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Buď pochváleno svaté 
a neposkvrněné početí 

Panny Marie, 
Matky Boží



Úkon odevzdání se Neposkvrněné
Neposkvrněná, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků a naše nejlaskavější Matko, Tobě svěřil 

Bůh celý řád milosrdenství. Já, ..., nehodný hříšník, padám k Tvým nohám a pokorně prosím, abys 

mě celého a úplně přijala za svou věc a vlastnictví a udělala se mnou, se všemi schopnostmi mé 

duše a mého těla i s celým mým životem, smrtí a věčností, cokoliv se Ti zalíbí.

Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo o Tobě řeče-

no: „Ona potře tvou hlavu“ a též: „Ty sama jsi na celém světě vyhladila všechny bludy,“ abych se 

stal v Tvých neposkvrněných a nejlaskavějších rukou užitečným nástrojem k probuzení a největšímu 

vzrůstu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších a tímto způsobem přispěl k co největší-

mu rozšíření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam vypro-

síš milost obrácení a posvěcení, vždyť Tvýma rukama stékají na nás všechny milosti z nejsladšího 

Srdce Ježíšova.

Dovol mi, abych Tě chválil, přesvatá Panno. Dej mi moc zvítězit nad Tvými nepřáteli.

Ó, Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě 

neutíkají, a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.

Milí čtenáři,

v postním období nás Církev vybízí k pokání. Kodex kanonického práva říká: „Všichni křesťané, 

každý svým způsobem, jsou z božího zákona povinni činit pokání,“ a stanoví dny pokání, všechny 

pátky a dobu postní. V tyto dny se věřící mají zvláště věnovat modlitbě, konání skutků zbožnosti 

a lásky a také sebezáporu tím, že své vlastní povinnosti plní věrněji a zachovávají pokání újmou 

a zdrženlivostí.

Svatý Maxmilián nás také vyzývá, abychom „činili pokání za hříchy své a za velké množství Boží 

urážky ve světě“. Na prahu postní doby nás povzbuzuje: „My, členové Rytířstva Neposkvrněné, by-

chom (podle možností) měli vykonat ten svatý půst o to horlivěji, protože umrtvení je síla, která 

spolu s modlitbou získává od Boha milosti, očišťuje duši, zapaluje ji láskou k Bohu i bližnímu a lás-

kyplně získává duše pro Boha skrze Neposkvrněnou.“

K této výzvě k pokání k nám přicházejí i slova Panny Marie z Fatimy, kde se před 95 lety zjevi-

la třem dětem a prosila je: „Modlete se, mnoho se modlete a přinášejte oběti za hříšníky. Vězte, že 

mnozí přicházejí do pekla, protože se za ně nikdo nemodlí a nepřináší oběti.“

Milí čtenáři, milí rytíři Neposkvrněné, odpovězme statečně a poctivě na tuto výzvu a načerpejme 

bohatě z milostí, které nám Bůh tímto způsobem nabízí.
br. Bohdan

První strana obálky: Panna Maria Lurdská

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné 

Únor – Za dary Svatého Ducha pro papeže, biskupy a kněze 

a za věrnost v povolání pro zasvěcené osoby.

Březen – Za úctu k životu a důstojnost každého člověka.

Duben – Za poctivost vládnoucích a věrnost podřízených.
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Milostiplná

Vyslechni, nejsvětější Panno, 

naše prosby a rozpomeň se na nás! 

Obdaruj nás ze svého bohatství, 

z hojnosti milostí, jimiž oplýváš. 

Archanděl tě pozdravuje 

a nazývá tě milostí plnou. 

Všechna pokolení tě nazývají blahoslavenou.

Všechny nebeské kůry ti žehnají. 

A my pozemšťané také voláme k tobě: 

Buď pozdravena, milostí plná. Pán s tebou! 

Pros za nás, Matko Boží, 

Paní naše a Královno naše. 

Amen.

Modlitba sv. Athanasia
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Vážení čtenáři, vážení rytíři Neposkvrněné,

letošní rok je plný významných výročí. 

Především náš časopis Immaculata slaví 20. vý-

ročí své existence. Navazuje na polského „Rytíře 

Neposkvrněné“, kterého před 90 lety začal vydávat 

sv. Maxmilián Kolbe. Svoje výročí slaví též ma-

riánské apoštolské hnutí „Rytířstvo Neposkvrněné“ 

(MI), které náš světec založil před 95 lety. O vý-

znamnosti o. Kolbeho svědčí fakt letošního 30. vý-

ročí jeho svatořečení. Dále si připomínáme 170 

let od zázračného obrácení Alfonse Ratisbonnea, 

které se událo díky mimořádnému zásahu Panny 

Marie. No a nesmíme opomenout 95. výročí fatim-

ských zjevení. Celá tato řada výročí nám říká, že 

Bůh je s námi a Matka Boží nad námi bdí.

V jednom žalmu se modlíme: Dobrořeč duše má 
Hospodinu a nezapomínej na žádné z jeho dobro-
diní (Ž 103,2). Tak ani my, rytíři Neposkvrněné, 

ani náš časopis, a věřím, že ani Vy, milí čtenáři, 

nechceme zapomenout, že uplynulých 20 let bylo 

pro nás časem milosti.

Časopis vznikl v podstatě jen z nadšení lidí pro 

Boží věc, bez finančního zajištění a bez žurnalis-

tických zkušeností. Díky Božímu požehnání a díky 

zápalu Vás, čtenářů, kteří jste Immaculatu význam-

ně rozšířili a finančně podpořili, náš časopis znají 

v celé České republice, na Slovensku a můžeme jej 

zasílat i našim krajanům v dalekém zahraničí. 

V roce 1992 v první čísle jsme psali, že časopis 
svěřujeme do rukou naší drahé Paní, Neposkvrněné 
Panny Marie, o níž nebylo slýcháno, že by opusti-
la ty, kteří se k ní utíkají. Dnes jí chceme děkovat 

za ochranu a vedení. Mnohé děkovné dopisy, které 

jste nám do redakce zaslali, svědčí o tom, že Matka 

Boží prostřednictvím svého časopisu byla blízko 

i Vám a dala Vám pocítit svou mateřskou ochranu. 

Časopis sloužil jako posel, který evangelizoval, 

povzbuzoval a spojoval Mariiny rytíře do jednoho 

šiku. Za uplynulou dobu 20 let jsme do knihy ry-

tířů zapsali téměř 10 000 jmen. Dosud Rytířstvo 

po organizační stránce funguje u nás na té nejnižší 

úrovni jako tzv. MI3, kde se každý zájemce zasvě-

tí Panně Marii, nosí zázračnou medailku a podle 

vlastních možností se snaží 

šířit ideály MI dál. Dosud 

jsme však málo věnovali po-

zornosti dalšímu stupni MI2, 

kde každý člen je v aktivním 

spojení se svou místní skupi-

nou a skupina zase s národním centrem 

Rytířstva Neposkvrněné. Rádi bychom na tom za-

čali více pracovat. Nyní působíme jako jednotlivci, 

které konzumní svět může snadno omámit, zastrašit 

či umlčet, avšak spojíme-li síly dohromady, budeme 

se moci postavit i velkým výzvám. Zde má místo 

každý: mladý, který je v plnosti sil, stejně tak starý 

či nemocný, který toho „na oko“ moc nezvládne. 

Podstatné je odevzdat se Neposkvrněné se všemi 

svými schopnostmi, ale i s celou svou ubohostí. Ona 

to promění ve slávu Boží. Chceme se stát užiteč-

ným nástrojem v jejích rukou k rozšíření blaženého 

království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Chceme 

našeho Spasitele milovat srdcem Mariiným, proto-

že její srdce bije zcela v souladu se srdcem jejího 

Božského Syna. Chceme také milovat naši Matku, 

podle vzoru jejího Syna. Svatý Maxmilián říkával: 

Kolik je ještě na světě lidí, kteří Matku Boží nezna-
jí, nectí a nemilují. Zde musíme přiznat, že k ideálu 

nám ještě mnoho schází a že jsme v uplynulém ob-

dobí 20 let nebyli tak ochotnými spolupracovníky, 

jak si to Neposkvrněná přeje.

Rádi bychom rozvinuli zmíněnou úroveň MI2, 

k čemuž je zapotřebí aktivního zapojení jednoho 

každého z Vás. Prvním krokem ať je vyplnění při-
loženého dotazníku. Můžete k tomu účelu využít 

připravený formulář anebo – a to by nám ulehči-

lo mnoho práce – vyplnit rozšířenou internetovou 

verzi dotazníku na adrese http://immaculata.mino-

rite.cz. Prosím věnujte pozornost kolonce e-mail či 

mobil, tato informace je pro nás důležitá, protože je 

ve srovnání s klasickou poštou mnohem pružnější 

a zároveň mnohem levnější. Jsem si vědom, že Vy, 

starší čtenáři, nemáte moc zkušeností s internetem, 

ale snad můžete poprosit Vaše děti či vnuky, aby 

Vám s tím pomohli. Vás mladší zase prosím, po-

mozte těm, kteří s internetem neumějí, odeslat náš 

Immaculata – 20 let 

českého Rytíře Neposkvrněné
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formulář. Zároveň chci všechny pozvat k návštěvě 

našich webových stránek, které by měly sloužit jako 

místo vzájemné informovanosti o obecných aktivi-

tách Rytířstva, ale i o těch Vašich místních.

Další příležitostí, jak společně pracovat na dob-

rém díle, může být POCHOD PRO ŽIVOT. Ten 

se bude konat v Praze v sobotu 24. března (program 

viz plakátek na 3. straně obálky). Je to důležitá 

akce na podporu té nejzákladnější hodnoty – práva 

na život. „Politici mlčí... gynekologové zabíjejí...“, 

avšak naše svědomí nesmí spát a nesmí nám být 

lhostejné zlo, které je pácháno na nevinných dě-

tech, na nešťastných matkách a stejně tak na zma-

tených otcích. Byl bych velmi rád, kdybychom se 

na pochodu mohli setkat, pozdravit se a povzbudit. 

Přijďte, těším se na Vás. Kdo tam s námi nemůžete 

jet, podpořte toto dílo svou modlitbou a obětí.

Dále bych Vás chtěl požádat o rozšiřování 
našeho časopisu. Občas nám do redakce přijde 

dopis, v němž nám dopisovatel sděluje, jak ob-

jevil Immaculatu kdesi v kostele a že o ní dosud 

vůbec nevěděl. Pomozte nám, ať se o časopisu 

ví. Umístěte na Vaše webovky odkaz na naše 

stránky, nabídněte či objednejte někomu časo-

pis – kdo ví, zda právě díky němu nenapomůžete 

někomu k nalezení životní orientace a tím k ži-

votu věčnému.

Nakonec Vám děkuji za Vaši přízeň a podpo-

ru, za každou Vaši modlitbu i za finanční dar. 

Pamatujeme na Vás u oltáře Páně, kde za Rytíře 

pravidelně na první soboty sloužíme mše svaté. 

Ve svých modlitbách Vás vkládáme do rukou 

Panny Marie.

br. Bohdan Heczko OFMConv

Dotazník k Rytířstvu Neposkvrněné
Prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku a doplnění Vašich osobních údajů.

1. Máte u Vás nějakou skupinku Rytířů Neposkvrněné?  Ano  Ne

2. V případě, že máte skupinku rytířů, ví o ní Váš kněz?  Ano  Ne

3. Prosíme o doplnění Vašich osobních údajů

 Jméno a příjmení: ................................................................................................................

 Ulice: ...................................................................................................................................

 Město a PSČ: .......................................................................................................................

 E-mail: ..................................................... Tel. (mobil): ................................................

 Vlastnoruční podpis*: ..........................................................................................................

*Svým podpisem uděluji v souladu se zákonem 101/2000 Sb. souhlas ke zpracování zde uvedených mých osobných údajů Řádu minoritů 

v ČR jako správci za účelem zařazení do Knihy Rytířstva Neposkvrněné, udržování korespondence a dalšího zpracování dat na dobu neurčitou.

Tyto osobní údaje nebudou zpřístupněné žádné třetí osobě.

Nejste členy, ale chcete se jimi stát?
V případě, že dosud nejste členy Rytířstva a měli byste zájem se jimi stát, kontaktujte pro-

sím Národní centrum MI na adrese Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00  Brno.  

Podrobnější informace naleznete také na odkazech: http://immaculata.minorite.cz
Informace o zemřelých členech Rytířstva
Možná víte také o někom, který byl členem Rytířstva, ale již zemřel. V takovém případě Vás 

prosíme, kdybyste nám mohli poslat i tuto informaci. Za zemřelé Rytíře je sloužena pravidelně 

mše svatá a rádi bychom jej jmenovitě zahrnuli do úmyslu mše svaté.

Děkujeme Vám za Váš čas a ochotu spolupracovat na rozvoji tohoto apoštolského díla.

odstřihněte a zašlete na adresu: 
Národní centrum MI, Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno

✁ ✁
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2. Tři období duchovního života
Duchovní život křesťana je proces, cesta růstu 

od počátečních darů, závdavku věčného života 

(por. Ř 8,23; 2 Kor 1,22; 5,5) přijatého darem 

v iniciačních svátostech, k jeho naplnění v Božím 

království. Katoličtí duchovní autoři ho nejčastěji 

dělí na tři období, nazývaná také někdy cestami 

či stupni. Jsou to období očisty, období osvícení 

a období sjednocení – via purgativa, via illumina-

tiva, via unitiva. Tento podíl nebo případně trochu 

jiné dělení, ale se zachováním podstatných rysů 

jednotlivých „cest“, najdeme u asketických autorů 

křesťanského Západu i Východu. 

Již koncem 2. století Klement Alexandrijský 

v díle Stromata opisuje duchovní růst křesťana, 

kde jsou jednotlivé etapy růstu představeny jako 

duchovní příbytky. V první fázi převládá Boží 

bázeň, pak víra a naděje a na konci duchovní cesty 

se přichází k lásce a moudrosti.  Klementův žák 

Origenes již výrazně odlišuje tři etapy – začáteč-

níků, dokonalících se a dokonalých. Učení o po-

stupném zdokonalování se, o procházení určitými 

etapami, o nutnosti projít cestou duchovní očisty 

k dokonalým ctnostem a kontemplaci najdeme 

i u kappadockých otců a jiných východních auto-

rů. Sv. Basil Veliký v Obšírných pravidlech píše 

o trojím možném postoji křesťana vůči Bohu: otrok 

slouží svému Pánu ze strachu před trestem, sluha 

s nadějí na odměnu a syn z čisté lásky. Tyto tři 

etapy víceméně odpovídají třem stupňům duchov-

ního života v klasickém chápání. Nejvýrazněji ho-

voří o třech etapách Dionysios Areopagita ve svých 

mystických dílech (např. O nebeské hierarchii 
a O Božích jménech).

Ze západních autorů připomeňme sv. Řehoře 

Velikého (6. století), který tři stupně duchovního 

života charakterizuje takto: první – zápas s hříchy, 

druhý – aktivní život charakterizovaný především 

praktikováním ctností a třetí – život kontemplativ-

ní, život dokonalých. Sv. Řehoř se v tomto učení 

považuje za žáka sv. Augustina, na kterého nava-

zuje.

Sv. Bonaventura užívá terminologie Dionysia 

a hovoří o třech cestách – očistné, osvětné a sjed-

nocující. Číslo tři je však pro něj především připo-

menutím základního dogmatu křesťanství, pravdy 

o jednom Bohu ve třech osobách: „Každý druh 

nauky v sobě nese znamení Trojice. Zvláštním 

způsobem se to týká nauky, které nás učí Písmo 

svaté. Proto i v ní má být vtištěna trojiční stopa..

.“ 1 Nechápe tedy tyto tři „cesty“ jako tři na sebe 

navazující etapy. Spíše je považuje za tři aspekty 

jednoho procesu zdokonalování se, jehož cílem je 

dojít k dosažení věčné Pravdy. 2 V díle Tři cesty 

(De triplici via) píše: „Máme v sobě tři síly, při 

jejichž užívání se cvičíme v té trojité cestě: osten 

svědomí, paprsek rozumu a oheň lásky. Jestli chceš 

být očištěn, obrať se k ostnu svědomí, jestli osvícen 

– k paprsku rozumu, a jestli se chceš zdokonalit – 

k ohni moudrosti“ 3. Tyto tři aspekty duchovního 

života, jestliže jsou správně prožívané, vedou k zís-

kání pokoje, poznání a lásky.

Bonaventura ve svých dílech všeobecně často 

používá číselnou symboliku, ale vždy s cílem vy-

jádřit s její pomocí podstatné pravdy křesťanského 

1  Trzy drogi, Prolog. In: Św. Bonawentura, Droga duszy 
do Boga, KKK: Poznań 2001, s. 167.

2  Por. C. Niezgoda OFMConv., Wprowadzenie. In: Św. Bo-

nawentura, Pisma ascetyczno-mistyczne, ATK: Warszawa 

1984, s. 10; P. Milczarek, Wstęp. In: Droga duszy..., op. cit, 

s. 12.

