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Celá krásná jsi, ó Maria! 
Bez poskvrny prvního hříchu!  

Pros za nás Otce,  
jehož Syna  

jsi porodila!



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,
křesťané často prosí své přátelé, aby se za ně modlili a přinášeli nějakou oběť, stejně tak činíme 

i my na stránkách Immaculaty. Modlitba a oběť přinášená s důvěrou má totiž v Božích očích velkou 
hodnotu. Svatý Maxmilián Kolbe moc dobře znal jejich cenu a takto vybízel své přátele:

„Prosím, netrapte se, když přijdou protivenství, ale všechno bez výhrady odevzdávejte Neposkvrněné, 
vykonejte pokojně všechno, co můžete, a doufejte, bezmezně jí důvěřujte. Vím, že nebude nedostatek 
protivenství a křížů, možná dokonce i těžkých, ale ona může všechno. Píšu to i ze své dosavadní 
zkušenosti. Kříže nás pouze převychovají, přidají nám zásluh, zdrtí nás, ale zároveň nás duchovně 
povznesou a naučí nás, abychom nedůvěřovali svým klamným silám, nýbrž pouze Neposkvrněné. 
Proto Pán posílá tyto své kříže jako projev svého milosrdenství. Proč to všechno píšu? Protože jsem 
si sám na sobě vyzkoušel, jak mi občas bývalo těžko, dokonce hodně těžko.“ (Dopis P. Konstantinu 
Onoszkovi, 31. května 1932.)

Milí čtenáři, chci Vám nyní poděkovat za každou těžkost, kterou jste na náš úmysl s důvěrou 
vložili do rukou Neposkvrněné, aby Ona – pokorná služebnice Páně – všechno přinesla před Boží 
tvář. Jsem přesvědčen, že to, že náš časopis stále existuje a přináší dobrou zvěst o spáse mnohým 
čtenářům, je plodem mnohých Vašich obětí.

br. Bohdan

První strana obálky: Madona s Dítětem, Stephansdom, Vídeň, foto: Jozef Sedmak | Dreamstime.com

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné 

Srpen – Za umírněnost v pití a svobodu od nebezpečných návyků.

Září – Za sociální spravedlnost a poctivost úředníků i občanů. 

Říjen – Za ducha modlitby, abychom milovali Pannu Marii a měli 
stále větší důvěru v Boha.
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grafika: Jaroslav Hájek

Zasvěcení českých zemí  
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Nejsvětější Panno a Matko Boží,  
obnovujeme dnes tváří v tvář nebesům  

a svaté římské Církvi slavnostní zasvěcení naší Vlasti  
Tvému neposkvrněnému, milostiplnému a mateřskému Srdci.  

Víme, že naše vlast Ti byla již svatými Cyrilem a Metodějem  
a poté ještě vícekrát zasvěcena. 

Vezmi osud Čech, Moravy a Slezska do svých mateřských rukou,  
buď pravou Královnou, Panovnicí, Vládkyní!

Vtiskni do našich duší a srdcí Kristův láskyplný zákon,  
aby království Tvého Syna zazářilo v celé společnosti  

a aby nastal pokoj Kristův v říši Kristově.  
Chceme, aby Kristus nad námi neomezeně panoval. 

Vezmi pod svou mocnou ochranu  
náš národ, naši zem a naše rodiny,  

buď a zůstaň záštitou naší svaté katolické víry,  
posvěť naše kněze  

a dej nám hojná duchovní povolání.  
Pros za naše děti, školy,  

buď ochránkyní nevinnosti,  
útočištěm hříšníků, spásou nemocných. 

Odevzdáváme Ti náš celý život,  
naši práci a utrpení,  

a zvláště hodinu naší smrti. 

Přijmi milostivě toto naše zasvěcení,  
pomoz nám v jeho duchu žít  

a až naše oko vyhasne,  
ukaž nám Ježíše,  

plod života svého.  
Amen.

Modlitba starých kancionálů



2 	 IMMACULATA	 č.		122	(4/2012)	

a  čtenáři  Immaculaty,  srdečně  Vás  po-
zdravujeme a rádi bychom Vás informovali 
o tom, co se děje v Národním centru MI.

Jak  sami  vidíte,  znova  posíláme  do-
tazník k Rytířstvu Neposkvrněné a vybí-
zíme Vás  k  jeho  vyplnění.  Zjistili  jsme, 
že díky němu se do MI hlásí noví rytíři. 
Již  jsme  od  Vás  dostali  330  odpovědí, 
v  nichž  mimo  jiné  vyjadřujete  radost 
z poselství, které nacházíte na stránkách 
naší Immaculaty, a také hovoříte o svých 
starostech a bolestech, které trpělivě sná-
šíte  díky  naději,  kterou  čerpáte  z  víry 
a  odevzdání  se  Matce  Boží.  Na  každý 
dotazník se snažíme odpovědět v rozme-
zí cca 2 týdnů. V této souvislosti bychom 
Vás  chtěli  upozornit,  že  v  internetové 
verzi  dotazníku  je  nutné  zaškrtnout  po-
líčko  „souhlas ke zpracování osobních 
údajů“, jinak  se  dotazník  k  nám  nedo-
stane.  Pokud  jste  elektronický  dotazník 

vyplnili  a  nedostali  zpětnou  zprávu, 
tak asi nastal  tento případ a prosíme 
o opětovné zaslání. 

Náš  cíl,  který prostřednictvím do-
tazníků sledujeme a o čemž jsme Vás 
informovali v předcházejících číslech 
Immaculaty, je vytvořit aktivní sku-
pinky Rytířstva Neposkvrněné, které by byly ve spojení 
s Národním centrem MI – říkáme tomu úroveň MI2. 
V  současnosti  je  naše  Rytířstvo  organizované  povětšině 
jako MI1, tj. na všeobecné úrovni, kdy se jednotliví členové 
zasvětí Panně Marii, nosí zázračnou medailku Panny Marie 
a zapíšou se do knihy Rytířstva. 

K tomu, aby MI2 mohlo začít dobře fungovat, bude zapo-
třebí mít k dispozici skupinkové vedoucí, kteří projdou kva-
litní formací k této službě. V současné době nejsme schopni 
sami nabídnout formační program. Kvůli tomu jsme se po-
rozhlédli kolem, zda bychom mohli využít nějaký  již  fun-
gující program.

Navštívili  jsme  Školu křesťanského života a evangeliza-
ce, kterou rozšiřuje kapucínský misionář Piotr Kurkiewicz. 
V Česku se můžete s těmito kurzy setkat v Ostravě.

Pro  inspiraci  jsme  přijali  pozvání  našich  spolubratří 
z  Niepokalanowa,  kteří  letos  zahájili  Školu evangelizace 
Neposkvrněné, jež v sobě obsahuje naši františkánskou spi-
ritualitu, kolbeovské dědictví a sleduje principy nové evan-
gelizace.

Uvědomujeme si, že volba vhodného formačního progra-
mu potřebuje čas k uzrání. S čím však můžeme začít hned, 
je modlitba a oběť na tento úmysl. Zde se otevírá prostor pro 
každého z Vás. Úmysly, které nám leží na srdci, jsou tyto: 
a) za vhodný formační program pro MI, b) za členy MI, 
kteří by se chtěli stát vedoucími skupinek, a za jejich 
dobrou přípravu, c) za kněze, kteří by se stali pastýři 
našeho mariánského hnutí. Vaše duchovní podpora je pro 
nás zásadní. Budeme vděčni za každého, kdo se s námi spojí 
na tyto úmysly. Svou modlitbu nám přislíbily sestry trapist-
ky  z  kláštera  Naší  Paní  nad Vltavou  v  Poličanech.  Máme 
velkou radost z toho, že všechny sestry trapistky jsou člen-
kami MI a svými modlitbami nás mocně podporují.

Jsme rádi, že jsme se jako rytíři Neposkvrněné účastnili 
národní  pouti  na  Velehradě.  Měli  jsme  příležitost  osobně 
mluvit s mnohými z Vás, což bylo pro nás velikým povzbu-
zením i potěšením. Při té příležitosti jsme mezi velehradský-
mi poutníky rozdali na 800 výtisků Immaculaty a přes 400 
medailek Panny Marie Neposkvrněné.

Milí Rytíři Neposkvrněné

Rytíři Neposkvrněné na Velehradě během 
národní pouti 5. 7. 2012

Společné foto z rekolekcí pro MI v polském 
Niepokalanowě z července 2012
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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 osobních 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 zpřístupněny 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, kdo 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

! !

V  srpnu,  jak  víte,  jsme  zorganizovali  každoroční  pouť 
rytířů  Neposkvrněné  a  čtenářů  Immaculaty  k  Matce  Boží 
Cvilínské.  Byli  jsme  šťastní,  že  jsme  u  Panny  Marie 
Sedmibolestné  mohli  zakusit  dar  rytířského  společenství. 
Sešlo nás asi 180 poutníků. Děkujeme Vám, že jste se vydali 
na cestu, přišli a byli s námi.

Další místem, kde bychom se s Vámi mohli setkat, 
je Uherský Brod, a to dne 19. září. Zveme Vás na mši 
sv. v 18.30 hod., po níž bude následovat promítání 
o sv. Maxmiliánovi Kolbem  a  společné  setkání,  kde  by-
chom se chtěli více seznámit s místními rytíři Neposkvrněné.

Milí Rytíři a Rytířky,  jsme mile překvapeni Vaším zájmem 
a pozvánkami na obdobná setkání. Doufáme, že postupně Vás 
budeme moci navštívit. Prosíme Vás o shovívavost a trpělivost, 
když to nepůjde uskutečnit v krátké době. Každopádně každá 
taková pozvánka svědčí o Vaší přízní, které si velmi vážíme.

Přejeme Vám hojnost Božích milostí a mocnou ochranu 
Panny Marie.

br. Bohdan Heczko OFMConv, provinční asistent pro MI
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Zatímco  světské  časopisy  jsou  dílem 
nápadu  jednotlivce  či  plánů  jisté  skupiny 
lidí,  začátky  časopisů,  jako  je  Immaculata, 
jsou dílem  Božího vnuknutí. Bůh dá  impuls 
a čeká, zdali na něj dotyčný člověk zareaguje, 
jak má. Láska,  ta pravá, netlačí a ani nenutí, 
jen  se,  řečeno  se  sv.  Františkem  Saleským, 
dotýká spícího jako sluneční paprsek, hřeje ho 
a ponouká k cestě. Kdo se před tímto paprskem 
schová  do  stínu,  může  zaspat  nejen  vhodnou 
chvíli, leč i samotné poslání. Toho, kdo dotyku neuniká, 
si Pán pak bezpečně vede po cestách křivolakých.

Počátky Rytíře Neposkvrněné (Rycerza Niepokalanej) 
před devadesáti  lety v Polsku nebyly  jinačí. První Rytíř 
vycházel  za  takových  zvláštních  okolností,  klidně  jim 
můžeme  přišít  přídomek  „zázračné“  –  sv.  Maxmilián 
neměl  finanční  prostředky,  ale  když  se  pro  to  rozhodl, 
resp. když uposlechl Božího hlasu,  tak  ty peníze najed-
nou byly,  dostal povolení od svých představených a ča-
sopis se mohl rozvíjet a nacházet cestu do všech zákoutí 
nejen  Polska,  ale  i  celého  světa  –  zmiňme  jen  exotické 
Japonsko,  kde  první  číslo  japonské  verze  vyšlo  měsíc 
poté, co Maxmilián připlul se svými bratry do Japonska, 
i když japonštinu vůbec neznal.

Ani  počátky  české  obdoby  Rytíře,  tj.  Immaculaty, 
nepatří  k    nejprozaičtějším. Otec Bogdan v  té  době pů-
sobil  jako  lékař  v  Karlově  Studánce  (lázeňské  městeč-
ko nedaleko Bruntálu). Bílý plášť sice není z nejhorších 
druhů  ošacení,  ale  on  jaksi  pořád  cítil,  že  mu  až  tak 
úplně nepadne, a stále hledal své místo ve světě, kde ho 
chce  Bůh  mít.  Ale  nechme  mluvit  přímo  jeho:  „Pořád 
jsem se Pána Boha ptal, co se mnou zamýšlí. Zašel jsem 

Letos je to již 20 let, co mohou věřící v naší zemi číst 
časopis Immaculata vydávaný bratry minority. Měl se 
stát jakousi českou verzí polského Rytíře Neposkvrněné, 
který založil sv. Maxmilián Kolbe v r. 1922. Učinil tak 
proto, aby vedl lidi k Bohu, aby Ho přiblížil lidem skrze 
Neposkvrněnou Pannu Marii. „Immaculata má stejný cíl 
–  vzbuzovat  úctu  k  Matce  Boží  a  skrze  tuto  úctu  je  se-
znamovat  s  Bohem,  s  Ježíšem  Kristem,  který  je  naším 
jediným Spasitelem,“ ozřejmuje hlavní myšlenku založení 
Immaculaty otec Bogdan Sikora OFMConv., jenž stál před 
dvaceti lety na samém počátku.

Immaculata slaví 20 let

ve Studánce do kostela zasvěceného Panně 
Marii, kde jsem to Panně Marii svěřil, ať 
ona s mým životem něco udělá. Během téhož 
týdne jsem pak u kostela potkal skupinku 
kněží, kteří chtěli sloužit mši svatou. Mezi 
nimi byl i otec Josef Petrák, nadšený Rytíř 
Neposkvrněné. Během kázání mi oživil v pa-
měti sv. Maxmiliána a velice na mne zapůso-
bilo, když on ho představoval jako horlivého 
kněze, který nejenže pracoval ve farnosti, 
ale evangelizoval všude, kam přišel, všude 
mu záleželo na spáse duší. A tehdy mě to 
chytlo, přišlo mi to jako ideál. Tehdy jsem se 
zapsal do Rytířstva Neposkvrněné.“

Rytířstvo  Neposkvrněné  neodmysli-
telně  patří  ke  sv.  Maxmiliánu  Kolbemu, 
jakož  i  k  Immaculatě,  potažmo  k  Rytíři 
Neposkvrněné. Oč jde? Jeho založení je pří-
mou reakcí na bezuzdné bezbožectví, které 

Redaktoři časopisu Immaculata: 
o. Bogdan Sikora (vpravo) 

a br. Bohdan Heczko (vlevo) 

Obálka prvního čísla Immaculaty  
z roku 1992
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se  v  době  končící  1.  svět.  války  šířilo  Evropou 
a ve svém běsnění nevynechalo ani samotný Řím. 
Jeho  ulicemi  procházely  průvody  organizované 
svobodnými zednáři, kteří nad svými hlavami nesli 
prapory s hesly velebícími Satana a prohlašujícími, 
že  Lucifer  bude  co  nevidět  vládnout  ve Vatikánu 
a papež mu bude dělat vrátného. Sv. Maxmiliána 
se  to  dotklo  takovým  způsobem,  že  byl  připra-
ven  jít  za  velmistrem  zednářů  a  osobně  ho  obrá-
tit  na  víru.  Jenže  jeho představení  volili  zdánlivě 
střízlivější postoj a řekli mu, ať nejprve vše řádně 
promodlí, že na takovou věc nelze jít hrr. Během té 
modlitby si uvědomil, že nestačí modlitba jednoho 
člověka, že modlit by se mělo mnoho lidí. 

Tehdy  se  seznámil  s  tím,  co  Matka  Boží  vyko-
nala skrze zázračnou medailku, kterou dala r. 1830 
Kateřině  Laboure,  když  se  jí  zjevila  –  jako  třeba 
obrácení Alfonse Ratisbona,  žida, který  se obrátil, 
stal se knězem a v Aim Karim se modlil za obrácení 
židů. „Tehdy mu, sv. Maxmiliánu, vytanula na mysl 
myšlenka, aby založil Rytířstvo Neposkvrněné, la-
tinsky Militia Immaculatae, ve zkratce MI,“  po-
kračuje  o.  Bogdan,  „takové vojsko složené z vojí-
nů, kteří by bojovali pod praporem Neposkvrněné. 
Matka je takový generál, který řídí boj proti Zlému 
duchovi a potřebuje k tomu své vojíny. My se jí 
máme dát k dispozici, a i když nevidíme to bitevní 
pole celé, ona je vidí a posílá své vojíny tam, kde je 
to třeba. Tak ještě během studií spolu se skupinou 
spolubratří založili Rytířstvo Neposkvrněné, kde se 
zcela odevzdali Matce Boží.“

Zjednodušeně řečeno je to taková oprášená ignaci-
ánská myšlenka dvou vojsk – dobra a zla – bojujících 
proti sobě. Dotvrzuje to nápis na medailce, který je 
krátkou modlitbou, jakýmsi mottem každého rytíře: 
„Ó Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se 

k tobě utíkáme“, k čemuž sv. Maxmilián dodal ještě: 
„I za ty, kteří se k tobě neutíkají, a zvláště za nepřá-
tele církve svaté.“ Původně tam bylo „za zednáře“, 
ale pak se to rozšířilo takto. Tato modlitba je dopo-
ručena Mariiným rytířům, aby se ji modlili a vypro-
šovali  obrácení  lidem,  kteří  jsou  pod  vlivem  zlého 
ducha. Maxmilián věděl, že nebojujeme proti lidem, 
ale  proti  mocnostem  zla,  že  je  třeba  bojovat  mod-
litbou a láskou, že nejde o boj se zbraní v ruce, ale 
o boj duchovní.

