A7 2 8 ,- Kč
3. Úsm ěv - životopis Aničky Zelíkové (česky a slovensky) 3 0 ,-  Kč
4. K řížová cesta  - volné listy formát A4 (barevně) 3 0 ,-  Kč
5. Ze šk o ly  do ž ivo ta  - Kardinál F.Tomášek (dívky) 2 5 ,-  Kč
6. Ze šk o ly  do ž ivo ta  - Kardinál F.Tomášek (chlapci) 25 ,- Kč
7. Č lověkem  od p o če tí - Být č i nebýt - překlad z amerického originálu

ABORTION QUESTIONS AND ANSWERS 55 ,- Kč
8. O tec v yh oštěn ých  - P.Damián de VESTER 3 5 ,-  Kč
9. M yšlenky a m odlitby - AK.Pereira (slovensky a česky) 3 5 ,-  Kč

10. Z pěvník CANTATE - rytmické písně pro mládež 6 9 ,-  Kč
11. Z pěvník CANTATE - 1. díl (brožovaný) 1 7 ,- Kč
12. C estičk a  do nebe - hra (česky a slovensky) 19,- Kč
13. P o h led n ice  s nám ěty sva tých  - 24 druhů 3 ,-  K č /k s
14. V ánoční p o h led n ice  - 8 druhů 3 ,- K č /k s
15. P oh led y  - ikony - 16 druhů 3 ,-  K č /k s

D ále  js o u  p ře á  dokon čen ím  a  lze  o b je d n a t ty to  k n ih y  :
16. Liturgický stolní kalendář
17. Liturgický denní stolní kalendář s meditačními texty.
18. Tři tovaryši - J. Koláček
19. STARÝ PROFESOR SE HLÁSÍ O SLOVO - D. Pecka
20. FATIMA (PANNA MARIA HOVOŘÍ K SVĚTU) cena 33,- Kč/ks
21. BÝT KATOLÍKEM JE ZLOČIN - Wolf
22. SVATÁ HEDVIKA - Walter Nig

SLEVA KNIHKUPECTVÍM 2 5  %
Vaše dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 0659/55849 - nepřetržitě

Zvláště doporučujeme do Vaší pozornosti stolní kalendáře, které v našem nakladatelství 
vycházejí poprvé. Cena 35,- K č/ks



Být v apoštolátu
Ideál bezmezného zasvěcení se Neposkvr

něné, který šířil sv. Maxmilián Maria, se nejví
ce podobá mariánskému nevolnictví lásky, 
které hlásal sv. Ludvík Maria Grignon z Mont- 
fo rtu . "Pobož
nost, kterou učil 
bl. Grignon - po
tvrdil sám o. Kol
be - je skutečně 
zcela naše". Ale, jak podotkl již v r. 1943 kard. 
Adeodato Piazza, benátský patriarcha, O. Kol
be je nejen epigonem, následovníkem, ale 
také průkopníkem, "prorockým duchem". Do
stal se dál než sv. Ludvík. Souhlasil se vším a 
přijal všechno, co sv. Ludvík učil. "Navíc však 
vytvořil rytířskou ideu a praxi. Založil sku
tečnou Milici za účelem ochrany a dobývání 
lidských duší i celých společenství pro nád
herné království Mariino na tomto světě. 
Snadno lze prokázat, že takovéto ustanovení 
kultu odpovídá tužbám a potřebám naší do
by". Konec konců toto předvídal již sv. Lu
dvík.

Krátce po kanonizaci o. Kolbeho svatý Otec 
prohlásil, že "se objevil v naší době jako prorok 
a apoštol nové "mariánské éry", ve které má 
zazářit živým světlem Kristus a Jeho evange
lium". Jako komentář k těmto slovům zní vý
pověď o. prof. Dominika Marie Philippea, ob
sažená v jeho nejnovější knížce LEtoile du 
matin (Jitřenka) (Fayard 1989): "O. Kolbe patří 
k "mariinu potomstvu" (Ap 12,17) srov. (Gen 
3,15): patří k těm křesťanům, kteří následujíce 
sv. Ludvíka z Montfortu, objevili úzký svazek, 
který pojí Marii s Duchem svatým: patří ktěm, 
kteří pochopili, že Maria, která byla vyvolena 
Otcem k uskutečnění tajemství vtělení... byla 
Otcem vyvolena, aby připravila slavný pří
chod Kristův". Tato příprava se uskutečňuje v 
boji, o kterém se píše v knize Zjevení (12. 
kapitola). O. Kolbe "je nejkrásnějším usku
tečněním proroctví sv. Ludvíka Grigniona" 
o "apoštolech posledních dnů". "Jeho používá 
Ježíš, aby jak psal sv. Grignion, "obnovil

všechno skrze Marii a skrze Ni ukončil dobu 
milosti, kterou skrze Ni sám započal".""

Naše odevzdanost Neposkvrněné v MI je 
tak bezmezná, že přímo ze své podstaty vede 
k mariánskému apoštolátu. Jako Ona sama 
skrze své Neposkvrněné početí je celá "Ježí
šova, a také je Matkou a dobyvatelkou srdcí

poskvrněné, stále více a více čerpáme z Její 
plnosti a vyzařujeme do svého okolí. Takto se 
stáváme samovolně misionáři. "Když vzplane 
oheň lásky - říkal sv. Maxmilián - nemůže se 
stěsnat v našem srdci, ale šíří se do okolí, 
zapaluje, stravuje a pohlcuje srdce jiných. Do
bývá stále další a další duše pro svůj ideál, pro 
Neposkvrněnou". Zdůrazňoval: "Jenom když 
se k Ní přibližujeme, můžeme se stát potrubím 
milosti, prostředníky milosti, které od Otce a 
Syna skrze Marii (která je jejich šafářkou) mají 
splývat na nás, a skrze nás na lidi v našem 
okolí".

Svou apoštolskou připravenost prohlašu
jeme formálně v MI v aktu zasvěcení se Ne
poskvrněné, ve kterém pokorně prosíme Ne
poskvrněnou, aby nás použila jako nástroj 
k uskutečnění svého poslání. "Chceš-liříká 
každý z nás - použij také mne celého bez 
jakékoli výhrady k uskutečnění toho, co bylo 
o Tobě řečeno: "Ona potře tvou hlavu", a též: 
"Samojediná jsi na celém světě vyhladila 
všechny bludy." abych se stal v  Tvých ne
poskvrněných a nejlaskavějších rukou užiteč
ným nástrojem k probuzení a největšímu 
vzrůstu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lho
stejných duších, a tímto způsobem k co nej
většímu rozšíření blaženého království nej- 
světějšího srdce Ježíšova."

Rytířstvo N eposkvrněné je připraveno 
k boji se zlem - podvodem a hříchem, který je 
však veden pod velením a dle příkladu Ne
poskvrněné, která miluje bloudící a hříšníky, 
a právě z lásky k nim je osvobozuje od chyb a

jako nástroj Neposkvrněné
pro Něho", tak také my, zcela zasvěceni Ne-



hříchu. Zdůrazňuje nutnost pozitivního pří
stupu: šíření Království srdce Ježíšova, krá
lovství lásky, a pamatuje na hlavní zásadu 
svého zakladatele: "Jenom láska je tvůrčí". Akt 
zasvěcení nám ukazuje také nejúčinnější způ
sob dosažení tohoto cíle, t.j. šíření úcty k Ne
poskvrněné. Správnost této metody potvrzuje 
II. vatikánský koncil opakovaně: "Když je uctí
vána Matka, jsou poznávána, milována, vele
bena a zachovávána přikázání Syna" (LG66): 
když je oslavována a uctívána, přivolává věr
né k svému Synu, k Jeho oběti a také k Otcově 
lásce" (LG 65).

