


Milí čtenáři,
jsm e  velm i vděčni Pánu Bohu a 

Neposkvrněné za  Vás, k teříjakým ko
li způsobem podporujete toto tiskové  
apoštolské dílo. Jsm e vděčni za  Vaše 
m odlitby, dopisy, články, finanční 
podporu a také za  pom oc p ř i kol- 
portování našeho časopisu. Díky té
to V aší pomoci a ochraně Neposkvr
něné může "Immaculata" nadále vy
cházet. V  této souvislosti se Vám  
chceme také om luvit za  nedostatky, 
které vznikly v naší práci. Především  
za opožděné vydán í osmého čísla a za  
zpoždění, k teré vzniklo p ř i odesílání 
d ip lo m ů  a Z ázračn ých  m edailek  
těm, k teří se p řih lá sili do R ytířstva  
Neposkvrněné. Zároveň se om louvá
me čtenářům, kterým  jsm e  nestihli 
odepsat na jejich  dopisy. Příčiny to
hoto stavu  vidím e v tom, že celé dílo 
za tím  řídím e ze tř í různých m íst naší 
republiky. M ožnost osobního kontak
tu máme jen  o sobotách, protože bě
hem týdne se každý z  nás věnuje své
mu povolání. Proto jsm e  se rozhodli, 
že naši redakci přeneseme do centra 
M I v Brně. P rvn í číslo za  rok 1994 
vydáme, když Pán Bůh dá, j i ž  v cen
tru M I v Brně. Podrobnější informa
ce Vám sdělím e v p říštím  čísle.

Obracíme se také na Vás s pros
bou, abyste se podělili se všemi čtená

ři "Immaculaty" o to, co ve Vašem  
životě Pán Ježíš vykonal prostřed
nictvím  své neposkvrněné Maminky. 
K aždá milost, kterou nám Pán Bůh  
dává, není jen  pro nás, ale také i pro  
naše bratry, aby mohli načerpat více 
důvěry k Božímu m ilosrdenství a za 
čali více toužit po nalezení B oží lás
ky. V  době totality jsm e neměli mož
nosti psá t do novin a časopisů, a 
proto jsm e se ani nesnažili přenést 
své myšlenky na papír. N yní máme 
pocit, že už to ani nedokážeme a opět 
se nedělíme prostřednictvím  tisku  
o naše postřehy s jin ým i lidmi, i když 
tyto možnosti j i ž  máme. Pokusme se 
však o to a pak určitě v sobě objevíme 
ty zapom enuté talenty a budeme se 
moci vzájem ně obohacovat. S vé p ř í
spěvky, event. poděkování, posílejte 
na adresu Národního centra MI, Mi- 
noritská 1, Brno.

Velmi Vás také prosíme o m odlit
by, aby se celé dílo rozvíjelo nadále 
podle vůle Neposkvrněné, která je  
naprosto shodná s vů lí jejího Syna  
Ježíše K rista, aby se naše milovaná  
M am inka stala co nejdříve K rálov
nou všech lidských srdcí a každého 
zvlášt.

Vaše redakce



Radostný růženec
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9{ejdokp naCejší z  tvorů, co jich nesla země,

Ona první může ňci: Xristus žije ve mně!

'Křest an též  má povolání, 'Krista nésti světu.

■ Ať je  nám v  tom nápomocná Tanna z  la zaretu !

Z

Alžběta Tě pňm tala ceíá rozjásaná:

"Jaký. radost, přišla ke. mněM atka mého Tána!" 

Z eje  Ježíš  všude, s námi, není pochybností. 

Můžeme se stále těšit z  Jeho pňtomnosti.
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'Bůh 'li, Matko, svého Syna do náruče vCoží.

‘Ten z  nás učiní své bratry, miCé děti 'Boží.

Lidské ucho neslyšelo radostnější zprávu.

Andělé jdou s námi za  to vzdávat 'Bohu síávu.
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Svoje D ítě  nevykoupíš, Matko, holoubátky! 

Jenom na čas smíš si ho v z ít  je š tě  domů zpátky. 

Svatý stařec úradekjTi 'Božípřipomíná:

Z a spasení lidí podáš v  oběť svého Syna!
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1’roč způsobd Ježíš  bolest Matce, Josefovi, 

když na pouti se jim  ztra til?  - v  nebi jim  to poví: 

Aby pro ty ubožáky měli pochopení, 

kteň  o to nedbají, že J ežíšs  nimi není.

Květa KOTÁPIŠOVÁ



Maxmi lán  Maria  Kolbe
životopis - pokračování

Klášter Mugenzai no Sono vzbuzoval svou 
chudobou a apoštolskou aktivitou nadšení ná
vštěvníků. Častým jeho hostem byl metodi
stický pastor prof. František Yamaki, který 
překládal zdarma do japonštiny články pro 
japonského "Rytíře". Po létech vyznal: "Teo
reticky jsem znal ideál sv. Františka již velmi 
dobře, ale poprvé v životě jsem se setkal se 
skutečným františkánstvím u o. Kolbeho. A 
právě toto mě přivedlo do ovčince pravé Cír
kve." V roce 1936 navštívil japonský Niepo- 
kalanov P. Ignác Posadzy, generál Tovaryš
stva Ježíšova, který vyjádřil své dojmy takto: 
"Navštěvujeme všechny dílny a zařízení. 
Všude je rozmach v míře stejné jako v pol
ském Niepokalanově. Žasneme především 
nad tiskárnou. V průběhu šesti let vzniklo 
dílo, k teré může sehrát významnou roli 
v obrácení Japonska."

O. M axmilián přistupoval originálním 
způsobem k obrácení pohanů. Když přijel do 
Japonska, často slýchával: "Nejprve učte 
o Pánu Bohu a ne o Matce Boží. Když už je 
naučíte o Pánu Bohu, teprve potom mluvte 
o Matce Boží". Samozřejmě, že nezanedbá
val výklad celého katechismu, ale slovo "Ma
ria" nezmizlo z jeho úst ani z jeho článků, i 
když se obracel na pohany. O. Maxmilán 
věřil, že všechny milosti přicházejí skrze Ne
poskvrněnou, a proto Ona dá i milost obrá
cení, když se nějakým způsobem, buď skrze 
její obrázek anebo zmínkou o Ní podaří k Ní 
přivést duše. Chtěl také, jak řekl o. Orlich, 
ukázat všem misionářům, že nejúčinnější m i
sijní metoda je  působení skrze Neposkvrně
nou: toto bylo hlavním cílem jeho výpravy na 
Daleký východ.

O. Kolbe používal s oblibou ve své apo
štolské práci všechny možné prostředky. Byl 
přesvědčen, že chybné chápání Boží Prozře
telnosti vyvolává u mnohých nedostatečnou 
aktivitu, i když přece Pán Bůh dal člověku 
rozum a schopnosti, aby je používal. Jeho 
přístup k Japoncům oplýval láskou. Vážil si 
jejich národních zvyků, měl také úctu k  jejich 
státnímu zřízení. V náboženstvích, se kterými 
se tu setkal, v budhismu a šintoismu, viděl 
také prvky obsahující pravdu a tyto využíval 
za účelem evangelizace. Ochotně vedl dialog 
s bonzy, s kterými se spřátelil. Podle dopo
ručení papeže Pia XI. se staral o místní misijní 
kádry: v roce 1931 založil noviciát a v roce 
1936 otevřel malý seminář. Za hlavní prostře
dek k šíření víry považoval tisk. O japonském 
"Rytíři" Seibo no Kishi napsal v roce 1937: 
Přes nakupení mnoha těžkostí Neposkvrněná 
mu dovolila, aby během krátké doby šesti- 
násobně předstihl náklad nej známějších kato
lických časopisů v Japonsku. Bylo to proto, 
že se obrátil ne jako obvyklé jiné časopisy - 
ke katolíkům, ale k pohanům a nekatolíkům, 
kteří jej přijali ze začátku se zvědavostí a pak 
s podivnou sympatií. Nyní se mnoho z nich 
dočkalo milosti křtu." Svědčily pro to dopisy 
čtenářů. Proto také o. Maxmilán ze všech sil 
propagoval tento časopis a nešetřil penězi při 
jeho vydávání. Odtud také náklad tohoto ča
sopisu vzrostl z 10 tisíc při prvním vydání na 
63 500 výtisků v roce 1936.

O. Maxmilána nacházel velkou pomoc 
v řádových bratřích, kterých si vážil a použí
val k šíření díla Neposkvrněné. "Jsou to - 
napsal o. Kornel Czupryk, který v roce 1933 
převzal vedení japonského Niepokalanova,



aby usnadnil o. Kolbemu apoštolskou čin
nost - drahocenné perly. Jiní misionáři toto 
nemají a nám závidí. Jak krásně naši bratři 
v misiích pracují a jakou vydatnou pomoc 
v nich nachází kněz-misionář! Příklad jejich 
svatého, pokorného života, vůně ctností, se- 
bezápor, oběť, horlivost pro slávu Boží a spá
su duší všechny přitahuje. A přitom kolik je 
v nich iniciativy, svatého důvtipu, ener
gie...'^  takovými bratry, které máme v Nie- 
pokalanově, můžeme dobýt pro Krista nejen 
Japonsko, ale i celý svět". Všeobecné uznání 
si časem získali: br. Celestyn Moszynski 
(+1945), který se staral o japonské emigranty 
v Charbině a br. Zeno Zebrowski (+1982) 
ochránce chudobných, nejznámější evrop
ský misionář v Japonsku v posledních letech.

Jak velká byla oběť o. Maxmiliána a jeho 
spolubratrů, lze vyčíst z jeho dopisů. "V květ

nu jsme měli skoro každý den bonbonek, a 
v červnu, především v oktávu Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova jsem se účastnil utrpení jako 
nikdy doposud" (5.7.1931). "V noci a také i 
dnes sněhová bouře. Na tvář mi padal sníh, 
takže jsem si musel přikrýt celou hlavu, abych 
mohl spát. Kolem bratrů na půdě bylo bílo a 
v umývadlech husto. S radostí si o tom při 
snídani vyprávěli" (12.12.1931). "Již delší 
dobu trpím vředy: když jeden dozraje a 
praskne, začíná růst další. Dnes mě u mše sv. 
podepíral jeden bratr. Kvůli horečce se hůře 
pracuje". Nyní se blíží půlnoc... a já  čekám, 
abych otevřel bratřím bránu, kteří se vracejí 
z propagování "Rytíře" (23.12.1931). V roce 
1932 o. Maxmilián sliboval spolu s bratry, že 
půjde kdekoliv a přijme jakékoliv podmínky 
pro Neposkvrněnou.

O zdravotním stavu o. Maxmiliána v Ja
ponsku se dozvídáme od prof. Pavla Nagai, 
který navštívil Mugenzai no Sono v roce 
1935. Když zjistil velmi těžké postižení plic, 
nařídil mu bezpodmínečný odpočinek, na což 
mu odpověděl o. Maxmilián se smíchem, že 
ho již vyšetřovalo mnoho lékařů v Římě a 
v Polsku a že již deset let mu říkají stále totéž. 
Lékař žasl. O pacientovi si pomyslel: Tolik 
roků již pracuje pro Rytířstvo Neposkvrněné, 
objel půlku světa a nemoc, kterou v sobě nosí 
již přes deset let, neustupuje, ale ani nezhor
šuje jeho zdravotní stav. Je to opravdu případ, 
který nelze vysvětlit z lékařského hlediska: 
čtyři pětiny plic postižených tuberkulózou, 
které se skoro nepohybují a navíc stále vysoká 
teplota. Kdyby to byl normální nemocný, mu
sel by neustále ležet v posteli". Když o. Kolbe 
viděl údiv na tváři profesora, vytáhl růženec 
a řekl, že tajemstvím jeho síly je Neposkvrně
ná.

JiřiDomaňski



Jednou jsem nalezl v památníku mého pří
tele následující větu, kterou mu napsal vlast
noručně sv. Maxmilián Maria v roce 1938: 
"Stávej se každým dnem stále více vlastnic
tvím Neposkvrněné, v N í a skrze Ni Ježí
šovým a v Něm a skrze Něho Nebeského Otce 
a obětuj celý život pro to, abys toto štěstí 
přibližoval také svým bližním".

Skutečně takto nás učil v Niepokalanově 
o. Kolbe a toto říkal také všem členům Ry
tířstva Neposkvrněné (Ml) a také ostatním. 
Pokud chceme, aby působení Boha skrze Ne
poskvrněnou a také i naše odpověď Bohu 
skrze Neposkvrněnou přinesly požadovaný 
výsledek, t.j. abychom dosáhli znamenité sva
tosti, měli bychom se přiblížit kNeposkvrněné, 
odevzdat se Jí zcela a dokonale se s Ní sjed
notit.

V úkonu odevzdání se Neposkvr
něné v Ml každý prohlašuje slovy za
kladatele: "Neposkvrněná, Královno  
nebe a země....Já nehodný hříšník 
padám pokorně k tvým nohám, abys 
mě celého a úplně přijala za svou věc 
a za své vlastnictví a udělala se mnou, 
se všemi schopnostmi mé duše a mé
ho těla i s celým mým životem, sm rtí 
a věčností, cokoli se Ti zalíbí".

Sv. Maxmilián ujišťuje: "Kdo se 
odevzdá bezmezné Neposkvrněné, 
ten dosáhne v krátké době nejvyšší 
stupeň dokonalosti a p řič in í se o co 
možná největší slávu Boží. A proto 
všechno skrze Neposkvrněnou, v Ne
poskvrněné a pro Neposkvrněnou". 
"Nejdůležitější věcí je, aby Neposkvr
něná žila v naší duši, ovládla nás úpl
ně - naše myšlenky, vůli a řídila  
nás"...Být stále více vlastnictvím Ne
poskvrněné, "to je  naše celá filosofie", 
říkával členům Ml o. Kolbe. Podstatu 
odevzdání se Neposkvrněné spatřo
val o. Kolbe v každodenním plnění její 
vůle.