Ale  vraťme  se  k  Immaculatě.  Jak  to  pokračova-
lo?  Psal  se  rok  1991.  „Jednou jsme spolu otcem 
Josefem Petrákem jeli do Německa k minoritům, 
kde bylo sympozium o sv. Maxmiliánovi,“ vypra-
vuje o. Bogdan. „Tam jsem si domluvil, že k nim 
přijedu, abych se učil němčinu – chtěl jsem kromě 
němčiny poznat především minority, ale to jsem jim 
zatím neříkal (smích). V době vánočních prázdnin 
jsem u nich pobyl 14 dnů. Jednou jsem tam v kapli 
prosil Pána Ježíše: ,Pane Ježíši, co bych měl dělat? 
Jak nejlépe lidem přiblížit Tvou lásku?‘ Tehdy mi 
hlavou proletěla myšlenka: Co tak vydávat časo-
pis? Byl jsem nadšený. Ale jakmile jsem se vrátil 
zpět do cely, začal jsem pochybovat: No jo, časopis, 
ale kdo to bude vydávat? Neumím pořádně psát, 
nevím vůbec, jak se časopis dělá, nemám zkušenos-
ti. Domů jsem se vrátil s tím, že se žádný časopis 
dělat nebude, že na to nemám. Jenže otec Petrák mě 
ve své činorodosti nechal přeložit z polštiny do češ-
tiny letáček o Rytířstvu Neposkvrněné. Vytiskli jsme 
to v Německu na cyklostylu – háčky a čárky jsme do-
pisovali ručně. Vypadalo to hrozně (smích). Chválil 
jsem ho, jak to výborně zorganizoval, ale jakmile 
jsem letáček otočil na druhou stranu a uviděl tam 
své jméno a adresu, zhrozil jsem se: Co budu těm 
lidem psát, když se budou hlásit?! Vždyť jsem jen 

Doktor Bogdan Sikora (vlevo), P. Josef Petrák (uprostřed),  
br. Achtelik z Niepokalanowa (vpravo)
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řadový člen MI. Nejsem kněz... Vzal jsem tedy štos 
těch letáčků a dal to do nejspodnějšího šuplíku 
a ještě je přikryl, aby to nikdo nenašel. Jenže jsem 
nevěděl, že to nejsou všechny letáčky, že P. Petrák již 
mnohé rozeslal po republice. První dopis, který mi 
přišel, byl  od jistého doktora přírodních věd: ,Milý 
otče, chtěl bych se stát Rytířem Neposkvrněné.‘ Měl 
jsem smíšené pocity. Na jedné straně jsem byl rád, 
že takový člověk chce být Rytířem, na druhé straně 
jsem si říkal – co já obyčejný člen MI s tím budu 
dělat. Napsal jsem tedy do polského Niepokalanowa 
a oni mi pro něj poslali diplom s medailkou. Začala 
mi tehdy hlavou vrtat myšlenka, že by těch rytířů 
mohlo být víc, jen kdyby se letáček vytiskl ve větším 
množství a v lepší kvalitě. Druhá věc, která mě trá-
pila, byl nezájem o nenarozené děti, a to i v církvi, 
proto jsem chtěl vytisknout nějaký letáček. Měl jsem 
známého vydavatele, kterého jsem se zeptal, kolik by 
takový letáček stál. Chtěl jsem vytisknout dva, jeden 
o Rytířstvu, druhý na téma ochrany nenarozených 
dětí. Řekl mi: ‚Přijď a domluvíme se.‘ Zjistil jsem, že 
ten člověk měl všecko nachystané na vydávání svého 
časopisu, avšak nějak z toho sešlo a žádný časopis 
nedělal. Když mi to řekl, hlavou mi proletěla další 
myšlenka a říkám: ,A co kdybychom nevydali letá-
ček, ale brožurku?‘ A on na to: ,No, klidně.‘ A já: 
,A co kdybychom tu brožurku vydávali častěji?‘ 
A on říkal: ,No, klidně.‘ ,A co kdybychom to vydá-
vali jako časopis?‘ (smích). A on: ,Jo! Ale to potře-
bujeme povolení.‘ Tak jsme začali shánět povolení 
z ministerstva, od arcibiskupa Graubnera a ještě 
jsem psal o povolení do Niepokalanowa. Oni mě od-
kázali na místní minority k tehdejšímu provinciálovi, 
otci Hyacintu Skupieńovi. Představil jsem mu celou 
záležitost a on zamyšleně řekl: ,No, v tom může být 
prst Boží.‘ A podpořil to. První číslo vyšlo v nákladu 
5000 výtisků, zájem však byl mnohem větší.“

To byl květen L. P. 1992. Toto datum v sobě skrý-
vá hned několik pozoruhodných jevů, jimž se v pro-
fánním  světě  říká  „shoda  náhod“.  Tak  především 
tu  máme  květen,  mariánský  měsíc,  v  němž  tento 
mariánský časopis poprvé vyšel. Ale nejen  to:  rok 
1992,  to bylo 75. výročí zjevení ve Fatimě, potom 
70. výročí vydání prvního Rytíře Neposkvrněné, 75. 
výročí založení rytířstva Neposkvrněné, 150. výročí 
obrácení Alfonse Ratisbonna, 10. výročí od kanoni-
zace sv. Maxmiliána. Neuniklo to pozornosti ani o. 
Bogdana: „Uvědomoval jsem si, že to je dílo Matky 
Boží, že ona si vše řídí. Já nic sám od sebe neplá-
noval, to byla myšlenka, která mi proletěla hlavou, 
kterou jsem dokonce ještě zapuzoval.“

První  čísla  Immaculaty  vycházela  v  Českém 
Těšíně, hlavní píšící silou byl otec Bogdan – tehdy 
ještě  stále  jen  lékař,  náklad  se  vbrzku  vyšplhal 
na 10000, ale jak vyšla první čtyři čísla, tak zájem 
nakladatele  nějak  poklesl.  „A jak jsem tam v té 
Karlově Studánce pracoval a evangelizoval ty paci-
enty, tak se mne tehdy Matka Boží zeptala: ,A kolik 
tady evangelizuješ lidí?‘ Říkal jsem si, že jako lékař 
se dostanu s evangeliem k mnohým, kteří do koste-
la nechodí. Tak jsem spočítal, kolik jich za rok je. 
Napočítal jsem asi tak třicet. ,No, a kolik bys jich 
mohl evangelizovat, kdybys vydával časopis?‘ ,No 
deset tisíc výtisků a ještě to čtou další...‘ To zvítězi-
lo. To je ten důvod, proč bych měl medicínu opustit. 
Zašel jsem tedy za o. Josefem Gorylem, který byl 
tehdy kvardiánem v Brně. Zorganizovali jsme první 
setkání rytířů. Přijelo jich tehdy hodně, asi stov-
ka z celkového počtu pěti set, co se jich do té doby 
přihlásilo. U příležitostí hovorů o Rytířstvu jsem se 
nesměle zeptal: ,A vy minorité byste to nechtěli vy-
dávat?‘ ,Ano, ale nemáme nikoho, kdo by to dělal.‘ 
,A co kdybych přišel já?‘ – řekl jsem ještě nesměle-
ji. Souhlasil. Tak jsem přišel do kláštera, kde jsem 
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pracoval na časopisu. A jak jsem v klášteře bydlel, 
tak jsem se rozhodl, že se stanu členem řádu.“

Tak  tedy přišla  na  svět  Immaculata  a  řád brat-
ří minoritů se rozrostl o jednoho člena. A proč se 
česká  verze  jmenuje  Immaculata,  a  nikoli  Rytíř 
Neposkvrněné? Zakladatelé měli za to, že v našem 
prostředí  by  tento  název  působil  cize,  má  prý  až 
příliš středověký přídech. Vzpomněli si na anglic-
kou verzi nesoucí název  Immaculata, a  ten nako-
nec zvítězil.

A  tak  je  to  tedy  Immaculata  –  už  dvacet  let. 
Vydávají  ji bratři minorité. Současným šéfredakto-
rem  je  br.  Bohdan  Heczko,  který  tuto  roli  převzal 
po svém předchůdci a skorojmenovci o. Bogdanovi, 
který mu místo milerád přepustil, ježto musel na své 
cestě ke kněžství absolvovat  léta přípravy v „řádo-
vých zařízeních k tomu určených“. Předávání zkuše-
ností nepostrádalo prvky komična – dělo se tak v no-
viciátu, kde se oba spolu setkali,  a  to během dvou 
týdnů, přičemž  ten  jeden spolkly exercicie. Během 
toho  druhého  musel  br.  Bohdan  vstřebat  vše,  při-
čemž dle vlastních slov nevstřebal skoro nic. A tak 
mu nezbylo, než se učit za pochodu. Dopochodoval 
však do dnešních dní se ctí – Immaculata dosahuje 
18 000  výtisků,  přičemž  v  tučných  letech  to  bylo 
i 23 000. A jak to s ní vypadá po finanční stránce? 
Co myslíte? Jak to vypadá po finanční stránce s ča-
sopisem, jehož vznik má „na svědomí“ Panna Maria 
a jenž je distribuován zdarma a spoléhá se výhradně 
na  dobrou  vůli  čtenářů?  „Zatím  jsme,  Bohu  díky, 
neměli  finanční  krizi,  že  bychom  kvůli  penězům 
museli snižovat nebo omezovat náklad. Vždy se  ty 
dary sešly tak, že jsme mohli pokrýt náklady s vy-
dáváním  Immaculaty  a  občas  vydat  i  něco  navíc,“ 
odpovídá br. Bohdan. 

Zdůraznit je třeba i péči o to, kdo Immaculatu, tj. 
Neposkvrněnou tiskne. Časem totiž došlo ke změně 

tiskárny. Důvod byl nasnadě: „Tamta tiskárna tiskla 
kdeco –  různé pochybné časopisy nevalné pověsti 
atd. Tak jsem říkal, to ne. A našli jsme pěknou tis-
kárnu v  Dolních  Bojanovicích,  kde  jsem  se  na  to 
přímo zeptal, a oni mi potvrdili, že nemorální věci 
netisknou. A jsme rádi. Je to kvalitní rodinná tiskár-
na, kde svou práci dělají s láskou.“

Immaculata  vychází  šestkrát  ročně,  na  častější 
frekvenci  prý  momentálně  není  dostatek  pracov-
ních sil. „Kromě toho, že máme časopis, máme i své 
úkoly v klášteře,“ připomíná pan šéfredaktor a při-
pojuje  pozvánku  ke  spolupráci:  „Hledáme  nadšen-
ce, kteří by do toho časopisu investovali své umění, 
čas a zodpovědnost. Hodil by se nám grafik, ten by 
tomu dal určitě lepší podobu, šmrnc. Nebo i progra-
mátor, který by se postaral o webovou verzi časopi-
su. A každý bez rozdílu je zván k jeho rozšiřování. 
Hledáme  zkrátka  nadšence.“  Prostě  lidi,  kteří  by 
chtěli přiložit ruku k započatému dílu, dělníky, kteří 
by pracovali na této části vinice Páně, údy Kristova 
Těla, které by šířily Boží slávu, děti Mariiny, které by 
oslavovaly svou Matku, Rytíře Neposkvrněné, kteří 
by vedli tímto způsobem boj pod velením své nebes-
ké Velitelky, všechny ty, kteří by to dělali s láskou.

S  láskou.  Tedy  tak,  jak  Immaculatu  s  láskou 
mnozí  lidé  čtou.  Někteří  do  ní  i  píší.  Nejčastěji 
do  rubriky  Poděkování,  kde  vyjadřují  své  díky 
Nejsvětější Panně a Pánu Bohu za vyslyšené pros-
by – asi mají zač děkovat. Ostatně kdo ne, že?

A  tak  poděkujme  i  my  všem  těm,  kteří  se 
za  ty  dvě  dekády  podíleli  a  stále  ještě  podílejí 
na vydávání  Immaculaty,  a  poděkujme  i  samotné 
Neposkvrněné Panně Marii a našemu Pánu.

Libor Rösner,  
foto: archiv redakce

Řeholní bratr Bohdan Heczko  
při redaktorské práci

MUDr. Bogdan Sikora jako laický redaktor a jako řeholník
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5. Cesta sjednocení
Přechod z cesty očistné na cestu osvícení probíhá 

prostřednictvím očisty (tzv. noci) smyslů. Podobně 
z  cesty  osvětné  se  přechází  na  cestu  sjednocení, 
která je cestou dokonalých, prostřednictvím očisty 
(tzv. noci) ducha. Tato krize duchovního života je 
podle sv. Tomáše analogická ke krizi, k níž dochází 
v přirozené rovině při přechodu mladého dospíva-
jícího člověka k plné a zralé dospělosti.

Duše, která se nachází na etapě osvícení a která 
věrně  spolupracuje  s  Boží  milostí,  si  začíná  stále 
jasněji  uvědomovat  svou  nedokonalost.  Především 
vnímá  svou  hluboce  zakořeněnou  a  často  ukrytou 
pýchu  a  nedokonalost  lásky,  která  ještě  není  zcela 
nezištná. Uvědomuje si, že stále ještě touží po uzná-
ní,  má  tendenci  využívat  své  duchovní  zkušenosti 
a  úspěchy  v  duchovním  životě  ke  svému  prospě-
chu, objevuje tendenci jednat tvrdě a povýšeně vůči 
bližním,  někdy  také  vidí  příliš  slabou  horlivost 
v zápase o spásu duší jdoucích do zatracení. Prostě 
ještě  není  zcela  svlečen  „starý  člověk“,  který  se 
projevuje spíše skrytě a vnitřně, ne zevnějšími činy 
jak na první  etapě duchovního života. To vše Bůh 
prostřednictvím  trpného  očištění  ducha  chce  změ-
nit, aby mohla duše zcela osvobozena od sebe růst 
ke svatosti, k dokonalému sjednocení s Bohem.

Při  očišťování  ducha  se  člověku  zdá,  že  je  po-
zbaven  jakéhokoliv  duchovního  světla  a  poznání, 
které  dostal.  Prožívá  těžká  pokušení  proti  víře, 
zdá  se  mu,  že  na  něm  jako  břemeno  leží  pouze 
Boží  spravedlnost,  a  domnívá  se,  že  je  na  cestě 
zatracení.  Paměť  ztrácí  schopnost  připomenout  si 
Boží  dobrodiní  a  zaslíbení.  Bůh  se  skryl...  Tento 
duševní stav výstižně popisuje františkánská mys-
tička  bl.  Anděla  z  Foligno:  „Vidím,  že  ve  mně 
není žádné dobro,  žádná ctnost,  jsem plná množ-
ství vad... v své duši vidím samé hříchy... falešnou 

pokoru,  pýchu,  pokrytectví...  Chtěla  bych  všem 
oznámit své nepravosti... Bůh se přede mnou skry-
l...“ 1 Zároveň však je hluboko v duši stále přítom-
na určitá vnitřní  jistota,  že  se nachází na  správné 
cestě.  Bůh  dokonce  v  určitých  momentech  dává 
jakési znaky, že to vše je jen zkouška a že je třeba 
vytrvat  v  postoji  důvěry  a  odevzdanosti  do  Jeho 
vůle. Anděla  z  Foligno  např.  několik  dní  pozdě-
ji  po  zkušenosti  popsané  výše  procházela  okolo 
Assisi a náhle slyšela vnitřní hlas, kterým k ní pro-
mouval Pán Ježíš: „Ó, má dcero, miluji tě více než 
kohokoliv v tomto slzavém údolí...“ 2

Jiná  blahoslavená  Anděla  (bl.  A.  Salawa)  při 
konci svého života, v poslední etapě svého duchov-
ního  putování,  o  které  víme  nejvíce  na  základě 
jejího duchovního deníku, psaného v  letech 1916 
až  1922,  také  prožívala  tyto  očišťující  zkoušky. 
Svědčí  o  tom  např.  zápis  ze  dne  5.  března  1919: 
„Existuje dvojí zjevení Boží vůle: první přes obda-
rování Božími dary a druhé –  také Boží vůle, ale 
úplně svlečená z milostí a Božích darů. To je to, co 
zakusil  Boží  Syn,  zkoušený  Bohem  Otcem,  když 
umíral  na  kříži  úplně  rozdrcený  utrpením  a  Bůh 
Otec  jako  by  pohrdl  utrpením  Pána  Ježíše  a  ne-
chtěl na Něj ani pohlédnout. A proto si Pán Ježíš 
cení  nejvíce  takového  opuštění,  které  je  jakoby 
zdánlivým odmítnutím. A právě ten akt Pána Ježíše 
dovršil Boží spravedlnost. Tak má být také s duší. 
V  tak  velkém  utrpení  se  dovršuje  oběť,  kterou  si 
Pán Bůh od duše žádá. Jen je potřeba odvahy, sta-
tečnosti, zocelení a síly, a co je nedůležitější – víry 
a velké pokory“. 3