3  Trzy drogi, I, 2. In: Droga duszy..., op. cit., s. 168.

O duchovním život (/)

Když se řekne duchovní život, máme možná někdy dojem, že je to záležitost, která se týká jen duchov-
ních osob – tedy kněží, řeholníků a řeholnic. Následující série článků o duchovním životě má za cíl uká-
zat, že k duchovnímu životu je povolán každý člen Církve. Dozvíme se něco o podstatě duchovního života 
a o jeho základních etapách, jak je pojímá katolická teologie. Kéž jsou pro nás tyto články nejen připome-
nutím teoretických zásad, ale především výzvou k osobnímu následování Pána Ježíše Krista. Vždyť On nás 
svátostí křtu k duchovnímu životu povolal a On se nám chce – jako konečný cíl duchovního života – také 
jednou v plnosti dát. On je totiž Alfou i Omegou (srov. Zj 1,8).
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života. Proto se ve svých traktátech o duchovním 

životě nedrží otrocky trojího dělení. Ve svém nej-

známějším mystickém traktátě Itinerarium men-
tis in Deum hovoří o šesti stupních vystupování 

k Bohu. Opírá se zde o symbolický počet šesti kří-

del serafínů a o událost stigmatizace sv. Františka: 

„Když jsem tam (na hoře Alverna) přebýval, roz-

jímal jsem o některých způsobech pozvedání se 

našeho ducha k Bohu. Vzpomněl jsem si mimo 

jiné na tu zázračnou událost, kterou zde prožil 

blahoslavený František. Šlo o vidění okřídleného 

serafína, který připomínal Ukřižovaného. Když 

jsem o tom rozjímal, najednou jsem si uvědomil, 

že vidění představovalo kontemplativní extázi na-

šeho otce a ukazovalo cestu, která k takové kon-

templaci vede“ 4. Když budeme číst dále, uvidíme, 

že pro sv. Bonaventuru jsou vlastně všechna dělení 

na stupně jen praktickou pomůckou, protože vše 

nakonec směřuje k jednomu (či spíše Jednomu – 

Ježíši Kristu): „Jedinou cestou, která k tomu (kon-

templaci, sjednocení s Bohem) vede, je ohnivá 

láska Ukřižovaného... Postava šestikřídlého serafí-

na ukazuje šest postupných osvícení, která začínají 

u věcí stvořených a vedou k Bohu, k němuž se do-

chází jen přes Ukřižovaného. Vždyť ‚kdo nevchází 

do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj 

a lupič‘ (J 10,1)“ 5.

Také sv. František, ačkoliv nebyl teoretikem du-

chovního života, se o třech „cestách“ zmiňuje, a to 

ve své modlitbě v závěru Listu ke generální kapi-
tule: „Všemohoucí, věčný, spravedlivý a milosrdný 

Bože, dopřej nám ubohým, abychom jen pro tebe 

konali to, o čem víme, že to chceš, a vždy chtěli to, 

co se ti líbí, abychom tak, vnitřně očištěni, uvnitř 

osvíceni a ohněm Ducha Svatého rozníceni, mohli 

následovat stopy tvého Syna, našeho Pána Ježíše 

Krista, a jen tvou milostí dojít k tobě, Nejvyšší, 

který v dokonalé Trojici a jednoduché Jednotě 

žiješ a vládneš a jsi oslavován jako všemohoucí 

Bůh na věky věků.“ Vidíme, že sv. František kromě 

očištění, osvícení a sjednocení mluví o nutnosti být 

„roznícen ohněm Ducha Svatého“. Není to zřejmě 

v jeho chápání další etapa duchovního života, leč 

nutná podmínka k tomu, aby se duchovní život 

4  Itinerarium mentis in Deum, Prol. 2. In: Droga duszy..., op. 

cit., s. 16.

5  Tamtéž, s. 16n.

mohl stále rozvíjet, aby nezakrněl. Nemůžeme tedy 

tuto zkušenost „roznícení Duchem Svatým“ umis-

ťovat někde na druhou etapu nebo mezi druhou 

a třetí. Bez Ducha Svatého vlastně cestu duchov-

ního života nemůžeme vůbec začít. Sv. František 

také zdůrazňuje to, co již bylo řečeno v úvodu 

o duchovním životě, že jeho podstatou je vlastně 

působení Boží milosti v nás a že jeho centrálním 

bodem je osoba Ježíše Krista.

Jiný františkánský autor, sv. Bernardin ze Sieny, 

se o etapách duchovního života výrazně zmiňuje 

ve svém kázání O poznání Boha: „Máme tři stupně 

duchovního růstu. Na prvním se nacházejí začáteč-

níci, ti, kteří začínají činit dobro... Na druhém se 

nacházejí ti, kteří již postoupili, začali činit dobro 

a dělají to stále lépe... Na třetím jsou dokonalí, 

kteří mají světlo dokonalosti“ 6.

Sv. Tomáš Akvinský přirovnává tři etapy du-

chovního života k třem obdobím v životě člově-

ka – k dětství, dospívání a dospělosti. Díky této 

analogii může kromě dobré charakteristiky jed-

notlivých období ukázat ještě něco důležitého. Jde 

o zdůraznění nutnosti přejít v rozhodném momentu 

z jednoho období do druhého. Jestliže to člověk ne-

učiní nebo to neučiní dobře, zůstává duchovně za-

krnělým, nedospělým. Tak jak bývají v běžném ži-

votě tato přechodná období těžká, a to i pro osobu, 

která přechodem prochází, i pro její okolí, bývá to 

také v životě duchovním. Ale právě tato těžká ob-

dobí, „krize dospívání“, jsou v konečném důsled-

ku nejen nutná, ale i prospěšná. Sv. Jan od Kříže 

v této souvislosti hovoří o „noci smyslů“ a „noci 

ducha“ neboli „trpném očišťování smyslů“ a „trp-

ném očišťování ducha“. Jiní autoři hovoří např. 

o druhém a třetím obrácení. V každém případě jde 

vždy o vyjádření pravdy, že bez utrpení, bez křížů 

(především těch, které si sami nevybíráme, ale jsou 

nám dány Bohem jako prostředek jeho láskyplné-

ho vedení) a bez našeho úsilí a spolupráce s Boží 

milostí není možný duchovní růst. Bez duchovního 

růstu však nemůžeme dojít k cíli, k dokonalému 

a trvalému sjednocení s Bohem.

zpracoval F. Juchelka OFMConv

(pokračování příště)

6  O poznání Boha. In: Św. Bernardyn ze Sieny, O doskonałoś-
ci chrześcijańskiej, KKK: Poznań 2004, s. 69.
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Drazí bratři a sestry, Evangelium této neděle 

(Mk 1,21-28) nám představuje Ježíše, jak v sobo-

tu káže v synagoze v Kafarnaum, malém městě 

u Galilejského jezera, kde bydleli Petr a jeho bratr 

Ondřej. Učení, nad kterým lidé žasli, pak bylo 

vystřídáno divem osvobození „člověka posedlé-

ho nečistým duchem“ (v. 23), který rozpoznal 

v Ježíši „Božího Svatého“, totiž Mesiáše. Jeho 

pověst se zakrátko rozšířila po celém kraji, kterým 

procházel, aby hlásal Boží království a uzdravoval 

všechny nemocné: slovem i skutkem. Svatý Jan 

Zlatoústý poznamenává, že Pán „ku prospěchu 

posluchačů střídal konání divů se slovy, aby pak 

znovu přecházel od svého učení ke konání zázra-

ků“ (Hom. in Mattheum 25, 1).

Slovo, kterým se Ježíš na lidi obrací, okamžitě 

zpřístupňuje Otcovu vůli i pravdu o nich samot-

ných. Tak tomu však nebylo u učitelů Zákona, 

kteří se museli snažit vykládat posvátná Písma 

nespočetnými reflexemi. Účinnost Ježíšových slov 

kromě toho doplňovala také znamení vysvobození 

od zlého. Svatý Atanáš podotýká, že „poroučet dé-

monům a vyhánět je není dílo lidské, nýbrž Boží“, 

neboť Pán „zaháněl od lidí všechny nemoci a kaž-

dou chorobu. A kdo by po zhlédnutí projevů Jeho 

moci ještě mohl pochybovat o tom, že je Synem, 

Moudrostí a Mocí Boha?“ (Oratio de Incarnatione 
Verbi 18.19). Boží autorita není síla přírody. Je to 

moc lásky Boží, která tvoří vesmír a která vtělením 

v Jednorozeného Syna, jenž sestoupil do našeho 

lidství, uzdravuje svět porušený hříchem. Romano 

Guardini píše: „Celá Ježíšova existence je přetlu-

močením moci na pokoru… je to svrchovanost, 

která se snižuje na formu služebníka“ (Il Potere, 

Brescia 1999, 141.142).

Božská autorita Božská autorita 

není síla přírodynení síla přírody

Promluva Benedikta XVI. 
před modlitbou Anděl Páně 
na náměstí sv. Petra 29. ledna 2012

Autorita nezřídka pro člověka znamená maje-

tek, moc, vládu a úspěch. Avšak pro Boha zna-

mená autorita službu, pokoru, lásku; znamená 

vstup do logiky Ježíše, jenž se sklání, aby umýval 

nohy učedníkům (srov. Jan 13,5) a který hledá 

pravé dobro člověka, uzdravuje rány a je scho-

pen lásky tak obrovské, že odevzdává život, pro-

tože je Láska. V jednom ze svých listů píše svatá 

Kateřina Sienská: „Je nezbytné, abychom ve světle 

víry opravdu viděli a poznávali, že Bůh je nejvyšší 

a věčná Láska, a nemůže chtít nic jiného než naše 

dobro“ (Ep. 13 in Le lettera, vol. 3, Bologna 1999, 

str. 206).

Drazí přátelé nadcházející čtvrtek 2. února bu-

deme slavit svátek Uvedení Páně do chrámu, tedy 

Světový den zasvěceného života. Prosme s důvě-

rou Nejsvětější Pannu Marii, aby učila naše srdce 

vždycky čerpat z Božího milosrdenství, jež osvo-

bozuje a uzdravuje naše lidství a mocí lásky jej 

naplňuje veškerou milostí a laskavostí.

přeložil Milan Glaser, 
česká sekce Vatikánského rozhlasu
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Sv. Maxmilián svou kněžskou službu konal 

v době, kdy se ještě nemluvilo o ekumenismu. 

Světec svému hnutí, které založil – Rytířstvu 

Neposkvrněné, zanechal pokyn, aby milovali 

všechny, dokonce i nepřátele, odpůrce a vyznavače 

jiných náboženství. Tento jeho pokyn velmi dobře 

odpovídá současnému ekumenickému postoji.

V prvním čísle „Rytíře Neposkvrněné“ (leden 

1922) nastiňuje cíl nového časopisu. Tohoto textu, 

jenž vznikl v předekumenické době, je dobré si po-

všimnout: „Tón časopisu bude vždy přátelský pro 
všechny, bez ohledu na rozdílnosti víry a národnos-
ti. Láska, které učil Kristus, bude jeho charakterem. 
A právě díky této lásce k zbloudilým, přece však štěstí 
hledajícím duším, se bude snažit pranýřovat lež, vy-
světlovat pravdu a ukazovat pravou cestu ke štěstí.“

Oproti komunistické totalitě a nacistické bruta-

litě, které své stoupence učili nenávidět a v jejichž 

stínu o. Kolbe prožil 24 let svého života, bude na-

pomínat rytíře Neposkvrněné: „Nenávist není tvůr-
čí silou, pouze láska je tvůrčí.“

Jako kněz řádu sv. Františka z Assisi se cítil po-

volán k obhajování církve. Jako syn svého národa 

cítil vlasteneckou povinnost chránit svou vlast. 

Když viděl, že jeho církev je brutálně napadána, 

chtěl jí bránit. Když např. 17. února 1917 viděl, jak 

na náměstí sv. Petra zednářské demonstrace urá-

žely církev a papeže Benedikta XV., požádal ještě 

jako klerik, aby mohl jít navštívit velmistra zed-

nářské lóže, aby jej varoval před Božím hněvem 

a pokusil se ho obrátit. Od svých představených 

však dovolení nedostal, proto se rozhodl za onoho 

velmistra se modlit.

Přestože sv. Maxmilián věřil ve sjednocení křes-

ťanů, přece v situacích, kdy byl polský národ ohro-

žen náboženskou anarchií, varoval před těmi ná-

boženstvími, která považoval za falešná. Přestože 

byl nakloněn dialogu, a dokonce jej vyhledával, 

nikdy by v jeho jménu neobětoval vlastní pře-

svědčení.

Maxmiliánovy názory na jisté společenské a po-

litické jevy mohou být zpochybňovány některými 

dnešními čtenáři, kteří jej nechápou a myslí si, že 

se v lecčems mýlil. Takoví kritici však nevědí, že 

neomylnost a vševědoucnost nepatří k vlastnos-

tem potřebným ke kanonizaci. V podstatě, jak 

psal sám sv. Maxmilián, světci nejsou supermani, 

ale hříšníci, kteří však nepolevují ve snaze hledat 

a plnit Boží vůli. Byl dítětem své doby a hodnotil 

události v kontextu svých časů. V lednovém čísle 

„Rytíře Neposkvrněné“ z r. 1923 označil socia-

lismus, bolševismus a teozofii za smrtelného ne-

přítele křesťanské víry. Projevil své obavy vůči 

světskému, materialistickému, židovskému vedení 

v těchto hnutích. V kontextu s bolševickou revo-

lucí mnoho politických vůdců, v tom nejznámější 

Winston Churchil, bylo znepokojených tím, co po-

važovali za mezinárodní bolševicko-židovské spik-

nutí. Článek Podvedeni, který byl otištěn v zářijo-

vém čísle Rytíře Neposkvrněné z roku 1926, odráží 

některé z těchto obav.

Přes místy ostrá slova namířená proti těm, které 

považoval za nepřátele katolické církve a Polska, 

o. Kolbe vždy ponechával otevřené dveře dialogu 

a zdůrazňoval, že jedinou zbraní v boji proti nepřá-

telům, kterou rytíři Neposkvrněné mohou použít, je 

modlitba a láska. Psal: „Jak máme my, především 
členové Rytířstva Neposkvrněné, bojovat? Snad 
ve stylu ‚oko za oko‘ jít kupředu sílou pěstí? Ne! To 
není náš úkol. Cíl vetkaný do Rytířstva je uchvaco-
vat pro Neposkvrněnou srdce, ona se postará o zby-
tek. Pro Boha, jen pro Boha skrze Neposkvrněnou 
a jako nástroj v jejích rukou trpět, pracovat a umírat 
– toto je ideál hodný rytíře Neposkvrněné.“

Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus

Polemika mezi judaismem a křesťanstvím nebo mezi katolicismem 
a protestantismem, která se táhne již mnoho staletí, dala vzniknout 
vzájemné nevraživosti. To přetrvávalo do 20. století a i dnes, přes mnohé 
výzvy náboženských vůdců k toleranci, můžeme stále pozorovat jisté stopy 
antipatie.  Tuto starou polemiku, která se bohužel projevovala i vzájemným 
pronásledováním, je třeba připsat neznalosti evangelia. Protože jak by jinak 
někdo, kdo zná Kristovo evangelium a řídí se jím, mohl nenávidět své bližní? fo
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Jeho život se vyznačoval obdivuhodnou horlivostí. 

V době rekonvalescence v Zakopaném, kde pobýval 

roku 1920 kvůli tuberkulóze, sv. Maxmilián posluho-

val pacientům v sanatoriu „Bratnia Pomoc“. Ochotně 

přijal výzvu, aby vstoupil do „jámy lvové“ a vedl 

dialog s ateisty, agnostiky a těmi, kteří byli vůči křes-

ťanství nepřátelští. Dne 8. prosince 1920 psal svému 

bratru Alfonsu ohledně své činnosti: „Neposkvrněná 
mi dovolila přiblížit se k vysokoškolákům, kteří pře-
bývají ve zdejším sanatoriu ‚Bratnia Pomoc‘. Slují 
jako neznabozi, a to ne bezdůvodně. Jejich socialis-
tická správa (tak tomu říkají) je složena z kdovíja-
kých hlav. Nyní mě zvou oni (tj. skupina vybraných 
pacientů, vysokoškoláci), a to velmi úsilně, abych jim 
vysvětloval náboženské věci. Proto jsem tam uspořá-
dal řadu apologetických besed, při nichž mohl každý 
libovolně říci svůj názor. Přešli jsme od Boží exis-
tence až k božství Krista Pána. Dokonce si nakoupi-
li Nový zákon v překladu Ščepaňského, Večery nad 
Lemanem a Apolegetiku od Bartynowského. Ale toto 
také omezuji, abych zdraví neškodil. Krásné to byly 
nejednou scény během těchto disputací, ale nemám 
čas je popisovat.“

Při jiné příležitosti sv. Maxmilián připomenul 

rozhovor se židovským podnikatelem během cesty 

vlakem. Zjistil, že byl sečtělý, znal také evangelium, 

a dokonce šířil protestantskou „Armádu spásy“ 

v Lotyšsku. „Řekl jsem mu něco málo,“ píše o. 

Kolbe, „o Kristově náboženství, protestantství, dal 
jsem mu ‚Rytíře‘ a pobídl jsem ho k modlitbě.“

Jeho energická činnost vedla k nespočtu dis-

kusí s reprezentanty různých náboženství. Přes 

své pevné přesvědčení o pravosti katolické víry 

sv. Maxmilián přiznával, že člověk upřímně hleda-

jící Boha, i když není členem katolické církve, také 

má v jisté míře duchovní pohled a poznání Boha. 

V tomto postoji můžeme najít semínko dnešního 

ekumenického hnutí.

4. října 1930 navštívil Tenko Nashida – vedou-

cího buddhistické sekty v Japonsku. Po rozhovoru 

členové této společnosti vyjádřili přesvědčení, že 

všechna náboženství musí být respektována a že 

každý člověk může kráčet duchovní cestou vlast-

ní jen jemu. Diskuse byla srdečná a ekumenická. 

Buddhisté ochotně přijali z rukou o. Maxmiliána 

Zázračnou medailku.