Sv. Maxmilián, jak vyznal kard. 
Stefan Wyszyňski, primas Polska, 
"narouboval do našeho života potřebu 

Přesvaté Matky, naučil nás přem ýšlet o Ní. 
Přes výhrady, které se někdy v duších probou
zely, jakoby násilím unášelk Ní". Strhnul Pol
sko až k odevzdání se Jí do otroctví lásky. 
Můžeme říci, že tak jako sv. apoštol Pavel učil 
křesťany žít skrze Krista a v Kristu, o. Kolbe 
sehrál podobnou úlohu v naší době, co se týká 
Panny Marie.

Chápeme sv. Pavla, když hlásal nutnost 
dokonalého sjednocení s Kristem, když chtěl 
všechny přivést k dokonalosti Kristově ("až by 
ve vás nabyl podoby Kristus" Gal. 4,19), když 
volal nadšen: "Žiji ovšem, ale to už nejsem já, 
ve mně žije Kristus" (Gal. 2,20). Kristus je 
vtěleným Bohem, je Cestou k Otci. On sám 
sebe nazval vinným kmenem a své věrné 
ratolestmi. Zdůrazňoval, že jako ratolesti má
me být spojeni s tím to vinným kmenem,



abychom přinášeli ovoce (srov.J15,4n) Z to
hoto důvodu jsme roubováni na Krista a ode
vzdáváme se mu zcela ve křtu svatém. Proto 
napsal Jan Pavel II. ve své první encyklice: 
"Církev chce sloužit tomu, aby každý člověk 
mohl nalézt Krista, aby Kristus mohl jít s kaž
dým v jeho životě", aby se stále mohlo usku
tečňovat a obnovovat sjednocení s Kristem.

Obtížněji chápeme zakladatele Ml. Zdů
razňování úcty k Neposkvrněné může vzbu
zovat podezření, že hlásal určitý marianis- 
mus, kde Kristovo místo obsadila Maria. Mno
ha lidem se zdá, že mariánská zbožnost 
o. Kolbeho komplikuje křesťanům život. V r. 
1935 se o. Kolbemu svěřil jeden bratr v Niepo- 
kalanově se svými problémy. Nemohl dát ve 
své duši dohromady, aby najednou miloval 
Ježíše a Marii. Kupř.:Jde před svatostánek, 
aby si popovídal s Ježíšem (od srdce k srdci), 
a najednou mu tane na mysli: "A kde je Maria, 
Ta bez které je těžko se k Ježíši přiblížit? 
Ona musí ode mne také něco obdržet. Já 
mám pro Ni žít, zcela se Jí obětovat, o Ní 
myslet". Zatímco on by chtěl" jenom jedno, 
milovat a ponořit se v něm".

Pokud jde o ten údajný marianismus o. Kol
beho, pak "hlubší proniknutí do jeho učení a 
praxe jasně dokazuje, že tato podezření je  
nutno radikálně odmítnout", jak řekl (v r. 1972) 
mariolog o. Ludvík Křupa. Cituje dvě věty sv. 
Maxmiliána, které výslovně svědčí, jak vždy 
dával Boha na první místo a všechno harmo
nicky spojoval ve shodě s plánem Božím: 
"Fantazie má sklony představovat pobožnosti 
stejného řádu, namísto aby je  představovala 
jako články řetězu podřízené jako prostředky 
k jedinému cíli: Trojedinému Bohu": "Neslou
žíme Bohu Otci a Pánu Ježíši, a Neposkvrně
né, ale Bohu Otci v Pánu Ježíši a skrze Pána 
Ježíše, a Pánu Ježíši v Neposkvrněné a skrze 
Neposkvrněnou". O. Kolbe vždy zdůrazňoval, 
že Neposkvrněná je přes svou velkou důs
tojnost a dokonalost pouze tvorem, ale právě 
pro svou důstojnost a úlohu v Boží ekonomii 
spásy nám pomáhá ve sjednocení s Bohem.

P ro b lé m , s e  k te rý m  s e  s v ě ř il je d e n  b ra tr  
o . M a x m iliá n o v i,  je  v íc e  rá z u  p s y c h o lo g ic k é h o

než dogmatického. "Pochází odtud - odpo
věděl o.Kolbe - že mícháš cit, pam ěť anebo 
chápání s vůlí. Pokud jen  naše vůle chce, aby 
všechno bylo ve shodě s Vůlí Boží, pak skrze 
toto se již  tak děje, i kdybychom toto nechá
pali, nepamatovali anebo necítili". Pouze Bůh 
může najednou přemýšlet o všem. Také pod
statou Boží lásky není cit, anebo myšlení, ale 
pouze plnění vůle Boží. A proto "pokud 
opravdu miluješ Pána Ježíše, pak toužíš 
především ve všem plnit Jeho vůli, t.j. i 
dostávat milosti takovým způsobem, jak si 
to On přeje", t.j. skrze Jeho Matku. Naše 
odevzdání se Neposkvrněné je také uzná
ním Ježíšovy vůle, který nám Ji dal za 
Matku, když umíral na kříži."

Jak máme postupovat v praxi? "Pokud 
chceš vždy plnit vůli Boží (tzn. vůli Ježíšovu 
anebo vůli Neposkvrněné), pak se zúčastňuj 
všech pobožností (schválených církví), které 
tě přitahují". Ano, právě proto, že jsme se 
zcela odevzdali Neposkvrněné, s větší odva
hou a svobodou i přes naši nehodnost se 
přibližujeme k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, 
k Eucharistii, k Bohu Otci, i když v těchto 
chvílích vůbec nemyslíme na Marii. "Nepro
jevíme také nedostatek úcty v bezprostředním 
svobodném obrácení se na Otce, pokud jsme 
Ježíšovi, ani na Ježíše, pokud jsme Mariini".

O.Křupa ukončil svou přednášku o cen
trální idei života 27. 8.1993 díla tvůrce Ml, 
kterou je úplné odevzdání se Neposkvrněné: 
"Z hlediska doktríny nelze si/. Maxmiliánovi 
nic namítnout. A kdyby se ještě  někomu zdály  
některé otázky nesrozumitelné anebo půso
b íc í neklid, určitou averzi anebo protest, pak  
a ť se podívá na jeho život." "Protože se každý 
strom pozná podle ovoce” (Lk6,44). Ovocem 
učení a působnosti sv. Maxmiliána je jeho 
Niepokalanov, "obrovské, velmi krásné a vel
m i šlechetné dílo " (jak napsal o. J. Bochenski, 
dominikán) a především on sám. Ti, kteří se 
s ním stýkali, svědčí, jak on, který se zcela 
odevzdal Neposkvrněné, ve všech projevech 
života viděl Boží ruku, jak Boží vůle byla pro 
něho zkouškou rytířskosti v těch nejtěžších 
situacích, jak se modlil zcela ponořen v Bohu.



Také Jan Pavel II., který stále usiluje o spojení 
každého člověka s Kristem, se zcela odevzdal 
Přesvaté Matce. Slova "Celý tvůj" vypsal ne
jen v erbu, ale i ve svém srdci a svém životě. 
V Paříži řekl (1.6.1980): "Každý katolík se J í  
odevzdává, aby se mohl více odevzdat Bo
hu". A v mariánské encyklice poukázal na 
postavu sv. Ludvíka Maria Grigniona z Mont- 
fortu, "který povzbuzuje křesťany k odevzdá
vání se Kristovi skrze Marii, protože vněm vidí 
účinný způsob věrného plnění závazku svaté
ho křtu v životě". A s radostí podtrhl-patrně i 
s ohledem na o. Kolbeho - že "také v sou
časnosti nechybí nové projevy této spirituality 
a pobožnosti." Počátkem roku 1990 se Svatý 
otec zřetelně odvolal na sv. Maxmiliána a

Vyzývám vás, drazí bratři, abyste nepřestávali uctívat 
Marii. Čím více žijeme a rosteme v důvěře, tím více 
nám Maria přibližuje nevystižitelné Kristovo bohatstve 
(Ef 3,8) a takto nám umožňuje stále lépe poznávat celou 
plnost naší důstojnosti a konečný smysl našeho povo
lání, protože jen Kristus "plně odhaluje člověka člověku 
samému" (Gaudium et. spes, 22).

V duchovním mateřství Mariině jsme byli přijati za 
syny v Synu, prvorozeném mezi mnoha bratry. Osvo
boďme se od toho, co nás omezuje, abychom vytvořili 
rodinu, skutečné lidské společenství, směřující ke své
mu poslednímu cíli - samotnému Bohu, který bude mít 
svrchovanou vládu nade vším (1Kor 15,28).

Maria v této adventní době třetího tisíciletí pomáhej 
svým dětem nacházet v Kristu cestu návratu do domova 
společného Otce.

Část proslovu Svatého Otce u příležitosti jeho návštěvy ve 
Fatiměvroce 1991

dokonce použil jeho slova: "Otevřme svá 
srdce Neposkvrněné, dovolme Jí vejít do
vnitř a odevzdejme Jí velkodušně svoje 
srdce, duši, tělo a sami sebe, bez váhání a 
bez omezení: odevzdejme se Jí zcela..., 
abychom byli jejími sluhy, jejími syny, aby
chom Jí patřili bezpodmínečně, a skrze 
toto odevzdání se, abychom se stávali Jí 
samotnou- žijící, mluvící a působící v tom
to světě".

Tato slova se mohou stát programem nejen 
pro Papežskou akademii Neposkvrněné, ke 
které se papež obracel bezprostředně ve 
svém proslovu, ale také pro každého z nás.

Rytíř Neposkvrněné

Skrze věky
Neposkvrněná opustila zemi, ale její život 

v duších se prohluboval stále více a více. Kdy
by mohly promluvit všechny duše, které zde 
na zemi byly anebo nyní jsou, vznikly by ne
sčetné tlusté svazky svědčící o působnosti N e
poskvrněné, něžné Matky duší vykoupených 
Nejsvětější Krví jejího Božského Syna. Tyto 
svazky by však obsahovaly pouze to, co bylo 
nějakou mimořádnou milostí, které si duše 
povšimly. Zatímco každá milost splývá na 
duše z rukou Prostřednice všech milostí. 
V každém okamžiku stále nové a nové milosti 
splývají na každou duši. Milosti osvícení ro
zumu, posílení vůle, povzbuzení k dobrému, 
milosti obyčejné a mimořádné, týkající se bez
prostředně života pozemského a posvěcení 
duše. Teprve při posledním soudu a v nebi 
uvidíme jak se něžně tato naše nebeská Ma
minka starala o každého z nás od samého 
počátku. Jak pečuje o každou duši, své dítě, 
aby je vychovávala podle vzoru Ježíšova, své
ho prvorozeného Dítěte, Pravzoru svatosti, - 
Bohočlověka

.sv. Maxmilián Maria Kolbe



M otto  :

"Vítězná od věků, vítězství 
svého ví, ž e  se  dočká i ve  
vzpurném srdci hornatých Čech."

Václav Renč 1956

NÁVRAT MATKY BOŽÍ 
DO NAŠÍ VLASTI

Namísto díků a pokorné oddanosti 
Matce Boží za dar svobody novému 
Československu v r. 1918, strhla roz
vášněná a svedená lůza 3. listopadu 
toho roku mariánský sloup na Staro
městském náměstí v Praze s heslem 
"Pryč od Vídně a pryč od Říma!" Poli
tičtí demagogové motivovali tuto 
urážku Panny Marie potřebou od
stranit symbol pobělohorské habs
burské poroby. Historická pravda je 
však jiná, poněvadž tato socha byla 
slavnostně instalována v r. 1652 jako 
projev vděčnosti naší Paní za záchra
nu Prahy předŠvédy vr. 1648.Krátký 
čas mezi oběma válkami i volnomy- 
šlenkářské proudy v mladém státě 
neumožnily včasnou nápravu této 
historické křivdy, která se tak neblaze

dotkla cítění věřících, zejména na Slo
vensku. Stejně neúspěšně byly ukon
čeny snahy o obnovu Mariánského 
sloupu únorem 1948.

Podnět k jeho obnově přišel z řad 
našich rodáků, žijících v USA, zejmé
na našich poúnorových exulantů, 
především dr. A. Stráneckého a dr. E. 
Petříka, žijícího dnes v Brně. V roce 
1953 opat Ambrož L. Ondrák, před
stavený opatství sv. Prokopa v Lisle 
u Chicaga, vyhlásil u příležitosti 900 
úmrtí sv. Prokopa v kostele Panny 
Marie Ustavičné Pomoci v New Yor
ku plán obnovit Mariánský sloup 
v Praze po osvobození Českosloven
ska od komunistické nadvlády. Zho
tovením sochy P. Marie byl Vatiká
nem pověřen italský umělec prof. 
Monteleone, který ji provedl v bělo- 
skvoucím carrarském mramoru. So



chu chtěl posvětit sám sv. Otec Pius 
XII, ale pro jeho onemocnění tak uči
nil kardinál Clemento Micara, který 
též vysvětil na biskupa našeho Dr. A. 
C. Stojana. Dne 22. května 1955 byla 
socha slavnostně uvítána v lislském 
opatství nejvýznamnějším čínským 
exulantem, kardinálem Tomášem 
Tienem, arcibiskupem pekinským, za 
účasti čelných představitelů Církve, 
vlády USA a mnoha tisíců našich kra
janů i uprchlíků z Československa. 
Zhotovení celého díla bylo financo
váno z darů tamnějších katolíků, pro
testantů i nevěřících a organizačně 
bylo zabezpečeno kardinálem Tom
kem, dnes předsedou celocírkevní 
evangelizace.