1   Kniha vidění a poučení, kap. 19. Cit. v: Trzy okresy, op. cit., 
s. 712.

2   Tamtéž, kap. 20. Cit. v: tamtéž.
3   Aniela Salawa, Dziennik. ATK: Warszawa 1989, s. 58.

O duchovním životě (5/5)

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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Podle sv. Jana od Kříže a jiných duchovních au-
torit  je  cesta  sjednocení  již  etapou  s převládající-
mi mystickými zkušenostmi.  Je však  třeba znovu 
připomenout,  že  se  nejedná  o  takovou  etapu  du-
chovního  života,  na  kterou  by  Bůh  povolával  jen 
nemnohé  vybrané  jedince.  Božím  záměrem  je, 
aby na  tuto etapu došli všichni pokřtění. „Sv. Jan 
od Kříže považuje za normální cíl v úsilí o svatost 
právě proměňující sjednocení.“ 4 

Jaké jsou charakteristické znaky etapy sjednoce-
ní? Via unitiva je charakteristická tím, že se ctnosti 
stále více zdokonalují, a to až k heroickému stupni. 
Ústřední roli zde má především láska, která přestá-
vá být egoistickou, blíží se k ideálu nezištné lásky 
Pána Ježíše Krista. Dále se v životě křesťana pro-
jevuje  hluboká  pokora,  velký  duch  víry,  heroické 
odevzdání se do vůle Boží za jakýchkoliv okolnos-
tí a ohromná trpělivost. To vše je výsledkem nejen 
úsilí člověka, ale především stále mocnějšího půso-
bení darů Ducha sv., na jejichž vliv se duše otvírá, 
takže  jde  spíše  (ale ne výlučně) o duchovní život 
trpný. Tato trpnost se projevuje také v modlitebním 
životě,  kde  se především pod vlivem daru moud-
rosti  přechází  od  jednoduché  nabyté  usebranosti 
(kontemplace),  která  je  ještě výsledkem převážně 
lidského úsilí, k usebranosti vlité a postupně pro-
střednictvím dalších etap modlitby až k proměňu-
jícímu sjednocení, kde aktivita člověka je prakticky 
nulová.  Člověk  v  duchovní  radosti  okouší  Boha, 
sytí se nadpřirozenými dobry, což následně působí 
ještě větší hlad po Bohu a touhu po úplném sjedno-
cení. Jak to vyjádřil apoštol Pavel: „Toužím odejít 
a být s Kristem“ (Fil 1,23). 

Sv.  Bernardin  říká,  že  na  této  cestě  vedoucí 
k  získání  dokonalého  pokoje  a  lásky  je  důležité 
především  poznání  své  absolutní  ubohosti  a  ma-
losti  před  Bohem  i  lidmi:  „Jestliže  se  chceš  zdo-
konalovat v lásce, uvědom si především, že veške-
rá  zloba a veškeré  zlo pochází od  tebe,  a naopak 
celé  dobro  a  vůbec  vše,  co  je  dobré,  dostáváš 
od Boha.“ 5 Toto poznání však není jen výsledkem 
lidského  úsilí,  projevuje  se  zde  vliv  darů  Ducha 
Svatého. Při zmínce o daru rozumu sv. Bernardin 
říká: „K poznání sebe dochází, když jsme dokonale 

4   o. Cayré, Précis de patrologie,  t. 2,  s. 886nn. Cit. v: Trzy 
okresy..., op. cit., s. 217, pozn.

5   O poznání Boha. In: O doskonałości…, op. cit., s. 76.

přesvědčeni,  že  jsme  nihil,  ničím,  velkou  nulou, 
když  sami  sebe nepovažujeme za nic.“ 6 Pravdivé 
poznání  sebe  vede  k  dokonalé  pokoře  a  lásce. 
Láska  k  sobě  se  stává  „nenávistí  samého  sebe“, 
která  znamená  „poddat  tělo  duši  a  rozumu“. 
Blíženská láska se především raduje z dobra, které 
činí bližní a rmoutí se nad jejich hříchy. Zahrnuje 
však také všechna nerozumná stvoření, která milu-
je „z ohledem na lásku k Bohu“. 7 Láska k Bohu je 
tak silná, že se dokonce dá  i  jaksi vnitřně „cítit“: 
„Proč sv. František dostal stigmata Ukřižovaného? 
Protože se  tak velmi zamiloval do Pána Boha, že 
Jeho utrpení cítil v  sobě...“ 8  Jde zde  samozřejmě 
o duchovní cit, ne cit  těla, ačkoliv u sv. Františka 
se právě tento duchovní cit díky Božímu daru stig-
mat  ztělesnil. Tato vrcholná  láska k Bohu působí 
„umírání duše“, která „touží tisíckrát umřít z lásky 
k  Bohu  –  tak  velkou  sladkost  okouší  duše,  která 
Ho miluje“. 9 

Sv.  Bonaventura  shrnuje  stupně,  po  kterých  se 
na  této  etapě  duchovního  života  dochází  k  doko-
nalé sjednocující lásce, takto: „Starostlivá bdělost, 
posilující  důvěra,  rozněcující  touha,  pozvedající 
vytržení,  uspokojující  zalíbení,  příjemná  radost, 
pojící  přilnutí.“ 10  Jinde  píše  o  šesti  stupních, 
po kterých  se postupně dochází  k dokonalé  lásce 
k  Bohu.  Na  prvním  stupni  je  sladkost,  okoušení 
Boha prostřednictvím rozjímání, další stupně jsou 
již  důsledkem  Božího  působení  v  duši,  která  má 
za  úkol  především  „velebit  Boha,  projevovat  Mu 
úctu, přízeň a zalíbení“. 11 Cílem je dojít k „skuteč-
nému a plnému tichu, ve kterém panuje tak velký 
pokoj a odpočinutí, že duše setrvává jaksi v mlčení 
a ve spánku, jako by se nacházela v Noemově arše, 
kde nezakouší žádný nepokoj“. 12 

P. František Juchelka OFMConv

Hlavní pramen: R. Garrigou-Lagrange OP, Trzy 
okresy życia wewnętrznego, Wydawnictwo Ojców 
Franciszkanów: Niepokalanów 1998.

6   Tamtéž, s. 81.
7   Tamtéž, s. 79n.
8   Tamtéž, s. 79.
9   Tamtéž, s. 82.
10   Trzy drogi 3,6. In: Droga duszy..., op. cit., s. 191n.
11   Trzy drogi 2,12. Tamtéž, s. 185.
12   Tamtéž, s 184.
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Drazí bratři a sestry, dnes  jsme začali v nedělní  li-
turgii  číst  šestou  kapitolu  Janova  evangelia.  Začíná 
scénou rozmnožení chlebů, které potom v kafarnaum-
ské  synagoze  komentuje  Ježíš,  jenž  se  prohlašuje 
za „chléb“, který dává život. Činy, které vykonal Ježíš, 
jsou  paralelní  s  těmi  z  Poslední  večeře:  „Ježíš  vzal 
chleby, vzdal díky a rozdělil  je sedícím“ – říká evan-
gelium (Jan 6,11). Důraz na téma „chleba“, který bude 
rozdělován, a na díkůvzdání  (v. 11,  řecky euchariste-
sas)  odkazují  na  eucharistii,  Kristovu  oběť  pro  spásu 
světa.

Evangelista poznamenává, že se blížily Velikonoční 
svátky  (srov.  v.  4).  Pohled  je  orientován  směrem 
ke  kříži,  daru  lásky,  a  vstříc  eucharistii,  zvěčnění 
tohoto  daru:  Kristus  se  pro  lidi  stává  chlebem  živo-
ta. Svatý Augustin to komentuje takto: „Kdo jiný než 
Kristus je chlebem z nebe? Aby člověk mohl jíst chléb 
andělů, stal se Pán andělů člověkem. Kdyby to neuči-
nil,  neměli  bychom  Jeho  tělo,  a  kdybychom  neměli 
právě  Jeho  tělo,  nemohli  bychom  jíst  oltářní  chléb“ 
(Sermone 130,2). Eucharistie je obrovským a trvalým 
setkáním  člověka  s  Bohem,  při  kterém  se  Pán  stává 
naším pokrmem, dává Sebe samého, aby nás proměnil 
v Sebe sama.

Ve  scéně  rozmnožení  chlebů  je  zaznamenána  také 
přítomnost  jistého  chlapce,  který  ve  vzniklé  obtíži 
nasytit  takové  množství  lidí,  dává  do  společného  to 
málo,  co  má:  pět  chlebů  a  dvě  ryby  (srov.  Jan  6,8). 
Zázrak  nevzniká  z  ničeho,  ale  ze  skromného  sdílení 
toho, co daroval onen chlapec. Ježíš od nás nežádá to, 
co nemáme, ale ukazuje nám, že pokud každý nabídne 
to málo, co má, může se vždy znovu stát zázrak: Bůh 
je schopen rozmnožit naše malé gesto lásky a dát nám 
účast na svém daru. Zástup lidí je tímto znamením udi-
ven a spatřuje v Ježíši nového Mojžíše, hodného moci, 
a v nové maně budoucí zajištění. Ulpívají však na ma-
teriálním  prvku,  na  tom,  že  se  nasytili,  a  Pán,  který 
„poznal, že chtějí přijít a zmocnit  se ho, aby ho pro-
hlásili za krále, odchází na horu úplně sám“ (Jan 6,15). 

Nasytit hlad po smyslu,  
po pravdě, po Bohu
Promluva Benedikta XVI. před modlitbou Anděl Páně, 
Castel Gandolfo, 29. 7. 2012

Ježíš není pozemský král, který vládne, nýbrž 
král,  který  slouží  a  sklání  se  k  člověku,  aby 
utišil nejenom jeho materiální hlad, ale přede-
vším onen hlubší hlad po orientaci, po smyslu 
a po pravdě, hlad po Bohu.

Drazí bratři a sestry, prosme Pána, aby nám 
pomohl  znovu  objevit  potřebu  sytit  se  neje-
nom  chlebem,  ale  pravdou,  láskou,  Kristem, 
tělem  Kristovým  stále  věrnější  a  vědomější 
účastí na eucharistii, abychom s Ním byli stále 
více  spojeni.  „Neboť neplatí,  že by se eucha-
ristický pokrm proměňoval v nás, ale my jsme 
tajemně proměněni jím. Kristus nás živí a tím 
nás  spojuje  se  sebou;  „vtahuje  nás  do  sebe“ 
(Sacramentum caritatis, 70). Zároveň se chce-
me modlit, aby nikdy nikomu nechyběl eucha-
ristický  chléb  nezbytný  k  důstojnému  životu 
a aby nerovnosti byly odstraněny nikoli zbra-
němi násilí, nýbrž sdílením a láskou.

Svěřme  se  Panně  Marii  a  prosme  ji  o  její 
mateřskou přímluvu pro sebe a pro své drahé.

Přeložil Milan Glaser,  
česká sekce Vatikánského rozhlasu
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Rok sv. Kláry
17. dubna r. 2011 byl vyhlášen Rok sv. Kláry z Assisi, 

jenž  skončil  letos na  její  svátek 11.  srpna. Klára byla 
„ženským protějškem“ sv. Františka z Assisi.

Klára určitě slyšela, že František odevzdal lakomé-
mu otci všechno, co měl, dokonce i šaty, za něž kdysi 
starý Bernardone zaplatil. Jistou dobu se o Františkovi 
přestalo v Assisi mluvit, neboť František někam odešel. 
Brzy se ale vrátil a začaly se dít divné věci. Dva vážení 
občané  města,  Bernard  a  Petr,  se  k  němu  připojili,  poz-
ději i další.

Obyvatelé Assisi se nakonec přestali Františkovi vysmívat 
a spíše se na něj dívali se sympatiemi, jež se pojily s pocitem 
hrdosti  nad  tímto  jejich  rodákem,  který  se  stal  známým  širo-
ko daleko. Zprávy o tom, co František dělá, pronikly až do domu 
Offreducciů,  protože  jeden  z  bratranců  sv.  Kláry,  nějaký  Rufin, 
vstoupil k menším bratřím sv. Františka.

Není známo, kdy Klára začala přemýšlet o tom, že půjde ces-
tou sv. Františka. Bylo to na Květnou neděli r. 1211 (nebo možná 
1212), kdy ve věku 18 let se rozhodla opustit rodný dům. Učinila 
tak potají spolu se svou starší přítelkyní Pacifikou. Na smluve-
ném místě se setkala s menšími bratry. Ti ji zavedli do kostelí-
ka Matky Boží Andělské, kde jí František vlastnoručně ustřihl 
vlasy, což znamenalo symbolické zřeknutí se světského života, 
a  vložil  jí  hábit,  jaký  sám  nosil.  Poté  se  společně  pomodlili 
a  bratři  Kláru  vyprovodili  do  blízkého  kláštera  benediktinek. 
Měla se tam seznámit s klášterním životem, počkat na své druž-
ky a poté nastoupit do kláštera sv. Damiána, který sv. František 
zřídil pro ženy chtějící přijmout jeho řeholi. 

Tak se také stalo, Klára zůstala v tomto klášteře 42 let až do své 
smrti 11. srpna r. 1253. 

Posłaniec św. Antoniego z Padwy 8/2011, překl -kb-

Dopis, který sv. Klára napsala sv. Anežce Přemyslovně:
„Hleď na Něho – na Ježíše! Pro tebe se stal pohrdaným, buď i ty pohrdanou od tohoto světa a jdi 

za Ním. Důstojná královno, tvůj Snoubenec, nejkrásnější mezi lidskými syny, se stal pro tvoji spásu 
nejhorším z lidí, byl pohrdán, zbit, zraněn bičováním na celém těle a zemřel v mukách na kříži. Dívej 
se na Něho, rozjímej o Něm, veleb Ho a snaž se Ho následovat.“ 
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Četl  jsem  v  jednom  kos-
tele  u  bočního  oltáře  sv.  Jana 
Nepomuckého  tuto  modlitbu: 

„Svatý Jene z Nepomuku, dej, ať poznám, kdy 
mlčet a kdy mluvit mám.“ Tato tematika se dotýká 
8. Božího přikázání a nutno říci, že katoličtí věřící 
v tom často nemají dostatečně jasno.

Konkrétní příklad: Do jedné živé farnosti se při-
stěhovala věřící rodina. Brzy se spřátelila s  jinou, 
jejíž  otec  vypomáhal  vedle  svého  zaměstnání 
v chrámu jako kostelník. Jakmile se ale trochu více 
seznámila  s  dalšími  zbožnými  dušemi,  chodícími 
v neděli na mši svatou, už jí  jedna z nich hlásila: 
„Nevěřte tomu kostelníkovi, dejte si na něho pozor, 
je  to  pěkný  proutník,  měl  poměr  se  spolupracov-
nicí,  bylo  to  na  rozvod!“  Když  tuto  paní  dotyční 
upozornili, že jde o hřích proti 8. přikázání, ihned 
se ohradila: „Vždyť je to pravda, mohu to odpřisáh-
nout, každý tu o tom ví!“

Ano,  byla  to  pravda,  tato  žena  nepomlouvala. 
Přesto  ale  proti  8.  přikázání  zhřešila.  Ne  pomlu-
vou, nýbrž nactiutrháním. Rozdíl je v tom, že po-
mluva znamená rozšiřovat o bližním lež, zatím co 
nactiutrhání  se  týká  sice  pravdivých,  ale  zbyteč-
ných a nepotřebných řečí o jeho chybách a hříších, 
které jej snižují v očích lidí.

Obzvlášť  odporným  hříchem  nactiutrhání  je  šířit 
informace o zlém skutku tam, kde dotyčný toto pro-
vinění  vyznal  ve  zpovědnici  a  pak  už  se  ho  nedo-
pustil. Přesně toto byl případ onoho kostelníka, jenž 
před deseti lety měl románek, ale ukončil jej, vyzpo-
vídal  se a kajícně vrátil ke  své ženě a  rodině. Bůh 
mu ve svátosti smíření odpustil a již mu to nepřipo-
míná, proto ani člověk nemá právo toto připomínat 

a rozšiřovat tam, kde se o jeho 
prohřešku neví a kde by došlo 
jednoznačně k poškození jeho 
dobré pověsti. Každý napravený hříšník, jemuž byla 
vina odpuštěna a který se už tohoto hříchu nedopou-
ští, má právo na čest, na dobrou pověst. Nutno s ním 
jednat tak, jako by se nic nestalo. Kdo to nerespektu-
je a rozšiřuje jeho minulý poklesek mezi lidmi, kte-
rým to není známo a není vůbec potřeba, aby jim to 
bylo známo, snižuje jeho čest, trhá ji, proto se tento 
hřích nazývá „nactiutrhání“.

Katolík ve všech situacích, kdy je postaven před 
dilema, jestli mluvit o neřesti nebo slabosti bližní-
ho mezi lidmi, kteří o ní nic nevědí, by si měl polo-
žit otázku: Je opravdu nezbytné a prospěšné, abych 
o tom informoval? 