Každý, kdo se zajímá o dílo o. Kolbeho, je 
udiven jeho apoštolským maximalismem: 
"Dobýt pro Neposkvrněnou celý svět skrze 
duši každého jednotlivce, a to co možná nej
dříve". Jedná se v první řadě o maximalismus 
jdoucí do šířky" získat všechny pro Boha 
skrze Neposkvrněnou a pak o maximalismus 
jdoucí do hloubky: "usilujeme o nejdokona
lejší lásku, stejnou, kterou má v srdci Nepo
skvrněná". Cílem MI je "co možná největší 
Sláva Boží prostřednictvím spásy a posvě
cení sebe a také všech, kteří jsou a budou, 
skrze Neposkvrněnou". Konečně maximalis
mus týkající se času, protože "Pán je blízko" 
(Flp 4,5) Sv. Maxmilián bděle reagoval na zna
mení doby, zvláště na mariánská zjevení v Pa
říži (1830) a v Lurdech (1858).

V apoštolátě MI zdůrazňujeme poslušnost 
vůle Neposkvrněné. Jestliže Ona jez Boží vůle 
Krotitelkou satanovou a správkyní milostí a 
my jsme Jejím nástrojem, máme se "s Ní úzce 
spojit, aby Ona mohla učinit s námi všechno, 
co se Jí zlíbí." Člen MI "se snaží učinit vše, co 
je v jeho silách, aby stále dokonaleji poznával 
vůli Neposkvrněné a stále věrněji ji p ln il, i 
když by jej to stálo mnoho utrpení a obětí”. 
Neposkvrněná nám připomíná Boží přikázá
ní a celé evangelium, když říká "Udělejte 
všechno cokoli vám řekne" (J 2,5) Obzvláště 
nám to připomíná svým postavením Služeb
nice Páně. My také nejlépe pomůžeme dílu 
Mariinu, když budeme poslouchat Svatého 
otce a naše biskupy, na které se vztahují slova 
našeho Pána Ježíše Krista: "Kdo vás poslou-

Samozřejmě, že apoštol Neposkvrněné ne
musí a nemůže být nějakým pasivním nástro
jem. Zcela opačně má být, jak říkal o. Kolbe, 
veselý, hbitý a podnikavý. O. Kolbeho velmi 
bolelo, když viděl, že mylné chápání Boží Pro
zřetelnosti působí u mnohých nedostatečnou 
aktivitu, a přece Pán Bůh dal člověku rozum 
a schopnosti, aby myslel a pracoval". On stále 
uvažoval, jak nejlépe může sloužit Neposkvr
něné. Pro její dílo používal stále novější sdělo
vací prostředky a stále zdokonaloval apoštol
ský způsob práce. V tomto jej máme napo
dobovat. Tak jako on, "často budeme prosit 
Neposkvrněnou o světlo, aby nám ukázala, co 
a jakým způsobem máme dělat: Ji budeme 
také prosit o sílu a uskutečnění obtížných a 
hrdinných předsevzetí", tak jako i k usku
tečnění našich obvyklých úkolů. Kromě jiné
ho propagovat "Rytíře Neposkvrněné" ("Im- 
maculatu", pozn. překl.)

chá, mne poslouchá" (L 10,16)" Kdo neposlou
chá Církev a představené - parafrázuje živo
topisec Maxmiliánův jeho myšlenky - není 
hoden bojovat pod praporem Neposkvrněné. 
Nejdokonalejší schopnosti rozumu a ducha 
nejsou ničím, když by mělo dojít ke zradě 
v tomto směru."



Italský mariolog o. Štěpán De Fiores cha
rakterizuje zasvěcení se Neposkvrněné v du
chu sv. Maxmiliána jako "školu mystického 
života v kontextu apoštolské strategie." Je 
zde mystická perspektiva: podrobení se suve- 
renní akci Boží skrze Neposkvrněnou, sladění 
s Božím plánem, který je zobrazen v Nepo
skvrněné - o. Kolbe nesouhlasí s jakoukoliv 
formou soběstačného apoštolátu - a zároveň, 
právě díky věrnosti vůči tomuto plánu Boží
m u je zde tvůrčí exploze: důvtip, iniciativa, 
angažovanost a využití energie pro realizaci 
díla. O. Kolbe se projevuje jako skutečný stra
tég skrze: "1. vytvoření nadpřirozené filozofie 
obratného jednání, která spočívá v tom, aby
chom se stali způsobilými nástroji Neposkvr
něné skrze zasvěcení se Jí za účelem dobývání 
světa pro Krista: 2. Myšlenka konkrétní stra
tegie, uskutečňované po částech a postupně:
3. zajištění široké báze skrze MI a masmédia:
4. Konkrétní uskutečnění skrze přechod od 
slov k činům".

Kdo zná život Maxmiliánův, ví, jak plodný 
byl jeho apoštolát, jak v Polsku, kde založil 
mohutné vydavatelské středisko, tak v dale
kém Japonsku, kde pracoval jako misionář po 
dobu 6 let, a ostatně i v koncentračním táboře 
v Osvětimi. Je nutno zde říci, že jeho apo
štolský úspěch - jak píše o. Gabriel Allerga,

ředitel Biblických studií v Hongkongu lze vy
světlit jeho důvěrným vztahem k Neposkvr
něné, harmonickou věrností ve všem vůli a 
dokonce přáním  jeho Matky a Královny: 
"v něm je zjevné, co může uskutečnit Matka 
Neposkvrněná a Spoluvykupitelka v dětech, 
které jsou jí zcela odevzdané a co může také 
uskutečnit skrze ně, aby přivedla lidi ke 
Kristu" ("Antonianum", 1954).

V encyklice "Vykupitel člověka" Papež Jan 
Pavel II píše o "Násilnících Božích", kteří se 
snažili dát světu Krista. Zároveň povzbuzuje: 
"Této misie se musíme zúčastnit všichni, mu
síme soustředit na ni všechny své síly, protože 
je mnohem více potřebná lidstvu než kdykoliv 
předtím". Žijeme přece v novém adventu lid
stva, ve kterém se máme stát svědky Kristo
vými" až na konec světa" pod ochranou ne
beské Matky Církve.

Je to pobídka také pro Rytířstvo Neposkvr
něné, jehož zakladatelem je také "násilník Bo
ží", šílenec Neposkvrněné, jak byl nazýván o. 
Kolbe. Stále aktuální je horoucí výzva tvůrce 
MI: "Pomozte mi, drahé děti, dobýt celý svět 
co nejdříve pro Neposkvrněnou". Odpověz
me na ni jeho slovy: "Budeme o to bojovat do 
posledního dechu. K tomu nám pomáhej, Krá
lovno, Paní, nejlepší naše Maminko!"

Rytíř Neposkvrněné

Po pádu rudého molocha bylo možno opět po mnoha letech vydávat knížky 
náboženského obsahu pro vzdělání a zbožný život. Postrádáme však knížky 
příběhů ze života Božích dětí. Všichni už víme, že televize vnáší do 
rodiny často pod rouškou líbivého filmu jed. Mnoho rodin se odnaučilo 
číst dobrou knihu a raději maří čas před obrazovkou. Ročně za to zaplatí 
600 Kč. Katol. kněz Jaroslav Olšava napsal knížku příběhů z doby nedávné 
a přítomné, které zaujmou dětské čtenáře stejně jako dospělé. Je to 
kniha pro celou rodinu. Lze ji číst stejně o vánocích jako v létě ve 
stínu lípy. Kniha má titul Vánoční pohádky a povídky, je bohatě 
ilustrovaná Magdalenou Křenkovou, vnučkou slavného Josefa Floriana ze 
St. Říše. Vydalo ji Nakladatelství Lípa ve Vizovicích a cena knihy je 
4 5 Kč.