Od 7. listopadu do 8. prosince 1939 byla skupi-

na minoritů z Niepokalanova internována v táboře 

Schildberg (Ostrzeszów). Velitelem tábora byl Hans 

Muzler, protestantský duchovní. Br. Hieroným, 

který překládal mnoho rozhovorů mezi velitelem 

a o. Maxmiliánem, připomenul slova německého 

důstojníka adresovaná o. Kolbemu: „Otče, podle 
vytvořené propagandy byste nás měli nenávidět 
a my bychom měli nenávidět vás. Ale, otče, my oba 
přece dobře víme, že především patříme k nadpři-
rozenému království.“

Dlouho před vznikem ekumenického hnutí 

sv. Maxmilián žil Božím slovem: „Ať všichni jsou 

jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať 

jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“

Láska a pravda, to jsou motivy, které vedly 

sv. Maxmiliána k přijetí mučednictví. Pouze na zá-

kladě lásky a pravdy může být budováno eku-

menické společenství. Mučedníci jsou průvodci 

k jednotě křesťanů. Jejich prolitá krev a oběť je 

semenem jednoty.

 Claude R. Foster, emeritní profesor University 
Pensylvanie (USA), baptista

z Rycerza Niepokalanej (1/2012) přeložil bB

Dialog nemůže existovat na úkor pravdy; dialog musí probíhat v lásce a v pravdě. ❍
Benedikt XVI., 19. 8. 2005, Německo

Nemůžeme (tak říkajíc) „udělat“ jednotu jen vlastními silami. Můžeme ji jedině obdržet jako dar  ❍

Ducha Svatého. Proto duchovní ekumenismus, a tedy modlitba, obrácení a posvěcování života 

představují jádro ekumenického hnutí. Mohlo by se také říci: nejlepší forma ekumenismu spočívá 

v životě podle evangelia.
Benedikt XVI., 19. 8. 2005, Německo

Plná a viditelná jednota křesťanů, po níž toužíme, vyžaduje, abychom se nechali stále dokonaleji  ❍

proměňovat a připodobňovat obrazu Krista. Jednota, za niž se modlíme, vyžaduje vnitřní konverzi 

a to jak společnou, tak osobní.
Benedikt XVI., 18. 1. 2012, Řím
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Kdo by směl připustit, že Ty, Nekonečný, Věčný Bože, jsi mě 

miloval od věčnosti, ba více než od věčnosti, protože od tehdy, 

co jsi Bůh, tedy milovals mě a miluješ vždy.  Přestože jsem 

byl nicotou, Tys mě již miloval, a proto, žes mě miloval, Bože 

srdečný, vyvedl jsi mě z nicoty k existenci!

Pro mne jsi stvořil nebe poseté hvězdami a zemi s mořem, 

horami, řekami a tolika, tolika nádhernými věcmi.

Ale to Ti ještě nestačí: Abys mi ukázal z blízka, jak vrouc-

ně mě miluješ, sestupuješ z nebe, z místa nejčistších rozko-

ší, na ušpiněnou a uplakanou zemi, abys prožil lidský život 

v chudobě, námaze a utrpení – a dokonce abys pohrdán a po-

smíván visel v bolestech na hanebné šibenici mezi dvěma 

lotry. Tímto strašlivým a obětavým způsobem jsi vykoupil 

mne, Bože lásky. Kdo by to směl připustit...

A nezůstal jsi u toho, ale když jsi viděl, že 19 století uply-

ne od doby, co se důkazy Tvé lásky vylévaly, a teprve pak se 

já objevím na této zemi, poradil sis i s tímto! Tvé srdce se 

nechtělo smířit s tím, abych se měl sytit pouze vzpomínkami 

Tvé veliké lásky. Zůstal jsi na této zemi v Nejsvětější svátos-

ti oltářní a přicházíš ke mně a sjednocuješ se se mnou – a to 

bezprostředně, protože pod způsobou pokrmu. Již nyní teče 

Tvá krev v mé krvi, Tvá duše, vtělený Bože, proniká moji 

duši, posiluje ji a krmí… Jaký je to zázrak! Kdo by to mohl 

kdy očekávat? Co jsi mi mohl dát víc, můj Bože, když jsi mi 

dal sebe sama do mého vlastnictví?

Avšak Tvé Srdce planoucí láskou ke mně Tě vedlo, abys mi 

dal ještě jeden dar: ano, ještě jeden dar!

Přikázal jsi nám stát se dětmi, jestli chceme vejít do nebes-

kého království. A víš, že děti potřebují matku: sám jsi stano-

vil takový zákon lásky. Tvá dobrota a milosrdenství nám tedy 

daly Matku – jako zpřítomnění Tvé dobroty a Tvé nekonečné 

lásky. Dal jsi nám ji na Golgotě pod křížem a  nás všechny 

jsi svěřil jí. Zároveň jsi rozhodl, Bože stále nás milující, aby 

ona se stala všemocnou rozdělovatelkou a prostřednicí všech 

Tvých milostí. Ty jí nic neodepřeš, tak jako ona není schopna 

nikomu nic odepřít...

Takže nyní: Kdo bude ještě zavržen? Kdo se nedostane 

do nebe?

Snad ten nerozumný, tvrdohlavý, nenávidící sebe sama, kdo 

vědomě a dobrovolně spásy dojít nechce... a dokonce od nej-

lepší Matky utíká a jejím prostřednictvím pohrdá...

Sestupme na zem. Kolik jen milostí neposkvrněné Matky 

zaznamenaly nažloutlé pergameny, hrubé papíry věkovitých 

foliantů a nespočetné řady knih a brožur? A mnohem více se 

Kdo by směl připustit...

na papír vůbec nedostalo a nikdy ne-

dostane!

Ale proč hledat tak daleko? Každé 

číslo „Rytíře Neposkvrněné“ hovoří 

o řadě rozličných milostí...

Ale ani do Rytíře není nutné se dívat. 

Pohleďme do svého nitra: Copak není 

pravda, že kolikrát jsme se oddali celou 

duší Matce Boží a naší – Neposkvrněné 

– vždycky nám vstoupil do srdce pokoj? 

Copak není pravda, že když na nás úto-

čilo pokušení a my jsme se nezapomněli 

v důvěře utéci k Marii jako děti k matce 

a silně jsme se jí drželi, skutečně naše 

vůle vždycky vydržela, nepodlehla?

Copak tomu tak nebylo? Kdo to 

ještě nezakusil, ať zkusí! Ať uvidí, ať se 

sám přesvědčí, jak mocná a jak dobrá 

je Matka Boha i naše. Naše... naše 

Maminka...

Skutečně, kdo by to mohl připustit, 

kdyby nebylo hlasu víry a zřetelné kaž-

dodenní zkušenosti?

Maxmilián Kolbe

článek z Rytíře Neposkvrněné 
z listopadu 1929, 

Spisy 1062, překl. -red-
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Ilustrační foto:  Robert Kneschke | Dreamstime.com

Poprvé jsem uslyšel o Boží lásce na stanovém 

setkání s Billym Grahamem 1. září r. 1955. Tehdy 

jsem odevzdal svůj život Ježíši. Vyrůstal jsem 

v láskyplné, ale přísné evangelické rodině. Chodili 

jsme do různých kostelů. Druhého září 1961 jsme 

navštívili letniční církev, kde mne pokřtili vodou, 

20. září jsem byl pokřtěn Duchem Svatým a dostal 

dar mluvit v jazycích.

V pubertě jsem však nechtěl mít s Bohem nic spo-

lečného a velice jsem rebeloval. Později, když jsem 

se oženil a přestěhoval z Essexu do Dorbyshire, 

jsme s manželkou chodili do různých církví. Když 

jsem potom pracoval jako inženýr počítačových 

systémů v Dorsete, poznal jsem církev, která byla 

skutečně živá a plná Boží lásky, a opět jsem ode-

vzdal svůj život Ježíšovi. Později jsme našli jinou 

církev v Essexu. Chodili jsme tam několik roků 

a všechno bylo dobré.

Netrvalo to však dlouho. V práci jsem měl 

nehodu a zůstal tělesně postižený. Církev, k níž 

jsme patřili, vytrhávala biblické verše z kontextu. 

Když jsem nebyl uzdraven, tvrdili, že důvod musí 

být buď ve „hříchu v mém životě“, nebo v tom, 

že „nemám dostačující víru“. Říkali: „Promiň, 

Bůh mi nedal pro tebe slovo,“ 

„Nemáš naději“ atd. 

K mému překvapení 

a úplnému zmatku mé 

14-leté dcery nás do-

konce vyloučili. 

Po čase jsme našli 

jinou evangelic-

kou církev. Už 

druhý den mne 

ale navštívil pas-

tor a řekl mi: 

„Nevěříme, že 

Bůh uzdravuje i v dnešní době.“ Byli jsme zklama-

ní, i když jsem neřekl ani slovo o tom, že věřím, 

že Bůh i v dnešní době uzdravuje lidi, a byli jsme 

pouze na jednom setkání. Plakal jsem. 

Po této zkušenosti jsem se rozhodl, že číst bibli, 

modlit se a pěstovat vztah k Ježíši budu už jen sám 

doma. Jak ale víte, pro křesťana je to téměř nemož-

né. Po nákupech jsem chodíval za řeholní sestrou 

Fidelmou. Byla doslova charismatická Z její tváře 

vyzařovala Ježíšova láska a při každém setkání s ní 

jsem měl pocit skvělého společenství. Jednoho dne 

mi řekla: „Náš kostel je bezbariérový, nechcete 

tam přijít?“ Ztuhl jsem. Byla přece katolička! Jak 

ale čas plynul, má touha najít si místo na modlitbu 

v chrámu se zvětšovala. Po několika měsících jsem 

se jí nakonec sám zeptal, jestli mohu přijít. Měl 

jsem však podmínku: nebudou mi tam dělat kázání 

ani na mne nebudou vyvíjet nijaký nátlak. Usmála 

se a řekla, abych jí oznámil dobu, a ona se postará, 

aby kostelní vrata byla otevřená. Jestliže jste nemě-

li tu výchovu jako já, nikdy nepochopíte problémy, 

které jsem měl při cestě do katolického kostela. 

Když přišel ten den, cestou do kostela jsem 

pevně svíral bibli a v duchu si opakoval protika-

tolické verše, kdyby mne tam chtěl někdo „ob-

rátit“. Jakmile jsem ale vstoupil dovnitř, bylo to 

horší, než jsem čekal. Nejprve mne pobouřila 

socha Marie. Potom jsem viděl Ježíšovu sochu 

na kříži. Zoufale jsem se rozhlížel, kde by se dalo 

uchýlit, abych ty strašné sochy neviděl. V boční 

časti kostela jsem nakonec našel místo, kde byl 

kamenný sloup s mosazným podstavcem, na němž 

byla svíčka. Zaujal jsem u něho místo tak, aby 

mi bránil v pohledu na sochy. Má první modlitba 

zněla: „Prosím, Pane, nezahub mne za to, že jsem 

tu. Chci být jen s tebou a modlit se.“ Tehdy jsem 

o katolické církvi věděl jen to, že uctívá Marii, že 

je nevěstkou Říma a papež je antikrist. To mi příliš 

nesedělo, ale myslel jsem na všechny dobré věci, 

kterými nám Bůh požehnal. 

Nejsem si jist, jak dlouho jsem se modlil, když 

jsem náhle v hlavě uslyšel jasný hlas: „Dítě moje, 

buď klidné. Dítě moje, buď klidné a věz, že 

jsem Bůh.“ Překvapilo mne to. „Jak může být 

na takovém místě?“ ptal jsem se v duchu. Šokován 

Příběh mého obrácení
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„Kristus je světlo uprostřed noci, naděje pro všechny lidi, 

budoucnost našeho života. 

Tak jako přebýval mezi námi před dvěma tisíci lety, 

chce mezi námi přebývat i dnes.“

jsem rychle zavřel bibli a odešel. Další čtvrtek 

jsem tam šel opět a stalo se totéž. Tentokrát jsem 

tam však zůstal. A ihned se mne zmocnil úžasný 

pocit Boží lásky. Celou moji bytost zaplavil pokoj. 

Tiše jsem se začal modlit v jazycích a vyprávěl 

Ježíši, jak mi chybí společenství. Tak to pokračo-

valo šest týdnů. 

Nakonec jsem se rozhodl setkat se s knězem 

otcem Alanem. Trpělivě mi vysvětlil, že katolíci se 

neklaní sochám, ale pouze Bohu. Když jsem mu 

řekl o hlase, chtěl, abych mu ukázal místo, kde se 

to stalo. „Víte, kde jste seděl?“ zeptal se mne a ze 

široka se usmál. Řekl mi, že jsem se uchýlil před 

svatostánek, kde se po mši sv. uchovávají konse-

krované hostie, v nichž se při mši svaté zpřítomňu-

je Ježíš, čili do skutečné Ježíšovy přítomnosti. Byl 

jsem tím nadšený. Požádal jsem ho, aby se nemod-

lil se mnou ani za mne, protože já jsem křesťan, 

a on je přece katolík. S laskavým úsměvem mi vy-

světlil, že katolíci jsou křesťané, že jsem jeho bratr 

v Kristu a bude se za mne modlit, až odejdu. 

Nemohl jsem odejít rychleji! Nechtěl jsem, aby 

někdo viděl mé slzy. Druhý den ke mně při ná-

kupech přistoupila neznámá řeholnice, jemně mi 

položila ruku na rameno a řekla: „Bůh vám žeh-

nej. Víte, že máte v očích Ježíšovu lásku?“ To 

bylo na mne příliš. Nadto ještě předtím, než jsem 

od ní odešel, mi darovala dřevěné těžítko. Později 

jsem zjistil, že jsou na něm obrazy Panny Marie 

ustavičné pomoci. 

Po několika týdnech jsem začal chodit na neděl-

ní mši svatou. Žasl jsem, jak často se při ní použí-

vá Písmo svaté. Zdálo se mi, že celá mše pochází 

z Písma, a to mne mátlo. Nerozuměl jsem jí, věděl 

ale, že Ježíš je při ní skutečně přítomen. Při pro-

měňování, kdy každý klečí, jsem viděl v očích lidí 

takovou lásku a úctu, že jsem zatoužil vystoupit 

z invalidního vozíku a padnout na tvář. 

Před Velikonocemi roku 1995 mne měli přijmout 

do církve. Stala se mi však další nehoda a musel 

jsem jít na operaci. Prosil jsem: „Nemůžete mne 

přijmout dřív, abych mohl před operací přijmout 

svátosti, o kterých jsem se učil?“ Po požehnání 

11. února, když se v kostele konalo zvláštní se-

tkání k uctění sochy Panny Marie Guadalupské, 

se mne otec Alan zeptal: „Chtěl byste být zítra 

přijat do církve?“ Otec Alan totiž získal povolení 

od biskupa. 

Ode dne, kdy jsem s radostí přijal tajemné 

Kristovo Tělo a Krev, je tato svátost centrem mého 

křesťanského života a pláču nad nejednotou v jeho 

viditelném těle, jímž je církev. 

 John A. Barton, Grays, Essex, Velká Británie

Z knihy Patricie Proctorové „Veľké pravdy v malých 
príbehoch (5)“ (Lúč, Bratislava 2008). 

Překlad a úprava -red-
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Rebecca Kiesslingová je mluvčí jedné organi-

zace na obranu nenarozených v USA. Byla počata 

znásilněním její matky a žije jen díky tomu, že stát 

Michigan, kde se vše odehrálo, měl v té době po-

traty zakázané. Položili jsme jí následující otázky:

Často zdůrazňujete, že žijete díky zákonu, 

jenž zakazoval potraty. Je taková legislativa 

opravdu základem ochrany člověka od početí?

Ano, žiji díky tomu, že potrat byl v době mého 

početí v Michiganu nelegální. Mnoho lidí mi říká: 

„Měla jsi štěstí, že žiješ.“ Já však nevděčím za život 

štěstí, ale zákonu. Je velice důležité, že právě díky 

jemu jsem byla zachráněna. Má biologická matka 

chtěla jít na potrat, řekla mi to, když jsem ji jako 

18letá navštívila. Zákon jí to však neumožnil, a tak 

mne po porodu dala k adopci dobrým lidem, kteří 

mne vychovali.

Bylo těžké přijmout pravdu o počátku svého 

života?

Když jsem se to poprvé dozvěděla, cítila jsem se 

napřed jako smetí. Vyskytli se bohužel lidé, kteří 

mi vyčítali, že vůbec žiji, protože prý děti počaté 

znásilněním nemají právo na život. Cítila jsem se 

povinna bránit hodnotu svého života. Modlila jsem 

se a četla bibli. Díky tomu jsem zjistila, že pro 

Boha jsem velmi důležitá. Dnes mohu předávat 

své zkušenosti jiným lidem. Vím, že to mnohým 

pomůže.

Jste živým příkladem toho, že zákon je scho-

pen zachránit děti počaté znásilněním. 

Hovoříte o tom otevřeně. Jak je to přijímáno?

Má slova změnila u řady osob názor na potrat. 

Většina z nich se v životě nesetkala s problemati-

kou znásilnění a myslela si, že vyjádřením soucitu 

s touto nešťastnou ženou je nabídnout jí interrupci. 

Ve skutečnosti ale nejhroznějším důsledkem zná-

silnění není početí – jak lze často slyšet – nýbrž 

právě potrat. Zabití dítěte je pro takovou ženu nej-

strašnějším zážitkem, jak potvrzují nedávné vý-

zkumy dr. Davida Reardona. Některé ženy přímo 

říkají, že potrat byl pro ně horším traumatem než 

Žiji díky zákazu potratůŽiji díky zákazu potratů

samotné znásilnění. Potrat u nich vyvolává de-

prese, zvyšuje závislost na návykových látkách, 

někdy vede až k sebevraždě. Potrat tedy není prav-

divým vyjádřením soucitu se znásilněnými žena-

mi. Jestliže jim chceme poskytnout opravdovou 

péči, tak je třeba jim pomoci, aby dítě porodily.