To je druhá stránka věci: Kdy a za jakých okol-
ností  je třeba toto říct? Jsou případy, kdy by bylo 
naopak hříchem mlčet a nemluvit. Když vidím, že 
na pracovišti proti mému kolegovi někdo spřádá in-
triky, staví se do očí přátelsky, ale za zády na něm 
nenechá  „ani  chlup  suchý“,  bylo  by  hříchem  ne-
upřímnosti  a  falše,  kdybych  si  toto  ponechal  pro 
sebe  a  nezastal  se  pomlouvaného  kolegy  napřed 
u samotného původce intrik, a potom neinformoval 
přímo dotyčného, aby si dal na takového „kamará-
díčka“  pozor  a  neposkytoval  mu  informace,  kte-
rých by on mohl zneužít v jeho neprospěch.

Apoštol sv. Jan ve svém 1. listu pokládal za po-
vinnost veřejně pranýřovat před věřícími bludaře, 
podobně na mnoha místech i sv. Pavel. Jejich pří-
kladu následovali církevní Otcové starověku, kteří 
jako dobří pastýři chránící svěřené stádo odvážně 
strhávali masku heretikům, tvářícím se pravověrně, 
skrytě však rozkládajícím jednotu Kristovy Církve. 
Nemluvit o těchto tajných intrikách bludařů by po-
važovali právem za hřích.

V současnosti jsme často svědky toho, že někteří 
politikové, lovící před volbami hlasy mezi věřícími, 
se rádi zaštiťují rodinou, vyššími mravními hodno-
tami,  neúprosným  bojem  proti  korupci  apod.,  ale 
jejich osobní život, který před veřejností tají, je toho 
pravým  opakem.  Kdo  o  tom  ví,  ten  nesmí  mlčet, 

Kdy mám mlčet?  
A kdy mluvit?

„Mluv,  Pane,  neboť  tvůj  služebník  poslou-
chá.  Vždyť  Ty  máš  slova  věčného  života. 
Promlouvej ke mně, ať se má čím potěšit moje 
duše a ať se můj celý život napraví, Ty pak ať 
jsi veleben, oslaven a věčně ctěn.“

Následování Krista 3. kniha, 2. kap.
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Pravda v náboženství
Na světě potkáváme rozličná náboženská vyzná-

ní  a  poměrně  dost  běžné  mínění,  že  každé  nábo-
ženství je dobré. Ale není možné s tímto míněním 
souhlasit. Pravda je, že mnoho z těch, co neuznáva-
jí žádné náboženství anebo věří v to či ono, mohou 
být osvobozeni od veškeré viny před Bohem, pro-
tože jsou zcela přesvědčeni, že kráčí pravou cestou, 
ale principiálně i ve věcech náboženských pravda 
může být pouze jedna a ti, kteří jsou o skutečnosti 
přesvědčeni  jinak, než reálně  je, mýlí se. Jen  ten, 
kdo uvažuje podle pravdy, má pravou víru.

A tak jestliže je pravda, že Bůh existuje, v omylu 
jsou  bezbožníci  co,  tvrdí,  že  On  není;  jestliže  by 
On  skutečně  neexistoval,  mýlili  by  se  všichni  ti, 
kdo vyznávají jakékoliv náboženství. Dále, jestliže 
je pravda, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, je prav-
divé to, co učil, i to, že byl vtěleným Bohem; avšak 
jestliže by nevstal z mrtvých, žádné křesťanské ná-
boženství nemá důvod existovat.

Čl.: Prawda, RN (1940–1941)

Uznání pravdy
Žádnou pravdu tedy nikdo nemůže změnit, ale 

může pouze pravdu hledat, nalézt a uznat, a při-
způsobit  jí svůj život,  jít cestou pravdy ve všech 
věcech a zvláště týkajících se konečného cíle ži-
vota, vztahu k Bohu, čili ve věcech náboženství…

Není  žádný člověk pod  sluncem, který by ne-
hledal  štěstí; naopak v každém našem skutku  se 
štěstí v té či jiné formě jeví jako cíl, ke kterému 
přirozeně  spějeme.  –  Nicméně  štěstí,  které  není 

postavené na pravdě,  nemůže být – ostatně  jako 
lež  sama  –  trvalé.  Jedině  pravda  může  být  a  je 
nezlomným základem štěstí jak jednotlivých lidí, 
tak i celého lidstva.

Čl.: Prawda, RN (1940–1941)

Každý  systém,  ať  politický,  ekonomický  nebo 
vůbec společenský, se musí opřít o pravý stav věci 
a neholdovat neodůvodněným  tvrzením a výplo-
dům bujné fantazie.
Čl.: Kościół a socjalizm, Rycerz Niepokalanej 2 (1923)

Postavit se pravdě čelem
Proč  dnes  mnoho  lidí  usiluje  přesvědčit  sebe 

i jiné, že Bůh není, přestože dobře vědí, že dokon-
ce ani hloupého komára nejsou  schopni vytvořit 
všichni možní učenci dohromady? A tvrdit,  jako 
by  všechno  vzniklo  jakousi  nevysvětlitelnou  ná-
hodou,  je  stejná pošetilost,  jako kdyby se někdo 
domníval, že se hodinky samy, bez ničí pomoci, 
náhodou vyrobily!

Proč  tolik,  jinak  inteligentních  a  v  různých 
směrech vzdělaných  lidí  se nesnaží zcela poznat 
cíl svého života a vztah k Pánu Bohu?

Proč  lidé  v  jiných  věcech  obvykle  pokrokoví 
jsou v této nejdůležitější věci tak zaostalí?

Proč  tolik  lidí  umí  nalézt  vhodné  knížky  pro 
dobývání vědy, a o katolickém náboženství se in-
formují z nevhodných,  leckdy pochybných zdro-
jů,  jen  aby  nevzali  do  ruky  nejdůvěryhodnější 
a nejjasnější knížku – katechismus?

Proč to všechno?
Čl.: Dlaczego? RN 8 (1929)

ale  podle  svých  možností  a  příležitostí  má  morál-
ní povinnost poukázat na  takové „vlky v beránčím 
rouchu“.  Kdyby  například  investigativní  žurnalista 
zjistil, že politik, vydávající se za vzor ctností, se do-
pouští  finančních  podvodů  nebo  žije  promiskuitně 
a neinformoval o tom s odvoláním na obavy „z hří-
chu nactiutrhání“ veřejnost, tak staví katolickou mo-
rálku na hlavu. Hříchem je v takovém případě právě 
mlčet, nikoli mluvit. Mlčení tady znamená krýt zlo 
a tím napomáhat k jeho rozšíření, což je podle ka-
tolického katechismu spoluúčast na cizím hříchu.

Toto všechno jsou případy samozřejmé a jasné. 
Život  mezi  lidmi  není  ale  pokaždé  tak  samozřej-
mý a jasný. Někdy se katolický křesťan octne tváří 
v  tvář  okolnostem,  kdy  je  velmi  nesnadné  stano-
vit, jestli je třeba o hříších a nedostatcích bližního 
mlčet,  nebo  mluvit.  Tady  potom  nejvíce  pomá-
há  vkládat  do  svých  modliteb  prosbu  za  osvíce-
ní  Duchem  Svatým,  jak  se  v  takových  situacích 
rozhodnout. Kdo tak činí, zajisté potvrdí, že to má 
dobré výsledky.

R. Malý

Sv. Maxmilián Kolbe  o PRAvDě
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Jeden člověk kdysi říkal, že na počátku svých studií 
si přivydělával psaním horoskopů do novin. Vysvětlil 
„principy“ takové zábavy: V horoskopech podával ně-
kolik všeobecných tvrzení, mezi něž pokaždé vměstnal 
nějaký konkrétní detail. Vždycky – více nebo méně – 
se daný horoskop v něčím životě vyplnil. A jestliže ne, 
„no to je těžké, ale předtím se to pokaždé vyplnilo“. 
Zdánlivě to vypadalo na nevinnou zábavu. Skutečně? 

Člověk jde ulicí a najednou se zastaví, protože vidí 
kohosi, jak vykládá karty. „Nic se přece nestane, když 
to  zkusím,“  myslí  si.  Věštec  rozkládá  karty,  dívá  se 
na  ně,  a  klient  pozoruje  jeho  tvář,  aby  zachytil  kaž-
dou  grimasu,  aby  z  pohledu  věštce  vyčetl  něco  víc. 
Má vykládání karet nějakou souvislost  s budoucností 
tohoto  člověka?  Má  vliv  na  jeho  život?  Je  zajímavé, 
proč  žádný  z  věštců  nepředpověděl  nikomu  šťastné 
číslo v loterii.

Někdo řekne, že horoskopy, věštění z karet, z ruky, 
z hvězd nebo z jiných předmětů může být pouhou zá-
bavou. Ale pro věřícího člověka je to závažný problém.

Můžeme sloužit dvěma pánům?
Kdyby  někdo  vysvětlil  nějaké  osobě,  že  Pán  Bůh 

zabránil krádeži, vyslechla by to s klidem, snad by po-
kývala hlavou na znamení pochopení – a dost. Kdyby 
s ní ale někdo začal rozhovor otázkou: „V jakém zna-
mení jsi narozen?“ – a následně řekl: „Poslyš, přečetl 
jsem si v horoskopu, že v tomto týdnu by tě postihla 
tragédie, kdybys něco ukradl,“ potom nepochybně se 
tento člověk neodváží krást. Tak argumentují zastánci 
věštění a horoskopů. 

Popsaná situace se někomu může zdát komická, ne-
hledě  k  faktu,  že  krást  je  vždycky  hříchem,  za  který 
přijde trest, ne jen v tom týdnu, kdy věštba předpoví-
dá tragédii, ale ve skutečnosti je velice vážná. Hledat 
informace o vlastní budoucnosti v různých věštbách je 
jedním z projevů slabosti víry. Člověk ví o své vlast-
ní  omezenosti.  Nejednou  se  bojí  budoucnosti,  neboť 
„kdoví,  co  všechno  se  může  stát…“.  Chtěl  by  proto 
často  „vykrást“  zprávy  o  tom,  co  ho  čeká.  Hledá  je 
právě ve věštbách. 

Je věštění v souladu  
s katolickou naukou?

Leckdo skutečně používá věšteb pro pouhou 
zábavu. Tak se mu to na počátku zdá. Když se 
ale něco dozví o  své budoucnosti –  i když  to 
měla  být  „jenom  zábava“  –  dlouho  nosí  tato 
slova  v  sobě,  ona  mají  vliv  na  jeho  rozho-
dování.  Nejednou  také  tyto  zdánlivě  nevinné 
zábavy  vyústily  do  vztahů  se  satanem.  Stává 
se  totiž, že osoby, které předpovídají budouc-
nost,  jsou  pod  vlivem  zlého  ducha.  Takovou 
situaci  popisují  Skutky  apoštolské.  Posedlá 
žena křičela na lidi, kým jsou učedníci Pánovi. 
Znechucený sv. Pavel z ní zlého ducha vyhnal 
(Sk 16,16-19).

Věštkyně Pýthia v pohanském antickém Řecku, 
ztvárněná Johnem Collierem (1891)

fo
to

: W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s



15č.  122 (4/2012)  NEPOSKVRNĚNÁ

A co říká Pán Bůh?
Obracení se k věštcům má souvislost s osla-

bením  víry.  Člověk  zapomíná,  že  Bůh  čeká 
od  něho  víru  a  důvěru.  Je  přece  milujícím 
Otcem, který člověka neopouští. Benedikt XVI. 
učí, že „ten, kdo věří, nikdy není sám, ani v ži-
votě, ani ve smrti“. 

Pán Bůh kategoricky odsuzuje věštění, čarová-
ní, zaklínání nebo vyvolávání duchů (Deut 18,10 
-11). Skrze proroka Jeremiáše napomíná: „Nedejte 
se  klamat  proroky  a  věštci,  kteří  jsou  s  vámi! 
Nedejte na jejich sny!“ (Jer 29,8). Jako odstrašu-
jící  příklad  je  v  Písmu  sv.  představen  král  Saul, 
který použil služeb věštkyně z Endor, jež mu vy-
volala ducha Samuelova (1 Sam 28,3-25). 

Vyhledávat různé věštby a řídit se jimi odpo-
ruje  prvnímu  Božímu  přikázání.  Katechismus 
o tom píše: „Je  třeba odmítat všechny způsoby 
věštění:  vzývání  satana  nebo  zlých  duchů,  vy-
volávání  mrtvých  nebo  jiné  praktiky,  o  nichž 
se  neprávem  soudí,  že  ‚odhalují‘  budoucnost. 
Uchylovat  se  o  radu  k  horoskopům,  k  astro-
logům,  k  hádání  z  ruky,  k  výkladu  předtuch 
a  věšteb,  k  jevům  jasnovidectví,  ptát  se  věštců 
(médií),  v  tom  všem  se  skrývá  vůle  mít  vládu 
nad  časem,  nad  dějinami  a  konečně  nad  lidmi 
a zároveň touha naklonit si skryté mocnosti. Je 
to  v  příkrém  rozporu  se  ctí  a  úctou  spojenou 
s láskyplnou bázní, jakou dlužíme pouze Bohu.“  
(Katechismus katolické církve, par. 2116).

Jak pomoci?
Jako  v  jiných  situacích,  i  tady  je  zapotřebí 

mluvit s lidmi. Vysvětlit jim, že řídit se v životě 
horoskopy nebo výroky věštců není v souladu 
s  vírou  v  jednoho  Boha  a  Jeho  Prozřetelnost. 
Lze také uvést odstrašující příklady iracionální 
důvěry ve věštby. V případě, že dotyčný upadl 
pod  moc  satana,  je  třeba  se  obrátit  o  pomoc 
k exorcistovi.

Jestliže člověk dbá na svůj vztah k Bohu a pro-
hlubuje svou víru, nepotřebuje vyhledávat novin-
ky tohoto druhu. Nezbytná je též modlitba o pev-
nou víru – pro sebe i pro druhé. Tehdy opravdu 
pochopíme, že víra je milost. 

P. Albert Warso,  
Rycerz Niepokalanej dla Polonii 3/2011, překl. -red-

 ❍ „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, 
celým svým srdcem a celou svou duší a celou 
svou silou“ (čtvrtá kniha Mojžíšova 6,5).

 ❍ První přikázání zahrnuje víru, naději a lásku. 
Neboť vyslovíme-li slovo Bůh, uznáváme tím 
bytost stálou a neměnnou, která zůstává stále 
táž, věrná a  dokonale spravedlivá. Z  toho 
vyplývá povinnost přijímat Jeho slova, věřit 
Mu a  mít v  Něho naprostou důvěru. On je 
všemohoucí, milostivý, ochotný a nakloněný 
dělat dobro. Kdo by v Něho nekladl naděje? 
Kdo by ho mohl nemilovat, když nazírá po-
klady jeho dobroty a něhy, kterými nás zahr-
nuje? Proto Bůh v Písmu začíná a neměnně 
končí svá přikázání formulí „Já jsem Pán“. 
(Katechismus katolické církve č. 2086).

 ❍ První přikázání zakazuje uctívat jiné bohy, 
kromě jediného Pána, který se zjevil svému 
lidu. Zakazuje pověru a bezbožectví. Pověra 
představuje jistým způsobem zvrácené pře-
hánění náboženství; bezbožnost je neřest 
opačná, je to nedostatek ctnosti zbožnosti. 
(KKC 2110).

 ❍ Všechny praktiky magie a  čarodějnictví, 
kterými člověk zamýšlí podrobit si skryté 
mocnosti, aby mu sloužily, a  tak dosáhnout 
nadpřirozené moci nad bližním, byť by to 
směřovalo i k jeho uzdravení, závažně odpo-
rují ctnosti zbožnosti. Takové praktiky jsou 
ještě více odsouzeníhodné, jsou-li spojeny 
s úmyslem škodit druhým nebo když se dovo-
lávají zásahů zlých duchů. Také nošení talis-
manů je hodno pokárání. Věštění nebo magie 
se často užívá ve spiritismu. Proto církev vě-
řící před ním varuje. Uchylování se k tzv. pří-
rodním léčebným metodám nesmí vést ani 
ke vzývání zlých mocností, ani ke zneužívání 
důvěřivosti druhých. (KKC 2117).

 ❍ Bůh může zjevit budoucnost svým proro-
kům nebo jiným světcům. Nicméně správný 
postoj křesťana spočívá v  tom, že se, pokud 
jde o  jeho budoucnost, odevzdá s  důvěrou 
do rukou Prozřetelnosti a vyhýbá se ve vzta-
hu k budoucnosti každé nezdravé zvědavosti. 
Nepředvídavost může být nedostatkem od-
povědnosti. (KKC 2115).
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To ale neznamená, že Katolická církev v novo-
věku  k  rozvoji  vědy  a  techniky  ničím  nepřispěla. 
Naopak,  její přínos v  tomto ohledu byl podstatně 
větší, než se běžně uznává.  