Před Pannou Marií v Lisle, tímto 
palladiem naší svobody, probíhaly 
neustále smírné pobožnosti za Čes
koslovensko a jeho vysvobození z ko
munistické tyranie. Matku Boží při
cházelo pozdravit bespočet význam
ných církevních i politických předsta
vitelů celého světa a mezi nimi zej
ména p. kardinál Beran, p. arcibiskup 
Vaňák, p. premiér Pithart a další. 
V neposlední řadě navštívil opatství 
v Lisle i primas český msgre Miloslav 
Vlk, který dal poté souhlas i proseb
nou žádost o převezení sochy P. Ma
rie do Prahy, kde bude přechodně 
umístěna ve strahovské bazilice, od
kud bude slavnostně přemístěna na 
okraj strahovských zahrad, aby od
tud vévodila Praze i celé naší republi

ce. V červenci 1992 navštívili naši kra
jané z Ameriky, Kanady i Austrálie 
Československo, aby na své pouti 
mariánskými svatyněmi Čech, Mora
vy a Slovenska poděkovali za svobo
du r. 1989 a sdělili radostnou zprávu, 
že není daleká doba, kdy bude odči
něna potupa, jíž se Matce Boží dostalo 
vr. 1918.

23. května 1993 po slavnostním 
rozloučení v Lisle byla socha P. Marie 
převezena lodí do Evropy, a v září 
tohoto roku byla v Praze uvítána celý 
národem. Po letech nevděku naší prv
ní republiky a těžkých morálních ra
nách 40 let komunistické poroby se 
tak dostalo Matce Boží odčinění Její 
urážky a v Ní té nejúčinnější duchov
ní opory našim zemím. Tím se naplní 
vpravdě prorocká slova pražského 
arcibiskupa, kardinála Kašpara, který 
v r. 1935 prohlásil: "Uražený Bůh, pro 
potupu Panny Marie bude usmířen 
teprve tehdá, až bude znovu vysta
věn barbarsky strženy sloup. A bojím 
se, že u nás nebude lépe, dokud ona 
hrozná pohana, učiněná Matce Vyku
pitele, Syna Božího, nebude tímto 
způsobem odčiněna".

Je proto nezbytné učinit z naší stra
ny vše pro to, abychom svými mo
dlitbami i peněžními dary a dobrými 
skutky poděkovali naší Paní za ná
vrat do naší vlasti a za přijetí všech 
darů, které nám neustále vyprošuje.

Dr. H. Fadrus



Svátost pom azání nemocných. llnZm.chvílid0'
N ejza jím avě jší 

štědrý večer jsem zažila také ve službě. Asi pě
taosmdesátiletá babička od rána jen leží a nemůže 
mluvit. Její o málo mladší sousedka z téhož pokoje za 
námi večer přijde na ošetřovnu a křičí: "Nezavoláte j í  
kněze?" Ona totiž křičela pořád, protože byla silně 
nedoslýchavá. Kolegyně j í  velmi hlasitě vysvětluje, že 
ta paní si to nepřála, že už dávno vystoupila z církve. 
Nedošlo nám, že tomu babička nerozuměla. Bylo to 
málo hlasitě řečeno. Běžela k umírající a křičela na ni: 
"Tak co, chcete, aby k vám přišel ten farář?" Šla jsem 
za ní a ke svému velkému překvapení vidím,jak sta
řenka otevře oči a odpoví:"Chcii". Přišel za chvíli. Po 
těch asi dvaatřiceti létech si pamatuji, že to bylo o půl 
deváté večer - tedy na Štědrý večer. Starý pan farář, 
který byl je jí příbuzný se nedůvěřivě zeptal: "Vy jste mě 

volala?" Babička odpověděla" "Ano, já-se-chci-vy-zpo- 
ví-dat!" Byla znovu přijata do církve a na Hod Boží ráno 
klidně a spokojeně odešla k Pánu Ježíši.

Za nějaký čas na vedlejším pokoji umírala jiná sta
řenka. Byla už napůl těla nehybná, jak j i  asi den před tím 
postihla mozková mrtvice. Nemohla mluvit a zdálo se, 
že nevnímá, co se j í  říká. Postel jsme j í  ohradili prknem, 
aby nespadla. Té jsme kněze zavolali, protože nás o to 
dříve žádala. Byl večer, když k ní přišel a udělil j í  sv. 
pomazání. Moje služba právě končila a když jsem o dva 
dny později nastoupila na odpolední, potkala jsem tu 
babičku na chodbě. Šla normálně, bez potíží a hlásila 
mi: Jdu si do koupelny. Vyndejte mi z postele to prkno, 
já ho musím přelézat!"

Další návštěva kněze - už jiného, protože starý pan 
farář mezitím zemřel - platila jiné stařence po mozkové 
příhodě. Ta už dva dny nemohla vůbec mluvit, jen 
vyrážela ze sebe nesrozumitelné zvuky a nám bylo 
trapně, že nerozumíme, co nám chce sdělit. Když kněz 
od ní odcházel, potkala jsem ho na chodbě. Řekl: "Ne
jdřív jsem se j í  zeptal, jak se j í  daří, co j i  bolí, ale ona jen 
houkala a nic j í  nebylo rozumět. Dal jsem j í  požehnání 
a ona se hned začala zřetelnými slovy zpovídat. Po 
rozhřešení zase řeč ztratila". Zemřela pak druhý den. 
Stejný případ se stal v Domově důchodců v Praze 
jednomu dědečkovi. To je jen několik příhod: bylo jich 
podobných víc, které jsem zažila. Snad někoho zbaví 
strachu z "posledního pomazání".

Ještě docela nedávno se této svátosti říkalo "Po
slední pomazání". Není proto ani divu, že mnoho lidí, 
kteří znali tuto svátost jen z názvu, mělo z "Posledního 
pomazání" strach. Mysleli si, že po "Posledním poma
zání musí každý hned zemřít. Dodnes se ještě mnozí 
lidé obávají přijmout tuto svátost. Jsou to převážně ti, 
kteří se nenaučili dívat na svůj pozemský život pouze 
jako na malou část svého života, který má své pokra
čování na věčnosti. Právě jim chce sdělit zdravotní 
sestra Marie postřehy ze svého života, které se pojí 
s přijetím svátosti pomazání nemocných. Když se mluví 
o svátosti pomazání nemocných, představuji si v duchu 
udýchaného svatého Petra, jak hledá Pána Ježíše a jde 
mu oznámit: "Pane, všichni Tě hledají!" Pán Ježíš to 
věděl i bez něho. A věděl, že ho budou hledat lidé - 
hla vně nemocní - v dalších stoletích. I ve dvacátém. Dal 
jim proto příležitost se s Ním setkat ve svátostech.

Paní Malá, asi osmdesátiletá, inteligentní, ležící té
měř nehybně už několik roků, mne jednoho dne, když 
jsem nastoupila na odpolední směnu, překvapila vydě
šeným výrazem očí a otázkou: "Sestřičko, neumřu?" 
Bylo na ní vidět, že za poslední dva dny se je jí stav 
nápadně zhoršil, ale podivila jsem se jejímu strachu. 
Vždyf se vlastně pro ni blížilo vysvobození z mnoha
letého utrpení. Prosila o návštěvu kněze. Fara byla hned 
naproti Domova důchodců, přišel tedy za chvilku. Když 
odcházel, vešla jsem k paní Malé a zase jsem byla 
překvapena. Tentokrát jejím klidem. "Ted už se budu 
jenom modlit, aby si mě Pán Ježíš vzal." Bylo na ní vidět,



Při organizování převozu so
chy Matky Boží z Lisle u Chi
caga do Prahy, o němž píše dr. 
Hubert Fadrus, se vyskytly ze 
strany některých katolických

in te lek tuá lů  angažujících se 
v ekumenickém hnutí, nám it
ky. Prý taková akce může být od 
našich bratří evangelíků špatně 
pochopena, uvidí v tom symbol 
habsburské rekatolizace atd.

Ekum enism us nelze budo
vat na lži. Jestli stále někdo 
opakuje, že zničený mariánský 
sloup na  Starom ěstském  ná
městí byl postaven na památku 
vítězství Habsburků na Bílé ho
ře, potom mu nelze ustupovat, 
nýbrž přesvědčit ho fakty o opa
ku. Fotografie sloupu dosud exi
stují, letopočet 1652 s věnová
ním císaře Ferdinanda III. na 
pam átku záchrany Prahy před 
švédskými vojsky je na nich jas
ně čitelný. O čem tady disku
tovat? O tom, že katolíci v zájmu 
ekumenismu by se měli v úctě 
k Matce Boží "krotit"?

Takový postoj nejen že není 
důstojný a poctivý, ale také ne- 
ekumenický. Vždyť jsou to sami 
protestanté, kdo dnes krok za 
krokem objevuje úžasnou hod
notu mariánského kultu! Stačí 
jen číst meditace převora komu
nity v Taizé Rogera Schutze ne

bo úvahy představené jedné ně
mecké protestantské řeholní 
komunity Baziley Schlingové, 
aby nezaujatý člověk pochopil, 
jakým obohacením a úžasným

duchovním objevem se stává 
Panna Maria pro ty protestan
ty, kteří postavili na první mís
to ve svém životě Ježíše Krista 
a Jeho Evangelium. Katolíci si 
musí položit se vší vážností 
otázku, jestli ekumenismem 
podle dekretu Druhého vati
kánského koncilu "Unitatis re- 
dintegratio" je ústup ze svých 
věroučných pozic a potlačování 
toho, co dle jejich zdání prote
stanty "dráždí", jako Euchari
stie, Matka Boží Neposkvrněná 
a papežský primát, nebo spíše 
podaná pomocná ruka upřímně 
a hluboce věřícím protestantům 
k tomu, aby pochopili úžasný 
Boží dar v podobě těchto tří du
chovních skutečností? Není tře
ba příliš důvtipu, aby věřící 
katolík poznal, že správná je ta  
druhá cesta. K tomu ho vede ne
jen jeho víra, ale také přirozený 
mravní cit. Na oplátku zase se 
mohou katolíci dát od prote
stantských bratří obdarovat je
jich úžasným vztahem k Boží
mu slovu, k Písmu svatému, a 
osvojit si tuto lásku k Pánu, 
promlouvajícímu skrze Bibli. 
Ostatně není v tom zároveň i



objevení Panny Marie? Vždyť co 
Ona říká ve svých zjeveních 
v Lurdech, ve Fatimě. Nic jiné
ho než že opakuje jinými slovy 
to, co říká Bůh v Písmu svatém. 
Modlitba, půst, láska k bližní
mu, ochota pomoci trpícím , 
ctnostný život.... , to vše zdů
razňují Bible i Panna Maria ve 
svých zjeveních, jež nečiní nic

třicetileté války i kdykoliv jin
dy, nýbrž naopak na straně 
těch, kteří se stalijejich obětmi: 
tisíců a miliónů bezejmenných 
prostých lidí...., těch, kteří ji 
vzývali, i těch, co ji odmítali. 
Ona vždycky byla a je Matkou 
všech.

Smír mezi lidmi a mír - to

jiného než že Boží Slovo napsa
né před dvěma tisíci roky aktu
alizuje pro tuto dobu konce dru
hého tisíciletí.

Jakékoliv "zapírání" Panny 
Marie (prý v zájmu ekumenis
mu) je ve skutečnosti zradou 
ekum en ism u . E kum enické 
smýšlení podle Druhého vati
kánského koncilu nás má na
opak vybízet, abychom to, co je 
nám drahé, uměli předložit dru
hým jako hodnotu. Zdůrazňuji 
"hodnotu", nikoli jako zbraň. 
Panna Maria Neposkvrněná a 
Nanebevzatá se nikdy neprosa
zovala silou a mocí zbraně. Bás
ník Václav Renč, od komunistů 
vězněný a v krim inále píšící 
svoji "Pražskou legendu" o str
ženém sloupu v Praze, klade 
Naší Paní do úst tato pravdivá 
slova: "Když cizácká vojska ple
nila zemi, já  nebyla s nimi...". 
Panna Maria nikdy nestála na 
straně zběsilých soldatesek za

jsou devizy Jejího poselství pro 
minulost, současnost i budouc
nost. Vinou se jako zlatá niť vše
mi Jejími poselstvími v Církvi 
uznaných zjeveních. Instalace 
sochy převezené z Lisle v zahra
dách strahovského kláštera a 
posléze - jak  pevně doufáme - i 
obnovení mariánského sloupu 
na  S tarom ěstském  nám ěstí 
v Praze se stanou symbolem 
smíření a odpuštění. Smíření 
českého národa s Bohem a smí
ření Cechů mezi sebou navzá
jem. To už není pouze ekume
nická myšlenka, nýbrž přímo 
univerzálně kristovská, přesa
hující hranice konfesí a oslovu
jící bytostně i ty, kdo nenáleží 
k žádné křesťanské denomina
ci, ale hledají Boha s upřímným 
srdcem. A každé upřímné srdce 
je blízké Jejímu Neposkvrněné
mu Srdci!