Ženy v takových situacích mohou přece dítě 

nabídnout k adopci, když je nechtějí. Tak po-

stupovala i vaše biologická matka.

Ano. Ona však nejdříve chtěla jít na potrat. To 

je názor mnoha lidí, kteří jinak jsou proti inter-

rupcím, ale v případě znásilnění dělají výjimku. 

Vycházejí přitom ze tří zcela mylných předpokla-

dů: oběť znásilnění chce potrat, její život se stane 

snadnějším, když na něj půjde, dítě počaté znásil-

něním není hodno toho, aby jej matka donosila. 

Mohu říci, že se mi díky Bohu daří vyvracet toto 

falešné smýšlení.

Váš životní příběh je též odpovědí na argu-

menty typu: Mám právo rozhodovat o svém 

vlastním těle. Setkáváte se s nimi často?
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Samozřejmě ženy mají právo rozhodovat o svém 

vlastním těle. Není to však absolutní právo. Je ome-

zeno právem jiných osob. Život druhého člověka je 

důležitější. Proto když se mne někteří ptají, jestli 

to není extremismus domáhat se od znásilněných 

žen, aby donosily dítě počaté tímto způsobem, 

odpovídám: Naopak ty osoby, které svévolně roz-

hodují o životě jiných včetně dětí počatých znásil-

něním, jsou extrémisty. Vyzývají k potratům, aniž 

zvážily právo dětí, žijících v lůně matek, na život. 

Svévolně je kvalifikují jako nezpůsobilé k naroze-

ní. Ale ony přece mají také právo na život! Mám je 

i já, která jsem byla rovněž takto počata!

Děkujeme za rozhovor.

Nasz Dzennik 27. 8. 2011
zkrácený překl. -kb-

Nauččill jsem se ctít sexuállní morállkku Církkve
Ve svém dětství a mládí jsem o čistotě a cudnosti nikdy neslyšel. Bylo pro mne samozřejmé, žee 

mmladý muž by měl mít co nejdříve sexuální kontakty. Podle této zásady jsem plných deset let žil, nežž 

jjjsem se r. 2004 obrátil na katolickou víru.

Byl jsem velice nadšen všemi těmi poklady, které se náhle pro mne v Církvi odkryly! Co vlastněě 

jjjsem o Církvi věděl v době, kdy jsem se jí v různých rozhovorech vysmíval a urážel ji? Zhola nic!

Najednou mi však bylo při mém hledání smyslu života čím dál víc jasné, že Božímu bezpodmínečné--

mmu Ano nám lidem musí odpovídat naše stejně bezpodmínečné Ano Bohu, pokud se to s vírou v Něhoo 

mmíní vážně. Přesně toto jsem se chtěl naučit: říkat jednoznačné Ano Bohu a tím i jeho Církvi.

To pro mne např. znamenalo každou neděli jít na mši svatou a také se pravidelně, minimálně jed--

nnou za měsíc zpovídat, modlit se růženec, svou víru vyznávat a podle ní žít. To si žádalo upravit i svéé 

ssexuální chování podle nauky Církve.

Matka Boží mi tady přišla na pomoc a já jsem poznal spisy sv. Ludvíka Marii Grigniona z Montfortu.. 

PPo zasvěcení Panně Marii šlo všechno rychle: Má tehdejší přítelkyně se se mnou rozešla a já tak dostall 

možnost znovu uspořádat svůj život.

Díky spisovatelce Gabriele Kubyové jsem v té doběě 

pochopil sexuální morálku Církve a naučil se ji ctít jakoo 

maximálně cenné dobro. Učinil jsem rozhodnutí, že jižž 

nebudu mít až do manželství žádný pohlavní styk. Byll 

jsem také ochoten zvolit si duchovní povolání, bude-lii 

to Boží vůle.

Nebyla. Za několik měsíců jsem na jedné pouti poznall 

Martinu, svou nynější ženu. Jsem vděčný Bohu, že see 

mi před tímto setkáním odhalila nádhera čistého a cud--

ného života, protože díky tomu jsem měl možnost zažítt 

s Martinou opravdové přátelství, které postupně dozráloo 

až k úmyslu uzavřít křesťanské manželství ve společenstvíí 

s Bohem v Církvi, což jsme také realizovali.

Brali jsme se na svátek Panny Marie Růžencovéé 

r. 2006 v Heiligenkreuzu a máme šťastné manželství,, 

které Bůh požehnal dvěma syny. A já jsem si jist jedním:: 

Kdybychom Martina a já neměli víru a neučinili pevnéé 

rozhodnutí pro předmanželskou zdrženlivost, nebylo byy 

dnes naše manželství tak pevné a šťastné, jako je dnes.

David,, 
Vision 2000 (4/2011), přp ekl. -kb-b-
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Katolická církev zná celou řadu mučednic i mučedníků 
svaté čistoty, nejznámější je samozřejmě Italka sv. Marie 
Gorettiová. Existuje ale celá řada dalších z jiných národů. 
Jednou z nich je rumunská katolička a františkánská terciář-
ka Veronika Antalová.

Pocházela z vesnice Nisiporeti na východě země, narodila 

se r. 1935 jako nejstarší z pěti dětí v rodině drobného rolníka. 

Její rodiče byli hluboce zbožní a vedli ji k opravdovému křes-

ťanskému životu. Podle pozdějšího svědectví místního faráře 

přijala první svaté přijímání s takovou úctou, že to vyvolalo 

ve vsi údiv. Pravidelně chodila ke zpovědi a s velkým zájmem 

četla náboženské časopisy a knihy. I když se velmi dobře 

učila, nešla na střední školu a dala přednost pomoci svým ro-

dičům v těžkých polních pracích a při výchově mladších sou-

rozenců. Uvažovala též o vstupu do kláštera.

Ve svých 16 letech se stala ve farnosti členkou mariánské 

družiny, která byla vedena v duchu myšlenek sv. Maxmiliána 

Kolbeho. Chápala to jako přípravu ke vstupu do některé z žen-

ských větví františkánského řádu. Jejím plánům však učinil 

konec rumunský komunistický režim, který všechny kláštery 

zavřel a řeholníky i řeholnice odeslal do koncentračních tábo-

rů. Zpovědník jí proto doporučil tajně vstoupit do III. řádu sv. 

Františka, pracovat dále doma u svých rodičů a žít ve skrytu 

v chudobě, čistotě a poslušnosti podle ideálů sv. Františka 

a sv. Maxmiliána Kolbeho, jehož Veronika velmi uctívala. 

Denně chodila na mši sv. a přistupovala ke sv. přijímání, 

potom se ještě v kostele nějakou dobu modlila ke svátostné-

mu Spasiteli. Milovala květiny a ráda jimi zdobila v místním 

farním kostele oltář.

Ochotně též navštěvovala nemocné. Jedna její přítelkyně 

vypráví: „Měla jsem příležitost zažít, jak Veronika jednoho 

nemocného s láskou přesvědčovala, aby svou chorobu přijal 

jako Boží vůli, aby své utrpení trpělivě snášel a tak si získal 

zásluhy u Boha.“ Veronika byla dobrosrdečná, ochotná, pilná, 

skromná a ke každému vstřícná. Tak na ni vzpomínají všich-

ni pamětníci. Jednou si napsala na malou destičku: „Jsem 

v Ježíši a Ježíš je ve mně.“ To jsou jediná slova, která máme 

uchována z její písemné pozůstalosti, jež ale o ní vypovídají 

úplně všechno.

Největší svědectví o svém zakotvení v Ježíši Kristu vyda-

la vlastní krví. Bylo to v srpnu r. 1958, v její farnosti právě 

probíhalo biřmování. Veronika ochotně pomáhala na faře 

Veronika Antalová 
rumunská mučednice čistoty

i u známých s přípravou a vařením. 

Po ukončení slavnosti ještě na faře uklí-

zela, a tak se zdržela až do setmění. Šla 

pěšky domů, aniž by tušila něco zlého. 

Kráčela pěšinkou mezi kukuřičnými 

poli, když ji náhle předběhl a zkřížil 

jí cestu místní výtržník špatné pověs-

ti Pavol Mocanu, nevěrec a stoupenec 

komunistického režimu. Začal ji ob-

těžovat nemravnými návrhy. Veronika 

kategoricky odmítla. To jej rozzuřilo 

natolik, že se na ni vrhl a chtěl ji zná-

silnit. Ubránila se mu, tím ale jeho zu-

řivost ještě umocnila. Vytáhl nůž a za-

sadil jí 42 bodných ran. Byla na místě 

mrtvá. Vrah ji zatáhl hluboko do kuku-

řičného pole, kde ji nechal ležet.

Její tělo našli místní lidé hned druhý 

den. Bylo celé zkrvavené, pravá ruka 

držela růženec. Lékař, který prováděl 

pitvu, si neodpustil větu: „Blahoslavená 

matka, která tě porodila! Bylas pannou 

a zemřela jsi jako panna!“ Tím se po-

tvrdilo, že úmysl znásilnit ji se ne-

zdařil. 

Komunistické orgány činné v trest-

ním řízení se snažily zprávu o vraždě 

Veroniky Antalové ututlat. Mocanu byl 

totiž spolupracovníkem tajné policie 
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a exponovaným aktivistou režimu. 

Lokální tisk dostal zákaz cokoliv o pří-

padu zveřejnit, Mocanu zůstal dlou-

hou dobu na svobodě, teprve r. 1973 

proběhl soud, vrah ale vyvázl s níz-

kým trestem. Ani místní farář nesměl 

o Veronice veřejně z kazatelny mluvit 

jako o mučednici svaté čistoty, jinak by 

riskoval zatčení a odvlečení do koncen-

tračního tábora.

Teprve po pádu komunistického re-

žimu v prosinci r. 1989 se mohlo bez 

obav hovořit a psát o případu Veroniky 

Antalové. Místní duchovní správ-

ce podnikl kroky k zahájení procesu 

jejího blahořečení. Věřící z Nisiporeti 

a okolí vydávají dodnes svědectví o mi-

mořádných uzdraveních na její pří-

mluvu. O proces blahořečení Veroniky 

Přijde Matka Tereza do pekla?Přijde Matka Tereza do pekla?
Narodila jsem se a byla vychována v Alžírsku jako muslimka. Roku 1974 jsme se s rodiči přestěhoo--

vvvvvali do Francie. V muslimských hodinách náboženství nás učili, že jen mohamedáni přijdou do nebee,,  

zzzzzatímco všichni křesťané do pekla, protože náleží do tábora satanova.

O tom jsem nepochybovala až do chvíle, kdy jsem zpozorovala, jak naše sousedka, řádová sestraa,,  

hhhhhodila do naší schránky obálku s penězi. Otec byl totiž nezaměstnaný. To mnou hluboce otřáslo. Jakkkkk  

bbbbby mohl Alláh takové dobré lidi poslat do pekla? Ve 20 letech jsem se vdala za muslima – otec totižžžž  

řřřřeekl, že by mne raději uškrtil, než by dovolil, abych si vzala křesťana.

Byli jsme typickou muslimskou rodinou. Jednoho dne se mne však jedna z mých dcer zeptala: „Pročččč  

ssssii nesmím vzít křesťana?“ Já jsem jí odpověděla: „Moje milá, můžeš si vzít, koho chceš.“ Manžell,,  

kkkkkterý to slyšel, se rozzuřil. Od té doby jsme měli neustálé hádky na téma víry: o koránu, o podřízee--

nnnnnosti ženy, o proroku Mohamedovi… Problematika pravého náboženství se náhle pro mne stala veliceeee  

zzzzzávažnou, mnohem závažnější než pro běžného francouzského občana. Jednou jsem se svého mužeeee  

zzzzzeptala: „Přijde i Matka Tereza tak jako všichni křesťané do pekla, i když udělala tolik dobrého proooo  

ccccchudé lidi?“ On mi na to nedal žádnou odpověď.

Já jsem pořád hledala, kde je pravda. Bylo to velice

ttttěěžké. Procházela jsem mnoha zkouškami, dostalo se

mmmmmi i některých znamení přímo od Boha, jednou ve snu

ssssee mi ukázal sám Ježíš. Konečně jsem se odhodlala

kkkkke konverzi do katolické církve. Po čtyřech letech kate-

ccccchumenátu jsem r. 2008 přijala svátost křtu. Na základě

vvvvvlastních zkušeností považuji za důležité, aby se křes-

ťťťťaané nebáli svědčit muslimům o Kristu a neskrývali své

pppppřesvědčení z důvodů falešné tolerance.

Marie, 46 let, Vision 2000  4/2011, překl. -red-

Antalové velmi usilovali též rumunští minorité. Biskup z Iai 

po shromáždění všech potřebných důkazů předal celou věc 

do Říma, kde proces beatifikace dále probíhá podle všech ka-

nonických předpisů. 

Se souhlasem biskupa z Iai je povoleno šířit tuto modlitbu 

ke ctihodné služebnici Veronice Antalové: „Bože, všemohoucí 

Otče, velebíme Tě a děkujeme Ti za Tvou služebnici Veroniku 

Antalovou, která bránila své panenství až k prolití krve a tím 

se nám stala vzorem, jak máme žít jako praví křesťané. S vel-

kou radostí obětovala svůj život, který svým slibem panen-

ství zasvětila službě Ježíšově a dosáhla tak svojí vytrvalou 

modlitbou toho, že její lampa nezhasla a ona mohla jít vstříc 

Božímu ženichovi.

Věčný Otče, prosíme Tě, abys ozdobil svoji služebnici 

Veroniku korunou svatosti, aby se pro nás stala opravdovým 

vzorem, jak být dnes přesvědčivým křesťanem a zároveň opo-

rou mladým mužům a ženám na jejich cestě k dokonalosti 

a k pravému štěstí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Information FMG 5/2011, zkrácený překl. -kb-
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Milý bratře redaktore, milá sestro redaktorko! 

Jsem prostý katolický kněz. Jsem hrdý na toto své 

povolání a cítím se v něm šťastný. Už dvacet let žiji 

jako misionář v Angole. Pociťuji velký zármutek 

nad tím, že některé osoby, které mají být pro svět 

znamením Boží lásky, se místo toho staly příčinou 

hluboké bolesti v životě nevinných lidí. Neexistují 

žádná slova, která by to mohla ospravedlnit. Není 

žádná pochybnost, že Církev zde může stát jenom 

na straně těch nejbezbrannějších. Proto všechny 

akce, které musejí být podniknuty, aby byla ochrá-

něna důstojnost dětí, mají absolutní přednost.

Se znepokojením však pozoruji v mnoha mé-

diích, zvláště pak ve vašem časopise, prezentaci 

tohoto tématu dráždivou formou. Některé novinář-

ské příspěvky jsou vyvážené a umírněné, jiné však 

přehnané, plné předsudků a dokonce nenávisti. Je 

ale zvláštní, jak málo pozornosti a zájmu se věnuje 

tisícům kněží, kteří stravují celý svůj život ve služ-

bě dětem, nemocným a postiženým ve všech kou-

tech naší planety. 

Váš list třeba vůbec nezajímá, že já jsem v roce 

2002 mnoho podvyživených dětí v Angole, ohro-

žených kvůli válečným operacím na životě, musel 

transportovat přes minová pole do bezpečí, po-

něvadž vláda to učinit nechtěla a nevládní orga-

nizace se k tomu necítily kompetentní. Vůbec 

vám také nestálo za zmínku, že 

několik kněží včetně mě za-

chránilo v angolské lokalitě 

Moxico tisíce lidí trpících nemocemi a hladem, 

když jsme rozdělovali tuny potravin a léků. V po-

sledních deseti letech jsme také otevírali nové 

školy a zajistili tak základní vzdělání pro více než 

110 tisíc dětí. 

Asi pro váš list není také zajímavé, že jsme my, 

kněží, museli zorganizovat potravinovou pomoc 

pro cca 15 tisíc osob v táborech pro uprchlíky 

v jejich humanitární nouzi, protože potravinová 

pomoc vlády a OSN na místo svého určení nedo-

razila (byla rozkradena, pozn. překl.). 

Nikde se také neobjevila v médiích zpráva, že 

jeden 75letý kněz, pater Roberto, běhal celou noc 

po angolském hlavním městě Luandě, aby posbíral 

na ulici děti, které v důsledku bojů ztratily rodiče 

a staly se tak snadnou kořistí vrahů a obchodníků 

s dětskou prostitucí, a umístil je v našich sirotčin-

cích. Jiní kněží, např. pater Stefano, zřídili azylové 

domy pro děti, jež byly znásilněny. 80letý řádový 

bratr Maiato zase chodí dům od domu, aby posílil 

nemocné a zoufalé.

Novináři též zcela mlčí o tom, že více než 60 tisíc 

kněží a řeholníků z celkového počtu 400 tisíc 

opustilo svou vlast a rodinné zázemí, aby mohli 

sloužit svým bratřím a sestrám v ústavech pro 

malomocné, v nemoc-

nicích, v táborech pro 

uprchlíky, v sirotčincích, 

Milý bratře žurnalisto, milá sestro žurnalistko
aneb co New York Times nezveřejnil

Kněz salesián Martin Lasarte z Uruguaye pracuje v Angole. Na jaře napsal otevřený dopis redakci 
amerického listu „New York Times“. Vyjadřuje v něm své zklamání nad tím, že masmédia věnují nadměr-
nou pozornost sexuálnímu zneužívání několika kněží, zatímco obětavá práce tisíců kněží, řeholníků a ře-
holnic je vůbec nezajímá. Zde je text jeho dopisu:

vám 

něko

chrán
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foto: Jiří Zuzánek | Dreamstime.com

ve školách, především ale v misijních stanicích 

a na farách, aby lidem zprostředkovali odvahu k ži-

votu a k lásce. 