Heliocentrický názor
Značný  počet  Evropanů,  odchovaných  protika-

tolickými  učebnicemi  dějepisu,  žije  v  přesvědče-
ní, že Katolická církev do poslední chvíle urputně 
hájila vědecky vyvrácený názor, že Slunce se otáčí 
kolem Země a nikoli naopak. Jako doklad uvádějí 
případ Galileo Galilei.

Ve  skutečnosti  hypotéza o Zemi  rotující  kolem 
Slunce  (tzv.  heliocentrismus),  jež  odporovala  do-
savadní opačné představě (tzv. geocentrismus), se 
zrodila  právě  v  církevním  prostředí.  Jejím  pů-
vodcem  byl  ve  30.  letech  16.  století  kanovník 
v  polském  Fromborku  Mikolaj  Kopernik,  jenž 
o tom vydal knihu „O pohybech nebeských těles“. 
Věnoval  ji papeži Pavlu III. Nejenže neměl žádné 
potíže  s  inkvizicí,  nýbrž  –  zajisté  k  údivu  všech 
nekritických  konzumentů  liberální  a  komunistic-
ké  propagandy  –  byl  dokonce  jmenován  členem 
Papežské akademie a zván do Itálie na církevní in-
stituce, aby tam o svých objevech přednášel (srov. 
Vittorio Messori: Czarne karty Kościola, Katowice 
1998, str. 128). 

Německý  protestant  Johann  Kepler,  pobývají-
cí  za  vlády  Rudolfa  II.  koncem  16.  století  také 
v  Praze,  vykládal  heliocentrický  názor  bez  sebe-
menších problémů na papežské univerzitě v italské 
Bologni. A ještě větším překvapením je, že španěl-
ský velký  inkvizitor  zakládá počátkem 17.  století 
na univerzitě v Salamance přírodovědeckou fakul-
tu, kde se jako odborná hypotéza přednášel i helio-
centrismus (Messori… tamtéž).

Galileo  sám  byl  hluboce  věřícím  katolíkem, 
jenž  na  smrtelné  posteli  vzýval  Ježíše  (srov. 
Rino  Cammilleri:  Prawdziwa  historia  inkwizycji, 
Kraków  2005,  str.  113).  Názory  veřejnosti  však 
odhalují  katastrofální  nedostatek  vzdělání  evrop-
ského obyvatelstva v tomto ohledu. Podle nedávné 
ankety Evropského parlamentu 30 procent studen-
tů západoevropských univerzit  je přesvědčeno, že 
Galileo byl upálen na hranici a 97 procent se do-
mnívá, že inkvizice ho krutě mučila (Messori… str. 
117n). Tito mladí lidé by asi byli šokovaní, kdyby 
jim někdo řekl reálnou pravdu, že Galileo nestrávil 
ve vězení jedinou hodinu, rovněž tak nebyl mučen, 
natož upálen. Když ho zavolali do Říma k procesu, 
bydlel na náklad Sv. stolce v pětipokojovém bytě 
s výhledem do vatikánských zahrad a měl k dispo-
zici osobního sluhu (Cammilleri… str. 113).

Prvními odpůrci Galileovy heliocentrické hypo-
tézy nebyli církevní hodnostáři, nýbrž jeho vědečtí 
kolegové,  astronomové.  Galileo  na  tom  nese  část 
viny  svojí  nesnášenlivostí,  neboť  svou  teorii  ještě 
v té době nemohl spolehlivě dokázat, přesto ji ale 
předkládal jako neomylnou pravdu a její oponenty 
nazýval „blbečky“. Když Galileovi odpůrci přenes-
li  tento  čistě  vědecký  spor  do  náboženské  roviny 
poukazem na biblickou zprávu o Jozuovi, jenž za-
stavil slunce na obloze, zakázala římská inkvizice 
r.  1616  Galileovi  hlásat  heliocentrismus  jako  ab-
solutní pravdu a povolila mu předkládat ho pouze 
jako jednu z možných hypotéz.

Galileo  to  však  nerespektoval  a  ve  30.  letech 
17.  století  v  knize  „Dialogy“  neomaleně  urážel 
všechny  své  kritiky.  Hlavnímu  představiteli  geo-
centrismu ve své knize, jimž byl jistý „Simplicio“, 
česky  „hlupák“,  vložil  dokonce  do  úst  slova  pa-
peže  Urbana  VIII.,  který  nota  bene  patřil  k  jeho 

Církev ve službě člověku (18)

Křesťanství a moderní věda
Doposud jsme se v některých minulých článcích našeho seriálu zabývali přínosem křesťanství pro roz-

voj vědy a techniky ve středověku. Tehdy Církev byla hybnou silou společnosti, protože téměř všechno 
obyvatelstvo bylo alespoň formálně křesťanské a stát považoval křesťanství za duchovní základ své exis-
tence. Proto nebylo ani dost dobře možné, aby novátorství na poli vědy a techniky vycházelo odjinud než 
z církevního prostředí. Novověk ale přinesl radikální změnu. Společnost přestala být v důsledku myšlen-
kových proudů renesance, protestantismu a později osvícenství většinově katolickou a posléze i většinově 
křesťanskou.
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příznivcům  (srov.  Dinesh  d’Souza:  Křesťanství 
a ateismus úplně  jinak, Praha 2009,  str. 97). Proto 
byl  r.  1633  povolán  před  římskou  inkvizici. V  tri-
bunálu nezasedali pouze kardinálové a dominikán-
ští  kněží,  ale  i  astronomové,  Galileovi  kolegové. 
Galileo své heliocentrické názory pokorně odvolal.   
Žádné „A přece  se  točí!“,  což měl pronést při vý-
chodu ze soudní síně, se nekonalo. Původ této věty 
není  zřejmý. Podle  jedné verze měl větu vymyslet 
až o sto let později italský novinář Giuseppe Barretti 
(Messori… str. 116). 

Římská  inkvizice  pochybila  tím,  že  se  necha-
la  vmanévrovat  do  ryze  přírodovědného  sporu, 
který  s  náboženstvím  nesouvisel.  Pochybil  však 
i  Galileo,  protože  hlásal  svou  teorii  jako  abso-
lutní  pravdu,  i  když  ji  nemohl  na  úrovni  tehdejší 
vědy a techniky ještě spolehlivě dokázat, a odmítal 
jakékoliv rozumné návrhy, např. r. 1616 kardinála 
sv.  Roberta  Bellarmina,  aby  ji  hájil  jako  pravdě-
podobnou  hypotézu  a  nikoli  jako  neomylnou  jis-
totu. Snad nejtrefněji vystihl celou kauzu kardinál 
a církevní historik Cesare Barronio, Galileův sou-
časník, slovy: „Záměrem Ducha Svatého, který in-
spiroval Písmo sv., bylo poučit nás, jak se do nebe 
dostat a ne jak se nebe otáčí.“ 

Galileo byl odsouzen k pobytu ve vile Mediceů 
v Římě, kde měl omezený pohyb, mohl se však bez 
překážek věnovat své vědecké práci. Pobyl tam ale 
jen krátce, protože jeho přítel, arcibiskup v Sienně, 
si  jej  vzal  k  sobě,  kde  mu  poskytl  kvalitní  pod-
mínky  pro  výzkumnou  činnost  (Souza…  str.  98). 
Krom toho se musel jednou týdně pomodlit sedm 
kajících žalmů.

Objevují se námitky, že prý kdyby Galileo neod-
volal, skončil by na hranici. Je  to nesmysl. V době 
Galileově již zatvrzelí kacíři za své přesvědčení ne-
byli  v  Církevním  státě  popravováni,  jak  dokazuje 
případ  bývalého  dominikána Tomassa  Campanelly, 
panteistického  heretika.  Galileo  kromě  toho  nebyl 
nikdy označen za kacíře. V případě, že by tvrdošíjně 
odmítl  podřídit  se  rozhodnutí  inkvizice,  by  nejspíš 
byl podle tehdejší praxe internován na určitou dobu 
v některém klášteře a poté by se vrátil ke své práci.

Spisy  obhajující  heliocentrismus  byly  dány 
na Index zakázaných knih, odkud byly vypuštěny 
až r. 1850. Šlo však o pouhou formalitu, což doka-
zuje skutečnost, že po Galileově procesu inkvizice 
ponechala stoupence heliocentrismu na pokoji.

Katoličtí kněží jako mužové vědy  
a techniky
Již v jednom z předchozích článků tohoto seriálu 

jsme psali o tom, jak jezuita Francesco Lana-Terzi 
se stal v 17. století faktickým „otcem letectví“. Bez 
jeho propočtů a fyzikálních měření by vynález le-
tadla, k němuž došlo v 19. století, byl nemyslitel-
nou  věcí  (srov. Thomas  E. Woods:  Jak  Katolická 
církev  budovala  západní  civilizaci,  Praha  2008, 
str. 34). Přínos jezuitů na poli matematiky je vše-
obecně známý, z našich zemí např. pochází Jakub 
Kresa,  absolvent  jezuitské  koleje  v  Brně,  jenž 
působil v 17. století v Madridu a stal se vynález-
cem logaritmického pravítka. V 18.  století vynik-
li  jako  čeští  jezuité-matematikové  Josef  Stepling, 
Jan  Tesánek  a  Stanislav  Vydra  (známá  postava 
z Jiráskova románu „F. L. Věk“).

V  17.  století  prosluli  ve  Francii  jako  kněží-
-přírodovědci Pierre Gassendi a Marin Mersenne. 
Gassendi  popsal  pohyb  planety  Merkur  a  objevil 
kráter na Měsíci, jenž nese jeho jméno. Mersenne 
se stal známým jako matematik a fyzik, jenž oce-
nil Galileovy fyzikální výpočty (Souza… str. 88).

R. 1754 český kněz-premonstrát Václav Prokop 
Diviš vynalezl na své faře v Příměticích u Znojma 
první bleskosvod – a to šest let před Američanem 
Benjaminem  Franklinem,  jemuž  je  připisováno 
světové prvenství. Neochotně se přijímá, že Diviš 
s  tím přišel dřív. Důvod byl  takový, že  tento ves-
nický farář, jenž se dlouhodobě zabýval elektrický-
mi výboji, poslal výsledky své práce petrohradské 
akademii do Ruska (v Petrohradě bylo tenkrát ně-
kolik osob zabito bleskem), jež však byla obsazena 
svobodnými  zednáři,  kteří,  když  si  přečetli  nábo-
ženský úvod českého kněze k jeho objevům, se tím 
odmítli  dále  zabývat  (srov.  Luboš  Nový:  Dějiny 
exaktních věd v českých zemích, Praha 1961). 

A nebyl  to  jen bleskosvod,  jímž se Diviš zapsal 
do seznamu vynálezců. S úspěchem využíval static-
kou elektřinu pro léčení některých nemocí a sestavil 
též první elektřinou poháněný hudební nástroj. 

Také  rozhlasové  vysílání  je  dílem  katolického 
kněze.  Byl  jím  Slovák  Jozef  Murgaš,  narozený 
r.  1864  v  Tajově  u  Banské  Bystrice,  jenž  po  vy-
svěcení odešel pastoračně pracovat mezi slovenské 
krajany do USA. Ve Washingtonu si r. 1903 podal 
první  patent  pro  bezdrátovou  telegrafii.  Úspěšně. 
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Murgaš  poté  sestrojil  první  rozhlasový  přijímač 
(srov. J. Vranka: Z doliny prerástol hory, Bratislava 
2004).

Je  také  dostatečně  známo,  že  zakladatelem 
genetiky  se  stal  opat  augustiniánského  kláštera 
na  Starém  Brně  Gregor  Mendel,  a  to  díky  svým 
pokusům s hrachem na klášterní zahradě. 

Mohli  bychom  jmenovat  další  kněze  z  celé 
Evropy,  kteří  se  podepsali  na  novověkém  rozvoji 
vědy a  techniky, nicméně  tato nejznámější  jména 
stačí, aby objektivní člověk uznal, že Církev zaují-
mala k vědeckotechnickému rozvoji pozitivní a ni-
koli negativní postoj.

V dějinách novověku však figuruje i řada jmen 
hluboce  věřících  učenců-laiků,  katolíků  i  protes-
tantů.  Jen  namátkou  uvádíme  ty  nejznámější: 
fyzikové  James  Joule,  Michael  Faraday,  Georg 
Ohm, André Ampére  a  Max  Planck,  lékař  a  bio-
log  Louis  Pasteur,  astronom  William  Herschel 
aj.  Mimochodem  –  Katolická  církev  nepopravila 
nikdy v dějinách  žádného přírodovědce.  Jediným 
učencem  tohoto  typu,  který  skončil  před  20.  sto-
letím  pod  katovou  sekyrou,  byl  význačný  che-
mik Antoine  Lavoisier.  K  smrti  ho  ale  neodsou-
dila  žádná  „katolická  inkvizice“,  nýbrž  r.  1794 
osvícenští  jakobíni  za  Velké  francouzské  revo-
luce,  průkopníci  „vědy,  pokroku  a  osvěty“,  kteří 
křesťany krvavě pronásledovali  (Souza… str. 93). 
Lavoisier se totiž netajil svým hlubokým katolicis-
mem.  Další  popravy  řady  vědců  exaktních  oborů 
vykonaly ve 20. století protikřesťanské totalitní re-
žimy nacistů a komunistů. 

Radomír Malý

Katolický kněz 
Jozef Murgaš, 
vynálezce rozhlasu; 
roku 1905 Murgaš 
uskutečnil rádiový 
přenos mluveného 
slova na vzdálenost 
cca 30 km, kdy 
mezi sebou hovořili 
starostové obcí

Jiří Grygar

O vědě a víře
V povědomí široké, leč nezasvěcené veřejnos-

ti se v průběhu posledního stol.  (20. stol., pozn. 
red.)  uhnízdila  představa  o  nesmiřitelnosti  roz-
poru vědy a náboženské víry. Jde  to  tak daleko, 
že když se pověstný muž z ulice náhodou dozví 
o náboženském přesvědčení u nás žijícího pracov-
níka, nechce věřit svému sluchu. (...)

Není  sporu  o  tom,  že  tento  postoj  části  ve-
řejnosti  má  své  hluboké  a  pochopitelné  ko-
řeny.  Církev  přece  dala  na  index  Koperníkův 
spis o heliocentrismu, nechala upálit Giordana 
Bruna  a  zorganizovala  Galileiho  proces.  (...) 
Materialističtí filozofové dovršili koncepci ne-
zničitelné  a  nestvořitelné hmoty,  věčné v pro-
storu a čase,  a  jejich následovníci  to prosadili 
do škol jako tzv. vědecký světový názor, který 
měl  definitivně  zatlačit  do  ústraní  historicky 
překonané náboženské pojetí světa. (...)

Zvláštním  paradoxem  prudkého  rozvo-
je  vědy  v  našem  století  je  právě  skutečnost, 
že  zcela  v  rozporu  s  očekáváním  materialistů 
moderní  vědecké  koncepce  vůbec  nepřispívají 
k  definitivnímu  vítězství  „vědeckého  světové-
ho názoru“. (...)

Dlouhá  a  opravdu  trnitá  cesta  vztahů  mezi 
náboženskou  vírou  a  vědou  nebyla  však  roz-
hodně  zbytečnou  zacházkou.  Poučení  přede-
šlým tápáním a tragickými omyly na obou stra-
nách  vidíme  snad  již  dost  zřetelně,  že  věda 
nemůže  být  povýšena  (nebo  spíše  ponížena?) 
do role soudního znalce, který rozhodne o „vě-
deckém  světovém  názoru“  jednou  provždy. 
Tento spor si rozhoduje každý člověk ve svém 
svědomí  znovu  a  znovu  a  věda  mu  zde  může 
být pouze nepřímým prostředníkem. (...)

Mezi  vírou  a  vědou  nemohou  totiž  vzni-
kat  rozpory. Řečeno Goethovými slovy, každá 
z těchto oblastí duchovního života člověka má 
svou vlastní partituru. Rozpory naopak vznikají 
– a zcela zákonitě – jednak mezi vědou a pavě-
dou a dále mezi náboženskou vírou a pověrami.

Výběr textů ze samizdatové revue Universum č. 1, 
1989, str. 4.
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V  poslední  době  se  některé  vlády  pokoušejí 
nutit katolíky, aby zapřeli svou víru a jednali proti 
svému svědomí. Naše víra ale nesmí být podřízena 
vůli vlády, jinak by byla pouze pláštěm zakrývají-
cím sekularismus. Naše katolická víra by se měla 
stát vztahem lásky mezi Bohem a člověkem – vzta-
hem,  v  němž  lidé  usilují  žít  podle  svých  sil  tak, 
jak to od nás žádá Pán Ježíš. Vztahem, který klade 
Boha nade všechno a v němž jsme ve všem posluš-
ni jeho svaté vůli. 