Televizní obrázky se rozplynou a mohou v mysli člověka zanechat 
špínu. Dobrá kniha zušlechťuje čtenáře a zůstává v rodině i pro příští 
generace. Vázanou knihu je možno si objednat u Nakladatelství LÍPA, 
763 12 Vizovice.



Vedl m ne sv. M a x m i l iá n

Zakom unistickétotality se vykládal vtip: 
"Jaký je  rozdíl mezi českým a polským psem ? 
Takový, že polský se chodí do Cech a na 
Moravu nažrat, kdežto český si utíká do 
Polska zaštěkat." Ano, tak  tomu skutečně 
bylo. V katolickém Polsku se nepodařilo bol
ševikům zglajchšaltovat Církev tak  jako 
u nás, náboženské svobody se tam  dostávalo 
podstatně víc. Ale o tom někdy příště. J á  
jsem také jezdíval do Polska duchovně na
čerpat, někdy i několikrát za rok až do té 
doby, než mi vzali pas. Při jedné takové 
cestě jsem v Čenstochové potkal sv. Maxmi
liána Kolbeho.

Doopravdy, nelžu. Chci Vás seznám it 
s nevšedním zážitkem, který se mi stal. Byl 
jsem časně ráno v bazilice Jasnohorské Pan
ny Marie na odhalování obrazu a mši svaté. 
Potom, plný hlubokých dojmů jsem s mo
dlitbou odcházel na nádraží. Podchodem do
lů a potom nahoru po schodech na perón ke 
svému vlaku. Již jsem byl na posledním 
schodu, když nějaká neodolatelná vnitřní 
síla mne nutila, abych se ohlédl. Nedalo se 
přemoci ji. Otočil jsem se a co vidím, sta
řenka s dobrými osmi křížky na  krku stojí

uprostřed schodiště celá zadýchaná vedle 
obrovského kufru. Budiž přiznáno k mé sla
bosti, že jsem  si ji pravděpodobně, zahlou
bán do svých dojmů z Jasné  hory, nevšim
nul.

Veden snahou naprav it toto zanedbání, 
jsem se vrátil a nabídnul pomoc s kufrem. 
Babičce se rozzářily oči: "Tak mne vyslyšel. 
Děkuji jem u  i vám ." P tám  se překvapen: "A 
kdo?" "No přece Otec M axm ilián Kolbe...." 
odpověděla paní.

Je la  stejným směrem se mnou, pomohl 
jsem  jí proto až do vlaku. Tam mi odhalila 
své tajem ství, k teré se právě odehrálo. Již 
od rán a  si dělala starosti, kdo jí  pomůže 
s kufrem, m ěla před sebou důležitou cestu. 
Znala svůj stav a věděla, že tak  těžké zava
zadlo asi do schodů na perón nevynese. Pro
sila tedy Otce M axmiliána (tehdy ještě bla
hoslaveného) o pomoc. Když zůstala  na 
schodišti s tá t a už nemohla, prosit druhé se 
neodvažovala, vyslovila střelnou modlitbu: 
"Otče Maxmiliáne, prosím  tě, pošli m i něko
ho.... "Sv. M axmilián skutečně poslal. Poslal 
mě. Právě v ten moment, podle vyprávění 
oné ženy, jsem  se otočil a přispěchal k ní.

Ukázalo se, že to nebyla "jen ta k  oby
čejná" stařenka. Povoláním lékařka, před 
válkou silně angažovaná v misijním  hnu tí 
polské katolické církve, úzce spolupracovala 
s Otcem M axmiliánem. M ěla je t za ním do 
Japonska, když tam  působil, zval ji velmi 
naléhavým dopisem. Onemocněla však a 
tak  z cesty sešlo. Neznám á paní doktorka 
nakonec mi pomohla víc než já  jí. Svým 
vyprávěním, které obohatilo jak  můj roz
hled, tak  i moji víru, mi dala hodně. Nebo 
přesně řečeno sv. Maxmilián. Za nepatrnou 
službu se odměnil mnohem víc. Svatí neza
pomínají.

Dr. Radomír Malý



Je to zvláštní situace. Téměř všichni 
lidé, i nevěřící, vědí, že katolická církev je 
proti antikoncepci. Avšakpročtomutakje, 
to nevědí ani katolíci. A tak vládne v sa
motné církvi v těchto otázkách velký zma
tek. Jakékoli diskuse o oprávněnosti a 
vhodnosti církevní nauky jsdu přitom jen 
zbytečným plýtváním časem a energií.

Řím promluvil, spor by měl pominout. 
Reprodukční učení církve není žádným 
osobním vynálezem Pavla VI. Jeho en
cyklika Humanae vitae toto stanovisko jen 
jaksi reprezentuje, není v podstatě ničím 
novým. Je jen upřesněním nauky II. vati
kánského koncilu, který praví v konstituci 
Gaudium et spes :"... mezi Božími záko
ny, podle kterých se přenáší život a podle 
kterých se pěstuje pravá manželská lás
ka, nemůže být skutečný rozpor... Synové 
církve, kteří se opírají o tyto zásady, ne
smí při řízení porodnosti nastoupit cesty, 
jež zavrhuje učitelský úřad církve, vyklá

dající Boží zákon." (GS 51) Ptáme-li se, 
jaké jsou to "zavržené cesty", dojdeme až 
k encyklice Časti connubii z r. 1930, o níž 
se zejména museli koncilní Otcové opírat, 
a v níž Pius XI. výslovně odsuzuje anti
koncepci. (viz CC 55 a 57)

Pohlédneme-li na opačnou stranu - 
směrem k dnešku - nemůžeme přehléd
nout zvláště apoštolskou exhortaci Fami- 
liaris consortio, která shrnuje závěry bis
kupského synodu o rodině konaného roku 
1980. Tento dokument nadobro vyvrací 
jakékoli pochybnosti o obsahu známé en
cykliky Pavla VI., i všechny spekulace 
o tom, že byla vydána v nevhodnou dobu. 
Jan Pavel II. zde Humanae vitae nazývá 
"prorockou zvěstí naší době" a vyja
dřuje její sepětí s naukou posledního 
koncilu. (FC 29) Její učení dále krásným 
způsobem vysvětluje a nakonec píše slo
va, jimiž by se měl řídit veškerý přístup 
katolíků ke konkrétním problémům man



želů v této oblasti: "Proto je pastoračním 
úkolem církve dosáhnout, aby manželé 
především jasně uznali učení encykliky 
Humanae vytae jako normu jejich pohlav
ního života a aby se upřímně snažili vy
tvářet vhodné podmínky k jejímu zacho
vávání." (FC 34)

Tento přístup přece není ani konzerva
tivní ani rigorózní, ale velice citlivý a pozi
tivní. Svatý otec nikde neříká, že všichni 
musíme okamžitě začít přesně zachová
vat literu Humanae vitae. Máme vytvářet 
podmínky. Kromě praktické pomoci 
manželům a rodinám jsou těmito předpo
klady konkrétně znalost mravního učení a 
z ní vyplývající motivace, znalost přiro
zených metod regulace, schopnost urči
tého sebeovládání a samozřejmě dobrá 
vůle. A zde máme tu pravou oblast pro 
různé užitečné diskuse. Místo kritizování 
církevního učení se máme snažit je po
chopit, dalším lidem vysvětlovat a zavá
dět do praxe.