Postrádám mimo jiné i jakoukoliv zprávu o tom, 

že můj přítel pater Marcos Aurelio převážel děti 

z Kalulo do Dondo, aby zachránil jejich životy, 

protože v Kalulo zuřily boje, a při zpáteční cestě 

na misijní stanici byl zastřelen. Rovněž tak není 

nikde ani zmínka o bratrovi Franciskovi a pěti 

katechetkách, kteří všichni zahynuli při automo-

bilovém neštěstí, když vezli potravinovou a zdra-

votnickou pomoc do odlehlé krajiny. Nikde se 

čtenář vašeho listu nedozví, že desítky misionářů 

v Angole zemřely na malárii, protože chyběla lé-

kařská péče, jiní zase zahynuli, když šlápli na minu 

při své pastorační cestě. Na hřbitově v Kalulo jsou 

hroby prvních kněží, kteří do této země přišli. 

Žádný se nedožil více než 40 let.

Vůbec se také nezabýváte životem „normálního“ 

kněze, jeho těžkostmi i radostmi, jeho nasazením 

pro společenství, kterému slouží. Je pravda, že my 

nestojíme o palcové titulky v novinách, chceme 

pouze přinášet lidem radostné poselství vánoční 

a velikonoční noci. Jde nám pouze o objektivitu 

zpravodajství, o to, abyste nevěnovali pozornost 

pouze jedinému stromu, který s velkým rámusem 

padá, ale celému lesu, který potichu roste. 

Kněz není ani hrdina, ani neurotik. Je docela 

obyčejný člověk, který se svým lidstvím hledá 

Ježíše a snaží se sloužit svým bratřím a sestrám. 

Ve svém životě zakouší právě tak jako každý jiný 

člověk nouzi, trampoty a svou vlastní slabost, ale 

též krásu a dobro. Proto vás prosím, milí přátelé 

žurnalisté, abyste hledali pravdu, dobro a krásu, 

neboť jen toto činí vaše povolání ušlechtilým.

Fels 6/2011, překl. -amm-

„Mysli ve mně, můj Ježíši, abych myslel zřetelně a jasně!
Mluv ze mě, můj Ježíši, abych mluvil mírně a pravdivě!
Pracuj skrze mne, můj Ježíši, aby má činnost byla správná, posvěť mou práci a také můj odpočinek!
Naplň celou mou bytost, můj Ježíši, prostup celé mé bytí, aby se ze mne dala číst Tvá veliká láska!
Učiň, můj Ježíši, abych se stal zde na zemi skrze moc Tvé milosti všechno všem!
Přijd, můj Ježíši, a dej mi svoji podobu! Amen.“
Dienst am Glauben 4/2011, překl. -red-
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Přirozené právo
Tento pojem znamená univerzální mravní ná-

roky, jež mají všechny lidské bytosti na základě 

přirozeného poznání a užívání zdravého rozumu: 

Není dovoleno vraždit, krást, podvádět, ubližovat 

nevinnému a bezbrannému…, což platí bez výjim-

ky ve vztahu ke každému člověku. Na takovém zá-

kladě vznikají potom zákony jednotlivých států. 

Tento poznatek o původu zákonů v přirozeném 

právu, tzn. na základě zdravého rozumu, není 

až objevem osvícenství, jak se leckde v médiích 

i v učebnicích uvádí. Už středověká scholastika 

ve 12. století operuje s pojmem „přirozené právo“, 

jak dokazuje tzv. Graciánův dekret (Harold J. 

Berman: Law and Revolution, Cambridge 1983, 

str. 166n). Mylně by se někdo domníval, že šlo 

o právnické kličky a hříčky. Nikoliv, tady se jedna-

lo o důstojnost člověka a přirozenou rovnost všech 

lidí. Středověcí katoličtí právníci dokazovali, že 

např. právo každého člověka hájit se před soudem 

bez ohledu na rasu a původ vyplývá z pouhého 

prostého faktu, že je člověkem, čili z přirozeného 

práva, nejde o pouhou milost udělenou vladařem. 

Člověkem s lidskou důstojností je běloch stejně 

jako černoch, boháč stejně jako otrok. Panovníkovi 

proto nepřísluší žádná pravomoc zakázat obvi-

něnému, aby se před soudem hájil, i kdyby pat-

řil k té nejnižší společenské skupině. Tato zásada 

znamenala výrazné omezení moci vládců, kteří tak 

nemohli být vládci absolutními, nýbrž museli re-

spektovat důstojnost každého člověka bez výjimky 

vyplývající z přirozeného práva.

Ve staré římské říši bylo samozřejmostí, že se 

člověk směl před soudem hájit. Tuto možnost měl 

však pouze svobodný občan, nikoli otrok, neboť 

pojem „přirozené právo“, zahrnující všechny lidi 

bez výjimky, byl antice cizí. Otrok neměl vůbec 

žádná práva, žena pouze v omezeném rozsahu. 

Scholastičtí právníci ve středověku proto přenesli 

do své doby v římském právu perfektně propra-

covanou koncepci soudního řízení, ale na rozdíl 

od antiky ji zakotvili v teorii přirozeného práva, 

která vycházela z myšlenky rovnosti všech lidí 

před Bohem, a tím i před zákonem.

To mělo přímo revoluční dopad. Vládce nesměl 

bez řádného soudního rozsudku zabavit nikomu 

majetek, zabít jej nebo zmrzačit, neboť platilo při-

rozené právo, uznávající důstojnost každého člově-

ka, a tím i jeho nárok na život, zdraví a vlastnictví. 

Nad tím žádný stát ani panovník neměl pravomoc, 

a jestliže tyto nároky jednotlivce nerespektoval, 

dopouštěl se bezpráví a stal se předmětem mo-

rálního, případně i faktického odsouzení (Dinesh 

dʼSouza: Křesťanství a ateismus úplně jinak, Praha 

2009, str. 48).

Termín „přirozené právo“ byl skloňován ve všech 

pádech zejména při diskusi o indiánech v Latinské 

Americe ve 20. a 30. letech 16. století ve Španělsku. 

Tehdy španělští dobyvatelé amerického kontinentu 

zvaní konkvistadoři se dopouštěli neomluvitelných 

krvavých krutostí na místních domorodcích, které 

vůbec nepovažovali za lidi. Důvodem k tomuto po-

stoji byly oběti dětí a mladistvých, které zejména 

Aztékové přinášeli svým pohanským bohům, při 

nichž kněží nešťastným hochům a dívkám vyře-

závali zaživa srdce z těla. Španělští konkvistadoři 

z toho vyvozovali, že indiáni nejsou lidmi, když 

jsou schopni něco takového páchat – a proto prý je 

lze beztrestně zabíjet a zaměstnávat na statcích jako 

otroky bez jakékoliv právní ochrany.

Církev ve službě člověku (15)

Jak křesťanství vytvářelo právní řád
Všeobecně se má za to, že evropská civilizace je postavena na pohanském římském právu a na stej-

ně pohanských právních normách nových evropských národů po zániku Západořímské říše r. 476. To je 
pravda, ale ne úplná. Právo starých evropských národů bylo velice surové, což se týkalo hlavně trestních 
zákonů. Církev se vždycky snažila vnést do něho ducha evangelia a tím je humanizovat. Ve středověku 
objevuje křesťanská Evropa úžasnou logiku starého římského práva a zavádí je do zákonodárství jednotli-
vých států. Církev se stává průkopníkem při prosazování římského práva, ale snaží se vyloučit nebo omezit 
na minimum ty jeho prvky, které odporují přirozeným požadavkům lidskosti.
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Proti tomu se však radikálně postavila Katolická 

církev. Misionáři Antonio de Montesinos a bl. 

Bartolomé de las Casas z dominikánského řádu se 

stali nejvášnivějšími obránci ideje, že indiáni jsou 

lidmi právě tak jako běloši. To podpořil na základě 

teorie přirozeného práva i známý katolický práv-

ník a státovědec Francisco da Vittoria. Výsledkem 

bylo ve 30. letech 16. století několik dekretů špa-

nělského krále Karla V., které zrovnoprávňovaly 

latinskoamerické domorodce s bílými Španěly, což 

podpořil zvláštní bulou i papež Pavel III. (Vittorio 

Messori: Czarne karty Kościola, Katowice 1998, 

str. 30n). Tato emancipace indiánů umožnila sňat-

ky španělských osídlenců s domorodci a dala tak 

vzniknout nynějším latinskoamerickým národům, 

složeným převážně z míšenců Španělů a původ-

ních obyvatel.

Rozdíl mezi „svatým“ a „světským“
Katolická církev už od 4. století vášnivě bráni-

la svoji nezávislost na světské moci. To nalezlo 

ve středověku své vyústění v právní teorii o suvere-

nitě Církve v duchovních záležitostech, kam nesmí 

světská moc zasahovat, ale též o autonomii pozem-

ského vladaře v ryze praktických věcech, jež nemají 

s náboženstvím nic společného (např. stavba cest, 

budování měst, vojenských opevnění atd.). 

Toto přísné rozdělení duchovní a světské sféry 

nenajdeme v žádné jiné náboženské kultuře. V is-

lámu je „svatým“ úplně všechno, politika je až 

do nejmenších čistě pozemských detailů bezpro-

středně spojena s náboženstvím. Na pravoslavném 

východě se zase vyvinula koncepce cézaropapismu, 

kdy panovník je nejvyšší autoritou nejen v ryze 

světských, nýbrž i v duchovních záležitostech.

V Katolické církvi se naproti tomu papežové 

energicky ozývali, když panovníci svévolně do-

sazovali na biskupské stolce své oblíbence, kteří 

„zavírali oči“ před jejich těžkými hříchy. Papež 

sv. Řehoř VII. to r. 1075 vyslovil nejpregnant-

něji ve svém dokumentu „Dictatus papae“, jenž 

nakládá na světské mocnáře, kteří nerespektují 

svobodu Církve vybírat do úřadů lidi podle ryze 

náboženských kriterií, duchovní trest exkomuni-

kace. Podobně se v tomto směru vyjadřuje i tzv. 

Graciánův dekret, nejdůležitější sbírka právních 
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Graciánův dekret (Decretum Gratiani, nebo
ttaké Decreta či Corpus decretorum) je sbírka předpi-
ssů církevního práva vydaná před rokem 1140. Jeho au-
ttorem je mnich a učitel boloňské univerzity Gratianus,
ppodle něhož se obvykle nazývá. Patří k zakladatel-
sským dílům církevního práva a západní právní vědy
vvůbec.

Dekret byl sepsán s použitím scholastické meto-
ddy. Byla to sbírka všeobecná a systematická, která
zzohlednila všechny všeobecně přijaté právní normy
aa ty, které byly fakticky či zdánlivě rozporné, uved-
lla do vzájemného souladu (proto se také používal
ii jiný název sbírky Concordia discordantium canonum,
ččesky Sladění rozporných kánonů).

Ve středověku i v moderní době sloužil také jako zá-
kkladní učebnice kanonického práva. 

Použitá ve spisu dialektická metoda dovolovala
jjiným profesorům práva pracovat s dekretem a navr-
hhovat jejich vlastní řešení a komentáře. Tyto komen-
ttáře se nazývaly glosy. Vydání dekretu z 16. a 17. sto-
lletí často obsahovala tyto glosy, které byly umístěny
kkolem původního textu.

podpodpp lele wikwikipeipepp diadia or.orgggg
Titulní strana Graciánova dekretu
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dokumentů ve 12. století. Na druhé straně však tyto 

církevně právní dokumenty považují za samozřej-

most, že světská moc je na duchovní nezávislá při 

výkonu ryze nenáboženských záležitostí. Církevní 

autorita si pouze vyhrazuje právo ozvat se – a to 

i pod pohrůžkou církevních trestů – jestliže vládce 

jedná v rozporu s Desaterem a mravními požadav-

ky (Thomas E. Woods: Jak Katolická církev budo-

vala západní civilizaci, Praha 2008, str. 150n).

Zjednodušeně se dá říci, že středověká Evropa 

podléhala dvěma autoritám: papeži a císaři (pří-

padně jinému vladaři, francouzští a angličtí králové 

autoritu římskoněmeckého císaře neuznávali). Toto 

rozdělení kompetencí zajišťovalo nejen autonomii 

obou sfér, tj. náboženské a profánní, ale i jejich 

vzájemnou „kontrolu“, aby reprezentanti jedné 

z nich nepřekročili svoji pravomoc. Za překročení 

pravomoci pokládal křesťanský středověk u svět-

ského panovníka i nemravný život a útisk podda-

ných. Proto se papežové ozývali nejenom tehdy, 

když vladař dosadil na biskupský stolec svého ob-

líbence, ale i tehdy, když si počínal nelidsky vůči 

občanům říše nebo když porušoval 6. a 9. přikázá-

ní. Sv. Mikuláš I. v 9. stol. např. exkomunikoval 

lotrinského krále Lothara, když vyhnal zákonitou 

manželku a přijal konkubínu, totéž učinil počát-

kem 13. století Innocenc III. vůči francouzskému 

králi Filipovi II. Augustovi. Tentýž papež také 

uplatnil církevní tresty proti anglickému králi Janu 

I. Bezzemkovi, jenž omezoval práva poddaných 

a choval se k nim krutě. Autonomie Církve ve vě-

roučných a mravních otázkách byla tak zárukou, 

že světský panovník si nemůže dovolit všechno, že 

jeho moc je omezena Božími přikázáními a mrav-

ním kodexem, což bránilo vzniku panovnického 

absolutismu běžného v jiných civilizacích, kde si 

vládce mohl dělat, cokoliv si umanul.

Světští panovníci zase na druhé straně byli „hlí-

dačem“ papežů a jiných církevních hodnostářů, 

aby se nemíchali do kompetencí příslušejících 

laikům a chovali se jako reprezentanti Krista a ni-

koli jako světští feudálové. Tak zbožný český král 

a císař Karel IV. ve 14. století se ozval proti pa-

peži Klementu VI., jenž požadoval navýšení roč-

ních poplatků na reprezentaci papežského dvora 

ve francouzském Avignonu, kde tenkrát papežové 

sídlili. Tentýž panovník také kritizoval zlořády teh-

dejší papežské kurie, napodobující luxusní život 

francouzského královského dvora, a podporoval 

reformní kazatele, mj. i proslulého Jana Milíče 

z Kroměříže.

Jasné právní rozlišení mezi tím, co patří Bohu 

(sacrum) a co je ryze světské a patří panovníkovi 

(profanum), bylo praktickou aplikací Kristových 

slov „dávejte, co je císařovo, císaři, a co je Božího, 

Bohu“. Na této vyváženosti mezi sacrum a profa-

num stála po celá dlouhá staletí veškerá evropská 

kultura a civilizace. V současnosti jsme ale svěd-

ky toho, že se miska vah nebezpečně nachýlila 

na stranu „profanum“. Bohu se upírá to, co mu 

patří. Parlamenty schvalují zákony, jež jsou v křik-

lavém rozporu s Desaterem a mravním kodexem 

přirozeného práva (potraty, eutanazie, registrovaná 

partnerství homosexuálů, umělá oplodnění a poku-

sy na embryích, umělá antikoncepce…), nemorál-

ní život státníků a politiků již většinou není příči-

nou pohoršení, ale naopak jim získává popularitu. 

Tytam jsou doby, kdy jim za to hrozila papežská 

exkomunikace, jež znamenala ztrátu pozice. 

Křesťanský středověk měl samozřejmě také své 

stíny. V dějinné perspektivě se však svým ak-

centem na pojem „přirozené právo“, znamenající 

rovnost všech lidí před Bohem, a na jasné rozli-

šení toho, co je „svaté“, od toho, co je „světské“, 

jeví jako epocha v pravém slova smyslu osvícená 

a znamenající významný mravní, kulturní a civili-

zační pokrok.

Radomír Malý

„Ježíši Kriste, Slovo věčné, tys můj Pán, můj jediný Učitel. Mluv, chci ti naslouchat, chci 

tvá slova uvádět ve skutek, protože vím, že přicházejí z nebe. Chci jim naslouchat, o nich 

uvažovat, podle nich žít. Ve tvých slovech je život, radost, mír a štěstí. Mluv ke mně, tys můj

Mistr a Pán, jen tebe chci slyšet.“

Abbé Gaston Courtois
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Katolická církev již povýšila na oltář řadu osob, kněží 
i laiků, kteří položili své životy při obraně víry a mravních 
hodnot za nacistické hrůzovlády. Další na své blahořeče-
ní čekají. Mezi nimi jsou i kněží a laici z tzv. „štětínské 
skupiny“.

Dnešní polský Štětín byl tenkrát součástí Německa. 

Poláci tam nežili, pouze Němci. Zde vznikla katolická 

skupina odporu zvaná „Der Stettinerkreis“ (v překl. ště-

tínský kruh). Náleželo k ní několik desítek Němců a tzv. 

totálně nasazených dělníků z okupovaných zemí. V čele 

stáli 4 katoličtí kněží: bl. Carl Lampert, generální vikář 

z rakouského Innsbrucku, který byl na základě rozhod-

nutí gestapa z trestu přeložen do Štětína, místní kaplani 

Simoleit a Berger a farář Friedrich Lorenz. Hlavním po-

sláním celého spolku byla duchovní péče o totálně nasa-

zené dělníky, kteří měli být posilováni v katolické víře 

a v odporu proti novopohanskému nacismu. Součástí akti-

vity tohoto sdružení byla též charitativní práce. 