Když  se  pokoušíme  žít  jako  katolíci,  začneme 
vidět očima nebeské lásky a tak v nás bude narůstat 
odpor vůči světskému postoji, jenž se příčí Božím 
záměrům.  Naše  svědomí  nás  vede  díky  Boží  mi-
losti, takže víme, co je správné a co ne. Naše svě-
domí je výrazem touhy naší duše po naplnění Boží 
přítomností a jeho božskou láskou. Naše svědomí 
působí,  že  zůstáváme na  správné cestě  a vyhýbá-
me  se  omylu  a  hříchu.  Naše  svědomí  je  poklad 
milostí,  ale  žel  ne  vždycky  ho  posloucháme,  na-
opak se podřizujeme hanebným a údajně moudrým 
argumentům tohoto světa. Naše svědomí, když ho 
posloucháme,  nám  odhaluje,  kým  skutečně  jsme 
a  jakým  člověkem  jsme.  Je  velkým  požehnáním 
od  Boha,  že  máme  toto  svědomí,  které  sice  mají 
všichni, ale ne všichni ho respektují.

V  dějinách  Církve  obětovalo  tolik  lidí  úplně 
všechno za to, aby mohli žít podle svědomí, které 
jim dal Bůh. Mnozí přinesli i tu největší oběť, aby 
zůstali věrni Bohu a svému svědomí. Komunismus, 
nacismus,  diktatury  a  falešná  náboženství,  která 
říkají „odpadni od své víry, nebo zemři!“, nebyly 
schopny  zlomit  pravé  věřící  a  jejich  vztah  lásky 
s  jediným  pravým  Bohem,  s  Nejsvětější  Trojicí. 
Proudy krve svatých mučedníků tekly z lásky k na-
šemu Pánu Ježíši a z lásky k víře, kterou On nám 
dal. Tyto proudy se  rozlévají po světě a zavlažují 
ho obětující se láskou k Bohu.

Dnes  se  seku-
lární,  socialističtí 
a další hříšní vůdci 
pokoušejí  přimět 
katolíky,  aby  po-
přeli  svou  víru 
a  své  svědomí. 
Probíhá  to s úsmě-
vem a s argumenty, 
že  jde o blaho člo-
věka, když se křes-
ťané vzdají své víry 
a  své morálky,  k  níž  byli  povoláni  Bohem. Když 
křesťané  tyto argumenty přijmou a ohnou se před 
vůlí svých vůdců, bude svět jenom horší, nikdy ne 
lepší. Není možné být křesťanem a následovat svět 
místo Krista.

Když následujeme Kristovu vůli, tak každý jed-
notlivec činí svět  lepším a Kristova milost proudí 
skrze  křesťany  na  celý  svět.  Když  křesťané  stojí 
pevně ve víře a nepopírají svého Boha, mohou být 
podobní  Kristu.  Žít  podle  Boží  vůle  může  někdy 
znamenat oběti, utrpení a pronásledování. Když to 
každý věřící pochopí a přijme, může se tak postavit 
proti Zlému a překonat zlo.

Zůstaňme proto pevní tak, jako svatí mučedníci 
zůstali pevní ve víře a v lásce k Bohu bez ohledu 
na  to,  co  to  stojí.  Dělejme  totéž,  co  mučedníci, 
kteří pozvedali oči k nebi a volali: „Ne má, ale Tvá 
vůle se staň!“ Dělejme totéž, co mučedníci, kteří se 
v lásce vzepřeli zlu, které chtěl svět lidem vnutit. 

Nyní  přišel  pro  všechny  křesťany  čas  povstat 
a  stát  pevně  při  Kristu.  Nyní  přišel  pro  všechny 
křesťany čas  říct:  „Už dost,  to  stačilo!“ Nyní při-
šel  pro  všechny  křesťany  čas  podporovat  takové 
vůdce, kteří jsou skutečně křesťanští – a ne takové, 
kteří  tvrdí,  že  jsou  křesťanští,  ale  slovem  a  skut-
kem  ukazují  pravý  opak.  Pozvedněme  své  hlasy, 
aby nás bylo  slyšet! Dovolme našemu Bohu,  aby 
se radostně usmíval, když uvidí, jak mocná je naše 
láska k němu, když v této lásce pozvedneme svůj 
hlas. Ať na nás sestoupí Boží požehnání! Amen.         

Alan Ames

Autor je australský světoznámý katolický evangelizátor, 
kath.net 20. 2. 2012, překl. -red-

„Maria,  Ježíšova  Matko,  buď  každému  z  nás 
matkou,  abychom  jako  Ty  měli  čisté  srdce,  aby-
chom  jako  Ty  milovali  Ježíše,  abychom  jako  Ty 
sloužili těm nejubožejším, my všichni, neboť jsme 
před Bohem všichni chudí a ubozí.“

bl. Matka Tereza

Je čas povstat a vzepřít se zlu
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ZENIT: Kedy ľudia prekročia hranicu medzi 
sexuálnou predstavivosťou, ktorá je taká preva-
žujúca v našej kultúre, a skutočnou pornogra-
fiou? Alebo je tam jasná hranica? 

Dr. Kleponis: Na určenie toho, kedy človek prekro-
čil túto hranicu, musíme najprv definovať pornografiu. 
Ja ju definujem ako „každú predstavu, ktorá človeka 
vedie k využívaniu inej osoby pre vlastné sexuálne po-
tešenie“. Kľúčovým slovom je tu „využívanie“. Preto 
táto  predstava  nemusí  byť  nezaodetá  osoba.  Žena 
zvodne zobrazená na reklame na pivo na futbale môže 
byť  rovnako pornografická  ako žena na  filme  tvrdej 
pornografie. Táto hranica je pre každého iná. Pre nie-
ktorých mužov je to reklama na pive, pretože sa tomu 
môžu oddávať a sexualizovať si to. Iní muži si ženu na 
reklame  ani  nevšimnú.  Pre  nich  je  obraz  príkladom 
sexuálnej  obrazotvornosti  prevažujúcej  v  našej  spo-
ločnosti. Musíme sa teda prizrieť tomu, ako sú obrazy 
kreslené, aby boli aj príslušne využité.

ZENIT: Mnohí ľudia sa pýtajú: Prečo je por-
nografia taká škodlivá – veď sú to iba obrázky? 

Dr. Kleponis: Je veľa dôvodov, prečo je porno-
grafia škodlivá. Po prvé vedie muža zneužívať ženu 
pre  svoje  sexuálne potešenie. Boh nikdy nechcel, 
aby sme sa navzájom zneužívali. Keď si muž pre-
zerá pornografiu, zvyčajne nemyslí na to, že žena 
je ľudskou osobou s myšlienkami a citmi. Nemyslí 
na to, že je niečia dcéra alebo na strašné okolnos-
ti,  ktoré  ju  priviedli  do  priemyslu  pornografie. 
Neuvedomuje  si,  ako  tento  priemysel  zneužíva 
a vykorisťuje ženy.

Pornografia je škodlivá pre manželstvá a rodiny. 
Keď  žena  zistí,  že  manžel  sa  venuje  pornografii, 
cíti sa často znivočená. Mnohé   ženy  to považujú 
za  také vážne ako nevera. Manželská dôvera bola 
zničená. Stráca všetku úctu k manželovi. Už v ňom 
nevidí dobrý vzor pre deti. Mnohé ženy prežívajú 
symptómy emocionálnej traumy.

Pornografia  škodí  mladým  v  ich  schopnosti  mať 
zdravý vzťah. Jej posolstvo pre mladých mužov je, že 
ženy sú  tu  iba na  ich sexuálne potešenie. Pre mladé 
ženy toto posolstvo znie, že na to, aby boli milované, 
musia vyzerať ako porno hviezdy. To u mladých zaprí-
čiňuje striedanie partnerov. Pokrivuje to ich pohľad na 
zdravú sexualitu a na vzťahy ako také.  

A konečne, vieme, že pornografia je práve taká 
nebezpečná ako drogy či alkohol. Internetová por-
nografia  sa  nazýva  aj  „nová  silná  dávka  kokaí-
nu“, pretože vyvoláva závislosť. Ako iné závislosti 
ovplyvňuje  celý  život  človeka.  Trhá  manželstvá 
a rodiny, ruinuje kariéru a stojí ľudí tisíce dolárov.  
Dôležité je uvedomiť si, že pornografia nie sú „iba 
obrázky“. Je nesmierne ničivá a mali by sme sa jej 
vyhýbať za každú cenu. 

ZENIT: Je to iba problém mužov?
Dr. Kleponis:  V  súčasnosti  jej  podlieha  83 % 

mužov a 17 % žien a tých je stále viac. Na pochope-
nie si uvedomme, že muži a ženy to vnímajú odlišne. 
Muži  sú  stimulovaní  vizuálne,  a  preto  ich  priťahujú 
obrázky.  Ženám  sa  páčia  atraktívni  muži,  nie  sú  až 
tak priťahované obrázkami.  Ženy sú viac stimulova-
né vzťahmi. Preto uprednostňujú romantické príbehy, 
opery. Väčšinu z nich priťahujú chaty na internete.  

Tam  žena  môže  byť  kýmkoľvek,  kým  len  chce 
a môže sa vyžívať v online sexuálnom vzťahu. Píše 
si v zásade vlastný romantický román, v ktorom je 
hrdinkou. Nevyužíva obrázky, ale veľmi pornogra-
fickým obsahom je text. Ženy môžu skončiť tráve-
ním  hodín  mnohonásobnými  sexuálnymi  vzťahmi 
online. Hrozivejšie je, že ženy sa pravdepodobne aj 
môžu stretnúť s mužmi z internetu. To ich dostáva 
do nebezpečných situácií. Veď je dobre známe, že 
ľudia o sebe na internete klamú.

ZENIT: Aké sú znaky závislosti na pornografii?
Dr. Kleponis:  Dva  spoločné  znaky  závislos-

ti  sú  rozvinutie  tolerancie  k  tejto  látke  a  fyzická 

Psychológ o novej závislosti – pornografii
Washington D. C., 23. 4. 2012 (Zenit) – Po polstoročí veľkého úsilia o informovanie verejnosti o ne-

bezpečenstve tabaku fajčenie výrazne pokleslo. Podľa katolíckeho psychológa Dr. Petra Kleponisa to isté 
úsilie by sa malo vyvinúť, čo sa týka pornografie. Dr. Kleponis je druhým riaditeľom „Comprehensive 
Counseling Services“ (Poradenských služieb) vo West Conshohockene v Pennsylvánii, USA. ZENIT sa 
s ním porozprával o pornografii a o jej následkoch i o tom, ako zistíme, že je niekto závislý. 
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a  emocionálna  závislosť  od  nej.  Ak  sa  vyvinie 
závislosť,  už  nestačí  málo  látky.  Treba  stále  viac 
na dosiahnutie vytúženého účinku. Trávi sa s tým 
oveľa  viac  času.  Minúty  sa  zmenia  na  hodiny 
a obsah sa stáva viac extrémny až po tvrdé porno. 
To znamená násilné porno, fetišizmus, homosexu-
álne a dokonca aj detské porno.

Bez  pravidelnej  „dávky“  sú  tu  aj  abstinenčné 
symptómy  ako  depresia,  úzkosť,  nespavosť,  roz-
rušenosť,  nesústredenosť,  bolesti  žalúdka  a  hlavy. 
Závislosť sa vyvinie, pretože mozog si zvykol fun-
govať na istej extrémnej úrovni stimulácie (spôso-
benej  pornografiou),  takže  už  nedokáže  bez  tejto 
stimulácie normálne fungovať. 

Život  je  totálne  nezvládnuteľný,  ovládaný  zá-
vislosťou. Závislosť ovláda život človeka. Život sa 

stáva neustálym hľadaním novej dávky, čo je poze-
ranie pornografie a masturbácia. 

ZENIT: Čo možno urobiť na zastavenie šíre-
nia tejto závislosti v spoločnosti? 

Dr. Kleponis: Závislosti sú u nás veľmi rozšíre-
né  –  v USA im prepadlo asi 16 miliónov ľudí – 
mnohí  z  nich  pornografii.  Asi  40 %  kresťanov  si 
myslí, že pornografia je problémom doma, a 10 % 
túto závislosť pripúšťa. Mnohí však o  tom nechcú 
hovoriť – a v súkromí  to nikto nevidí. Tak sa zdá 
byť neviditeľná a veľmi ničivá.

Peter C. Kleponis, Ph.D., je klinický terapeut a má 
15-ročné profesionálne skúsenosti práce s jednotlivca-
mi, rodinami a organizáciami pri rôznych problémoch 

(www.MaritalHealing.com)

Skoncovat Se žádoStivoStí!
Zkušenosti s lidským zlem odhalují stále zřetelněji, že u jeho kořenů leží závislost. Bezpočet  tragických 

dramat způsobily závislosti na alkoholu, drogách nebo hracích automatech. To všechno uznávají 
i nekřesťané a liberálové. Poněkud jinak se ale stavějí k jiné nebezpečné závislosti, o níž se příliš nepíše 
a nemluví, ba naopak je často bagatelizována. Jedná se o závislost na sexu, jež je přinejmenším stejně 
závažná jako ty ostatní, ne-li ještě víc. 

Tím spíše je tedy chvályhodné, překvapující a radostné, že podobně jako existují ve světě početné 
skupiny anonymních alkoholiků nebo narkomanů, tj. lidí, kteří se z této prokleté vazby vymanili nebo 
chtějí vymanit, vznikají podobná sdružení lidí závislých na sexu. 

Níže uvedený text letáčků organizace Anonymní sexoholici (SA – Sexaholics Anonymous,) může být 
k tomu vhodnou inspirací.

Proč je třeba skoncovat se žádostivostí?
Mnozí  jsme  se  dostali  do  společenství 

Anonymních  sexoholiků  (SA)  kvůli  obrovskému 
zoufalství, k němuž nás dovedly destruktivní myš-
lenky a chování spojené se sexuální oblastí. Na se-
tkáních  SA  zjišťujeme  k  našemu  překvapení,  že 
motorem,  který  v  nás  spouští  zotročující  chování, 
je žádostivost. Sexuální žádostivost představuje ne-
uspořádané myšlenky a city, které nás vedou k vy-
užívání  sebe  samých,  jiných  lidí  nebo  předmětů 
k  dosažení  egoistických  a  autodestruktivních  cílů. 
Žádostivost  chápeme  jako  nemoc  duše,  která  rodí 
touhu po okamžité sexuální stimulaci místo toho, co 
nám nabízí vyšší síla   – Bůh. Později objevujeme, 
že žádostivost touží vždy po něčem jiném než vyšší 
síla.  Na  počátku  jsme  tomu  nechtěli  věřit.  Když 

jsme  si  tuto  skutečnost připustili,  přemýšleli  jsme, 
jak  můžeme  žít  bez  žádostivosti.  Bylo  nám  jasné, 
že s ní musíme skoncovat, i když jsme ještě pochy-
bovali, zda život bez žádostivosti je vůbec možný.

Ve společenství SA jsme se setkali s lidmi, kteří 
nalezli cesty k zastavení svého destrukčního sexu-
álního chování. Nejprve jsme jim nechtěli věřit, ale 
díky  jejich  poctivosti  a  radostným  tvářím  jsme  si 
uvědomili, že je to pravda. Tito lidé nalezli odpo-
věď, kterou jsme tak zoufale hledali.

Proč si nemohu ponechat sexuální 
žádostivost ani v nejmenším rozsahu?
Na samém začátku naší nemoci jsme si mysleli, 

že žádostivost je naším přítelem. Čerpali jsme z ní 
z různých důvodů: pro zábavu, kvůli útěku od bo-
lesti a problémů. Avšak v jistém okamžiku jsme si 
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uvědomili,  že  žádostivost  se  pro  nás  stala  větším 
problémem než  ty,  jimž  jsme s  její pomocí chtěli 
uniknout. Lék se stal jedem. Naše „řešení“ se stalo 
problémem. Ztratili jsme sebekontrolu. 

Oddání  se  žádostivosti  je  jako  jízda  „šílenou“ 
horskou  dráhou  v  lunaparku.  Když  se  rozjede, 
nelze  ji  už  zastavit.  Proto  žádostivost  musí  být 
zastavena tam, kde začíná, ještě před prvním „po-
hárkem“. Při osvobozování se od vlivu žádostivos-
ti  je  důležité,  abychom  nenastupovali  do  „horské 
dráhy“.  Znamená  to  odmítnout  záchvěvy  emocí 
a  neriskovat.  Je  ale  vůbec  možné  obrátit  se  zády 
k něčemu, čemu jsme tolik let dovolovali řídit náš 
život? Je možné vítězství nyní, jestliže jsme dosud 
prohrávali tisíckrát?

Naše  závislost  na  žádostivosti  je  podobná  pro-
blému,  který  má  alkoholik  s  pitím.  Stejně  jako 
alkoholik si nemůže dovolit ani jeden pohárek al-
koholického nápoje,  tak ani my si nemůžeme do-
volit ani nejmenší dávku žádostivosti. Žádostivost 
vede vždy k ještě větší žádostivosti, až nakonec se 
jí  člověk  opije.  Po  prvním  „pohárku“  je  sexuální 
nutkání  již  neodmítnutelné.  A  co  je  ještě  horší, 
žádostivost  nás  vtahuje  stále  hlouběji  do  chová-
ní,  o  kterém  jsme  si  dříve  slibovali,  že  k  tomu 

se  nikdy  nesnížíme. Abychom  pak  zahlušili  stud, 
který  takové  chování  způsobuje,  saháme  po  stále 
větší dávce sexuálního ukojení. Pro takové sexoho-
liky, jako jsme my, má „spolknutí“ byť jen ždibeč-
ku žádostivosti katastrofické následky.