Dr. Radomír Malý



Konečně mám za 
sebou další z před
nášek, tentokrát z fi
losofie. V mnohém 
byla stejná jako ty 
ostatní, ale v mno
hém také jiná. Nutí 
mě vážně přemýšlet.
Ze prý je zvyk nosit 
na krku amulety a různé zázračné 
předměty a medailonky pouze po
zů sta tek  po našich pohanských 
předcích. Pro moderního člověka se 
nehodí v něco takového věřit, - řekl 
pan profesor a možná měl pravdu. 
Jenže když si představím, co všech
no se změnilo od té doby, co nosím 
na krku medailku Neposkvrněné 
Panny Marie! Najednou mám pocit, 
že svět zkrásněl. Všechno je lehčí, 
jasně jš í, veselejší. Mnoho neče
kaných lidí, věcí a skutků vstoupilo 
do mého života. Našla jsem přátele 
mezi křesťany, spoustu věcí jsem 
pochopila, našla jsem jistotu, zmize
ly problémy a starosti a na jejich 
m ísta přišla radost a štěstí...

Nebudu se přece chovat jako ně
jaký pohan a věřit v zázračnou sílu 
plíšku, který mám na krku. Všech
ny zvraty a změny v mém životě 
přičtu náhodě. V tomto okamžiku 
jsem se ale hluboce zmýlila a Panna 
M aria se zřejmě rozhodla, že mi můj 
omyl dokáže.

Odpadlo nám odpolední vyučová
ní, a protože bylo krásné počasí, ne

jela jsem domů, ale procházela jsem 
se po městě. Když už tedy jsem na 
tomhle konci města, zajdu do kaple 
sv. Anny v minoritském klášteře, 
kde by v tuto dobu měla být bo
hoslužba. Také skutečně byla a se
šlo se nás na ní asi 15 lidí. Po skon
čení mše jsem zůstala v kapli. Přes 
několik lavic seděly ještě dvě dívky, 
zřejmě také studentky. Modlily 
jsme se. Po chvíli přišel jeden b ratr 
a řekl nám, že musí kapli zamknout, 
ale že nás pustí do kostela, který je 
také při klášteře a který je přes tý
den pro veřejnost uzavřen. Při cestě 
po klášterních chodbách, po kterých 
nás bratr prováděl a vyprávěl o his
torii kláštera, jsme se stačily my tři, 
skutečně studentky, seznámit. A 
pak jsme vchodem, kterým chodí 
pouze kněží, vstoupili do nádherné
ho barokního kostela. Ocitly jsme se 
přímo před oltářem, na němž byla 
vyobrazena P anna M aria držící 
v náručí svého ukřižovaného Syna. 
Nešly jsme dál, poklekly jsme před 
oltářem, v prostoru, kterýjsem vždy 
považovala za nedostupný pro oby
čejného věřícího. Snad díky té blíz-



kosti oltáre, cítily jsme silně i blíz
kost Boha. Samy v kostele klečí před 
oltářem tři dívky, které se sezná
mily před pár minutami, nahlas še 
modlí a děkují Pánu. Jejich spojená 
srdce touží po lásce. Rozumějí si. 
Pak jsme vyšly z kostela. Dalo nám 
to sice trochu práce, než jsme se 
propletly klášterními chodbami, ale 
teď stojíme před klášterem a nech
ceme se loučit. Vždyť nám bylo spo
lečně tak  krásně! A najednou si 
vzpomeneme. Zrovna dnes, tak jako 
každý týden, pořádají studenti ne
daleko odtud křesťanské shromáž
dění. Ještě jsme tam nikdy nebyly. 
Ne? Tak na co čekáme? Také zde 
jsme našly nádhernou atmosféru. 
Úsměvy, písničky o Boží lásce, osob
ní svědectví o víře, čtení z Bible. To

vše s humorem a radostí. Strávily 
jsme zde nezapomenutelné chvíle. 
I to však skončilo, ale hlavní je, že 
víme, kam se můžeme vracet. Po 
cestě domů bilancuji dnešní den. 
Přemýšlím, jak  se to vlastně stalo. 
Noví přátelé, nové a krásné zážitky, 
naděje a radost. To je zvláštní, mys
lím si, že jsem zrovna dnes nemu
sela do školyt šla do kaple a zůstala 
v ní po mši. Ze právě dnes šly moje 
dvě nové přítelkyně stejnou cestou, 
že jsme si tolik rozuměly... Vždyť já  
jsem dnes přece nechtěla nikam jít, 
chtěla jsem zůstat doma! Nějak moc 
krásných náhod najednou! Náhoda? 
Na krku se mi houpá nenápadný 
medailonek. Neposkvrněná Panno 
Maria, ochraňuj mě a pomoz mi, 
abych byla vytrvalá ve své víře. Čas
to jsem se takto modlila. A vím, že 
Ona mé prosby slyší a plní je. V tu 
chvíli jsem si také uvědomila, že zá
zračná síla této medailky není v tom 
kovovém plíšku, ale v příslibu, který 
dala Panna Maria sv. Kateřině La- 
bouré, že "osoby, které budou tuto 
medailku nosit, dostanou veliké mi
losti. A přehojné milosti obdrží ty 
osoby, které ji budou nosit s důvěrou 
na krku".

Možná, se nehodím do téhle do
by. Ale já  věřím, že medailka Ne
poskvrněné Panny Marie je skuteč
ně zázračná a že toho, kdo ji má na 
krku, Panna Maria nikdy nenechá 
prosit zbytečně.

s.š.



(pokračování z  min. čísla) 
Studentské známosti trvají vět

šinou dlouho. Jsou možné při veli
ké disciplíně, protože slabost je 
veliká. S tím musí oba počítat, 
když chtějí postavit solidní zákla
dy budoucí manželské jednoty. 
Jednou z hlavních zásad v období 
známosti je modlitba a časté přijí
mání svátostí. Důležité je stálé 
úsilí o čistotu, které spočívá ve 
vyhýbání se neslušným filmům, 
časopisům, módě apod. Nejtěž
ším problémem je ovládnutí vlast
ních myšlenek. Žádný člověk ne
může přestat přemýšlet. Je proto 
třeba usilovat o to, aby se my
šlenky zabývaly čistými obrazy. 
K tomu velmi napomáhá modlitba 
růžence, protože při modlitbě rů
žence se myšlenky zabývají obra
zy ze života Ježíše a Panny Marie 
podobně jako ve filmu a zůstávají 
čisté a svaté. Nápor neslušných 
obrazů můžeme potlačit nebo vy
loučit svatými obrazy, podobně ja
ko se vyměňuje film. Dlouholetá 
křesťanská tradice nás učí, že zů
staneme čistí, když se vyhneme 
nečistým příležitostem. Důležité 
je, jak se zachováme, když se 
objeví příležitost ke hříchu. Zále
ží pouze na nás, zdali podlehne
me, anebo zv ítěz ím e . M nozí 
rodiče dovolí svým dcerám jet na 
výlet spolu s chlapcem. Je to stej
né jako hození svého dítěte do 
propasti. Křesťané nedovolí ani 
synovi jet spolu s děvčetem na 
výlet, protože i on musí zůstat čis
tý. M orální hodnota děvčete i 
chlapce je stejná. Pro oba je ne
bezpečné, když jdou spolu do sta
nu anebo do světnice bez třetí 
osoby. Život v čistotě je nejlepší 
ochranou před pohlavními choro
bami a také před neřestmi.

1 .
Vícekrát jsem se s nimi setkal. Byla to 

vážná známost. Pozval jsem je na návště
vu. Oba pozvání přijali. Při prvním rozho
voru jsem jim řekl:

- Nevím, ja k  jste  dosud spolu chodili. Od 
dnešního dne choďte spolu bez líbání. 
Když budete chtít zvážit oprávněnost této 
rady, přijďte s i se mnou o tom popovídat, 
ale každý zvlášť. Chlapec si chtěl o tom 
popovídat hned. Domluvili jsme se na 
další den. Vyprávěl mi, jak si představuje 
své manželství. Přál si, aby jeho manželka 
byla doma, aby jen on vydělával na rodi
nu... To se mu také později v manželství 
splnilo. Dívka přišla na třetí den. S povz
dechem vyjadřujícím úlevu začala:

- Naše situace je  zachráněná. Právě 
v těchto dnech jsem měla v úmyslu podvo
lit se jeho přání. Chtěl m ít se mnou poměr. 
Po našem rozhovoru jsme se dohodli, že 
budeme spolu chodit bez líbání!

Vzali se a jsou šťastní. Jeden za druhé
ho pociťuje odpovědnost... Nyní mají již 
více dětí. Po několika létech manželství se 
přiznala před manželem.



- Dny od prvního rozhovoru u vás až do 
svatby byly ty nejkrásnější v mém životě.

Toto je příběh jednoho chlapce a děvče
te, který je názorným příkladem nevědo
mosti a nepoznání jejich vzájemné po
vahy. Oba se měli upřímně rádi. Líbání je 
přivedlo k tomu, že se k ní začal chovat 
jako ke zvířeti a ne jako ke člověku. Ona, 
aniž si to uvědomovala, ho sváděla líbá
ním namísto toho, aby byla jeho andělem 
strážným. Kdyby chlapci věděli, jak jsou 
děvčata duševně zlomená předmanžel
skými sexuálními styky, ani jeden by to 
nepřipustil. Kdyby zase děvčata věděla, 
jak je pro chlapce těžké oddělit líbání od 
sexuálního styku, pak by ochotně oběto
vala pro budoucí manžely a společné 
štěstí líbání před manželstvím.

2 .
Dívka se svěřila mamince svého chlap

ce, že chce mít s ní poměr před svatbou. 
Matka se nezastala syna, ale své budoucí 
nevěsty. Poslala je ke mně. Poprosil jsem 
je, aby v budoucnu chodili spolu bez líbá
ní. Vzali se. Po určitém čase manželského 
života se přiznala.

- Dokud jsm e spolu chodili, nechtěla 
jsem  s i odříci líbání. Nyní, když jsem  pro
vdaná, již  vím, jak  je  těžko oddělit líbání 
od pohlavního styku!

Aby se mohli v klidu setkávat, dívka 
musí uvěřit, že chlapec je velmi slabý v ob
lasti čistoty a že je ho třeba chránit zdr
ženlivostí od líbání až do svatby.

3.
Znal jsem ji již několik let. Od přátel jsem 

se dověděl, že má vážnou známost. Když 
jsem se s ní setkal, řekl jsem jí:

- Slyšel jsem, že chodíš s chlapcem.
- Ano!
- Nechtěla bys mě někdy navštívit, aby

chom si spolu popovídali?
- Ano, chci!
Dohodli jsme se na setkání. Přišla přes

ně podle dohody.

- Chlapec je  m i velmi oddaný. 
I já  jemu. Chodíme spolu již  něko
lik měsíců! Dohodli jsm e se již  na 
termínu svatby!

- Líbáte se?
- Ano!
- Projevujete s i něžnosti?
- Ano!
- Vzrušují tě tyto něžnosti?
- Ano!
- Měli jste už pohlavní styk?
-N e !
- Přestaň se s ním líbat, abys 

mu nepodlehla a pak netrpěla! 
upozornil jsem ji. Pak jsem jí vy
světlil fyziologii manželského se- 
bedarování. Pochopila, že je nut
né chodit se svým chlapcem bez 
líbání až do svatby. Poprosil jsem 
ji, aby sama připravila chlapce na 
manželský život, aby mu slíbila 
rovnoprávnost a spontánnost 
v manželství, a psychicky ho pod
pořila. Svůj slib splnila. Chlapec 
také souhlasil s chozením bez lí
bání. Vzali se. Jsou radostí jeden 
druhému jak i svým blízkým.

4.
Dívka dospívala. Začala chodit 

s chlapcem. Setkávali se skoro 
každý den. Zeptal jsem se jí:

- Líbáte se?
- Ano!
- Líbáte se a víc nic?
- Ano!
- Skonči s tím líbáním, abys pak 

netrpěla!
Objasnil jsem jí fyziologii man

želského života. Uvěřila a upo
slechla. Byla velmi překvapená, 
že s chozením bez líbání souhla
sil i její budoucí manžel. Její kole
gyně se jí vysm ála , když se 
dověděla, že chodí spolu bez líbá
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ní. Zanedlouho jedna přítelkyně 
podotkla:

- Vy dva se máte stále více rádi!
To je příklad, jak roste zdravá,

snoubenecká láska. I jiní postřeh
nou je jí růst.

5.
Před několika léty po přednáš

ce o vztazích mladých lidí, kterou 
jsem měl v jednom městě, přišla 
za mnou jedna žena.

Hned na začátku mi řekla:
- Moje kolegyně je  ještě  svo

bodná. Z lobí se na vás, protože 
js te  m luvil o známosti bez líbání.

Řekla, že to nemůže přijmout!
- Jak dlouho s tím chlapcem  

chodí? - zeptal jsem  se.
- Dva roky.- odpověděla.
K rozhovoru jsem nepozval dív

ku, ale chlapce, Řekl jsem mu, jak 
je dívka ponižována každým po
hlavním stykem mezi nimi. Nevě
děl jsem, jak zareagují. Pak přišla 
ona, aby si se mnou popovídala.

- Do svatby chceme chodit spo
lu bez pohlavních styků a bez líbá
ní. zněl chlapcův návrh, který ji 
velmi potěšil, protože byla vycho
vávána ve věřící rodině. Pohlavní

styky s ním jí jistě způsobovaly psychické 
otřesy. Po nějakém čase chlapec navrhl, 
aby se vzali. To také učinili.