Jde v podstatě o zachování obojího - 
spojivého i plodivého - prvku v přiro
zenosti manželství, které je společen
stvím lásky i života. Každý manželský 
styk je vyjádřením této dvojjediné sku
tečnosti, neoddělitelnosti života od lásky. 
I on má představovat bezvýhradné, plné 
vzájemné oddání. Při využívání neplod
ných dní se manželé opravdu jeden dru
hému dávají tak jak jsou, nic si nepo
nechávají pro sebe, ani svou plodivou 
schopnost.

Nás, věřící laiky, většinou nezajímají 
učené disputace. Potřebujeme vědět, jak 
máme v praxi jednat a proč. Většina z nás 
je ochotna (ikdyž ne dosud vždy plně 
schopna), řídit se hlasem církve a tak 
osvědčit věrnost Kristu i v této oblasti. 
Nikdo netvrdí, že je to lehké: vidíme, že i

mnoho katoliček se uchyluje dokonce 
k potratům. Ale není toho příčinou právě 
nepoučehost, bezradnost, nezájem? Zde 
nestačí jen rady ve zpovědnici. O těchto 
otázkách je třeba hovořit otevřeně ke 
všem.

Dnešní lidé, zvláště mladí, hledají nový 
způsob života, jasné mravní zásady. Bu
dou-li se v církvi tyto problémy nadále 
opatrnicky tutlat, nezavládne-li i zde jed
nota, jen se tím  bude nahrávat různým 
sektám; jejich mravní požadavky jsou 
často přehnaně tvrdé, zato však jedno
značné.

Oficiální učení je totožné s učením Kris
tovým. Avšak tak jako se Ježíš musel ve 
své době potýkat se znalci zákona, je i 
dne jeho učení napadáno i samotnými 
teology. Zřejmě se domnívají, že ulehčují 
život manželům, když schvalují nebo 
bagatelizují antikoncepci nebo i praktiky 
ještě horší. Navenek to vypadá jako poro
zumění jejich problémům. Je líbivé pro
hlašovat, že přece manželé sami nejlépe 
znají své těžkosti a ne církev. Ale to je 
právě projev nezkušenosti. Kdo má víc 
dětí, ví, že radosti je s nimi mnohem více 
než bolestí. Mohu to potvrdit i z vlastní 
zkušenosti. Znám i dost jiných lidí, kteří 
mají víc dětí. Ale neznám nikoho z nich, 
kdo by toho litoval.

Jsou-li mnozí laici ochotni dodržovat i 
pravidelnou pohlavní zdrženlivost, neměli 
by je od toho žádní teologové zrazovat. 
Pokud si někteří "učitelé zákona" svým 
více či méně skrytým odporem vůči bisku
pům i Svatému otci zavírají dveře Božího 
království, neměli by je zavírat i nám lai
kům. My do něj vejdeme rádi, i za cenu 
obětí. (Mt 23, 13)

Vít Cigánek



(Nesmíš m ít jiných bohů mi
mo mne) přežitkem? Včera 
jsm e se dověděli, že kdysi 
dávno se lidé klaněli mo
dlám, ale zdá se mi, že v sou
časné době to již nikdo ne
dělá."

T ato  hodina dějepisu byla vel
mi zajímavá - celá třída  navští
vila muzeum. V jedné jeho m íst
nosti bylo velké množství soch. 
Byly to pohanské modly. Průvod
ce vyprávěl velm i zajím avě 
o zvyklostech Slovanů. O tom, 
jak  stavěli oltáře a dělali sochy, 
kolem kterých pak tančili a obě
tovali jim. Všichni žáci se vrátili 
domů plni dojmů.

Další den byla ve škole hodina 
náboženství. Ještě  než vyučující 
kněz stačil zapsat na  tabuli tém a 
katecheze připadající na  tento 
den, položil Honza otázku: "Není 
dneska již první Boží přikázání

K něz n e c h tě l n a  tu to  
otázku odpovědět sám, a proto 
dal možnost žákům, aby se na 
toto tém a vyjádřili. Co asi řekli? -

Karel

Náš soused se nám  posmívá, 
že chodíme do kostela a uctíváme 
Boha. Nejvíce se však posmívá 
mému otci, k terý  je takový silný 
a moudrý a přesto kleká před 
Bohem. Náš soused však m á také 
svůj "chrám", do kterého chodí 
nejen v neděli, ale každý den. Je 
to m ístní hospoda. On také m á 
svoji modlu - alkohol, před kte
rou nejen pokleká, ale přímo pa
dá obličejem k zemi.



Hanka

Modlou pro mého tatínka je 
auto. Skoro každou neděli, místo 
aby šel s nám i do kostela a klaněl 
se Bohu, auto myje, opravuje a 
prohlíží... Když ho však s m a
m inkou prosíme, aby s námi ně
kam  zajel, pak se rozčiluje a vy
světluje nám, že se auto ušpiní a 
zničí...

Jirka

Pro mého nej staršího b ra tra  je 
nejdůležitější sport. V neděli ne
chodí s námi do kostela na Mši 
svatou, protože navštěvuje teni
sová utkání, anebo sám hraje te
nis. Dokonce ve škole má pro
blémy. Sport je pro něho nej dů
ležitější.

Ondřei

Řeknu něco o sobě. Pro mne 
takovou modlou byla televize. 
Ještě  před dvěma roky jsem  vel
mi plakal, když mi m am inka řek
la, že m ám  vypnout televizi a jít 
na Mši svatou do kostela. Stávalo 
se, že jsem  odešel z domu, ale na 
Mši svaté jsem  nebyl, protože 
jsem  sledoval televizní program 
u mého přítele.

Klárka

Dnes se ještě stydím  za to, že 
mou modlou byly skupiny rocko
vé hudby. D onedávna nebylo 
v mé světnici místo pro kříž. Na 
každé stěně vylo plno p lakátů  
s nej známějšími rockovými sku
pinami. Ani jsem  se nemodlila, 
protože jsem  usínala  při posle
chu rockové hudby. V neděli jsem  
místo na Mši svatou, jezdila na 
koncerty.

Výpovědí bylo ještě  mnoho. 
Všechny se shodovaly v tom, že 
dnes Bůh oprávněně varuje: "Ne
smíš m ít jiných bohů mimo mne". 
Protože mnoho lidí si staví na 
první místo ne Boha, ale jiné hod
noty, ze kterých si činí modly 
konce dvacátého století. Kupř.: 
sport, hudbu, peníze, úspěch, ne
dělní výlety, sledování televize, 
výdělečnou činnost, k terá  není 
nezbytná... Kolem těchto model 
m oderní člověk tanč í nem éně 
horlivě než prim itivní lidé kolem 
předm ětů ze dřeva, kam ene nebo 
kovu. Samozřejmě, že to všechno 
je dobré a slouží to člověku, ale 
pouze tehdy, když na  prvním  
místě je ve shodě s prvním  přiká
záním P án  Bůh.