Jak mohu skoncovat se žádostivostí?
Za prvé jsme se smířili se skutečností, že oddání 

se žádostivosti vede ke spuštění nežádoucího sexu-
álního chování. Museli jsme opustit názor, že jsme 
schopni přestat s nežádoucím sexuálním chováním 
a zároveň dovolovat žít žádostivosti ve svých my-
šlenkách. Závěr byl jednoznačný: musíme skonco-
vat se žádostivostí, pokud nechceme, aby se v nás 
nespouštěla nežádoucí sexuální chování.

Za druhé  jsme  si  přiznali,  že  sami od  sebe ne-
jsme schopni přestat a potřebujeme větší sílu, než 
jsme my sami. S poznáním své slabosti  uznáváme, 
že  potřebujeme  ozdravný  proces  podle  Programu 
12 kroků, podporu jiných uzdravujících se kolegů 
a větší sílu – Boha.

Za  třetí  jsme  se  rozhodli  konat  jednoduchý 
ozdravný program SA.

Toto  jsou klíčové body k postupnému vítězství 
nad žádostivostí. Přestali jsme s ní bojovat a začali 

Svět, ďábel a tělo, to 
je tlupa dobrodruhů, 

kteří se snaží využívat 
slabosti divocha, které-

ho máš v sobě, výmě-
nou za trapnou bublinu 

rozkoší, která nemá 
žádné ceny, nutí tě, aby 

ses zřekl ryzího zlata, 
perel, diamantů a rubí-

nů, skropených živou 
a vykupitelskou krví 

tvého Boha, které jsou 
cenné jako poklad pro 

tvou věčnost.

Josemaría Escrivá  
de Balaguer

foto: Bowie15 | Dreamstime.com
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jsme ji odevzdávat vyšší síle. Překročili jsme práh 
zoufalství  a  začali  jsme  být  schopni  konat  úplný 
ozdravný program známý jako 12 kroků.

Co bude se mnou dál?
My,  kteří  jsme  žili  s  problémem  žádostivosti, 

víme velmi dobře, co ona s námi dělá. Žádostivost 
je jako stěna, která nás odděluje od druhých a zne-
možňuje  nám  těšit  se  kvalitními vztahy  s Bohem 
a  okolními  lidmi.  Žádostivost  nás  vtahuje  stále 
hlouběji  a hlouběji  do našeho nitra  a vede k  izo-
laci,  samotě  a  zoufalství.  Avšak  jakmile  vyjde-
me z bludného kruhu žádostivosti díky Programu 
12 kroků,  začínáme  zakoušet  radikální  změnu 
v  našem  životě.  Jakmile  se  začínáme  uzdravovat, 
získáváme  dosud  nám  neznámý  pocit  vnitřní  in-
tegrity, která nám dává radost ze života. Je konec 
s  tajnostmi  a  lžemi.  Je  konec  s  dvojím  životem. 
Když  mizí  tíha  výčitek  svědomí  a  studu,  máme 
více  energie  pro  rodinu  a  přátele,  také  více  sil 
na práci a zábavu. Přeplněná starostmi temná exi-
stence uvolňuje místo životu, který je šťastný, plný 
radosti a svobodný.

Skoncování se zlozvyky
Z  vlastní  zkušenosti  víme,  že  žádostivost  je 

prohnaná,  zrádná,  silná  a  trpělivá.  V  každodenní 
trýzni křečovitě přemýšlíme, jak asi máme vyhrát 
s nepřítelem, který nikdy nespí a nikdy se nevzdává.

V  minulosti,  jakmile  žádostivost  zaklepala 
na  dveře,  vždy  jsme  jí  otevřeli.  Jako  by  ani  nee-
xistovala jiná volba. Dnes, v procesu uzdravování, 
máme  opravdu  jinou  volbu.  Existuje  mnoho  ná-
strojů, které můžeme použít, abychom neotevírali 
dveře žádostivosti. Zde jsou některé z nich:

1. Pravdivost. Tak dlouho jsme se báli komuko-
liv říci, co se v našich hlavách ve skutečnosti děje. 
Ale  udržováním  tohoto  tajemství  jsme  způsobili 
rozvoj našeho závislého smyšlení. Když sdělujeme 
své myšlenky  a  skutky  svým druhům  v SA,  zjiš-
ťujeme, že žádostivost ve značné míře ztrácí svou 
moc.  Proto  povzbuzujeme  členy  SA  k  poctivému 
sdílení se na setkáních SA i mimo ně.

2.  Vyhýbat se „spouštěčům“.  Mnoho  věcí 
může  spustit  žádostivost  z  řetězu:  filmy,  časopi-
sy,  bazén,  internet,  dokonce  i  jisté  drobnosti  ran-
ních  novin.  Popravdě  řečeno  seznam  příležitostí, 
kde  se  můžeme  propadnout  do  žádostivosti,  je 

nekonečný.  Díky  poctivému  prozkoumání  našeho 
života  jsme  schopni  určit  myšlenky,  osoby,  místa 
a  věci,  které  nám  pravidelně  způsobují  největší 
problémy.  Po  jejich  identifikaci  se  rozhodujeme, 
že se jim budeme vyhýbat, abychom tak minimali-
zovali pokušení žádostivosti.

3. Modlitba. K oddálení žádostivosti používáme 
různé modlitby. Jedna z jednoduchých modliteb je: 
„Bože, pomoz mi.“ Mnozí z nás prosí Boha,  aby 
žehnal  té  osobě,  která  vzbuzuje  jeho  žádostivost. 
Prosíme Boha, aby toho člověka obdařil veškerým 
dobrem,  po  němž  sami  ve  svém  životě  toužíme. 
Takovýmto způsobem se přestáváme na tuto osobu 
dívat jako na věc svého neuspořádáného zájmu, ale 
začínáme se k ní chovat jako k Božímu dítěti. Jiná 
jednoduchá  modlitba  zní:  „Bože,  cokoliv  hledám 
v této osobě, pomoz mi nalézt v Tobě.“

4. „Sponzorování“. Sponzor je ten, kdo je více 
zkušený  na  cestě  uzdravování,  kdo  nás  doprová-
zí na cestě 12 kroků.  Ideálním případem je, když 
sponzor sám pracuje nad 12 kroky, chodí na setká-
ní a má svého sponzora.

Odkud víme, že tyto prostředky jsou účinné? Po-
tvrzuje to zkušenost tisíců anonymních sexoholiků, 
kteří se den ze dne dostávají ze své závislosti.

Naděje existuje
Postupné  vítězství  nad  žádostivostí  je  možné. 

Abychom se uzdravovali, prosíme Boha, čerpáme 
z  podpory  společenství  a  používáme  kroky  SA. 
Každý, kdo se řídí těmito směrnicemi, si může být 
jistý, že najde výbornou pomoc, když žádostivost 
spustí útok. 

Pamatuj  si,  žádostivost  nezmizí  den  ze  dne. 
Používej  metodu  malých  krůčků,  při  níž  nebudeš 
vybíhat  za  obzor  současného  dne  („jeden  den 
najednou“).  Žádostivost  je  tvrdohlavá,  nevzdává 
se jen tak. Avšak naše zkušenosti nám ukázaly, že 
každý sexoholik se může začít uzdravovat, nakolik 
bude  chtít  být  pravdivý  vůči  svému  problému 
a  realizovat  program  12 kroků  a  12 tradic  SA. 
Život ve svobodě je dostupný pro každého. 

Pamatuj na to, že nejsi sám. Jsou mnozí  jiní se 
stejným problémem, kteří se již uzdravují a čekají, 
aby ti pomohli.

Další informace je možné nalézt zde:  
http://saa-cesko.cz/, http://www.sa.org. • 
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Démon rodinných  
záležitostí
Kdybych byl démonem pro  rodinné záležitosti, 

tedy padlým andělem, jenž má za úkol zničit rodin-
ný život, tak bych věděl, jak postupovat. Vedl bych 
boj na dvou frontách: zvenčí a zevnitř.

Ten  první  by  spočíval  v  tom,  že  bych  usi-
loval  rozmělnit  a  zředit  pojem  tradiční  rodiny, 
spočívající na Božím přikázání a nerozlučitelnosti 
monogamního  manželství.  Mou  úlohou  by  bylo 
předkládat  model  tradiční  rodiny  jako  „zastara-
lý“  a  „nehodící  se  pro  dnešní  dobu“.  Místo  něj 
bych postavil jako alternativy „širokou promiskuit-
ní  rodinu“  a  „duhovou  (homosexuální)  rodinu“. 
Dokázal  bych  využít  i  denních  zkušeností  rodičů 
a dětí: Podívejte se, tento kolega v práci, který žije 
už ve čtvrtém manželství, je přece přátelský muž, 
mnohem přívětivější než ti „věrní“ manželé. A ten 
kamarád ze školy, jenž místo otce a matky má dva 
„otce“, je přece stejně fajn jako děti staromódních 
heterosexuálních rodičů.

Dalším důležitým momentem by bylo zpochyb-
nit  tradiční  rodinu  jako  něco  podezřelého:  Není 
ona místem potlačování lidské svobody, útlaku, ná-
silí a týrání dětí? Nezáleželo by vůbec na tom, co 
z  toho  je a není pravda, důležité  je pouze rozšířit 
myšlenku, že struktury tradiční rodiny jsou pro děti 
nebezpečné. 

Tím by byl dosažen první cíl: představit tradiční 
rodinu  jako  něco  úzkoprsého,  směšného  a  ohro-
žujícího  lidskou  svobodu.  Vhodnou  alternativou 
k  tomu  je  státní  výchova,  jak  je  známo už  z kla-
sického  „Katechismu  komunismu“  z  r.  1919  (J. 
N.  Bucharin  a  J. A.  Preobrašenskij: ABC  komu-
nismu). Boj musí být vyhlášen především „právu 
rodičů na výchovu vlastních dětí“, neboť „ze socia-
listického  úhlu  pohledu  je  to  nepřijatelné“.  Proto 
je  třeba,  aby  „nároky  rodičů  vychovávat  své  děti 
doma  byly  odmítnuty  samotnými  dětmi“.  Rodiče 
nutno dětem prezentovat jako „lidi starých pořád-
ků plné předsudků“. Matkám bude nezbytné vsu-
gerovat,  že  jejich  místo  není  doma  u  rodinného 
krbu a při výchově dětí, ale ve společenském a vý-
robním  procesu,  kde  se  mohou  teprve  opravdově 

realizovat.  Důsledkem  bude  vznik  řady  institucí 
pro  výchovu  dětí  nikoli  rodiči,  ale  státem:  jesle, 
mateřské školy, dětské domovy...

Tak by měl podle mne vypadat boj zvenčí. A boj 
zevnitř? Tady by sehrála důležitou roli masmédia, 
jež už pronikla do samotného středu rodiny. Tisk, 
rozhlas,  televize,  internet…  Všude  by  měl  být 
veden masivní útok na manželskou věrnost, erotika 
a pornografie by se ujaly úkolu svádění lidí ke hří-
chu  proti  6.  a  9.  přikázání. To  vše  bude  nazváno 
„pokrokem“,  zatímco  svátostné  nadpřirozené  po-
jetí manželství se označí za „nereálné“ a manžel-
ská  věrnost  za  „neuskutečnitelnou“  a  „odporující 
lidské  přirozenosti“.  Zdůrazní  se  myšlenka,  že 
je  nutno  „normálně  žít“,  to  znamená  promiskuit-
ně  nebo  homosexuálně,  manželská  věrnost  jako 
nezbytný  požadavek  svátostného  svazku  se  musí 
klasifikovat jako něco „nenormálního“ a „protipři-
rozeného“. 

Uvnitř rodiny bych se postaral o jedovatou atmo-
sféru. Televize a internet musí nahradit vzájemnou 
komunikaci mezi manžely navzájem a mezi rodiči 
a dětmi. Závislost na  těchto vymoženostech  tech-
niky,  především  na  televizních  seriálech  a  inter-
netových hrách, výrazně  sníží  časový prostor pro 
řešení společných zájmů a pro rozhovory na téma 
náboženství  a  morálky.  Kvůli  televizi  a  internetu 
nezbude čas na společnou modlitbu – a to je nejdů-
ležitější. Manželé se jeden druhému odcizí, stejně 
tak děti  rodičům. Potom už budou stačit nepatrné 
důvody, aby jeden druhému „šel na nervy“, protože 
mu překáží v  jeho sledování  internetu či  televize, 
z  drobných,  malicherných  příčin  vypuknou  velké 
hádky, jež nakonec vyústí k tomu, že jeden z part-
nerů (nebo i oba) začne hledat své „štěstí“ jinde.

Tak  by  vypadala  má  taktika,  kdybych  opravdu 
byl démonem určeným k likvidaci tradiční rodiny. 
S  politováním  musím  říct,  že  toto  není  fantazie, 
to  už  se  skutečně  děje.  Mnoho  původně  katolic-
kých  rodin  bohužel  dospělo  k  těmto  smutným 
koncům.  Naštěstí  není  nikdy  pozdě.  Doporučuji 
proto  naléhavě  všem  manželům,  kteří  se  dostali 
do tohoto stadia, aby se právě nad tím problémem 
znovu zamysleli a hlavně, aby to svěřili v modlitbě 
do  rukou Božích. Další  stadium by už mohlo být 
z hlediska věčnosti smrtelné. 
P. Bernward Deneke, Informationsblatt St. Petri 2/2012, 

volný překlad -ram-
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Narodila se ve vsi Worth u Rosentalu ve Štýrsku 
r.  1891  v  rodině  chudých  domkářů.  R.  1903  při-
stoupila  k  prvnímu  sv.  přijímání.  Tehdejší  farář 
vzpomínal  později  na  zvláštní  nadšení,  s  jakým 
toto 12leté děvče přijímalo Krista do svého srdce. 

Anna  nebyla  mimořádně  nadaná  na  učení 
ve  škole,  zato  však  velice  pracovitá,  svědomitá 
a praktická. Když  jí zemřel otec,  její  starší  sestry 
už byly ve službě u bohatých sedláků, Anna s mat-
kou  zůstaly  na  malém  hospodářství  úplně  samy. 
Protože nával práce nemohly zvládnout, odešly ra-
ději do služby k bohatším.   

Anna se dostala k místnímu kováři Trummerovi 
jako  děvečka.  Paní  kovářka  byla  široko  daleko 
známá  svojí  veselou  povahou  a  dobrosrdečností. 
Uměla  nejlépe  jódlovat,  takže  si  vysloužila  pře-
zdívku  „jódlmama“.  Anna  v  ní  nalezla  druhou 
matku. Rodina Trummerových žila příkladně křes-
ťansky,  pravidelně  se  modlila  růženec  a  k  tomu 
vedla i Annu. Ta na smrtelném loži vyznala: „Jsem 
velice  šťastná  a  děkuji  Bohu,  že  jsem  mohla  být 
u naší jódlmamy.“ 

To  ovšem  neznamená,  že  zapomněla  na  svoji 
fyzickou matku. Pravidelně se navštěvovaly a vzá-
jemně obdarovávaly šatstvem i jinými prezenty.   

Ve svých 17 letech se na radu „jódlmamy“ při-
hlásila  do  dívčí  Mariánské  družiny  a  zasvětila  se 
Panně Marii. Vedla zbožný život v  tom nejlepším 
slova  smyslu.  Se  zvláštní  zálibou  navštěvovala 
také místní  hřbitov,  aby  se modlila  za  spásu duší 
zemřelých. 

20. března roku 1910 byla Květná neděle. Anna 
po  dopolední  mši  svaté  zašla  na  farní  hřbitov, 
kde  se dlouho modlila u hrobů  svých příbuzných 

a  známých. Všichni  věřící  již  odešli,  zůstala  tam 
úplně sama. Když vyšla ven, všimla si, že ji sledu-
je jeden mladík. Byl to syn bohatého sedláka z ve-
dlejší vesnice, 17letý. Ten ji začal obtěžovat a dělat 
jí nestoudné návrhy, aby s ním šla do lesa. Ona se 
na něj rozkřikla: „Jdi ode mne pryč! To, co chceš, 
nikdy  neudělám.“  On  ale  řekl:  „Já  pryč  nepůjdu, 
protože  právě  kvůli  tomu  jsem  přišel.“  Chytl  ji 
do svých silných paží a táhl do blízkého lesa. Ona 
se však vzpírala a zapřísahala: „Raději zemřu, než 
bych to udělala.“

Anna s násilníkem zápasila zhruba tři čtvrtě ho-
diny. Ten, když viděl, že s ní nic nepořídí, se roz-
zuřil, vytáhl nůž a zasadil  jí několik ran do prsou 
a do břicha. Pak ji nechal na kraji lesa ležet v kalu-
ži krve a utekl. Anna by byla vykrvácela, kdyby ná-
hodou nešel tudy jiný mladý muž, který, když viděl 
zraněnou,  ji  dopravil  na  samotu,  kde  žila  místní 
švadlena. Ta jí poskytla první pomoc.