6.
Delší dobu jsem ji připravoval na choze

ní s chlapcem. Když pak začala vážně 
chodit s chlapcem, přišli za mnou oba. 
Hned jsem se s nimi dohodl, že v bu
doucnu budou chodit spolu bez líbání. Za 
několik týdnů jsem je potkal a zeptal jsem 
se:

- Chodíte spolu, jak  jsme se dohodli?
- Trochu ano a trochu ne.
Znovu jsem je pozval k rozhovoru. Přišli 

a slíbili mi, že uposlechnou. Pokračoval 
jsem v přípravě na manželství. Několik 
dnů po svatbě mi řekla, že se mají stále 
více rádi. Vzali se a v radostném darování 
se činí šťastným jeden druhého. Pro obdo
bí známosti stále platí staré latinské příslo
ví. Numquamsolus cum sola, to znamená. 
Nikdy sám s tou, která je sama. A proto 
kdykoliv se dva mladí setkají, měl by být 
s nimi třetí, přítel anebo přítelkyně! Anebo 
by se měli setkávat natakovém místě, kde 
nejsou sami. Když se mladí budou řídit 
tímto příslovím, budou zajisté šťastní ne
jen v době známosti, ale i později v man
želství.

Pozn. red.: L ibán ím  si d va  zam iloan í vy jad řu jí ješ tě  navíc touhu po b ližším  tě lesném  spojení. N eom ezí 
se pouze na  do tek  rtů, a le  sna ž í se o h lubší s tyk  se s lizn ic i ústn í du tiny a  jazyka. Tento druh libán í 
zákon itě  vyvo lává  sexuá ln í vz ru šen í a vede k p lném u darován í se - duševním u i tě lesném u, což je 
dobré m ezi m užem  a ženou, k te ří ž ijí v  řádném  m anželském  svazku.



Modlit6a chlapce, za svou dívku! ‘Modíitfia dívku za svého chlapce!

'Bože, prosím Tě za  svoje děvče - moji 
Budoucí manžeCku. Dej, ahy mi andčí 
strážný pomáhal po ceCou do6u naší 
známosti, a6y Tvoje íáska rostía v  na
šich srdcích a a6y pokračovala v  man
že ls tv í radostným darováním nového 
života. O to Tě prosím skrze ‘Krista 
našeho Tána.

Amen.

Bože, prosím Tě za  svého chlapce - Bu
doucího m anžela . UděC mu dar  
moudrosti, aSy skrze naši známost v  nás 
rostía vzájemná úcta a Tvoje Cáskfl se 
stále zvětšovala, když radostným daro
váním se vzbudíme nový život. O to Tě 
prosím skrze Krista našeho ‘Pána.

Amen.
podle stejnojmenné knížky od V. FrkinaMa se

Víme, že i v samotné 
katolické církvi je  mnoho 
těch, kdo nesouhlasí s je 
jím  důsledným , pevným 
stanoviskem v některých 
morálních otázkách, zvlá
ště pokud se týká m ani
pulace s lidským životem.
Mnozí z těch, kdo se k  cír
kvi formálně hlásí, a to i 
z řad  teologů, k teří pro
padli tomuto světu a jeho 
svodům, by církevní učení v tomto bodě 
nejraději otevřeně napadli a zavrhli.

Ale díky stálosti, jasnosti a pevnosti 
h lásán í nauky samotným Svatým Ot
cem a ostatním i biskupy si to nemohou 
dovolit, chtějí-li být dál považováni za 
katolíky. Nejen teologové sami, ale i 
obyčejní věřící naštěstí stále vědí a cítí, 
že kdo by přímo napadl učení církve 
v kterém koli bodě, stavěl by si mimo ni 
a stal by se jejím  nepřítelem . Toto jasné 
vědomí je  církvi velkou pomocí. Její uče
ní je  proto stále nedobytnou pevností. 
Nelze jej zatím  rozvrátit zevnitř, lze ho 
pouze nenápadně podkopávat.

Ja k  se to dělá? Jedním  ze způsobů je 
kritizování církve za to, že se příliš za

bývá morálkou a obhajuje své učení. 
Měla by prý raději h lása t K rista, šířit 
lásku k němu a  ne se stále brán it proti 
nepřátelům . (Jako by láska ke Kristu 
nebyla sam a součástí morálky.) Ano, by
lo by krásné, kdyby se církev nem usela 
stále hájit, ale to by se dalo uskutečnit, 
kdyby ji nikdo soustavně nenapadal a 
nesnažil sejí škodit. Skutečná situace je 
právě opačná, a tak  je obranná pozice 
církve nutná: je jí zkrátka vnucena. Tak 
je to i s různými reformami ve smyslu 
decentralizace, po nichž někteří volají a 
které církev zatím nechce uskutečnit. 
Taková uvolnění jako například volby 
biskupů přímo v diecézích místo jejich 
jmenování papežem a podobně by snad 
mohly církvi prospět, ale jen za před
pokladu, že by je nikdo nechtěl zneu



žít k rozvrácení její jednoty.
Když si toto uvědomíme, stačí nám už jen 

sledovat, koho obviňují různí kritici z toho, že 
jsou oficiální církevní místa příliš konzerva
tivní, že nechtějí nechat "zavanout nového du
cha". Zda obviňují nepřátele, nebo předsta
vené církve.

Typickou ukázkou tohoto stavu je napří
klad kritika církve za to, že se příliš zabývá 
sexuální morálkou a příliš často mluví o zále
žitostech kolem plození dětí. Jako duchovní 
instituce by se prý měla zabývat spíše věcmi 
duchovními, ne stále lidským tělem, zvlášť 
těmi jeho částmi, které slouží k rozmnožování: 
to ať si lidé řeší sami.

Je velmi zajímavé, že právě tím, kdo ještě 
včera kritizovali církev za to, že se bojí mluvit 
o těchto tělesných záležitostech, jakoby se na
jednou sami tělesnosti štítili. Kdo církvi vytý
kali, že je příliš povznesena nad obyčejné lidi 
a jejich všední problémy, najednou se pohor
šují, když ji vidí, jak se jimi zabývá a mluví 
o nich. Proč nekritizují materialisty, kteří ne
dovedou mluvit o ničem jiném než o uspo
kojování potřeb a žádostí těla?

Církev mluví jasně: Rozhodující pro život 
je sféra duchovní. Je třeba žít duchovně, ne 
tělesně. Ale právě proto je nutné tělo duchem

ovládat. Tělesná hnutí uvést 
do určitých mezí, aby i tělo 
sloužilo duchovní stránce 
člověka. Abychom však tě
lesnost až příliš nepotlačova
li, ani ji příliš neuvolňovali, 
musíme ony meze znát. Čím 
méně je lidé znají a uznávají, 
tím víc je potřeba příslušné 
normy hlásat a hájit. Protože 
nejen samotný duch, ale i tělo 
se může stát překážkou du
chovního rozvoje. Ovládnu
té tělo se naopak stává jeho 
pomocným motorem.

Ti, kdo kritizují pevné po
stoje církve, činí to prý v jejím 
zájmu - aby si uvědomila své 

chyby. Sami o sobě se domnívají, že to s církví 
myslí dobře, nebo to alespoň říkají. Jistě nema
jí všichni zlou vůli. Proto také církvi vytýkají, 
že nejde s dobou, nepřizpůsobuje se jejím po
třebám.

Ale což není poměrně časté připomínání 
mravních norem týkajících se sexuality a plo
zení reakcí na současné dění ve světě, na sku
tečnost, že i mnozí katolíci jsou v těchto věcech 
ovlivněni novou pohanskou ideologií požit
kářství, svévole, pohodlností? A přece zde cír
kev jedná s m oudrou umírněností. Jsme-li ně
čeho opravdu přesyceni, nejsou to zmínky 
o sexualitě ze strany církve, ale propagování 
nevázanosti v partnerských, sexuálních i ro
dičovských vztazích, které se na nás deno- 
denně valí z oficiálních sdělovacích prostřed
ků i odjinud. A tomu by se snad neměl klást 
odpor?

Kdo bude hájit morálku, nebude-li to činit 
církev? Soustavně a vytrvale nikdo. Z toho 
vyplývá, že komu vadí církevní obhajoba 
mravního systému, tomu vadí jeho obrana 
zásadně. Vadí mu tedy samotná mravnost.

V.Cigánek



JE SMRT HROZNÁ f
Mnozí z nás se nedokážou dívat na smrt z hlediska viry. Máme 
ze smrti strach. Je to strach vrozený. Bůh nám však dává sílu  
přemoci tento strach, když žijeme v m ilosti posvěcující a 
uvědomujeme si, že smrt je pro člověka smířeného s Bohem  
jen přechodem k dalšímu životu - životu věčnému. Přirozený 
strach ze smrti nám často nedovoluje ani o smrti přemýšlet, 
brání nám mluvit o smrti s těmi, kteří se na ni chystají. Takto 
zůstává často mnoho nevypovězeného. Jsou to někdy věci 
důležité, které mohou rozhodnout o věčném životě anebo 
věčném zavržení.

3. rijna t.r. jsme si připomněli první 
výročí smrti horlivého rytíře Neposkvrně
né Clemense Maria Märze, o kterém jsme 
se již zmiňovali ve 4. čísle "Immaculaty". 
S laskavým svolením Clemensovy man
želky zveřejňujeme část jejího dopisu, ve 
kterém popisuje Clemensovy poslední 
chvíle v jeho pozemském životě. Doufá
me, že tento dopis pomůže mnohým pře
konat přirozený strach ze smrti.

...Počátkem července si začal Cle- 
mens stěžovat na silné píchání na plí
cích. 9. července byl odeslán na kliniku 
Roberta Kocha s předběžnou diagnozou: 
"Zánětpohrudnice". Pro naši rodinu začal 
již  v té době nový životní rytmus, který 
trval po celé týdny až do jeho smrti a nyní 
nám poněkud schází. Denně kolem 1630 
jsem jezdila s dcerou Reginou do ne
mocnice a zůstávala jsem tam většinou 
do 1900' Často přicházeli s námi naši 
synové Jan a Christian. Skoro každý ví
kend jsme brali Clemense domů. Třikrát 
byl u nás téměř po celý týden. Každo
denní návštěvy v nemocnici a dny, bě

hem nichž mohl být Clemens u nás doma 
se staly během doby stálými body našeho 
i jeho života.

Již na základě prvních vyšetření jsme 
se mohli domnívat, že se jedná o mno
hem těžší nález než jsme očekávali. 20. 
července vyšetřování skončilo. Nynější 
diagnóza zněla: "Rakovina -  mnohočet- 
né tumory pohrudnice postihující i ját
ra".

Při takovém nálezu byla operace ne
možná. Lékaři se mohli jen pokusit při
brzdit celý proces pomocí chemoterapie. 
Již tehdy jsme všichni věděli, že přichá
zejí chvíle, jejíž režie nespočívala v na
šich rukou.

Dne 25. července jsme slavili 48. Cle
mensovy narozeniny. Za dva dny byla 
zahájena chemoterapie. Dne 8. srpna 
slavil Clemensův bratr Klaus Peter spolu 
s námi a dětmi bohoslužby u příležitosti 
22. výročí naší svatby. V souvislosti s tím 
udělil Clemensovi svátost nemocných. 
Chemoterapie sice relativně Clemense



dopoledne trochu odpočinul, do
mníval se, že by si neměl dovolit 
pořádně spát, neboť měl starost 
o to, že se už neprobudí. Odpo
ledne dostal horečku, pak se obje
vila dušnost. Sám prosil, abychom 
ho zavezli do nemocnice, kde by 
se mu snad mohlo poněkud ulevit. 
Požádala jsem o převoz nemoc
ného a je li jsme do nemocnice, 
kde se lékaři snažili stabilizovat 
jeho zdravotní stav pomocí kyslí
ku a injekcí. Kolem 1730 přijeli do 
nemocnice Christian s Reginou. 
Clemens měl z této návštěvy vel
kou radost. Ptal se Christiana, jak  
dopadl tenisový turnaj, jehož se 
zúčastnil odpoledne a zajímal se 
o všechno. Když se s dětmi rozlou
čil, kynul jim  tak dlouho, dokud se 
dveře nezavřely. Zůstala jsem  
u Clemense a chtěla jsem tuto noc 
strávit v nemocnici. Clemens byl 
hodně rozrušen, stále spal a jen 
občas bděl.

posílila, avšak nemohla již  zastavit cho
robný proces. Nová vyšetření v polovině 
září ukázala, že se mezitím vytvořily me
tastázy na plících a na ledvinách. Lékaři 
přerušili chemoterapii a pokusili se pomo
cí transfuzí krve a infuzí stabilizovat jeho 
celkový zdravotní stav. 3. října byla znovu 
sobota. Dopravili jsme Clemense na ví
kend domů. Až do 1430 probíhal tento den 
zdánlivě jako všechny ostatní. Avšak Cle
mens byl trochu neklidnější než obyčej
ně. Stále hovořil o smrti. Již ráno, když 
jsme přišli k nám domů, projevil radost, že 
je  doma, protože zde chtěl umřít. Když si

Kolem 2100 se probudil a řekl 
mi: "Již to končí".

Nejprve jsem tomu nechtěla věřit a 
zeptala jsem se:

"Cítíš to?"

On řekl: "Ano".

Ptala jsem se: "Máme se tedy modlit?" 

Přitakal.

A tak jsme se modlili "Otče náš", 
"Zdrávas Maria" a "Maria pomoz, přišel 
čas".



Vyslovoval se mnou všechno klidně a 
důrazně normálním hlasem. Po modlitbě 
mě pověřil, abych od něj všechny pozdra
vila.

Pak řekl: "Odpusťte mi všechno. Bolí 
mě, že vás tak všechny ponechávám. 
Teď musíte dát do pořádku mé věci. 
Vlastně všechno jsem chtěl ještě uspo
řádat". Podíval se na hodiny.