Josef Guzdek
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V poslední době se na náměstích 
některých měst, především Prahy a 
Brna, ale i Plzně nebo Hradce Králo
vé, objevují skupiny indiánů, kteří na 
charakteristické nástroje hrají jihoa
merické melodie a prodávají kazety 
se svojí hudbou. Měli bychom si 
uvědomit, že jsou to naši bratři, s 
nimiž nás spojuje víra. Kromě pe
něz, které potřebují k tomu, aby si 
doma mohli zařídit důstojný život, 
nebo studia, potřebují lidské přijetí.

Oslovilo nás svědectví Jima Gio- 
vanny Aquilar, indiána z Puna v Pe
ru. Jednou před posledními vánoč
ními svátky měl Jim velké problémy 
s vízem, které nevěděl jak vyřešit. Sel 
ve Wůrzburgu do kostela a ve své 
úzkosti a beznaději se modlil: "Pane, 
nevím jak dále. Pomož mně přece nějak."

Přišel k němu nějaký neznámý člo
věk, poklepal jej na rameno a dal mu 
zázračnou mariánskou medailku s 
tím, aby se modlil, věřil, že se jeho 
problémy vyřeší. Jimovy problémy 
se rychle vyřešily a od té doby získal 
k Panně Marii velkou důvěru. Potkal 
po nějaké době dalšího indiána, který 
měl rovněž tuto medailku a stejné 
zkušenosti. Po vánocích přijel i s dal
šími indiány do Brna, kde byli již oče
káváni lidmi, kteří je předtím nikdy 
neviděli a kteří jim pomohli najít lev
né ubytování. I v těchto věcech vidí 
řízení Boží a pomoc Panny Marie. Dě
kujeme Neposkvrněné Panně Marii, 
že takto pečuje o všechny své děti.

J .U .



Č lovek je neraz skleslý, už to aj vzdáva. 
No napokon pozbiera svoje sily, vzoprie sa a 
zvládne to, čo už takmer vzdal. Možno takto 
by sme hodnotili aj situáciu po Ježišovom 
ukrižovaní, keď učeníci to už naozaj vzdali. 
No napokon sa pozviechali, pozbierali svoje 
sily a vzchopili sa. Možno by sme to takto 
hodnotili, keby nebolo tých ohnivých jazy
kov. Boh 
dal ten to  
úkaz, aby 
bolo jasné, 
že to, čo sa 
d ia lo  p o 
tom, nebo
lo z ľuds
kých síl a 
schopnost 
í, ale z Bo
žej m oci, 
pôsobením 
D u c h a  
Svätého.

Boh nerobí zázraky zbytočne. Každým zá
zrakom chce niečo povedať. On by mohol aj 
prirodzenou cestou docieliť to, čo sa stalo 
zázrakom - aj prirodzeným spôsobom by mo
hol vrátiť zdravie, ale niekedy ho vracia za 
takých okolností, aby bolo zjavné, že to bol 
jeho zásah. Takisto učeníci vo večeřadle moh
li byť odrazu vnútorne posilnení a navonok 
nemuselo byť nič vidieť. No Boh predsa dal 
tento zázračný úkaz, holubicu, ktorá už viac
krát bola symbolom prítomnosti Ducha sväté
ho, a k tomu ten nový, doteraz nevídaný úkaz 
ohnivých jazykov, ktoré sa rozdelili nad kaž
dého prítomného.

Prečo toto Boh dal vidieť? Čo nám tým 
chcel povedať? - Chcel, aby sme vedeli, od
kiaľ dostala Cirkev silu pri svojom zrode. Boh 
chcel, aby toto Cirkev vedela - aby vedela, kde 
má hľadať silu, keď bude opäť v takej situácii,

ako boli učeníci vo večeřadle za zatvorenými 
dverami. Lebo v dejinách spásy sa situácie 
často opakujú. Vyvolený národ bol vo svojom 
ranom veku v Egypte, aj Ježiš bol v detstve 
v Egypte. Ako Jonáš bol tri dni v útrobách 
veľryby, tak bol aj Syn človeka tri dni v lone 
zeme. Ako mal starozákonný Boží lud svoju 
paschu, veľkonočného baránka a exodus, tak

isto začína 
aj novozá
konný Bo
ží ľud svoj 
e x o d u s  
p r a v ý m  
velkonoč 
ným  B a
r á n k o m  . 
Syn B o ží 
p r i š i e l  
k nám pro
stredníci 
vom zostú
penia Du

cha Svätého. A tak, ako sa začal Ježišov život 
na tejto zemi, tak sa začal aj život jeho mys
tického tela, ktorým je Cirkev - tiež zostúpe
ním ducha Svätého. Toto opakovanie, ako 
v dejinách celého ľudstva, tak aj v dejinách 
národa, ale i v dejinách každého človeka dáva 
Boh preto, aby sme získali skúsenosť a tým 
získavali svetlo a orientáciu pre budúcnosť. 
Spomeňme len Dávida: Keď obor Goliáš z vo
jenského zábora Filištincov vyzýval, aby 
niekto z Izraelitov šiel s ním bojovať za svoj 
národ, vtedy si mladý chlapec Dávid spome
nul, ako raz s dôverou v Boha, hoci bol len 
slabý chlapec, premohol medveďa. Táto skú
senosť mu dala odvahu vykročiť s obyčajným 
prakom proti ozbrojenému obrovi spoliehajúc 
sa na zbraň dôvery v Boha - a zvíťazil.

Takto má aj Cirkev mať pred očami svoje 
skúsenosti, aby z nich čerpala. Lebo v nich je 
budúcnosť už predznačená. Lebo bol to Boh,



ktorý pripravoval pomoc Izraelitom, keď ich 
napadnú Filištínci. On pripravoval Dávida, 
keď dopustil, aby Dávid získal tú skúsenosť, 
že s dôverou v Boha ho premohol a aby mu 
táto skúsenosť dala svetlo, čo má robiť, keď 
sa objavil Goliáš. - Takto Boh pripravuje aj 
nás, dáva nám také skúsenosti, aké budeme 
potrebovať v budúcnosti, ktorú on pozná. Jed
nou takou skúsenosťou boli aj ohnivé jazyky 
na Turíce.

Cirkev je  nazývaná mystickým telom Kris
tovým už vo Svätom písme, vo výrokoch sv. 
Pavla. Jej život teda nachádza podobnosť v ži
vote Krista. Ako on prišiel na svet z Ducha 
Svätého, tak aj Cirkev, jeho mystické telo, sa 
zrodilo z Ducha Svätého na Turíce. O Ježišovi 
už v detstve Simeon predpovedal, že bude 
znamením, ktorému budú odporovať. Kto isté 
hovorí o jeho mystickom tele - o Cirkvi hneď 
v jej začiatkoch Apokalypsa. Podľa nej po
dobne ako pre Ježiša nastala hodina temnej 
moci, tak nastane aj pre Cirkev taká doba 
skúšky, keď bude Satan vypustený, aby ju 
vyskúšal. No ako Ježiš skončil svoj boj ví
ťazstvom, tak aj jeho mystické telo - Cirkev 
ukončí svoj pozemský život podobným ví
ťazstvom Boha. Ako Ježišovo ľudské plaho- 
čenie sa s ťažkým krížom skončilo nečaka
ným víťazstvom Božím zásahom, ktorým bo
lo vzkriesenie, tak aj Cirkev sa dočká ví
ťazstva po svojich útrapách, ktoré príde od 
Boha, ako v Apokalyptickom obraze nový 
Jeruzalem. Nevybudujeme ho, príde z neba.