Gestapo již delší dobu sledovalo činnost těchto duchov-

ních a s nimi spolupracujících laiků, nepodařilo se mu 

však získat přesvědčivé informace o jejich „zrádcovství“. 

Proto se uchýlilo k obvyklému triku: nasadilo jim do spol-

ku konfidenta. Tím byl jistý Franz Pissaritsch, vystupují-

cí pod krycím jménem Hansen. Podával zprávy gestapu. 

To, až získalo dostatek usvědčujícího materiálu, udeřilo. 

V noci ze 4. na 5. února r. 1943 zatklo 40 osob, mezi 

nimi 14 katolických kněží, několik intelektuálů a totálně 

nasazených dělníků. Obžaloba je vinila z „poslouchání 

zahraničního rozhlasu, nadržování nepříteli a rozkládání 

německé branné moci“. Ten poslední bod byl obzvlášť 

závažný, protože tito stateční štětínští katolíci rozšiřovali 

ilegální formou informace o sadistických bestiálních zlo-

činech příslušníků oddílů SS na obsazených územích.

Při soudním procesu došlo k dramatické události. 

Soudce Lueben, v němž se hnulo svědomí, vzal náhle ob-

žalované v ochranu a prohlásil je za nevinné. Když dostal 

přikázáno, že je musí odsoudit, spáchal v noci před vyne-

sením rozsudku sebevraždu. Nový soudní tribunál odsou-

dil 8 osob, 3 kněze a 5 laiků, k trestu smrti s odůvodně-

ním, že se projevili jako „odpůrci národně socialistického 

světového názoru a státního vedení“. Jeden člen skupiny, 

bývalý soudní úředník Rudolf Mandrella, byl popraven 

už 3. 9. r. 1943, ostatní po neúspěšných snahách rodi-

ny a přátel změnit soudní verdikt skončili na popravišti 

13. 11. 1944. Dalších 32 obviněných do-

stalo vysoké tresty vězení. Popraveni byli 

tito kněží: Carl Lambert, Friedrich Lorenz 

a Herbert Simoleit. Soudce Lueben ještě 

před svojí sebevraždou řekl: „Nejsou to 

žádní zločinci ani asociálové. Jejich jedi-

nou tragikou je, že jsou kněží.“

Pater Friedrich Lorenz v dopise na roz-

loučenou napsal: „Moje kapička krve se 

tak spojí s krví Ježíše Krista…“ Bl. Carl 

Lampert zase vzkázal: „Bůh mne volá! Žijte 

blaze!“ A pater Herbert Simoleit napsal své 

matce: „Teď chceme přijmout kříž. Na shle-

danou tam, kde už nejsou žádné slzy.“  

Eduard Werner, Fels 10/2011, 
volný překl. -ram-

Pater Carl Lampert, 
nedal se zlomit ani sliby, ani vyhrůžkami

Štětínští kněží-mučedníciŠtětínští kněží-mučedníci
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P R O ČP R O Č  

Církev tolik „lpí“ 

na pravověrnosti
Účastnil jsem se letos v létě jedné konferen-

ce katolických historiků a publicistů v Rakousku. 

Byla věnována otázkám Božího Zjevení a prame-

nů víry. Otřesným dojmem zapůsobila na všechny 

zúčastněné přednáška německého pedagoga Petra 

Duerrena, jenž ukázal jako odstrašující příklad 

učebnice používané ve školní výuce katolického 

náboženství v německy mluvících zemích. Jedná 

se o desítky titulů. Tvrdí se v nich, že prý zvěsto-

vání Páně a početí Panny Marie z Ducha Svatého 

jsou „typické starověké legendy“ (což není pravda, 

v pohanských mýtech podobný motiv nenajdeme), 

zázraky Ježíše Krista se prý nikdy nestaly a jeho 

Zmrtvýchvstání bylo pouhou sugescí apoštolů. 

Ježíš údajně není Bohem, ale „velkým učitelem hu-

manity“ na stejné úrovni s Mohamedem, Buddhou 

apod. Je prý zcela lhostejné, koho z nich si člo-

věk vybere jako svůj vzor. Dogmata Církve prý 

jsou pouhým „dobovým vyjádřením náboženského 

smýšlení“, a proto se mohou kdykoliv změnit, stej-

ně tak i katolická morální nauka. Hlásat nedovole-

nost mimomanželského sexu, homosexuality nebo 

umělé antikoncepce je prý už „zastaralé“ a Církev 

se musí „přizpůsobit novým podmínkám“. 

Papež Benedikt XVI. často varuje před „dik-

taturou relativismu“. Přiznejme si otevřeně, že ta 

pronikla i do nitra Katolické církve. Jak jinak než 

„relativizací“ lze nazvat teze z uvedených učebnic? 

To, v co věřily generace katolíků, je „relativní“, 

jsou to pouhé legendy, dobová vyjádření nábožen-

ského přesvědčení, která lze – a dokonce je prý 

třeba – měnit podle „tepu doby“. 

Jenže Církev po celý čas své existence vždycky tr-

vala na neměnnosti a neporušitelnosti pravd víry. Sám 

Ježíš Kristus přece řekl: „Dokud nepominou nebesa 

a země, nepomine jedno písmenko nebo jedna čárka 

ze Zákona…“ (Mat 5,18). A sv. Pavel píše: „…i kdy-

bychom my nebo anděl z nebe kázal vám jiné evan-

gelium než to, které jsme vám kázali, buď proklet!“ 

(Gal 1,8). Sv. Jan, miláček Páně, věnuje celou svoji 

první epištolu nezbytnosti hlásat zjevenou pravdu 

neporušenou a varuje před bludaři, tj. těmi, kteří ra-

dostnou zvěst o spáse překrucují. Jestliže tedy Církev 

v dějinách nekompromisně trvala na neměnnosti ob-

sahu víry a přesnosti jejích definic, nedělala nic jiné-

ho, než že následovala Krista a apoštoly. 

Právě toto je příčinou mnoha námitek jejich 

odpůrců. Prý velkolepý „humanistický“ odkaz 

Ježíšův „sešněrovala“ do pouček a tezí, na kterých 

lpěla. Tak učil v 18. století Voltaire. Jenže podívej-

me se do dějin, jak to dopadlo s uvedeným huma-

nistickým odkazem Ježíšovým u těch, kteří opustili 

katolické „lpění“ na poučkách a tezích. Voltaire, 

Rousseau a další osvícenci ještě uznávali, že Ježíš 

byl „velkým filozofem lidskosti“, nicméně další 

generace osvícenců, která se na Voltaira odvoláva-

la, už ho pokládala za lháře a podvodníka a vyvo-

lala od Neronovy a Diokleciánovy doby nejkrva-

vější pronásledování katolických křesťanů ve Velké 

francouzské revoluci. Socialisté a komunisté zcela 

popřeli Kristovu historickou existenci, němečtí na-

cisté a také komunisté prohlásili jeho učení o lásce 

k bližnímu za „zbabělost“ a „hloupost“. Jejich pro-

následování křesťanství a zločiny proti lidskosti 

překonaly i ty z Velké francouzské revoluce. 

Dnešní liberálové, i když jsou schopni přiznat 

Ježíši Kristu titul „velkého učitele humanity a to-

lerance“, prosazují v příkrém rozporu s jeho na-

ukou, obsaženou v Písmu a v Tradici, legalizaci 

potratů, eutanazie, smilstva a antikoncepce. Tomu 

všemu se plně přizpůsobují ti křesťané, kteří odmí-

tají neměnná dogmata ve věci víry a mravů. Právě 

oni v médiích propagují liberální a socialistické 

mravní zvrácenosti, hlasují v parlamentech spolu 

s nekřesťany pro jejich uzákonění a podílejí se ak-

tivně na porušování Božích přikázání. Navenek 

se hlásí k Ježíšovu „humanismu“, ve skutečnosti 

však veřejně praktikují antihumanismus, jenž je 

s Kristovým evangeliem v absolutním rozporu.

Právě proto Církev trvala a trvá na dogmatu a ne-

měnné morální pravdě. Zkonkretizujme si to: Je-li 

Ježíš Bohočlověk, potom všechno, co učil On a jeho 

jménem apoštolé a jejich nástupci, má pečeť neo-

mylné absolutní pravdy. Věřit spolu s Katolickou 

církví, že Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk, a zá-

roveň věřit, že potraty jsou pouhou „úpravou men-

struace“, je dokonale absurdní a navzájem se to-

tálně vylučuje. Není-li ovšem „jisté“, že Ježíš je 

Bohočlověk, připustí-li se, že mohl být jenom 
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Chtěl bych vystoupit hodně vysoko, Pane,

nad své město, nad svět, nad čas.

Chtěl bych očistit svůj zrak a přivlastnit si Tvé oči.

Tehdy bych viděl lidstvo, vesmír, dějiny,

jak je vidí Otec.

Michel Quoist

pouhým člověkem, potom ani jeho nauka, obsažená 

v Písmu sv. a v Tradici, nemusí být neomylná a je do-

bově podmíněná. Právě před tímto relativismem va-

ruje současný papež. Jestliže je víra relativní, nemá-li 

dogma svoji nadčasovou platnost, potom lze obhájit 

každou mravní zvrhlost a zaštiťovat se přitom dokon-

ce i „křesťanskou láskou“, jak činí mnozí „křesťan-

ští“ zastánci potratů, antikoncepce a eutanazie.  

Věřím-li, že Ježíš byl dokonalým „humanistou“, 

potom neexistuje účinnější záruka pravdivosti jeho 

humanismu než jeho božství spojené s lidstvím, 

které hlásá Katolická církev jako dogma, jako 

neomylnou a věčně platnou pravdu. Pokud toto 

někdo popře, octne se Ježíšův humanismus zcela 

na vodě: lze ho „korigovat“ názorem, že „on byl 

sice významný a veliký, ale žil v jiné době, a proto 

nelze všechno, co učil, přijmout…“ atd. To ovšem 

vede ve svých důsledcích k naprostému popření 

všeho, co hlásal, tudíž i po jeho „humanismu“ je 

veta, jak nás o tom dějiny markantně přesvědčují.

Vraťme se však ke zmíněným učebnicím nábožen-

ství. Ďábel v boji proti Kristově církvi změnil v po-

sledních cca sto letech taktiku. Poznal, že vnějším 

pronásledováním ji nezničí, proto se o to intenzivněji 

pokouší zlikvidovat ji zevnitř. Nahrávají mu teolo-

gové, intelektuálové a hodnostáři, kteří se neustále 

snaží „propašovat“ do hlásání katolické nauky teze, 

jež jí odporují, případně ji zcela popírají. Odvolávají 

se přitom na jinak správnou zásadu, že „pravda se 

prosazuje jen silou samé pravdy…“. Ano, ale to zna-

mená pouze tolik, že pravda nesmí být nekatolíkům 

vnucována mocenským násilím, nikoliv představovat 

toleranci zcela protikřesťanských názorů ve výuce 

katolického náboženství na školách. 

Z tohoto jedovatého zdroje vycházejí potom v le-

tošním roce známé prohlášení německých teologů 

k otázkám celibátu a katolické sexuální morálky 

nebo otevřená výzva k neposlušnosti čtyř stovek 

rakouských kněží. Je smutné, že někdy i církevní 

autority před tím kapitulují. Zmíněný dr. Duerren 

na uvedené konferenci sdělil, že mnozí rodiče a du-

chovní se domáhali nápravy proti „nekatolické“ 

výuce katolického náboženství na biskupství, bylo 

jim ale řečeno, ať dítě z hodin náboženství odhlásí, 

protože biskup s tím nemůže nic dělat. Prý by to vy-

volalo „rozbroje v diecézi“. Je-li ovšem pro některé 

reprezentanty Církve „klid“ větší hodnotou než čis-

tota a neporušenost víry, potom je to tristní. 

Naštěstí víra značné části katolického lidu zůstá-

vá zdravá a je schopna se prosadit. V Rakousku se 

mnoho katolických rodičů dalo dohromady a po-

slalo do Říma Kongregaci pro nauku víry zhru-

ba stovku titulů závadných učebnic k posouzení. 

Verdikt byl jednoznačný: Vyřadit je jako nebez-

pečné! To je, díky Bohu, pozitivním signálem, že 

pravda se nakonec prosadí navzdory běsnění pekla 

a jeho pomocníků vně i uvnitř Církve.

R. Malý
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Medzi moslimami 

z Božieho vnuknutia
Začiatkom januára sa uskutočnilo už piate stret-

nutie bratov minoritov, ktorí sa snažia budovať mosty 
medzi ľuďmi rôznych vierovyznaní. Témou tohto stret-
nutia bola myšlienka: „Medzi moslimami z Božieho 
vnuknutia.“

Stretnutie sa uskutočnilo v Turecku v meste 

Iskenderun, kde sa pred rokom a pol kapucínsky 

biskup Mons. Luigi Padovese stal obeťou nenávisti 

moslimov voči kresťanom. Stretnutia tohto druhu 

a iné aktivity v oblasti ekumenizmu a medziná-

boženského dialógu organizujú bratia minoriti 

z Assisi už viac než 20 rokov, odvtedy, čo v meste 

sv. Františka vzniklo „Františkánske medzinárod-

ne centrum pre dialóg“.

Po prvýkrát sa na tomto stretnutí zúčastnil aj 

niekto z našej misie v Albánsku. Ako je známe, 

dejiny Albánska sú prepojené s islamom a s deji-

nami Turecka. Osobne som bol preto rád, že toh-

toročné stretnutie sa uskutočnilo práve v Turecku. 

Krížové výpravy, ktoré sa snažili ochrániť sväté 

miesta kresťanov, prechádzali práve cez dnešné 

Turecko a zanechali tam tiež svoje viditeľné stopy. 

Pre nás minoritov je najvýznamnejšia „výprava“ 

sv. Františka, ktorý v túžbe, aby sa kresťanské 

miesta a zvlášť Svätá Zem zachovali v lone našej 

Cirkvi, si vybral iný spôsob a pokúsil sa viesť 

s moslimami dialóg. Navštívil sultána a snažil sa 

ho získať láskou, dobrým slovom a bratským na-

pomenutím. Vďaka tomuto stretnutiu vieme, že 

sultán dovolil sv. Františkovi a jeho bratom prebý-

vať vo Sv. Zemi, a tak cez mnohé stáročia chrániť 

dedičstvo našej Cirkvi a zachovať prítomnosť kres-

ťanov katolíkov na tomto svätom mieste. 

Na stretnutí v Iskenderune sa zúčastnilo okolo 

30 bratov z rôznych štátov, ktorí žijú a pracujú 

medzi moslimami. Každý deň, okrem iných ak-

tivít, si bratia vymenili svoje skúsenosti z práce 

v jednotlivých misiách medzi moslimami, a súčas-

ne v otvorených diskusiách sa snažili odpovedať 

na problémy a výzvy dnešnej doby, ako aj situácie 

v Európe. Nezabudnuteľným obohatením tohto týž-

denného podujatia boli aj púte do blízkej Antiochie 

a do rodiska sv. apoštola Pavla – Tarzu. Aj keď sa 

súčasným kresťanom v Antiochii či v Tarze dýcha 

veľmi ťažko, predsa len bolo povzbudzujúce, že 

aj dnes žijú ako „jeden duch a jedno telo“. Je ich 

síce málo, sú ako „kvapka v moslimskom mori“, 

no spolupracujú a sú zjednotení. Pomáhajú si do-

konca aj v katechéze: pravoslávni kňazi častokrát 

prosia katolíckych kňazov, aby učili katechizmus 

ich veriacich a pod. Ekumenický dialóg je tu pri-

rodzeným a nutným prostriedkom v prehlbovaní 

kresťanskej viery.

Sympózium o islame bolo pre mňa prínosom 

a obohatením nielen preto, že som mal možnosť 

stretnúť sa a vypočuť si bratov misionárov, ktorí 

viacero rokov pôsobia medzi moslimami, ale pre-

dovšetkým preto, aby som sám lepšie pochopil po-

slanie našej misie v Albánsku, kde je islam, v po-

rovnaní s tým tureckým, výrazne tolerantnejší, no 

storočia tureckej nadvlády predsa len zanechali 

silné stopy v kultúre a mentalite ľudí.

Bratia, ktorí rozprávali o svojej misionárskej 

službe medzi moslimami, častokrát zdôrazňovali, 

že naozaj iba „z Božieho vnuknutia“ a s pomocou 

Božou sa dá vytrvať a hlásať evanjelium v týchto 

krajinách. Mnohé projekty a verejné aktivity sú za-

kázané, ale jedno je dovolené a potrebné na týchto 

miestach: vydávať dobré a presvedčivé svedectvo 

kresťanského života. Bratia misionári sa snažia 

oživovať vieru tej malej „štipky soli“, ktorou sú 

miestni kresťania, aby si vedeli splniť svoje posla-

nie a dávali chuť svojmu okoliu.