"Dnes je  3. října. Tento den bude od 
této chvíle naším dnem. Den, který nás 
bude mocně navzájem spojovat." Roz
loučil se se mnou: "Mám tě velmi rád, 
moje dobrá. Bolí mě, že budeš muset 
znovu dělat všechno sama."

Řekla jsem mu: "Když budeš u Pána 
Boha a já  tě zavolám, tak mi pomáhej a 
stůj při mně".

Pak znovu hovořil: "Víš, já  se těším. 
Těším se na to, co mě očekává. S napě
tím čekám na setkání s otcem Kolbem".

Na to jsem mu řekla: "Určitě už na tebe 
čeká a pomůže ti".

Pak řekl téměř s údivem: "Nikdy bych 
nepomyslel, že umírání je  tak jednodu
ché. Je to jako..." Nemohl najít patřičné 
slovo a s veselostí ho hledal. Pokoušela 
jsem se mu pomoci: "Jako křest?"

"Ne. Mnohem jednodušší!"

Jako mše?

Ale ne. Ještě jednodušší.

Jako před operací? Jako narkóza ? -

Ano, teď to máme. Je to jako narkóza!

Pak znovu začal: "Ale neuložte mě na 
ruckmarsdorfském hřbitově, kde bych byl

sám. Chci být přece úplně blízko vás".

Ano. Přijdeš tam, kde také my bude
me."

Pak poprosil: "Drž mě pevně!"

Držela jsem ho pevně a položila jsem 
svou tvář na jeho. Pak mě rukou odsunul 
a řekl: "Tak ne. Chci tě přece vidět, dokud 
to ještě mohu".

Řekla jsem mu: "Nenamáhej se tak. 
Budu se dále modlit a ty můžeš klidně 
zesnout a jí t  k Bohu."

Tak jsem se modlila za umírající a sv. 
růženec. Určitou dobu hleděl ještě na 
mne, pak zavřel oči a usnul. Jeho dech 
byl povrchnější. Asi po 8 minutách zemřel 
klidně bez jakéhokoliv smrtelného zápa
su.

Chystala jsem se odjet domů autem. 
Zdravotní sestry mě nechtěly pustit, pro
tože si myslely, že nejsem schopna sama 
řídit auto ve svém zoufalství. Ale já  jsem 
nebyla zoufalá, nýbrž neustále plná míru, 
který vycházel z toho umírání. Měla jsem  
před očima jeho tvář, která právě v těchto 
posledních minutách vyzařovala tolik 
vnitřního klidu a dokonce i veselého po
koje, že jsem přes všechen smutek byla 
klidná a domů jsem dojela spolehlivě.

Chápete, že tuto vzpomínku cítíme 
jako velký dar, a proto jsem se. chtěla o ni 
s vámi podělit. Současně jsem vám chtě
la srdečně poděkovat - a to činím také 
Clemensovým jménem - za vaši pomoc, 
soustrast a za podporu v době choroby a 
po ní. Nikdy jsme nebyli osamoceni se 
svými obavami a těžkostmi.

Vaše Eva Maria März



Když jsem odjížděla v březnu k trapistkám 
do Vitorchiána, věděla jsem o nich velice 
málo. Snad jen to, že trapisté jsou řádem 
kontemplativním, a žijí podle řehole sv. Be
nedikta. Živí se především manuální prací (na 
poli, v zahradě, na vinici apod.), nejí maso a 
během dne mnoho nemluví, většinou mlčí.

Do Vitorchiána jsem  dorazila v neděli 
v poledne. Ubytovala jsem se v domě pro 
hosty a po obědě jsem se šla přivítat s no- 
vickami a abatyší. Vstoupila jsem do hovor
ny, kde za mřížemi stály sestřičky a velice 
srdečně mě uvítaly. Následující den jsem šla 
znovu do hovorny, kde mi novicmistrová 
kladla různé otázky. Asi po 90 minutovém 
rozhovoru jsem se měla rozhodnout, zda chci 
vstoupit do klausury nebo zůstat v domě pro 
hosty. Klášter má svůj dům pro hosty, který 
je  otevřen pro všechny, kteří si přejí alespoň 
na chvíli žít v tichu a účastnit se modliteb 
mnišek. Rozhodla jsem se pro klausuru a po

rozhovoru s abatyší mi bylo sděleno, že ve 
středu po tercii mám být připravena u klau
sury. V 930 hodin za mnou zaklaply dveře 
klausury. Nejprve mé kroky vedly do kostela, 
pak do jídelny, místností pro novicky a nako
nec mi ukázaly mou celu, která slouží pouze 
k vyspání a k převlékání. Celý den trapistky 
prožívají společně. Cela je  velká 2 x 3 m a je  
v ní čtyřpolicová skříň, tvrdá postel, věšák, 
kříž a obraz Panny Marie. Víc člověk pro sebe 
snad ani nepotřebuje.

Ráno ve 240 hod. se v cele ozval zvonek. 
Po krátkém opláchnutí se ve studené vodě 
sestry spěchaly do kostela, kde se ve 3 hodiny 
začal ozývat zpěv mariánského hymnu a po 
něm se modlily vigilie. Všechny žalmy se 
zpívají. Ve 4 hodiny se zhasnul kostel, pouze 
svatostánek byl osvětlen a sestry v tichu rozjí
maly. Ve 430 zvonil zvon, který oznamoval 
konec rozjímání. Byla možnost ještě zůstat 
v kostele nebo jít si soukromě posnídat a pak



jsem si připravovala evangelium a 1. čtení, 
které se bude číst při mši sv. V 600 hodin 
znovu sestřičky byly v kostele a zpívaly ranní 
chvály a pak v 63 následovala mše sv. Při mši 
sv. se zpívají latinské chorály. Sestry přijímají 
na ruku Tělo Pána Ježíše a z kalicha pijí Jeho 
Krev. Ode 7 15 bylo volno k ustlání postele,.... 
a v 745 se novicky sešly k osobní duchovní 
četbě. V 830 začínala modlitba tercie a po ní 
v 9 hodin každá sestra odcházela za svou pra
cí. Každá přesně věděla, kde je  je jí pracovní 
místo, co dnes má dělat. Práce končila v 1130 
a člověk přicházel do kostela mnohdy unave
ný, padal na kolena před Pánem a jako by 
jasněji vnímal Ježíšova slova: "Kdo se lopo
títe a jste břemeny obtíženi, pojďte a Já  Vás 
občerstvím." A Pán ty, kteří přišli, občerstvo
val svoji láskou. Po modlitbě sexty následoval 
společný oběd. Asi od 13 hodin bylo osobní 
volno. Ve 1345 se znovu z chrámu ozýval 
zpěv; sestry se modlily nonu a po ní šla každá 
za svou prací. V 16 hodin končila práce a 
znovu bylo volno. V 1645 se všechny sestry 
modlily večerní chvály, následovalo čtvrtho
dinové ztišení před Pánem a pak se odcházelo 
k večeři. Po večeři byla možnost se umýt a 
připravit k spánku. V 1850 jsme se všichni 
sešli ke kapitule, kde se četly pravidla sv. 
Benedikta nebo abatyše promlouvala k ses
trám a pak se sestry postavily a vyznávaly svá 
provinění vůči komunitě. Po zvolání, Pane

smiluj se, se mnišky za zvonění ubíraly do 
kostela, kde se modlily kompletář a Zdrávas 
Královno. Při odchodu z kostela abatyše kaž
dou sestru kropí svěcenou vodou a sestry v ti
chu a mlčení odcházejí do svých cel, aby příští 
den ještě než mnozí otevřou oči, ony už mohly 
chválit Pána.

Někteří lidé se mě ptají, k čemu je  dobrý 
takový život? Vždyť dnešní svět potřebuje 
lidi, kteří budou činní, budou evangelizovat, 
organizovat různé akce a ne se uzavírat někde 
za zdmi kláštera.

Když Jozue bojoval s Amalečany, Mojžíš 
šel, zvedl ruce a modlil se. Za nějakou dobu 
však Mojžíšovi začaly ruce únavou kíesat a 
Jozue začal v boji prohrávat. A tehdy přichá
zejí dva mužové Aron a Chúr a Mojžíšovy 
ruce podpírají. Pomocí nich MojžíS vydržel 
mít zvednuté ruce až do večeraa Jozue v bitvě 
zvítězil.

Kolik v dnešní době je  Mojžíšů, kterým 
z únavy klesají zvednuté ruce? Jak je potřeba 
těch, kteří půjdou a budou tyto klesající ruce 
podepírat svou modtlitbou. Ale i v tomto pří
padě platí Ježíšova slova: "K d o  m ůžeš p o 
chop it, p o c h o p ."

Veronika Puková M onaslero delle Trapiste 01030 
Vitorchiano (VT) Italia



očima d ě t í
(Pro děti)

Na poslední hodině náboženství na
psal Tomáš na tabuli větu, kterou mu 
nadiktoval pan kaplan: "Popiš, jak tvoje 
rodina tráví neděli". Ve třídě zavládlo 
úplné ticho. Anička rozdala dětem listy 
a všichni začali bez dlouhého přemýšle

ní psát. Občas jen zakašlal Vašek, který 
začal opět po překonané nemoci chodit 
do školy. Na tvářích dětí se objevily ru
měnce svědčící o jejich velkém zaujetí. 
Ke konci hodiny žáci začali odevzdávat 
své práce. Zde jsou některé z nich:

"Každou neděli bez ohledu na počasí vstávám s radostí 
z postele. Často mě probouzí m ladší bratr, který si už ráno čte 
nějakou knížku. Den začínáme vždy společnou modlitbou. Pak 
je  snídaně s maminkou a tatínkem. Chvíli si čtu anebo se dívám  
na televizi a hlídám  čas, abychom nepřišli pozdě na Mši svatou. 
Spolu odcházíme z domu. N aši rodiče se posadí vždy blízko 
u oltáře a já  spolu se svým bratrem jd u  do sakristie, protože jsm e  
oba ministranti. Mše svatá je  pro nás radostným setkáním  
s Pánem Bohem: děti zpívají. Při kázání m luví někdy do m ikro
fonu, někdy hrají jako herci v různých biblických příbězích, 
přinášejí obětní dary... N ikdo nemá čas, aby se nudil. Po Mši



svaté často obědváme spolu s naším  dědečkem, chodíme 
společně na procházky a máme radost z toho, že můžeme být 
spolu. Když se pak večer modlím, děkuji Pánu Bohu za celý den 
a prosím  Ho o zdraví a síly pro mé rodiče, kteří m i p rvn í ukázali 
cestu k Pánu Bohu."

(Michal)

-  "U nás doma je  velký smutek. M ůj tatínek ještě před čtyřmi 
roky vůbec nechodil do kostela. Říkal, že nemá čas. Každou  
neděli chodil do práce. "Za to budeme m ít peníze, ale v tom  
kostele nedávají nic'takto se často posmíval mamince, která je  
horlivou křesťankou. Dnes je  tatínek nemocen. Nemůže chodit 
ani ven z domu. Chtěl by si koupit ztracené zdraví, ale vidí, že 
to není možné. N yní často opakuje, že si to utrpení přivolal na 
sebe sám, když nedodržoval Boží přikázání".

(Jana)

-  "Já se velmi v neděli nudím . Raději chodím do školy. 
Rodiče spí velmi dlouho. Když se podívám  na ranní televizní 
programy, pak teprve jím e snídani. Potom se tatínek dívá na 
televizi a m am inka vaří oběd, uklízí, pere prádlo... Rodiče stále 
něco dělají a nemají ani čas si se mnou popovídat. Proto jsem  
prosil Pána Boha, aby začal m luvit m ů j počítač. Do kostela 
nikdy nechodíme..."

(Tomáš)

-"Každou neděli chodíme spolu s m am inkou a sourozeni na 
m ši svatou. Je to mše pro děti. Pro nás je  to velmi m ilé setkání 
s Ježíšem. Velmi jsem  však smutná, protože m ůj tatínek sice 
chodí každou neděli do kostela vždy brzy ráno, ale nechodí 
společně s námi, nebere nás na výlety a nejí s nám i oběd... 
Každou neděli odjíždí po m ši svaté na nějaký zápas, nebo chodí 
chytat ryby, anebo... A  já  bych velmi chtěla, aby zůstal s námi!!!"

(Kamila)



Při čtení těchto p rací jsem  byl hluboce 
dojat. Velm i jsem  se těšil, když  jsem  četl, 
jakou  m ají děti rad o st ze se tkán í s Bohem  
n a  m ši svaté, jak děkují Bohu za dobré 
rodiče, k teří je m ilují, m ají p ro  ně čas,

pov ídají si s n im i, bero u  je na  výle
ty... Byl jsem  však  velm i sm u tn ý , 
k d y ž  jsem  četl o bolestech dětí, p ro  
k teré  si rodiče nenašli vo lný  čas. 
Začal jsem  p řem ý šle t o jejich k řtu . 
T ehdy  rodiče slibovali, že své  dětí 
b u d o u  v y ch o v áv a t n a  křesťany. 
Po slovech kněze: "Chcete, aby  va
še d ítě  bylo  pok řtěno . T ím  n a  sebe 
bere te  pov innost, že  ho vychováte  
ve víře v  Pána Ježíše, že ho b u d e te  
učit m ilovat Boha a b ližn ího , jak 
n ám  to P án  Ježíš přikázal. Jste si 

této povinnosti vědomi?" - odpověděli: 
"Ano, jsm e si toho vědomi." Zdalipak na 
to zapomněli???