Ježiš prišiel na svet pôsobením Duchu Svä
tého a jeho pozemský život, celé jeho pôso
benie na tejto zemi, bolo završené na Turíce 
opäť zostúpením Ducha Svätého na rodiacu 
sa Cirkev. V jeho živote musí i Cirkev - jeho 
mystické telo - hľadať obraz o sebe. Aj jej 
život sa začal zostúpením Ducha Svätého na

Turíce a aj jej pôsobenie i utrpenie na tejto 
zemi bude rovnako zavŕšené zostúpením Du
cha Svätého pre znovuzrodenie celého ľud
stva. Preto Boh chcel, aby sme videli tie ohni
vé jazyky, aby sme vedeli, odkial prišla tá sila, 
ktorou niekolko rybárov zapadlého kútaríms- 
kej provincie ovládlo svet a celý ho prekva- 
silo. Boh chcel, aby sme vedeli, na čo sa 
máme zamerať a čo máme očakávať, keď 
bude Cirkev zdecimovaná, ubitá a takmer zni
čená, že íudsky bude bez nádeje. To tu už raz 
bolo, keď bolo Kristovo dielo - učeníci za 
zatvorenými dverami večeřadla bez akejkol- 
vek šance. Vtedy prišla prislubená pomoc 
zhora...

A teraz naozaj nastala tá chvila, keď si 
máme ako Dávid spomenúť na svoju skúse
nosť. Ako Ježiš predpovedal svoje blížiace sa 
utrpenie, ale i zmŕtvychvstanie a zoslanie Du
cha Svätého, tak aj Cirkvi oznamuje fatimské 
zjavenie jej blížiace za utrpenie, ale nakoniec 
víťazstvo, ktoré nazýva dokonca triumfom. 
Aká nápadná podobnosť života Cirkvi životu 
Kristovmu!

Posolstvo z Fatimy nás usmerňuje k tomu 
elementárnemu - modlitbe a pokániu, lebo 
nastal ten čas skúšky, ktorý predpovedá Apo
kalypsa, nastala hodina temna pre mystické 
telo Kristovo, pre Cirkev. A len niekoľko dní 
po tomto zjavení vo Fatime výstrel z Aurory 
dal do pohybu tú ukrutnú krvavú silu, ktorá 
vytiahla do boja proti Bohu a viere v neho. 
Posolstvo z Fatimy o tom všetkom hovorilo, 
my už dnes vidíme, že sa to splnilo. A nako
niec prisľúbilo i triumfálne víťazstvo. A už 
sme aj zažili jedno veľké prekvapenie, neča
kané, ako bol nečakane odvalený kameň od 
Kristovho hrobu, keď tá sila, ktorá ho do 
hrobu uvrhla, stratila nad ním moc. Tak isto 
nečakane stratila svoju moc aj sila, ktorá vy



kročila proti Bohu v tom 1917-tom roku. Zra
zu jej niet a viera v Boha mohla výjsť z hrobu, 
v ktorom mala byť navždy pochovaná. Aká 
úžasná podobnosť aj tohto víťazstva Cirkvi 
víťazstvu Kristovmu!

Aj jeho víťazstvo malo svoj postup - najprv 
on sám premohol smrť, až potom po istom 
čase, Duch Svätý vlial nový život jeho dielu. 
Všimnime si, či naša dnešná situácia nie je 
tiež podobná situácii po jeho zmŕtvychvstaní: 
Ježiš sa ukázal učeníkom, veľká radosť - ale 
tam vonku, za dverami večeřadla, je  ešte stále 
ten nepriateľský svet, ktorý Krista ukrižoval. 
Či nie sme na tom podobne aj my s našou 
nečakane nadobudnutou slobodou? - Áno, te
raz sme na tom tak, ako boli učeníci za zatvo
renými dverami večeřadla, keď zotrvávali 
na modlitbách, aby sme vyprosili nový moc
ný Boží zásah, akým po vzkriesení boli Turí
ce. Veď aj my máme taký príslub - z Fatimy. 
Musíme veriť. Boh potrebuje našu vieru, aby 
sa ten zázrak mohol stať. Lebo len zázrakom 
- len Božím zásahom je možné dosiahnuť 
niečo, čo by sa mohlo nazvať triumfom, ako 
to bolo vo Fatime nazvané. Len tak môže 
niečo také prísť, ako už raz prišlo - ako prišlo 
na Turíce. Musia to byť nové Turíce - vnú
torná premena tých, čo počúvajú. Vnútorná 
premena mocným Božím zásahom, vypro
seným vo večeřadle. A hľa, či to nie je prozre- 
teľnostné riadenie, že Cirkev, vedená Božím 
Duchom, hovorí o novej evanjelizácii? Či nás 
tým on sám neupozorňuje pozerať na skúse
nosť, ako to bolo pri prvej evanjelizácii? Aj tá 
predsa vyšla z večeřadla po modlitbách a po 
mocnom Božom zásahu turíčnej premeny! 
Ten úkaz ohnivých jazykov má osobitný výz
nam práve pre našu dobu, dobu novej evanje- 
lizácie, aby znamenal pre nás skúsenosť, ktorá 
nám má teraz pomôcť a posilniť našu vieru

v prisíubenú Božiu pomoc. Lebo táto viera je 
potrebná k tomu, aby sa to mohlo stať.

Turíčny výjav,

obraz apoštolov, zhromaždených vo veče
řadle s úkazom ohnivých jazykov je obrazom, 
s ktorým sa veľmi často stretáme. Typické na 
obrazoch tohto výjavu je, že uprostred, na 
čestnom mieste, je  Matka Božia, Mária.

V skutočnosti, v jeruzalemskom večeřad
le, by sme iste neboli našli Máriu v takejto 
situácii, ale niekde skromne v ústraní. Sú teda 
naše turíčne obrazy nepravdivé, odbočili od 
Božej cesty a sú zavádzajúce? - Naopak, oni 
zobrazujú duchovnú skutočnosťa Božiu prav
du o tom, ako to bolo v jeruzalemskom veče
řadle. Fyzicky bola Mária v ústraní, ale ona 
bola tým duchovným stredobodom jeruza
lemského večeřadla, keď naň zostúpil Duch 
Svätý. Veď ona bola prvá, ktorá počula:
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"Duch Svätý zostúpi na teba a sila Najvyššie
ho ťa zatieni", tak sa stal Boh človekom. Ona 
bola jeho prvým územím, vydobytým na tom
to svete, odkiaľ mohol začať záchranu sveta. 
Bola novým stvorením, novou Evou, prišla na 
svet nepoškvrnená a na rozdiel od prvej Evy 
si tento stav zachovala. Len ona mohla byť 
tým dotykovým bodom Boha s ľudstvom" 
"Duch Svätý zostúpi na teba..." Keď už našiel 
na zemi jedno nepoškvrnené srdce, mohol 
naň zostúpiť. Len jej prítomnosť vo veče
řadle, prítomnosť toho Nepoškvrneného Srd
ca, mohla privolať Ducha Svätého. Na apo
štolov mohol zostúpiť len tak, keď ona ich 
prikryla svojou nepoškvrnenosťou, keď im 
ako Matka svojím deťom dala túto svoju po
dobu. Preto Ježiš vedel, že je  potrebné, aby 
bola ich Matkou.