Fr. Jaroslav Cár

Otec Jaroslav Cár spolu s o. Markem Redlichem 
a Ireneuszem Mikosem tvoří minoritskou misii 
v Albánii. Roku 1946 zemi museli opustit posled-
ní minorité (Italové). Vrátili se sem až roku 2007, 
tedy po více než 61 letech, a to díky bratřím ze 
Slovenské kustodie Panny Maria Neposkvrněné.
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Áááá, áááá, áááá – domácí ticho přerušil zoufalý 

křik dívky. Krista se probudila o chvíli dřív a zjis-

tila, že lůžko Ludvíka je už prázdné. Okamžitě utí-

kala do kuchyně, kde visel kalendář. Už ve dveřích 

uviděla, jak její bratr Ludvík obrací list kalendáře, 

aby tak oznámil, že začíná nový měsíc. Krista si 

sedla na zem a s velikou zlostí a se slzami v očích 

vykřikla: 

„Jsi podvodník! Určitě jsi mi včera večer nasy-

pal do kakaa uspávací prášek, abych se nevzbudila 

dřív než ty. Nenávidím tě, slyšíš?“

„Kristo, co to povídáš? Přece jsme 

měli stejné šance. To, že jsem starší, 

neznamená, že ti musím ve všem 

ustupovat,“ odpověděl Ludvík, 

očividně dotčený tím, co Krista 

řekla. Přistoupil k ní, aby ji zvedl 

ze studené podlahy, ona však vy-

skočila jako opařená. „Nech mne, 

surovče!“ zakřičela a vrátila 

se zpátky do pokoje. Tam 

znovu zalezla pod deku.

Ludvík zhluboka 

vydechl, a protože 

se cítil zodpovědný 

za mladší sestru, 

rozhodl se něco jí 

nabídnout. Vešel 

do pokoje a řekl: 

„Kristo, v ložnici 

našich rodičů visí 

ještě jeden kalen-

dář. Máma má teď 

plnou hlavu naší pří-

pravy do školy, ur-

čitě zapomněla změnit 

měsíc.“

Krista vykoukla z pod 

deky: „A mohu ten ka-

lendář otočit já?“

„Když já jsem 

otočil ten první, ty 

můžeš ten druhý,“ 

navrhl chlapec. 

Krista vyskočila 

z postele a utíkala do ložnice zjistit, jestli máma 

opravdu zapomněla otočit kalendář na další měsíc. 

„Dobrý den, mámo. Mohu otočit list ve vašem ka-

lendáři?“ „Dobrý den, Kristo,“ řekla máma, která 

slyšela ranní výstup dcerky. „Zdá se mi, že tu 

někdo zapomněl pozvat Pána Ježíše do nového 

dne.“ Krista se zastyděla, protože od samé zlosti 

úplně vynechala ranní modlitbu. „Zatím se obleč 

a potom to spravíme,“ dodala máma.

Krista se ustrojila. Máma přišla a řekla: „Musím 

s tebou napřed o něčem mluvit.“ „A o čem?“ po-

divila se Krista. „O slovech,“ odpověděla máma. 

„O jejich hodnotě. Když nějaká slova říkáme, 

tak bereme za ně plnou odpovědnost.“ „A co 

to znamená, že slova mají hodnotu? To za ně 

musím platit? Nemám přece tolik peněz,“ roz-

čilovala se dívka. „Ne, ne, tady nejde o fi-

nanční hodnotu,“ upřesnila máma. „Tady jde 

o to, že všechno, co říkáme, má svůj význam 

a své důsledky. Proto je třeba vážit každé 

slovo.“ „Jak vážit? Na váze?“ divila se 

Krista. „Vážit slova znamená zamyslet 

se, jestli tím, co chceme říct, někoho 

nezraníme, jestli se tím postavíme 

na stranu požehnání, nebo prokletí,“ 

vysvětlila máma. „Ale já přece nikdy 

nikoho neproklínám,“ zaprotestova-

la Krista. 

„Víš, drahá,“ pokračovala máma, 

„když jsem mluvila o požehnání 

a prokletí, měla jsem na mysli širší 

perspektivu. Když dovolíme, aby 

do naší mysli a našich slov vstoupil 

satan, tak už stojíme na straně prokletí. 

A ten zlý jen na to čeká. Vidíš, dnes jsi 

řekla Ludvíkovi něco velice hrubého.“ 

„Já?“ udivila se Krista. „Přece to on 

mě předběhl s tím kalendářem.“ „Milá 

dcerko, tu věc s kalendářem nechme 

teď stranou, tady se jedná o něco mno-

hem důležitějšího. Tys řekla svému brat-

rovi, že ho nenávidíš. A já přece vím, že 

to není pravda, a i ty to víš. Ale přesto 

jsi mu to vykřičela, protože ti to ten zlý 

vnukl, pošeptal.“

Slova mají své důsledkySlova mají své důsledky

foto: Yanik Chauvin | Dreamstime.com
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Veselka
po pohřbu 
Každý z vesnice je zná jako dvě nerozlučné ka-

marádky. Dnes už prababičky se znají od školy. 

Obě jsou zbožné – ještě donedávna nechyběly 

žádný den v kostele. Nyní jsou vážně nemocné: 

jako by se domluvily, že tu jedna bez druhé nebu-

de. Přitom povahou jsou jiné: Lidka je menší než 

kamarádka, s šedivými kudrlinkami na kulaťoučké 

hlavě. Roztančené vrásky po obličeji vypovídají, 

že všechno se snaží spojit s humorem a úsměvem. 

Anička má i v osmdesátce černé vlasy, v podlouh-

lém obličeji se vrásky větví v potůčky a tůňky a od-

rážejí tak vážnější protějšek Liduščiny kamarádky.

Lidku i Aničku již navštívil kněz se svátostí 

smíření, vyzpovídal je a podal jim svaté přijímá-

ní. V kostele se za ně modlí farníci, kteří se denně 

scházejí přede mší svatou k modlitbě růžence. Také 

otec Petr přidal v přímluvách prosbu za obě známé 

farnice.

Rodina se schází kolem lůžka Lidušky. Svolala 

je sama nemocná. Těžko se jí dýchá, i  když ote-

vřeným oknem proudí do místnosti svěží podzimní 

vzduch. Syn František kleká na kolena a dělá zna-

mení kříže. Přidávají se k němu všichni teď i v ná-

sledných modlitbách. Po závěrečném kříži upínají 

všichni oči na stařenku, která chce promluvit. 

Jde jí to těžko, ale rozumí jí všichni, když 

říká: „Loučím se s vámi… Už tu dlouho nebu-

du. Opovažte se brečet… Jdu k Pánu Bohu… To 

je přece veliká radost… Pohřeb ať je  normální… 

Jako mají všichni… Ale po skončení ať je vesel-

ka… František ví, kde je demižon slivovice… 

Dechovka bude hrát veselé písničky… Františku, 

ručíš za to… To je moje poslední vůle… Hlavně 

nikdo nesmí brečet… Ani teď.

V pokoji je ticho. Pak dcera Růženka začíná 

modlitbu růžence. Přidávají se všichni, vytrvají 

až do konce. Teprve pak se rozcházejí. Až venku, 

když jdou do svých chalup, si sdělují dojmy z roz-

loučení s babičkou. Růženka zaprotestuje: „Žádná 

veselka po pohřbu nebude. Budeme brečet… A co 

by řekli lidi?“

„Ale je to její poslední vůle, všichni jsme to sly-

šeli,“ odporuje její dcera Maruška.

„Po pohřbu bude smuteční hostina a hotovo!“

„Poslední vůle se musí poslouchat!“

„Je už pomatená, jinak by něco takového ne-

mohla říct.“

„Mělas jí to říct!“

„Copak bych mohla?“

„Tak mlč i teď! Stejně bude všechno vypravovat 

František. A ten splní všechno, co si babička přála.“

„Dostaneme se do řečí! Co si lidé pomyslí?“ 

naříká Růženka a kroutí nevěřícně hlavou, jako by 

chtěla pochybovat o tom, co spolu s celou rodinou 

vyslechla.

Jak Lidka předpověděla, tak se i stalo. Na třetí 

den po rozloučení zaopatřena svátostmi zemřela. 

Na pohřbu se sešla snad celá vesnice. Pan farář byl 

při promluvě zaskočen sám sebou, když několikrát 

nemohl v dojetí pokračovat v řeči. Kázání zakon-

čil slovy: „Odpusťte mi, milá Liduško, že nedokáži 

Krista, viditelně zkroušená, svěsila hlavu. „Ale 

já jsem už na to zapomněla.“ „No právě, tys zapo-

mněla, ale obsah toho, cos řekla, zůstal. Ludvíka 

se to určitě velice dotklo. Určitě bys nechtěla sly-

šet něco podobného. Satanovi velmi záleží na tom, 

aby lidé nebrali důsledky svých slov vážně. Tím ho 

vlastně zvou do svých rozhovorů a tehdy on dělá 

svou práci.“

„Mami,“ pokorně se zeptala dívka. „Myslíš, že 

to mohu nějak napravit?“ „Ano, odpros Ludvíka. 

A také Pána Ježíše,“ naléhala máma. „Proč i Pána 

Ježíše?“ nechápala Krista. „Protože pokaždé, když 

dáme průchod zlu, se odvracíme od Pána Ježíše. 

Víme přece, že on je v každém člověku. Když ra-

níme člověka, raníme tím i Pána Ježíše,“ vysvětlila 

máma. 

Krista se přitulila k mámě a potom vyběhla 

z pokoje. Odprošení se muselo odbýt potichu, 

protože máma slyšela jenom hlas syna: „Ále, já 

vím přece, žes to tak nemyslela, všechno je v po-

řádku.“ „Děti,“ zavolala opět máma, „kdo chce 

otočit kalendář?“ Děvče, povzbuzeno shovívavým 

pohledem bratra, obrátilo v kalendáři list na další 

měsíc.

Anna Balaban, 
Nasz Dziennik 2. 9. 2011, překl. -ram- 
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plnit Vaši poslední vůli. Brečím, i když bych se měl 

podle Vašeho přání radovat. ‚Radujte se z toho, že 

jsem u Pána Boha,‘ tak jste to říkala. Teď mi to 

nejde, ale na veselce to snad dokáži. Zůstáváte pro 

nás vzorem víry. My se všichni bojíme smrti, jako 

bychom něco ztráceli. A přitom přecházíme tam, 

kde jsme Bohu blíž. Přímo do nebe to asi nebude. 

Ale i v očistci budeme blíž Pánu Ježíši, který nás 

zve na svatební hostinu v nebi.“

Už cestou na hřbitov se účastníci rozdělili na dva 

tábory. Jedni veselku po pohřbu schvalovali, jiní se 

pohoršovali a našli se i takoví, kteří za to pozůstalé 

odsuzovali. Však to někteří předhodili Františkovi 

při kondolenci: „Jak se můžete v černém bavit!“

„Byla to Lidčina poslední vůle, musím ji splnit,“ 

hájil se syn.

Postoje lidí se vyhrocují ještě více, když se ves-

nicí nesou z hospody jásavé melodie dechovky. 

Také postoj pana faráře mnozí lidé kritizují, i když 

kněz má v obci velkou autoritu.

Anička leží v posteli a necítí se dobře. I ona 

špatně dýchá jako před několika dny její kama-

rádka. Opatruje ji dcera, která je dnes už unavená 

z nářků těžce nemocné. I teď slyší stále dokola 

totéž: „Cos mi to, Liduško, udělala? Co já si tu bez 

tebe počnu?“

„Vždyť máš nás, vnoučata i pravnoučata,“ utěšu-

je ji stále znovu dcera.

„Mám, jste na mě hodní, ale bez Lidušky tu je 

smutno.“

„Děti ti přinesou radost.“

„Ony se budou smát, ale já budu v duši plakat.“

Náhle nemocná zpozorní. Zeptá se: „Slyším 

dobře?“

„Ano, slyšíš dobře. V hospodě je veselka.“

„Veselka, když měla Liduška pohřeb?“

„Přála si mít po pohřbu veselku.“

„Opravdu?“

„Jo, maminko, je z toho pozdvižení v celé ves-

nici.“

„A co lidé říkají?“

„Že je to špatné. Jak může někdo tancovat, když 

pochoval maminku!“

„Co by na to řekla Liduška?“

„Přála si to. Byla to její poslední vůle.“

„Liduška si přála veselku po pohřbu?“

„Jo.“ 

„A proč si to přála?“

„Protože je už u Pána Boha. Všichni se mají ra-

dovat z toho, že je u Pána Boha.“

„A já tu brečím, naříkám,“ povzdechne žena 

v lůžku.

Dcera vycítí příležitost, jak maminku povzbudit 

z jejích vlastních slov. Proto jí poněkud důrazně 

říká: „To je pravda. Měla by sis vzít z ní příklad!“

„Kdyby tu Liduška byla, tak bych se s ní rado-

vala.“

„Raduj se s ní, že je u Pána Boha! Tak si to 

přála.“

„Budu se s ní radovat.“

„Výborně! Mám k tomu pustit muziku?“

„Zavolej mi k tomu kněze!“

„Je na veselce.“

„Tak ho zavolejte z veselky. Půjdu se brzy ra-

dovat.“

Jenom málokdo si všiml, že kněz opustil sál. Už 

nikdo ho neviděl, jak vstoupil do kostela, otevřel 

svatostánek a vložil Tělo Kristovo do burzy.

 Jenom nejbližší rodina vítá pana faráře u lůžka 

nemocné Aničky. Kněz ji zpovídá, podává svaté 

přijímání a maže olejem při udílení svátosti ne-

mocných.

„Děkuji vám,“ šeptá stará žena, když se s ní pan 

farář loučí.

„Nemáte zač. Mám radost, když mě někdo zavo-

lá k lůžku nemocného.“

Dcera v předsíni se omlouvá: „Nezlobte se, že 

jsme vás vytáhli z veselky.“

„Už tam nepůjdu.“

„Nelíbí se vám tam? Připadá vám to nevhod-

né?“

„Ne, ne! Je to tam v duchu Lidušky, jak si to 

přála. Půjdu na faru a budu se modlit. Budu prosit 

Pána Boha, abych také tak jednou umřel jako paní 

Lidka a Anička.“

„Maminka umře? Vy to víte?“

„To nevím. Omlouvám se – tak jsem to nemys-

lel. Ale ta radost… Ta víra obou žen. S takovou 

vírou bych chtěl opouštět svět.“

I na pohřbu Aničky byla celá vesnice. Po skon-

čení obřadů nebyla veselka, ale obvyklé pohoště-

ní. Nicméně lidé se vraceli z pohřbu domů jako 

z nějaké slavnosti. Cítili dotek nebe se zemí jako 

svědectví víry nerozlučných kamarádek, které se 

vydaly k věčnosti se stejnou nadějí.

Josef Janšta
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Drahé děti,

o Vánocích jsme se zvlášť setkávali se Svatou 

Rodinou, s Pánem Ježíšem, narozeným v Betlémě, 

s Pannou Marií a se svatým Josefem. Pán Ježíš 

potom vyrůstal tak, jako rostete Vy, až byl tak 

velký jako Vy. Panna Maria a svatý Josef se s ním 

každý den modli-

li, každý týden cho-

dili na bohoslužby, 

četli nebo vyprávěli 

mu zajímavé událos-

ti z Písma svatého. 

Tehdy byl jen Starý 

Zákon, Nový Zákon na-

psali až apoštolové 

a jejich spo-

l u p r a c o v n í -

ci. Ve Starém 

Zákoně je také 

mnoho předpo-

vídáno o Pánu 

Ježíši. Panna 

Maria a svatý 

Josef znali tato 

proroctví a s ra-

dostným úžasem 

viděli, jak se tyto 

dávné předpově-

di a Boží přísli-

by plní na Pánu 

Ježíši.

Ale ostatní lidé v městečku Nazaretě, kde 

Svatá Rodina bydlela, netušili, kdo je ten chlapec 

Ježíš. Hrál si radostně s ostatními dětmi, cho-

dil s nimi do školy, doma pomáhal Panně Marii 

v práci v domácnosti. Když byl větší, také svaté-

mu Josefovi při jeho tesařské práci. Ke každému 

byl vlídný a laskavý. Ochotně pomáhal druhým, 

zvlášť těm, které něco trápilo. Rád se rozdělil 

o to, co dostal. Nikdy neřekl ani neudělal nic 

zlého. Dovedl vždycky správně poradit, potěšit 

smutné, povzbudit ustrašené, zajímavě vyprá-

vět. Radostně poslouchal Pannu Marii a svatého 

Josefa. Písmo svaté to říká stručně: „Poslouchal 

je a prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha 

i u lidí.“

Všichni, kdo ho znali, ho měli rádi. Netušili, 

že přijde doba, kdy ho budou mít rádi miliony 

lidí v celém světě. A to i po tisíciletích, jako my 

dnes.

Protože Pán Ježíš má velice rád každého, chce, 

abychom dovedli dobře a šťastně žít a došli do věčné 

nebeské radosti. 

Pomáhá nám k tomu 

a říká, co pro to máme 

dělat. Říká nám, aby-

chom ho následova-

li. Co to znamená? 

Abychom to dě-

lali tak jako 

On. Doma, 

ve škole, 

na hřiš-

ti, při zába-

vě, na ulici, 

v kostele, pro-

stě všude, kam 

přijdeme.

M n o z í 

v Nazaretě ten-

krát nevěděli, 

kdo Pán Ježíš 

je. Také Vy se 

někdy setkáváte 

s těmi, kdo nevě-

dí, kdo Pán Ježíš je. 

Třeba spolužáci, kamarádi nebo i paní učitelka 

nebo pan učitel. Nemohou za to, že je nikdo ne-

posílal na náboženství a nikdo je nenaučil chodit 

do kostela. I k takovým se chovejte tak, jako to 

dělal Pán Ježíš. A modlete se za ně. Často se stane, 

že potom i jim budete moci něco říct. Tak jim uká-

zat cestu k němu. A tak pomáhat k tomu, aby stále 

přibývalo těch, kdo budou mít Pána Ježíše rádi 

a budou ho následovat. S radostí v srdci, k radosti 

Vaší a především k radosti Pána Ježíše.