Jose f Guzdek

převzato z časopisu Zrodlo

IMMACULATA na Ukrajině
‘D čA ufcm c viem - tvteHářuim, d teň í neetq&wiU chÍKeÁ, »  tt&nafiHá&ýcA.
dětecA. *  fusáleU l fvuy mČ do- H*6leuteUel& tuí fMÓUSnč v id .

C e l k e m  j s m e  o b d r ž e l i  2 5  b a l í k ů  a 
6 7 5 0  Kč.
P r v n í  č á s t  V a š i c h  d a r ů  j i m  b y la  
p ř e d á n a  1 8 .  l i s t o p a d u  t . r .  a d a l š í  
č á s t  j i m  b u d e  p ř e d á n a  j e š t ě  
k o n c e m  r o k u.
P r o s í m e  Vás  v š a k  i o d a l š í  p o m o c  
na z a k o u p e n í  l éků pro  dět i ;  z v l á š t ě  
c h y b í  a n t i b i o t i k a  ^ p e n i c i l í n ) ,  s u š e 
né m l é k o ,  l é k a ř s k é  n á s t r o j e  a 
p l e n k y .

Kéž Vám všem Pán Bůh stonásobně 
odplatí Vaši obětavost.
fo(0. Vaše redakce
1 - pravoslavný kostel před Mukačevem
2 - předáváni humanitní pomoci řediteli Dr. tvanovovi za přítomnost' 
personálu Svalovského dětského ústavu
3 - lékař dětské nemocnice v Mukačevě Dr. Dimitrij Simulik



Zastavil jsem se u kiosku s novinami a zeptal jsem 
se prodavačky, zda jí nevadí veřejně vystavovat odha
lené ženy zobrazené na časopisech. Odpověděla, že je 
to normální a ať se podívám na televizi, že tam už 
odpoledne v pořadech pro děti a  mládež je možno vidět 
daleko horší věci. V tom jistě měla pravdu.

Jel jsem v autobuse z práce domů. Na přepážce, 
která odděluje řidiče, byl vyvěšen plakát s do půl pasu 
odhalenou mladou dívkou. Na moji námitku řidič argu
mentoval, že se mu to líbí, já  jsem zase tvrdil, že se mi 
to nelíbí (nemyslím tím dívku na plakátu, která byla určitě 
krásná), ale to nestoudné odhalování a vystavování na 
veřejných místech. Při dalších jízdách stejným auto
busem jsem se pokoušel řidiče přemluvit, aby tento 
plakát sundal. Přesvědčoval jsem ho, že přece vozí děti 
do školy, že se to nehodí atd., ale nic nepomáhalo. 
Nakonec jsem byl nucen zatelefonovat na ČSAD, kde 
naštěstí měli s mými výhradami porozumění a náprava 
byla sjednána ještě ve stejný den.

Vstoupil jsem do prodejny s elektronikou na náměstí 
jednoho okresního města. Mezi jiným zbožím byly vysta
veny i videokazety, na jejichž přední straně byly fotogra
fie žen, které nabízely své vnady odhalením těch nej
intimnějších míst. Před stojanem s videokazetami pobí
hala skupinka kluků ve věku 10 -1 2  let a prohlížela si 
tyto nestydaté kazety s těžko popsatelnou reakcí. Zeptal 
jsem se prodavače, zda je to normální, odpověděl mi 
slovy, které natom to místě nemohu citovat. Vedle stojící 
starší muž se ženou se přidali, avšak ne na mou stranu. 
Upozornili mě, že ať se podívám na televizi, co tam 
ukazují. Paní nebo slečna prodavačka namítla, že když 
muž zmlátí ženu, že tím se nikdo nezabývá a že to je 
špatné. Nevím proč ji zrovna napadla tato myšlenka ve 
spojitosti s mou intervencí, avšak zde by se dalo na
mítnout, že když se ženy prezentují takovýmto způso
bem, tak si rozhodně úctu a zdvořilý přístup nezaslouží. 
Do již veřejné diskuse se přidal pán ve středních létech 
s názorem, že když se kluci podívají, tak se jim nic 
nestane, že to nic takového není. Na toto jsem namítnul, 
že kdyby na těchto kazetách viděl například svou dceru, 
zda by mu také nevadilo, odpověděl, že ne. Toto jsem 
už nevydržel a reagoval na to slovy - tak to jste určitě 
skvělý otec.

Tento den a pak ještě dvakrát jsem si žádal vedou
cího prodejny, abych s ním vzniklou situaci projednal, 
zda by nebylo možné zmíněné kazety veřejně nevysta
vovat. Pan vedoucí stále nebyl přítomen, situace se 
nezlepšila a tak jsem šel na Městský úřad ode dveří ke 
dveřím, ale nikde jsem nepochodil. Nakonec mi tam 
poradili, abych napsal stížnost na Okresní živnostenský 
úřad, což jsem také učinil a dokonce jsem obdržel za 
nějaký čas odpověď, avšak na úplně jiné tém a a bez 
jakéhokoliv výsledku. Došel jsem k přesvědčení, že se 
morálkou v našem městě nikdo nezabývá. I komunis
tická morálka jakkoliv byla zvrácená, takovéto zvrhlosti 
nepřipouštěla.

Všude, kde o těchto věcech hovořím, si připadám, 
že lidé na mě hledí jako že nejdu s dobou, ale což pak 
toto už na světě nebylo? Co Sodoma a Gomora, starý 
Řím, adamité - naháči (Jan Žižka se s nimi vypořádal 
svérázným způsobem - všechny je pobil). Vždy, když byl 
zaznamenán úpadek morálky, přišly následně pohromy, 
na což by měli upozorňovat nejen věřící, ale i historikové 
a lidé, kteří nesou zodpovědnost za jim svěřenou spo
lečnost, je jí vývoj a růst. Pokud v této oblasti nebude 
zaznamenána výrazná změna, lepších časů se nedoč
káme. Dalo by se říci, že lidé s morálními zásadami, kteří 
je také ve svém životě dodržují, jsou považováni za 
nenormální. Je to normální?

Kdo by měl lidem, kteří kazí morálku a tím přivádějí 
neštěstí na sebe i na nás, pomoci? Katoličtí kněží jsou 
přetížení svými povinnostmi, většina ostatních duchov
ních přistupuje k těmto záležitostem ohleduplně a tím 
nevhodně. Ano. Je to na nás věřících křesťanech. Ne
přecházejme kolem těchto nepřístojností lhostejně. Ml
čení znamená souhlas. Já osobně si v prodejně, kde 
jsou vystavovány nevhodné obrázky, nic nekoupím. 
Kdyby to udělali všichni věřící, kterých je většina, 
myslím, že by v této oblasti došlo k radikálnímu zlepšení 
i bez zasahování státních úředníků.

Modleme se alespoň za ty, kteří toto zlo šíří a za 
všechny, aby mu nepodléhali.

M.A.J.S.



Nanovo prežívam okamih pravdy 
o sebe samom. Otváram knihu čers
tvých spomienok, kde hodnotím čas 
svojho žitia. Veď sa to stalo pred me
siacom, ale mne to pripadá, ako keby 
to bolo práve dnes.

Ponáram sa do sychravého no
vembrového rána, ktoré mohlo byť 
posledným v mojom živote. Mohlo, 
ale nie je, lebo Ty, Pane, si rozhodol 
inakšie. Ja som sa vrátil k svojej rodi
ne, ku každodenným povinnostiam, 
ktoré mám na pracovnom stole, ako 
keby sa nič nestalo. V onen novem
brový deň všetko mi pripadalo také 
unáhľané, nedokončené, plné nových 
vzratov. Veď len na poslednú chvíľu 
sa rozhodlo, že pôjdem namiesto ko
legu na služobnú cestu. Začal som sa 
rýchlo pripravovať. Doma v kuchyni 
som dal manželke odkaz, že idem na 
služobnú cestu a vrátim sa o dva dni. 
Keď už bolo všetko prichystané, sa
dol som si do auta vedľa šoféra. Cesta 
nám ubehala rýchlo. Já som sa priho
voril šoférovi: "Vidávam vás v nede

ľu v chráme, viete, ja sa modlím den
ne ruženec. Nechceli by ste sa po
modliť spolu so mnou?" Šofér trochu 
prekvapene sa na mňa pozrel, ale po
vedal: "Prečo nie, veď moja manželka 
sa s deťmi modlí každý večer. Nieke
dy sa aj ja k nim pridám." Po modlitbe 
svätého ruženca som sa zahĺbil do 
spisov, študoval a robil si poznámky.

A tu sa to stalo. Bol to zlomok 
sekundy. Auto, ktoré nás velkou rý
chlosťou predbiehalo, dostalo šmýka 
narazilo do nás. Prudký náraz... a na
še auto sa niekoľkokrát prevrátilo a 
ocitli sme sa v poli. Po chvíli, keď sme 
sa začali preberať zo šoku, s námahou 
sme vyliezli cez rozbité okná z auta 
von. Ostali sme zhrození. Veď auto je 
úplne zničené a my sme vyšli z neho 
bez najmenšieho škrabnutia! Je to 
pravda? Žijeme, nekrvácame. Nie je 
to zázrak? Šofér po dlhom mlčaní ho
vorí: "Veď to váš ruženec nás zachrá
nil! Sľubujem, že od teraz so svojou 
rodinou sa budem modliť svätý ruže
nec. Ja som sa práve teraz znovu naro-



dil!"
A čo ja, Pane? Tieto riadky nemu

seli byť nikdy napísané, ale ja som 
dostal novú šancu. Píšem ďalšie 
stránky svojho života. Uvažujem, aká 
by bola moja večnosť, keby sa pri 
tejto havárii ukončil bez môjho po
zemského života. Teraz akosi inakšie 
sa pozerám na všetko okolo seba, ale 
aj v sebe. Som rozhodnutý vkladať do 
svojich každodenných modlitieb viac 
pokory a dôvery. Priznávam sa, že 
mnohokrát som zlýhaval, keď som 
mal svedčiť o svojej viere. Odpusť mi, 
Pane, ľahostajnosť, do ktorej som sa 
dosť často obliekal. Odpusť nevšíma
vosť vôči tým, ktorých mi do cesty 
denne posielaš. Od teraz chcem na
hmatať Teba, Pane, vo svojich blíž
nych, Ponúkať im Tvoj úsmev, Tvoje 
slovo, Tvoje pochopenie. A tak sa za
čínam pomaly otvára ť pre Teba, Bože. 
Viem, že mi treba nastúpiť cestu obrá
tenia. Cestu, na ktorej stretnem Teba 
ako emauzskí učeníci. Pane, zostaň 
so mnou, aby som bol oslovený, 
priam uchvátený tvojím posolstvom.

Matka Božia, s Tebou ďakujem 
Tvojmu Synovi za dar nového života. 
Vďaka Ti, Mária za všetko to dobré a 
krásne, čo je v mojom živote. Pomôž 
mi objaviť v sebe tajomstvo Ducha 
Božieho, aby som sa dal ním viesť a 
formovať tak ako Ty. Matka Božia, 
vypros mi milosť, aby moja rodina, 
pria telia a známi zbadali na mne zme
nu obrátenie. Aby spolu so mnou za
kúšali radosť z Božej dobroty, veď ja 
som sa znovu narodil!

o. Ján Karas

Nová evangelizace 
naráží na překážky 
ze strany zednářů

Na nedávné schůzi lóže Velikého Vý
chodu Itálie prohlásil velmistr Julian di 
Bemardo, že pokud papež neřekne otevře
ně, že k mocnostem, které oficiálně od
soudil, nepočítá zednářské lóže, pak 
"zednáři začnou připravovat svou bojo
vou sílu do protiútoku v rámci morální a 
duchovní války". Toto napsal J. Plancard 
d Assac v "Présent" (28.8.91) "V průběhu 
dvou let - pokračoval di Bemardo - světlo 
zednářství osvítí země Východu a církev 
je  na omylu pokud věří, že se jí tam podaří 
vzkřísit dogmatickou víru". "Skutečně - 
dodává čtmáctidenník" "Magistére. Infor
mation" (15-29.2.92), který zveřejnil toto 
prohlášení - iniciativy lóží, oficiální anebo 
tajné, zaměřené na země východní Evro
py se stále množí a vlivy lóží zde rostou. 
Tato reakce italského Velikého Východu 
je důsledkem prohlášení Svatého Otce na 
téma "struktury hříchu" (srov. Sollicitudo 
rei solialis a Centesimus annus) a také 
doktrinálních připomínek, že členství 
v zednářských lóžích je neslučitelné s pří
slušností ke katolické církvi", které se 
objevily nedávno v jesuitském časopise 
"Civilta Cattolica". Modleme se za obrá
cení zednářů.

RN



Děkuji Panně Marii ustavičné pomoci. Jsem jejístálou 
ctitelkou. Věci všedního dne J í  vždy svěřuji do rukou a 
přitom opakuji: "Matko Boží ustavičné pomoci pomáhej 
nám vždy a všude". Vždy jsem byla vyslyšena.

V poslední době, když selhaly všechny snahy o získání 
bytu, obrátila jsem se také na Matku Boží ustavičné 
pomoci. Každý den jsme se spolu s celou rodinou modlili 
před Jejím obrazem při zažehnuté svíci. V nitru jsem 
pocítila, že když svíce dohoří, tehdy také obdržíme byt. 
Toto jsem také řekla mé rodině. A opravdu se tak stalo. 
Když svíce dohořela, obdrželi jsme byt ještě téhož dne a 
navíc takový, o kterém se mi ani nezdálo. DěkujiTi Matko 
ustavičné pomoci.

Tereza W.