Už v raji ju Boh vidí ako Matku potomstva, 
ktoré postavil proti hadovi, preto ju Ježiš 
z kríža musel dať za Matku, aby splnil Otcovu 
vôľu, aby boli deťmi Nepoškvrnenej. Lebo 
Duch Svätý môže zostúpiť len na to, čo je 
nepoškvrnené, takým je len Máriino srdce. 
Preto na toto jediné nepoškvrnené územie, 
jediné celkom Božie územie musíme vstúpiť 
aj my, aby mohol na nás zostúpiť Duch Svätý 
na nové Turíce. Len na tomto území nemôže 
Satan toto zostúpenie prekaziť. Preto Mária 
vo Fatime žiadala zasvätiť sa jej Nepoškvrne
nému Srdcu. Preto to budúce veľké Božie 
víťazstvo, nové Turíce, nazvala triumfom 
svojho Nepoškvrneného Srdca, lebo sa udeje 
v ňom - v jej Nepoškvrnenom Srdci, ktoré ako 
služobnice Pána opäť mu dala k dispozícii pre 
jeho dielo, dala ho ako útočite pre tých, pre 
ktorých obetovala svojho Syna - pre túto obe
tu mala právo im ho takto dať. Preto sa jen 
Nepoškvrnené Srdce stalo dnes večeradlom, 
do ktorého musí vstúpiť celá Cirkev.

Drazí Rytíři 
Neposkvrněné
Obracím se na Vás s naléhavou 

prosbou. Jak všichni víte a chcete, aby 
tomu tak bylo i v budoucnu, "Imma
culata "je dílem Neposkvrněné. Máme 
velké potíže s distribucí tohoto časo
pisu a nechceme, aby ležel v novino
vých Stáncích mezi jiným i nepříliš 
morálně vhodnými časopisy. Svatý 
Maxmilián, který tento časopis zalo
žil, chtěl, aby sloužil především apo
štolátu. Zde se nabízí možnost, kterou 
bychom mohli více přispět k rozšíření 
tohoto díla. Pomozte nám s distribucí 
a využijte ji k osobním kontaktům za
měřeným na apoštolát a evangelizaci!
Tímto způsobem můžete získává t další 
nadšence pro věc Neposkvrněné. Stále > 
se dozvídáme, že je mnoho oblasti, kam 
ještě vůbec "Immaculata" neproni
kla. Katolický týdenník vychází zatím  
ve stotisícovém nákladu, Naše rodina 
v šedesátitisícovém a když vememe na 
zřetel všechny pozitivní ohlasy na 
"Immaculatu " vídíme, že máme ještě 
veliké rezervy a veliký prostor pro dal
š í zvýšení nákladu. Chybí nám pouze 
dobře zorganizovaná distribuční síť. 
Věříme, že nám pomůžete a tímto 
budete mít účast na urychlení vítěz
s tv í Neposkvrněného Srdce Panny 
Marie v  srdcích lidí.

P. Josef Goryl OFMConv.

Chtěli bychom poděkovat Panně Marii za to, že jsme 
Ji mohly více poznat a přijít k N í blíž, pochopit a přijmout 
s jakou mateřskou láskou se o nás stará. Rády si také 
pročítáme rubriku poděkování, kde zřetelně pociťujeme 
je jí působení v  životech našich bratrů a sester. V pátém 
čísle časopisu nás oslovila křížová cesta nenarozených. 
Po pravdě musíme říct, že něco podobného se nám do 
rukou ještě  nedostalo. Je to síla. Myslíme si, že tohle by 
si m ěl přečíst každý, zvláště pak mladé páry, které si ani 
neuvědomují, co svým činem způsobí. Máme radost, že 
tenhle časopis vychází a snažíme se ho dále rozšiřovat. 
Za to vše děkujeme sv. Maxmiliánovi a především naší 
Neposkvrněné

Markéta a Eva

Chci velmi poděkovat Matce Boží Panně Marii za 
vyslyšené prosby, za velkou pomoc v mé nemoci. Za to, 
že mě ochraňovala v kritické chvíli mého života. Za to, 
že se jako nebeská Maminka starala o mého syna v době, 
kdy já  jsem musela trávit pro nemoc množství hodin 
odloučena od rodiny v nemocnici. Zároveň bych touto 
cestou chtěla poděkovat paní Zdislavě, paní svatého živo
ta za vyslyšené prosby a za vyžádání milostí u Pána Boha 
svatému Janu Boscovi, které jsem v mé nemoci tolik 
potřebovala

Marie P.

Dostala jsem několik starších čísel "Immaculaty". Sr
dečný dík za vydávání tohoto časopisu. 7 let žiji sama se 
třemi dětmi, nyní ve věku 16 let (syn) a dcery 11 a S let. 
1 když někdy je  to těžké, díky Božílásce jsm e šťastní. Teď 
jsem na seznamu propuštěných, (naše firma se rozpadá), 
ale věřím, že nás Bůh neopustí. Už jednou jsem díky 
přímluvě Panny Marie nepřišla o zaměstnání. Už jsem 
měla výstupní razítko v občance. Šla jsem  se pomodlit do 
kostela. Vroucně jsem Pannu Marii prosila o pomoc. 
Když jsem  se vrátila do práce, dozvěděla jsem se, že se 
mé místo neruší. Bylo to na přímluvu Panny Marie skrze 
zázračnou medailku, za co Parmě Marii ze srdce děkuji.

Růžena F.

Po zveřejnění mého dopisu v pátém čísle časopisu 
Immaculata jsem obdržela mnoho krásných dopisů. Zji
stila jsem , že mezi křesťany nejsem nikdy opuštěná. 
Dostávám teď  tolik Božích darů, že si je  ani nezasloužím. 
Za to všechno děkuji Panně Marii, mé drahé nebeské 
Matce a také Pánu Ježíši, který tolik trpěl, abych já mohla
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být šťastná. Raduji se z Jeho vzkříšení a i vám přeji v  tento 
čas plno radosti, štěstí a pokoje. Děkuji těm, kteří mi 
napsali i těm, kteří se podílejí na vydávání časopisu, že 
jste mi pomohli, abych mohla prožívat skutečné kře
sťanské Velikonoce.

S.Š.

Chci veřejně poděkovat Matce Boží za obdržené m i
losti. Pán Bůh ve své nekonečné dobrotě a lásce nám 
udělil skrze Marii své dary. K  N í jsem  se utíkala již  od 
dětství, obzvláště pak, když jsem  se provdala. Můj nej
starší syn se podrobil těžké operaci mozku. Jeho stav byl 
beznadějný. Lékaři nám nedávali žádnou naději, že ope
raci přežije. Modlila jsem  se vroucně spolu s celou svojí 
rodinou a prosila jsem  Pannu Marii o přímluvu u Boha. 
Můj syn byl zcela uzdraven. Můj druhý syn se dostal do 
duševní krize. Přes deset let se opíjel. Neustále jsem za 
něho prosila Matku Boží a sv. Maxmiliána Kolbeho. 
Také v tomto případě jsem  obdržela velkou milost. Můj 
syn se přestal opíjet a oženil se. Děkuji Matce Boží za 
ochranu celé rodiny a za síly, které m i udělila v  modlitbě.

Vděčná E.D.