S přáním ustavičného Božího požehnání 

a ochrany Panny Marie

Vás všechny srdečně zdraví

Váš

P. Bohumil Kolář

nebeské 

Pomáhá nám

a říká, co pro 

dělat. Říká ná

chom ho ná

li. Co to zn

Abycho

lali 

Když byl Pán Ježíš 
 tak velký jako Vy
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Chtěla bych touto cestou poděkovat Marii 

za všechny milosti, které jsem od ní v minulém 

roce obdržela. Začátkem roku jsem otěhotněla, 

i když jsem si z nějakého důvodu myslela, že děti 

mít nebudu. Na miminko jsme se samozřejmě těšili. 

Na prvním podrobnějším ultrazvuku ve 13. týdnu 

jsme se však dozvěděli, že plod má abnormální 

hodnotu šíjového prosvětlení, a je tudíž zvýšené 

riziko Downova syndromu, popř. jiné genetické 

vady. Okamžitě nám byly doporučeny invazivní 

vyšetřovací metody jako odběr choriových klků 

(CVS) nebo amniocentéza a při kladném výsledku 

zvážení interrupce. Obě tyto metody jsou mnohem 

přesnější než ultrazvuk, avšak nesou značné riziko 

samovolného potratu. Celá záležitost byla o to ná-

ročnější, že bydlíme v USA, kde panuje poněkud 

odlišný systém zdravotnické péče. I když jsme se 

setkávali se spoustou odborníků, včetně psycholo-

gů, kteří s námi o celé záležitosti vedli rozhovory, 

neměli jsme příliš pocit, že na nás někomu opravdu 

záleží. V té době jsem od své známé sestry karme-

litánky dostala medailku Neposkvrněné, abych si ji 

přikládala na rostoucí bříško. Už několik let nosím 

karmelitánský škapulíř, a tak jsem se v tomto ob-

dobí ještě intenzivněji utíkala pod ochranu Matky 

Boží. Jsme oba s manželem vědci, a tudíž lidé, pro 

které je důležité mít co nejvíce informací, ale s po-

stupem těhotenství jsme změnili v této věci svůj 

postoj. Nakonec jsem se rozhodla obě invazivní 

metody i přes značný údiv lékařů odmítnout, zůstat 

v určité nejistotě a přenechat vše Pánu. 

Když jsme konečně dokázali udělat nelehké 

vnitřní rozhodnutí, že přijmeme dítě takové, jaké 

bude, objevily se další starosti. Ukázalo se, že mi 

můj americký zaměstnavatel platí velmi špatné 

zdravotní pojištění a budeme muset hradit z vlast-

ních zdrojů značnou část obdržené zdravotní péče. 

S pomocí Panny Marie jsme se ale přenesli i přes 

tyto materiální těžkosti. Těsně před porodem se 

opět vynořila úzkost a obava o zdraví dítěte. 

Snažila jsem se ji překonat tím, že jsem se mod-

lila novénu ke sv. Dominiku Saviovi, ochránci 

těhotných žen. A Dominik nám v poslední den 

novény nadělil krásného zdravého chlapečka! Je 

tak krásnou ukázkou dokonalosti Božího stvoře-

ní, že se tomu až věřit nechce. Děkuji Ti, Maria, 

a děkuji i Tobě, sv. Dominiku, že jste stáli celou 

dobu při mně, a prosím Vás o další ochranu pro 

sebe, ale hlavně pro našeho synáčka a pro celou 

naši rodinu. 

Moje dnes již zesnulá babička byla dlouhá léta 

odběratelkou Immaculaty. Ačkoli sama nábožen-

ské časopisy téměř nečtu, právě od ní jsem si často 

brala výtisky Immaculaty, jejichž čtením jsem si 

pak krátila čas v newyorském metru. Věřím, že 

také babička se za naši rodinu v nebi přimlouvá 

a že bude snad příjemně překvapená, až narazí 

na tyto řádky ve svém nejoblíbenějším časopise...

Johanka

Plním svůj slib Panně Marii. V roce 1995 jsme 

s manželem jeli na pouť do Fatimy. Statečně jsme 

zvládli cestu autobusem. Nedovedu popsat tu ra-

dost a milost, kterou jsme prožívali. Za vše buď 

Bohu dík. Při zpáteční cestě jsme navštívili Lurdy. 

Přijeli jsme pozdě odpoledne a byli jsme ubytováni 

u sv. Vincence. Byli s námi i mladí lidé, kteří měli 

slíbenou účast na modlitbě sv. růžence (1 desátek 

česky). Přes všechnu únavu jsme se s manželem 

pustili s nimi. Bylo to blízko.

Nějakými uličkami mezi domky zkratkou, což 

mně připadalo jednoduché. Ten úžas a radost, co 

jsme prožila, když jsme šli v průvodu s hořícími 

svíčkami, se prostě nedá vypsat. Kolik tam bylo 

těch nemocných, a vůbec vše mě přivádělo v údiv. 

Když jsme se rozhlédli, zjistili jsme, že se vše 

rozchází a naši mladí byli pryč. Vydali jsme se 

na zpáteční cestu, ale už jsme je bohužel nenašli. 

Nevím, kolik hodin jsme zoufale hledali cestu, kte-

rou jsme ztratili. Zeptat se nebylo koho, nikdo nám 

nerozuměl. Byli jsme zoufalí a hrozně unavení, vy-

čerpaní a navíc začalo pršet. Prosila jsme Matičku 

Boží o pomoc a slíbila, že když se šťastně vrátí-

me, poděkuji v Immaculatě. Byla jsem odhodlána 

přespat u chrámových dveří. Když jsem zamířila 

ke kostelu, uslyšela jsem tichounce hlasy mluvící 

polsky. Byly to dvě řádové sestry, s nimiž jsem se 

nějak domluvila a řekla jsem jim, kde máme uby-

tování. Starší sestra mě objala a uklidnila. Mladší 

odešla pro auto. Dovezly nás až na místo. Odmítly 
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díky, tak jsem se za ně pomodlila růženec a dodnes 

na ně s vděčností vzpomínám. Další naše putová-

ní proběhlo v pohodě. Ve zdraví jsme se vrátili 

domů obohacení milostí Boží. Plním tímto svůj 

slib, pozdě, ale přece. Bohu i Marii dík za vše, co 

denně přijímáme.

Anna z Valašska

Chci touto cestou poděkovat Bohu, Ježíši Kristu, 

Panně Marii a všem svatým za zázrak, který se 

stal. Po několika recidivách rakoviny v jizvách 

po operaci prsou mi byla diagnostikována rako-

vina vaječníků. Protože nádory se bezprostředně 

dotýkaly tlustého střeva, žil a kliček střev, byla 

by operace velmi riziková. Nádory však nezmize-

ly ani po chemoterapii, ani po ozařování břicha. 

Jeden  jediný chirurg, profesor Krška v nemocni-

ci na Karlově náměstí v Praze, se rozhodl provést 

tuto riskantní operaci. S vědomím, že se pravděpo-

dobně proberu z vývodem, jsem prosila Boha o na-

ději. Bůh dal profesorovi tolik schopností, že jsou 

nádory odoperovány, já žiji bez vývodu a mám 

naději v další život. Děkuji Bohu za každý prožitý 

den a celý zbytek svého života se budu snažit plnit 

vůli Boží a přesvědčovat všechny kolem sebe o ne-

konečné Boží lásce.

Emílie z Poděbradska

Svátky vánoční prožívám sama. Mám sice 

dceru, ale její rodina vlastně neexistuje. Každý 

žije po svém. Na mámu nezbývá čas. Prostě ne-

chápou, že člověk netouží po zaslaných darech, 

ale potřebují laskavé slovo, úsměv. Před Vánoci mi  

bylo obzvláště smutno. A právě tehdy jsem dostala 

pohlednici od dávno zapomenuté známé, která si 

na mě vzpomněla.

„Klidné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, 

zdraví a radost z toho, že se Kristus narodil.“ Ta 

radost je největší pomoc při překonávání smutku, 

bolesti, nemoci.

Je největším darem Štědrého večera. Nikdy ne-

jsme sami. Vždycky je s námi Bůh. 

Přeji hodně Božího požehnání.

Marie Terezie Anastázie z Vysočiny

Nastotisíckrát děkuji sv. Trojici, Panně Marii, 

sv. Anně, všem svatým a světicím, sv. otci Piovi, 

že vyslyšeli naše prosby.

Dcera měla jít na operaci. Již dvakrát čekala 

připravená, že ji našli něco na prsu, ale nemě-

li jistotu, tak ji poslali domů. Pak byla v Brně 

a tam nenašli nic. Děkuji i za syna, který měl tři 

velké nehody, ale vždy se vrátil zdráv. Já i man-

žel jsme měli těžkosti, ale nyní je vše dobré. 

Prosím Pannu Marii i Pána Ježíše za dar víry 

do našich rodin a o Boží požehnání.

čtenářka Marie

Chci splnit svůj slib a poděkovat Panně Marii, 

svatému otci Janu Pavlu II., sv. Josefu, sv. Anežce, 

Zdislavě, Terezičce, sv. Anně a Ludmile za jejich 

pomoc v zákeřné nemoci – růži v noze, a za pomoc 

při překonání všech bolestí. 

Zároveň prosím o pomoc navrátit víru pro své 

děti a příbuzné, kteří zapomněli na svého Spasitele, 

aby dostali učitele, kdo by je přivedl zpět k víře, 

kterou se vším všudy v dětství dostali. Matičko, 

pomoz.

Vaše rytířka Maria P.

Děkujeme Panně Marii i jménem 88leté mamin-

ky zesnulého švagra za všechny Boží milosti, které 

vyprosila dlouhodobě nemocnému švagrovi v jeho 

nemoci i smrti. Děkujeme taky za neustálou Boží 

lásku a přímluvu Nebeské maminky za probuzení 

darů víry u všech členů rodiny.

vděčná maminka Lilka s rodinou

Chtěla bych poděkovat Pánu Ježíši, Panně Marii 

a všem svatým za vyslyšení prosby o překonání zá-

keřné nemoci a těžké operace. Po opakované léčbě 

za 4 roky opět jsem všechno překonala, též s pod-

porou manžela, rodiny a všech známých, kteří se 

za mě modlili.

Děkuji Vám všem.

čtenářka Anežka

Dále děkují: Anna Kadubcová, čtenářka Alena, 

Božena Pavlíčková, Marcela Červinková.

O modlitbu prosí: Marie Šteflová, Libuše 

z Lanškrouna, Jaroslava Třísková, čtenářka 

z Kněžic u Třebíče.

Vaše poděkování i prosby najdete také 

na internetové stránce: 

http://immaculata.minorite.cz
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ZPRÁVY 
Rusko: Pravoslavný patriarcha Moskvy a celé 

Rusi Kyrill I. a moskevský katolický arcibiskup 

Paolo Pezzi vidí vztahy mezi oběma konfesemi po-

zitivně. Obě vyznání jsou údajně „na dobré cestě“ 

k jednotě. Patriarcha Kyrill zdůraznil, že katolicis-

mus a pravoslaví tvoří dnes společnou hráz a fron-

tu na obranu křesťanských hodnot v dnešní zmate-

rializované společnosti.
kath.net 2. 11. 2011

Německo–Švýcarsko: Evropská centrální banka 

si nechala provést průzkum ve švýcarských kanto-

nech a v jiných částech Evropy o rozdílném vztahu 

k penězům mezi vyznavači jednotlivých nábožen-

ství. Dospěla k závěru, že katolíci na rozdíl od pro-

testantů a lidí nábožensky lhostejných zacházejí 

s financemi lépe a citlivěji a hlavně jsou více ná-

chylní se se svými financemi dělit. 
www.radiovaticana.cz 1. 11. 2011

Kanada: 38letá aktivistka na obranu nenaroze-

ných dětí Mary Wagnerová z Toronta půjde již po-

druhé do vězení – a to na 40 dní. Soud ji k tomu 

odsoudil proto, poněvadž přemlouvala ženu, roz-

hodnutou jít na potrat, aby dítě porodila. 
www.radiovaticana.cz 6. 10. 2011

Indie: Vláda státu Kérala navrhuje zákon, jenž 

by trestal pokutou až do výše 3 tisíc rupií rodiče 

s více než 2 dětmi. Třetí dítě by ve smyslu tohoto 

ustanovení ztratilo právo na zákonnou ochranu. 

Zároveň se tím zakazuje náboženským představite-

lům povzbuzovat rodiče, aby měli více dětí.
lifesitenews.com 6. 10. 2011 

USA: Zástupce biskupské konference mons. 

William Lori při setkání s parlamentní komisí pro 

spravedlnost při Sněmovně reprezentantů USA vy-

jádřil obavy o náboženskou svobodu své země. 

Katolíci jsou vystaveni konfliktu svědomí a pro-

následování v mnoha záležitostech týkajících se 

ochrany nenarozeného života a sexuální morálky. 

Ministerstvo zdravotnictví např. přikazuje i kato-

lickým pojišťovnám hradit antikoncepci a steriliza-

ci, jinak přijdou o dotace, dále ukládá Službě pro 

migranty při biskupské konferenci povinnost po-

skytovat klientům interrupci a antikoncepci, jinak 

se vystavuje nebezpečí trestního stíhání, postihová-

ny jsou katolické adopční agentury, když odmítají 

svěřovat děti do adopce homosexuálním párům, 

katolickým organizacím bojujícím proti AIDS je 

nařizováno nabízet prezervativy atd. To všechno 

podle mons. Loriho je počátkem nového pronásle-

dování katolických křesťanů.
www.radiovaticana.cz 1. 11. 2011

Sýrie: Arcibiskup maronitské církve v Damašku 

mons. Samír Nassar prosí o modlitbu za mírový 

vývoj ve své zemi. Prohlásil, že jeho země byla 

vždycky vzorem náboženské tolerance, a prosí 

Boha, aby tomu tak zůstalo i tváří v tvář nynější-

mu složitému vývoji. Sýrie je muslimskou zemí, 

kde křesťané představují 5 % obyvatelstva: 3 % se 

hlásí k pravoslaví, 2 % ke Katolické církvi různých 

ritů, z nichž maronitský je nejpočetnější.
www.radovaticana.cz 31. 10. 2011

Evropská unie: Evropský soud pro lidská práva 

ve Štrasburku zamítl žalobu 5 baptistických rodičů 

z Německa kvůli povinné sexuální výchově na ško-

lách jako „bezdůvodnou“. Rodiče uváděli, že školní 

sexuální výchova vede jen k uspokojení pohlavního 

pudu a nepředkládá žádné etické hodnoty.
zenit.org 6. 10. 2011 

Nizozemsko: Christian Ouwens, bývalý čelný 

homosexuální aktivista, jenž ještě r. 2010 ztropil 

výtržnost při mši sv., se obrátil na katolickou víru, 

v níž byl vychován, a projevil lítost nad svou před-

chozí činností. Za své obrácení vděčí dle vlastních 

slov Panně Marii. Úctu k ní získal díky svému zpo-

vědníkovi otci Buyensovi.
                                    kreuz. net 23. 11. 2011

USA: Dolores Hartová, bývalá filmová partnerka 

známého Elvise Presleyho, která později konverto-

vala a dnes je představenou jednoho benediktinské-

ho kláštera přísného směru, vypovídala na tiskové 

konferenci o svých zkušenostech z Hollywoodu 

a o tom, jak tam poznala prázdnotu touhy po slávě 

a uznání, což ji přivedlo k Bohu a Církvi.
                                   kath.net 30. 11. 2011

Francie: Katoličtí věřící protestují proti divadel-

ní hře „Golgota“ Roderiga Garcíi, uváděné v di-

vadlech všech francouzských velkých měst, která 

hrubě uráží osoby Ježíše Krista a apoštolů jako 

homosexuály, pobudy a výtržníky. V Toulouse se 

shromáždili věřící k modlitbám těsně před vstupem 

do divadelní budovy.
Nasz Dziennik 22. 12. 2011
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Co vše se v ČR dělá pro život, pro rodiny a ty, kdo hledají pomoc, 9:00 – 12:00

Husova 8, Praha, nutná registrace na www.prolife.cz

Mše svatá na úmysl ochrany lidského života od početí, za rodiče a lékaře, 13:00 – 14:00

kostel sv. Jiljí, H
usova 8, Praha

Pochod pro život, 14:00 – 16:00

Husova – Na Příkopě – Václavské náměstí, Praha

Politici mlčí...

a gynekologové zabíjejí 

I letos budou mít na svědomí 24 tisíce českých dětí. 

I letos kvůli potratovému zákonu zemře každé páté 

počaté dítě. Pomozte jim vrátit právo na život.

XII. Pochod pro život

24. března 2012

Od roku 1957 bylo v České republice usmrceno více než 3 200 000 dětí před narozením.

Hnutí Pro život ČR, e-mail: info@prolife.cz, www.prolife.cz, tel: 603 976 231

Od rroku 1957 by
ku 1957 by

Hnutí Pro život ČR, e-mail: i
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I leetos budou mít na svědomí 24 tisíce českých dětí. 

I leetos kvůli potratovému zákonu zemře každé páté 

počočaté dítě. Pomozte jim vrátit právo na život.

XIIII. Pochod pro život

244. března 2012
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Postav se na stranu té nejzákladnější 
hodnoty - práva na život.
Ať nám není lhostejné zlo, 

které je pácháno na nevinných dětech, 
na nešťastných matkách 
a na oklamaných otcích.

XII. Pochod pro život
24. března 2012
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Ať nám í lh j é

Přijď i ty!