Kdyžjsem byla na vyšetřeníu gynekologa s pá
tým těhotenstvím, gynekolog se mě třikrát zeptal, 
chci-li to dítě porodit. Kdyžjsem byla těhotná po 
šesté, jižjsem  na vyšetření raději nešla. Kdyžjsem 
byla poprvé těhotná, měla jsem samovolný potrat. 
Byla jsem tím velmi zarmoucena. Pak druhé a 
třetítěhotenství jsem proležela v nemocnici. Vidě
la jsem  hodně matek, které zabíjely. Tehdy jsem  
se také rozhodla, že nikdy své dítě nezabiji. Setka
la jsem  se s pohrdáním a posměšky. Žili jsme ve 
velké chudobě. Musela jsem pečovat o nemocné 
rodiče a nemocného manžela. Pracovala jsem  
těžce, abych uživila celou rodinu. Po smrti mých 
tř í nejbližších osob, rodičů a manžela, mi zůstaly 
děti. Je sice pravda, že někdy prožíváme těžké 
chvíle, ale když se podívám na své děti, na jejich 
krásná a dobrá srdce, tehdy zapomenu na to, co 
je  to bolest a pohrdání, co je  to chudoba" Óny 
existují, žijí, mohou velebit Boha, těšit se krásou 
světa. M iluji nebeskou Matku a doufám, že pomů
že také mým sirotkům v nouzi. Pomůže nám také 
po tomto zemském putování dosáhnout skutečné 
štěstí v nebi, kde z lí lidé člověkem nepohrdají, ale 
kde vládne láska, která se jmenuje Ježíš.

Stanislava S.

přítelkyni, která se chtěla stát jehovistkou. Nepo
máhalo vysvětlování, tak byla tato přítelkyně zasle
pená. Když ode mne obdržela medailku, pověsila 
j i  na řetízek, který sama koupila a darovala je j 
spolu s medailkou své přítelkyni. K dyž se je j í  pří
telkyně bránila, vysvětlila jí, aby tuto medailku 
nosila jako  nějaký přívěsek a ona že se bude za ni 
modlit. Darovala j í  také knížečku o katolické víře. 
K dyž j i  potkala po  třídenní přestávce, přítelkyně  
řekla m é kolegyni: "Poslyš, já  j i ž  nikdy nesundám  
tuto Zázračnou medailku". Na otázku"proč, co se 
stalo?" odpověděla" "Uvažovala jsem  nad vším a 
dospěla jsem  k názoru, že nemám přijímal jejich  
víru. Pochopila jsem, ja k  velice nás Ježíš  miluje".

Velice děkuji Neposkvrněné Panně za toto obrácení. 
Toužím, aby co nejvíce Udí získalo víru prostřednictvím 
této Zázračné medailky, a proto prosím, abyste mi poslali 
několik medailek, abych je  mohla rozdávat ve svém okolí 
a takto pomáhala nacházet lidem cestu k Neposkvrněné.

Lidka

Mám 19 let a bouřlivý život za sebou. Chci 
poděkovat Matce Boží za péči, kterou projevuje 
mně i celé mé rodině. Děkuji Matce Boží za vysly
šení mých modliteb a modliteb mé maminky. Po 
17 letech přestal náš tatínek pít alkohol. Tehdy se 
také skončilo utrpení celé naší rodiny. Děkujitaké 
Matce Boží za zdárný průběh maturity: o to jsem  
se velmi modlila. Prosím Neposkvrněnou o další 
péči a také, abych se dostdala na vysokou školu a 
o zdraví pro rodiče.

Eva

Mám 10 let a jsem  Rytířkou Neposkvrněné. Moje 
maminka nebyla 10 let u Svátosti smíření. Velmi 
jsem  se modlila o je j í  obrácení. V tomto roce 
maminka přijala Svátost sm íření a šla ke svatému 
přijímání. Děkuji Malce B oží za tento dar a prosím  
Ji, aby nás nadále clu ánila.

Magdalena, rytířka Neposkvrněné
Moje kolegyně, které jsem  věnovala Zázračnou 

medailku, m ě poprosila je š tě  o jednu pro svou Ze srdce děkuji Matce Boží a sv. Terezii od



Dítěte Ježíše za vysvobozeníz hříchu sebeukájení. 
Do tohoto hříchu jsem spadl ještě jako chlapec. 
Kdyžjsem postřehl, že jsem  na špatné cestě, začal 
jsem se modlit třikrát denně Zdrávas Maria na 
úmysl vysvobození z tohoto zlozvyku a také jsem 
slíbil Matce Boží, že J í  veřejně děkuji, když mi 
pomůže. Pomodliljsem se také novému k Nejsvě
tější Trojici podle sv. Terezie od Dítěte Ježíše. 
Krátce na to jsem pocítil zlepšení. Na doporučení 
mého zpovědníka jsem se denně modlil sedmkrát 
Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci a prosil 
jsem Matku Boží sedmibolestnou o úplné vysvo- 
bozenůíz tohoto návyku. Panna Maria mě vysly
šela, z  hříchu jsem povstal.

Nehodný ctitel Panny Marie

Děkuji vroucně Pánu Bohu a Panně Marii za 
osvobození mého olce.z alkoholismu a za usmíření 
v rodině. Prosím o další ochranu.

Jolana

Chci veřejně poděkovat Neposkvrněné Matce 
a sv. Maxmiliánu za milosti, které mi vyprosili. 
Obdržela jsem nejkrásnější dar, který se zdál být 
pro mne nemožný - dar mateřství. Po mnoha 
vyšetřeních a léčení jsem otěhotněla, ale má ra
dost byla krátkodobá, protože ve třetím měsíci 
jsem potratila. Těžce jsem to nesla. Lékaři mi 
nedávali žádnou naději Ale Panna Maria mě 
neopustila. Po roce jsem otěhotněla znovu k vel
kému údivu lékařů. Po celou dobu těhotenství 
jsem byla pod lékařským dohledem, obzvláště teh
dy, když se objevilo krvácení v době, kdy jsem  
poprvé potratila. Ale vydržela jsem do konce, na
stalo období porodu. Znovu se objevily kompli
kace, ale díky lékařské pomoci a ochraně Panny 
Marie moje dcerka žije. V listopadu mělo moje 
"sluníčko" 2 roky, je  zdravá a dobřě vypadá. Bdí 
nad ní sv. Maxmilián Kolbe, jehož obrázek visí 
nad postýlkou. Na čestném místě v bytě máme 
také sochu Neposkvrněné, kterou jsem dostala 
jako svatební dar. V tomto roce jsme obdrželi po 
šesti letech našeho manželského svazku byt, také 
díky pomoci Neposkvrněné. Prosím Pannu Marii 
o další ochranu mé rodiny.

Alžběta.

V předvečer 28. října t.r. a v ná
sledujících dnech vznikla sester
ská  slovenská pobočka katolické
ho n a k la d a te ls tv í, k te rá  bude 
zprostředkovávat produkci a slo
venské titu ly  vydávané katolic
kým nakladatelstvím  COR JESU 
v Českém Těšíně. Zástupkyní slo
venské pobočky je  pan í Helena 
Murčová, která ráda vyřídí všech
na přání a zodpoví všechny dotazy  
čtenářské veřejnosti. Chceme také  
slovenským čtenářům zprostřed
kovat i další katolické knihy, vy
dávané v České republice a  na
opak.

Vaše dotazy a přání v Slovenské 
republice můžete proto směřovat na 
adresu:

Katolické nakladatelství a vydavatelství 
C O R  JE S U  

Horná ul.č. 1564 
022 01 ČADCA

tel. a fax: 0824-22725 

nebo přímo na nás v Českém Těšíně:
Katolické nakladatelství a vydavatelství 

CORJESU 
Čapkova 10 

737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
tel. a fax: 0659-55849

Těšíme se na Vaše objednávky, 
podněty a návrhy!
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Po vyjiti každého čísla časopisu "Immaculata" 
náš pan farář vystaví několik kusů tohoto časopisu 
v kostele. Tam  lidé m ají možnost si je j za dobro
volný příspěvek rozebrat. Býval jsem  mezi nim i i 
já . N yníjsem  si časopis předplatil, takže mi dochá
z í  poštou. Ten "máj" časopis, který už v kostele 
neodebírám, může posloužit někomu jiném u, který 
se na něho těšil třeba víc než já . D íky čtveřici, že 
vznikl: díky Bohu, Neposkvrněné Panně Marii, o. 
Kolbemu i Vám. Svým  obsahem by určitě "promlu- 
vil"i k těm, kteří odm ítají náboženskou literaturu, 
a přesto by našli sílu a odvahu sáhnout po tomto 
časopise a alespoň si je j prohlédli. "Své články" - 
útěchu, povzbuzení a zajím avosti zde najdou 
všichni- mladí, staří, učení i neučení, věřící i nevě
řící..... Přeji Vám i nám čtenářům, aby tento časo
p is nikdy nezanikl a jeho kvalita neklesla. Kéž je  
tomu tak na přím luvu Neposkvrněné Panny Marie 
a sv. M axm iliána Kolbeho.

František Ch.

Přijm ěte ode mě ten nejsrdečnější pozdrav  
a  příjem nou vzpomínku na Vaši redakci, kte
rá  vydává časopis "Immaculata". Velice mě 
Váš časopis po těšil a rozradostnil. Děkuji 
z celého srdce n ašípřesladké Panně Marii, že 
nás ochraňuje a stá le se za  nás přim louvá  
u našeho drahého Ježíše Krista. Váš časopis 
mně přin esl náš pan  fa rá ř na bohoslužbu, 
kterou zde v nápravném  zařízen í vykonával. 
Moc mu za  něj děkuji, protože mi otevřel oči.

K atolických křesťanů tu zde ve věznici je  
opravdu  málo. Dalo by se to spočíta t na p rs 
tech. Ale jsou  tu vězňové, k teří vědomě šíří 
zlo!! Ř ík a jí si satanisté. N a mém oddělení, 
kde jsm e dva  katolíci, máme s n im i stále  
problém y. Jak mě to bolí a trápí, když vidím  
a slyším , ja k  ta  je jich  sekta  oblbuje a láká  
nevědomé lid i a strh ává  je  k sobě. K olikrát 
m ám  chuť se za  ty dušičky i rvát, aby je  
n ezískáva li pro  toho zloducha a j á  abych je  
p řived l alespoň krůček ke světlu evangelia. 
Ta sek ta  si je  toho vědoma, že p ř iv á d í lid i do 
většího neštěstí a  záhuby. A  my dva  si už 
nevím e rady. D ěla jí nám naschvály. Kupř. 
když vidí, že si čteme Písmo svaté, tak nám  
schválně p u stí tu je jich  satanskou hudbu na
hlas. Rouhají se a děla jí i jin é  ohavnosti.

Člověk tu nem á vůbec klid. Je pravda , že 
každému, kdo se sn aží ž í t  duchovněji, stá le  
více a více vad í hluk. M nohokrát se svým  
příte lem  m usím e u tíka t. M odlím e se, kde  
zrovna je  k lid  a kde nikdo nevyrušuje. S tá le  
si říkáme, že to tak  hrozné není. Čím d á l tím  
více pociťuji, že tito  lidé  po třebu jí opravdu  
hodně pomoci. S tá le se za  nich m odlím  a 
prosím  Pána, aby jim  požehnal. V ždyt to jsou  
také jenom  lidé, k teří po třebu jí přítele , s k te
rým by si m ohli pohovořit a svěřit se mu.... 
P řá l bych si, aby če tli o Pánu Ježíši Kristu, 
než nem ravné časopisy, na které sto jí fronty  
u trafiky. P řeji Vám mnoho pracovn ích  ús
pěchů, štěstí a  lásky a m odlím  se za  Vás a 
stá le vzpomínám.

L.M.

Známý polský politik J. Kaczynski prohlásil: "Kdo má 
vliv na hromadné sdělovací prostředky, může z bílého udě
lat černé".

Žrádlo

Lotyši bojující ve II. světové válce v jednotkách SS začali 
dostávatve shodě s německými předpisy důchody ve výši 300 
marek. Žádnou podporu však nedostanou oběti německých 
zločinů bydlící v Lotyšsku.

Žrádlo

Dne 24. května t.r. byl zavražděn guadalajarský arci
biskup kard. Juan Jesus Posados Ocampo poblíž místního 
letiště při přestřelce pašeráků drog. Za týden vydali mexičtí 
biskupové prohlášení, ve kterém napsali, že smrt kard. 
Ocampo byla důsledkem spojení představitelů vlády a pa
šeráky drog.

Žrádlo

Brazilský primas, kard . LucasMoreiraNeves zveřejnil vtisku 
výzvu nabádající katolíky k “Obranně válce" proti televiznímu 
despotismu ničícímu rodinu. S odvoláním na brazilskou ústavu 
primas napsal, že televizní programy se mají podřizovat vý
chovným účelům. Zveřejňování pořadů propagujících násilí a 
pornografii je v rozporu s ústavou, a proto se primas dožaduje 
jejich odstranění z televize, aby se nemařilo úsilí rodičů vycho
vávajících své děti.

Žrádlo
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bude zároveň sloužit jako 
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Všem dobrodincům, kteří přispěli finančním darem na krytí výrobních nákladů, vyjadřujeme
srdečné Pán Bůh zaplať.

V A T I K A N S K Y  R O Z H L A S
vysílá pro Vás denně na středních vlnách 1 530 kHz a na krátkých vlnách 6 245 kHz (49m)

• slovensky v 530 hod. a v 1945 hod.česky v 5 15 hod. a v 1930 hod.

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

Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě 
č.j.: 1667/P/92 ze dne 24. 7. 1992 
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