Po tragické smrti mé manželky jsem  zůstal sám s třemi 
dětmi, které měly 3 ,7 , a 10 roků. Abychom neměli stále 
na očích místo, kde má manželka zemřela, přestěhovali 
jsm e se do osady, která se nacházela ve vojenském pás
mu. Nebyla tam ani kaple ani kostel. Nejbližší filiální 
kostel byl od nás vzdálen 9 km a fam í 15 km. Kontakty 
s knězem byly velmi řídké. V naší osadě bydlelo několik 
rodin s ateistickým světovým názorem. Po nějaké době 
jsem  také dospěl k názoru, že víra je  osobní záležitostí 
každého člověka, a proto jsem  ani moc nedbal na nábo
ženskou výchovu svých dětí. Neúčastnili jsm e se pravi
delně Mše svaté, nemodlili jsm e se společně. Oženil jsem 
se podruhé s ženou, která také nebyla vedena k Bohu. 
Začal jsem pít a zanedbával jsem  rodinu. Tento stav trval 
jedenáct let. I když jsem  takto hluboce klesl, vždy jsem  
prosil Matku Boží při náhodné návštěvě kostela o dar víry 
pro sebe, pro manželku a pro šest m ých dětí a také o dar 
změny našeho bydliště, abychom mohli pravidelně na
vštěvovat bohoslužby. Občas jsem  se také v této věci 
pomodlil svatý růženec, který jsem  nosil s sebou od svých 
15 let. Za zcela neuvěřitelných okolností jsm e obdrželi 
služební byt bez jakékoliv protekce, který splňoval naše 
přání. Systematická výuka náboženství byla pro děti vel
mi prospěšná (tehdy se nám narodilo sedmé dítě). Ze 
začátku jsem chodil na Mši svatou velmi nerad a noví 
známí v místě našeho bydliště m ě opět přivedli k pití. 
Tehdy také moc nescházelo k tomu, abych zradil svou 
manželku a zničil naši rodinu. Neposkvrněná mě však



chránila. S je jí pomocí zvláště skrze společnou rodinnou 
m odlitbu jsem  se přestal stýkat se svými známými, kteří 
mě naváděli k pití. Přestal jsem pít a kouřit. Nyní se 
modlíme společně každý den jeden desátek růžence a 
korunku k Božímu Milosrdenství. Vzorem pro nás je  
Matka Tereza a Jan Pavel II. Usilujeme stále o to, co nás 
vede k Pánu Bohu. Každý svůj problém svěřujeme Ne
poskvrněné. Nikdy však neprosíme o hmotné věci. Nej
častěji se modlíme za obrácení hříšníků, za rodiny, za 
záchranu nenarozených dětí, za řeholní a kněžská povo
lání, za zmírnění utrpení pro trpící, hladovějící a opu
štěné, za dar vzájemného pochopení a odpuštění v naší 
rodině, ve které jsou "mé" a "naše" děti.

Jednou během pouti do Vambeřic jsem pocítil velmi 
silně přítomnost Matky Boží, kterou od té doby pociťuji 
neustále. Všechno jsem  svěřil do je jí ochrany. Nevychá
zím z údivu, když se dívám na dary, které jsem obdržel 
zcela nezaslouženě. Všechno díky Neposkvrněné a skrze 
Ni

vděčný Emil

d o p i s y , v ’ , .y- o)denáru
Slatina n. Úpou

...Přála bych si, aby m é malé děti už od svých 
ranných kroků začali poznávat a také se pomalu  
přibližovat k živému Bohu, Ježíši Kristu a Panně 
Marii. Nem yslím  však jen  na své nejbližší, ale také 
na své všechny přátele, věřící a snažím se, aby se 
i ostatní lidé přibližovali k  živému Trojjedinému 
Bohu. Především si přeji, aby v každém srdci byl 
přemožen strach a byl nahrazen darem lásky, víry, 
naděje, přátelství, míru, pokoje a klidu, které jsou  
tolik potřebné v tak uspěchaném světě. Od té doby, 
co pravidelně odebírám váš časopis, cítím  ohrom
né změny k lepšímu, a to ja k  v sobě, tak i ve svém  
okolí. Pociťuji stále větší otevřenost k druhým  li
dem  a radost ze života. Proto vám tímto dopisem 
děkuji za probouzení důvěry v srdcích lid í a za 
dary, které těší nejen naši rodinu. Přeji vám také, 
a ť  stále větší počet lid í nachází v "Immaculatě" 
útěchu, k lid  a důvěru do dalších dnů života. Dále 
se budu snažit o vytváření pokoje, klidu a míru 
mezi všemi lidm i a tímto způsobem i k  obrácení 
stále většího počtu lid ík  živému Bohu Ježíši Kristu 
a růstu větší úcty a lásky k Panně Marii. Děkuji 
Vám za všechno.

Věra P.

Ruprechtov
Po d louhé době se m i d o sta lo  do  rukou  

p rv n í č ís lo  časop isu  'Im m aculata". Velm i 
m ne zau ja lo . D ěk u ji Bohu a  n a š í P an í, že  se 
konečně něco takového  za ča lo  vydáva t. S am a  
z v la s tn í zku šen osti vím , ja k  P a n n a  M aria  
dokáže  svo ji p řím lu vo u  p ln i t  n aše  prosby, 
k teré  vysílám e k P án u  J ežíš i. P ů sobím  v cha- 
r izm a tic k é  obnově a  ta  m á  ú p ln ě  s te jn ý  c íl  
ja k o  R y tířs tvo  N eposkvrněné. Cele se ode
v zd a t B ohu  a  N eposkvrn ěn é a  m ilo s ti, k te ré  
on i n a  n ás vy léva jí s i  n en ech a t p ro  sebe, a le  
d á v a t j e  druhým , k te ř í to  p o třeb u jí. V elm i 
r á d a  bych se s ta la  ry tířk o u  N eposkvrněné. 
P rosím  vás o za s lá n ť Z á zra č n é  m e d a ilk y ” a  
dip lom u  a  o za p sá n í m ého jm é n a  do  kn ih y  
v N iepokalanově.

Hanka

Z P R A V Ý
Lenin - příčina zia, je názvem nejnovější Knihy Pavla Morou- 

syho, ve které dokazuje, že "z Leninových chyb a metod pochá
zejí všechny hrůzy stalinovského režimu". Autor zvláště pod
trhuje Leninovu "obrovskou pýchu", kteráznecitlivělaúplnějeho 
svědomí.

("Fam. Chrét.", 411)

Významný japonský katolický spisovatel Šusaku Endó, 
píše ve své knize Matky: V podstatě pociťuji katolické nábo
ženství ne jako solo, ale jako symfonii... Uvěřil jsem kře
sťanství jen proto, že vidím, že dokáže pochopit celé lidstvo 
mnohem lépe než kterékoliv jiné náboženství

("Le Temps de lEg." 2/93)

Italský spisovatel Sergio Quinzio v rozhovoru pro "Mondo 
e Missione" (č.2/93) hledí s bolestí v srdci na tento svět, který 
se bouří proti Bohu. Kromě jiného říká: Ani obyvatelé východní 
Evropy, se kterými spojoval velké naděje papež, nejsou lepší 
křesťané než my. V těchto zemích je největší počet umělých 
potratů".

AIDS "odstranil desítky tvůrčích osobností" - píše newyorský 
týdeník "News Week" vdlouhém článku o AIDS a umění. Udána 
jsou četná jména filmařů, herců, tanečníků a skladatelů. "Určitý 
výzkum zjistil, že 60 % Pařížanů, kteří pracují jako novináři a 
umělci a zemřeli mezi 25 a 44 rokem života, byli obětmi AIDS.”

(KFam. Chrét,", l i  li)
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Všem dobrodincům, k te ří přispěli finančním darem na kry tí výrobních nákladů, vyjadřujeme
srdečné Pán Bůh zaplať.

VATIKANSKY ROZHLAS
vysílá pro Vás denně na středních vlnách 1 530 kHz a na krátkých vlnách 6 245 kHz (49m)
• česky v 5 15 hod. a v 1930 hod. • slovensky v 530 hod. a v 1945 hod.

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