Dívka  musela  do  nemocnice,  kde  zjistili  pro-
bodení plic  a břicha. Nebyla naděje na  záchranu. 
Anna 26. března r. 1910 ve věku nedožitých 19 let 
zemřela.  Před  smrtí  ještě  svému  vrahovi  odpusti-
la.  Její  poslední  slova  zněla:  „Můj  Ježíši,  milosr-
denství!“ 

Její  pohřeb  byl  ve  vsi  velkou  manifesta-
cí  víry.  Ve  30.  letech  místní  rodák  pater  Franz 
Wohlgemuth,  jenž  se  narodil  právě  v  den  smrti 
Anny  Suppanové,  nechal  na  své  náklady  zřídit 
na místě tragédie kapličku. O této mučednici svaté 
čistoty platí slova, jež řekl papež Pius XII. při sva-
tořečení Marie Gorrettiové: „Prolila svou krev při 
obraně skvostu panenství.“

Information FMG 8/2011, volný překl.  -ram-

Anna Suppanová – mučednice svaté čistoty
Církev zná v moderních dějinách mnoho šlechetných a zbožných mladých žen a dívek, které podobně jako 

sv. Marie Gorrettiová volily raději smrt, než by se nechaly připravit o své panenství chlípným násilníkem. 
Immaculata čas od času publikuje medailonky těchto postav. Jednou z nich je Rakušanka Anna Suppanová.
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Nacistická  éra  se  vyznačovala  obrovským 
množstvím  katolických  kněží  a  laiků,  kteří  po-
ložili svůj život buď přímo pro Krista, nebo pro 
hodnoty jeho evangelia. 

Jedním z těchto mučedníků je katolický děkan 
z  německé  diecéze  Muenster  August  Wessing. 
Pocházel ze selské rodiny, r. 1907 byl vysvěcen 
v Muensteru na kněze. Svá kaplanská a farářská 
léta  prožil  v  Porúří,  kde  se  věnoval  především 
pastoraci polských a českých dělníků, kteří tady 
pracovali. Aktivní byl  také v charitativní  službě 
chudým.  Muensterský  biskup  bl.  Clemens  von 
Galen ho jmenoval děkanem.

Nacistický režim ve 30. letech likvidoval kato-
lické školy. Děkan Wessing se proti tomu ohradil 
v kázání. O Velikonocích r. 1937 z kazatelny zvo-
lal: „Otevřete dokořán své brány, aby se Spasitel 
mohl opět vrátit do vašich škol a domovů!“ Pater 
Wessing  se  též  hlasitě  ozýval  proti  odstraňová-
ní křížů z veřejných prostor nacistickými úřady. 
Hitlerovský  režim  se  pokoušel  politickým  tla-
kem  přeměnit  německé  křesťanství  na  germán-
ský kult starých pohanských božstev. Proti tomu 
děkan Wessing vystoupil v kázání s těmito slovy: 
„Katolická  církev  není  žádnou  národní  církví, 
nýbrž univerzální.“

Na  přelomu  30.  a  40.  let  nacistické  běsnění 
proti  Katolické  církvi  vrcholilo.  Rušily  se  kláš-
tery, organizovala se kampaň proti duchovenstvu 
pod  lživými  obviněními  ze  „zneužívání  dětí“, 
kněží byli zatýkáni a odváženi do koncentračních 
táborů.  Děkan  Wessing  se  na  kazatelně  Církve 
nebojácně zastával. 

Gestapo jen čekalo na vhodnou příležitost, aby 
jej  mohlo  zatknout.  Ta  se  naskytla,  když  pater 
Wessing r. 1942 pověřil jistou řeholní sestru, aby 
opatřila ukrajinské dívce, která byla v Německu 
totálně  nasazená  na  nucené  práce,  vhodné  ob-
lečení.  Gestapáci  to  kvalifikovali  jako  „nadr-

„Kříž se musí nést, ne vláčet. Je nutno ho přijmout jako poklad, ne jako břemeno. Teprve potom on 
nás povede ze tmy k podivuhodnému Světlu. Aleluja!“  Féneleon

žování  nepříte-
li“.  Wessingova 
složka,  kterou  si 
od  prvopočátku 
na  něho  vedli, 
byla  už  mohut-
ným  tlustospi-
sem. Při výslechu 
děkan  odvážně 
prohlásil:  „Jsem 
duchovní  pastýř, 
a  proto  se  nemo-
hu  stavět  nepřá-
telsky k žádnému 
Polákovi, Rusovi nebo Židovi.“

Pater  Wessing  byl  bez  soudu  na  zvláštní  příkaz 
gestapa odeslán do koncentračního  tábora Dachau. 
Tam  se  vyznačoval  takovou  láskou  ke  spoluvěz-
ňům, že mu začali říkat „svatý z Dachau“. Balíčky 
s potravinami, které dostával pravidelně od své ro-
diny, rozdával druhým, utěšoval je laskavými slovy 
a hodně se modlil. 

V  únoru  r.  1945  onemocněl  tento  kněz,  zesláblý 
těžkou prací a týráním dozorců, skvrnitým tyfem. 4. 
března  téhož  roku  zemřel,  nedočkal  se  osvobození 
Dachau americkou armádou. Jeho ostatky byly ve vší 
tajnosti uloženy ve farnosti Hoetmar, kde působil.

V  diecézi  Muenster  zatklo  gestapo  obzvlášť 
mnoho  kněží,  aby  se  pomstilo  za  statečná  kázá-
ní  biskupa  von  Galena.  Ten  se  vyjádřil  o  děkanu 
Wessingovi,  že  to  byl  světec.  Nacistický  teror  byl 
všudypřítomný. Stejně tak všudypřítomná byla však 
v  té době věrnost značné většiny evropských kněží 
Kristu a papeži.  Po válce byl hrob patera Wessinga 
opatřen deskou s nápisem: „Utrpení tohoto času ne-
jsou  ničím  ve  srovnání  s  budoucí  slávou,  která  se 
na nás zjeví…“ (Řím 8,18).

Eduard Werner, Fels 6/2009,  
překl. -ram-

Děkan august Wessing,  
mučedník nacismu

Pamětní tabule  
děkana Wessinga v Hoetmaru
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V  neděli  dne  29.  července  2012  odešel  na  věčnost  otec 
Bernardin Josef Mráz, minorita. Prožil mezi námi 103 roky ži-
vota, z toho 86 jako řeholník a 81 jako kněz Kristův.

Narodil  se 5. března 1909 v Levoči. Roku 1925 nastou-
pil  do  noviciátu  v  klášteře  ve  Spišském  Štvrtku,  kde  také 
20. září 1926 složil první řeholní sliby. Pokračoval ve studiu 
v Osimu, Assisi a v Římě, kde v kolegiu na San Teodoro se 
v roce 1929 setkal se sv. Maxmiliánem. 

Dne 12. července 1931 přijal v bazilice Dvanácti Apoštolů 
v  Římě  –  po  obdržení  dispenzí  –  ve  věku  22  let  kněžské 
svěcení.  Po  návratu  do  Československa  působil  v  Levoči, 
v  Českém  Krumlově,  Opavě,  Brně  a  znovu  v  Českém 
Krumlově, kde pobýval až do 3. května 1950. Tři dny poz-
ději byl internován v Bohosudově a pak převezen do Oseku 
a pracoval v  tovární  fabrice. V den Neposkvrněného početí 
Panny Marie 8. prosince 1950 byl uvolněn a přijel do Prahy do kostela sv. Jakuba, kde žil až do konce. 

S naším zesnulým bratrem jsme se rozloučili v pondělí 6. srpna na Svátek Proměnění Páně při mši svaté 
v bazilice sv. Jakuba v Praze. 

Děkovali jsme Pánu Bohu za dar jeho života, za dlouhá léta jeho kněžské služby, za jeho přátelství, las-
kavý přístup a lásku ke všem. V modlitbě jsme  svěřili našeho bratra Bernardina Božímu Milosrdenství.

Po ukončení posledního rozloučení v bazilice pokračovaly pohřební obřady na Olšanských hřbitovech. 
Tělesné pozůstatky o. Bernardina byly v průvodu za zpěvu žalmů přeneseny od hlavní brány k minoritské 
hrobce, kde byly uloženy.  -red-, foto: bB

Rozloučili jsme se s naším bratrem 
o. Bernardinem Josefem mrázem

O. Bernardin při mši svaté  
v den oslav jeho 103. narozenin
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„Babičko, mám problém,“ řekla Hanka. „Pohovoř si se 
mnou, prosím.“

„Dobře, právě jsem dokončila úklid. Posaďme se. O co 
jde, děvče?“

„O  Martu.  Už  dva  týdny  jí  pomáhám  v  matematice. 
Prosila mne o to paní vychovatelka. Rozhodla jsem se ale 
dál už nepokračovat.“

„A  proč?  Je  přece  správné  pomáhat  slabší  spolužačce.  
Děláš dobrý skutek.“

„Ale  ne.  Za  ty  dva  týdny  jsem  si  Martu  tak  znechuti-
la,  že  se  na  ni  nemůžu  ani  podívat. A  to  je  přece  hřích. 
Nesnáším ji!“

„Ona ti něco udělala? Otravuje tě?“
„To by  tak  ještě scházelo! Nic mi neudělala. Nesnáším 

ji takovou, jaká je. Rozmazlený jedináček! Její matka od-
jela pracovat do Ameriky, snad na rok. Pracuje tam a po-
sílá dcerušce spoustu krásných oblečení. Marta má plnou 
skříň sukní. Táta jí dává kapesné dvakrát větší, než je moje, 
i když se dobře neučí. Matika jí jde do hlavy velice těžko. 
Asi už tam není pro ni místo, když myslí jenom na šaty.“

„To  je  škaredé,  Hanko.  Jsi  plná  zlosti.  Řekni  upřímně, 
ty jí závidíš.“

„Ale ne,“ začalo děvče. „No, možná trochu.“
„Chtěla  bys  být  na  jejím  místě?  Zamysli  se.  Máma  je 

daleko,  táta  přepracovaný,  často  jezdí  pryč.  Marta  nemá 
na  rozdíl  od  tebe  babičku  ani  příbuzné.  Pořád  je  sama. 
Jen sousedka se na ni občas podívá. Co jí tedy závidíš? Ty 
sukně? Kapesné? To je pro tebe tak důležité? Myslím, že 
to spíš Marta by mohla závidět tobě.“

„Asi máš pravdu, babičko, problém je ale v tom, že já jí 
pomáhám z přinucení, někdy dokonce se zlostí.“

„Ale děláš to – a to je dobře. Dělej to dál. Snaž se jenom 
překonat v sobě  tu antipatii k Martě. Ne hned, ale poma-
lu, postupně. Ona ti přece nic zlého neudělala, dej jí proto 
najevo aspoň  trochu přátelství a  snad  i  soucitu. Zeptej  se 
třeba, jak se jí žije bez mámy...“

„Nemám ochotu s ní mluvit, navíc ještě 
přátelsky! Nedokážu to.“

„Pomodli  se  ke  sv.  Judovi  Tadeášovi, 
on ti pomůže. Zkusíš to?“

Hanka mlčela.
„Dobře,  budu  se  snažit,“  odpověděla 

za chvíli.

Uplynul týden, potom druhý. Babička se 
denně ptala Hanky, jak to vypadá s jejím 

vztahem k Martě. Ta – napřed s odporem, 
potom  ale  stále  ochotněji  –  vyprávěla 
o Martě. Že je jí smutno po mámě. Že se 
bojí být v noci sama, i když sousedka spí 
u  ní.  Že  se  ale  zaradovala,  protože  se  jí 
podařilo spravit si známku z matematiky.  
Je Hance vděčná a prosí ji o další pomoc, 
protože by chtěla mít na konci roku z ma-
tematiky jedničku.

Jednoho  dne  Hanka  radostně  oznámila: 
„Marta píše básně. Přečetla mi jednu: o kráse 
a ročním období. Velmi pěkné. Víš, babičko, 
že  ona  je  vlastně  OK?  Upřímná,  pravdo-
mluvná,  se  smyslem pro humor. Získala  si 
mne, když jsem ji trochu blíž poznala.“

Došlo  nakonec  k  tomu,  že  Hanka  po-
zvala Martu domů na večeři. Přišla přes-
ně, velice dojatá. 

„To je pro tebe, Hanko, od mojí mámy,“ 
řekla  na  uvítanou  a  vyndala  z  tašky  dvě 
sukně. „Je to poděkování za to, že jsi ke mně 
tak dobrá, že mi pomáháš. Zkus si  to, pro-
sím.“ Sukně byly Hance akorát. Celá šťast-
ná se prohlížela v zrcadle. „Jak jsou krásné! 
Srdečně  děkuji  tobě  i  tvé  mámě,  Marto. 
Takový krásný dárek. To bych nečekala.“

„A co je s naším problémem?“ zeptala 
se babička po odchodu Marty.

„Už  vůbec  neexistuje,“  usmála  se 
Hanka. „Vyřešila jsem ho díky tobě, milá 
babi. Díky.“ 

„Díky pomoci sv. Judy Tadeáše,“ doda-
la babička. „Poděkuj mu.“ 

Zofia Śliwowa, Źródlo 7. 3. 2010, překl. -kb-

  Vynucený  dobrý  skutek
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v srdci radost a pokoj, jaké dává Pán Bůh těm, kdo žijí 
podle jeho přikázání.

Jenom Pán Bůh s velkou láskou o ní věděl všechno 
do věčnosti. Jaké bude její životní poslání Matky Boží. 
Co všechno prožije. Jaké radosti i bolesti. I to, že bude 
stát vedle kříže, na kterém zemře Pán Ježíš, jak nám to 
připomíná 15. září památka „Panny Marie Bolestné“. 
A  že  pak  bude  v  nebi  láskyplnou  Matkou  všech  lidí 
a Královnou andělů a Královnou všech svatých.

Drahé  děti,  i  na  každého  z Vás  Pán  Bůh  s  velkou 
láskou myslel od věčnosti. Každému říká v Písmu sva-
tém:  „Láskou  věčnou  jsem  tě  miloval.“  Pro  každého 
připravil  nejkrásnější  plán  celého  života.  Tomu,  kdo 
se  snaží  vždycky  dělat  to,  co  chce  Pán  Bůh,  jako  to 
dělala Panna Maria, a neničí ten plán  hříchy, tomu po-
máhá, aby každý den a po celý život uskutečňoval ten 
překrásný  plán. A  nakonec  došel  k  nejradostnějšímu 
shledání ve věčném domově.

I každému z Vás dal Pán Bůh rodiče. Také Vaši ro-
diče  Vás  přijali  s  láskou  a  radostí  a  touhou,  abyste 
byly šťastní. Pán Ježíš řekl: „Kdo přijme dítě ve jménu 
mém, mne přijímá.“ I Vaše rodiče má Pán Bůh velice 
rád, chrání je a pomáhá jim. Netušíte, kolik práce, sta-
rostí,  úzkostí,  utrpení,  péče,  modliteb  a  lásky  už  pro 
Vás obětovali. Jak se můžete odměnit? Tím, že jim bu-
dete vždycky dělat radost a že se za ně budete modlit. 
Často,  co  možná  každý  den.  Někdo  z Vás  už  možná 
někoho z rodičů nemá, ale stejně se za ně modlete. Ať 
už  jsou  ještě  na  zemi  nebo  už  na  věčnosti.  Modlitbě 
dětí  dává  Pán  Bůh  jistě  veliké  požehnání  a  velikou 
moc. Vždyť Pán Ježíš tolikrát ukázal, jak má děti rád.

S přáním, abyste celý život prožívali jako Boží děti 
s Boží milostí a radostí v duši

Vás všechny srdečně zdraví
Váš P. Bohumil Kolář

Drahé děti, dne 8. září  je svátek „Narození 
Panny Marie“. Její rodiče, svatý Jáchym a svatá 
Anna, měli jistě velikou radost z jejího naroze-
ní. Podobně, jako měli radost Vaši rodiče, když 
jste se narodili Vy. Věděli, že  to malé děťátko, 
jako každé dítě,  je stvořeno k Božímu obrazu, 
s nesmrtelnou duší, pro věčný život. Že je Pán 
Bůh  nesmírně  miluje  a  chce,  aby  také  mělo 
v srdci lásku, aby bylo šťastné, a že má pro ně 
připravené místo v nebeské radosti. Jistě na ni 
myslili a modlili se za ni zvlášť od chvíle, kdy 
svatá Anna poznala, že se jí narodí děťátko.

Ale  rodiče  Panny  Marie  nevěděli,  že  jejich 
dceruška  je  ta  tajemná  žena,  o  které  řekl  Pán 
Bůh  už  prvním  lidem,  naším  prarodičům. 
Předpověděl,  že  jednou  přijde  žena,  která  se 
svým  synem  rozdrtí  hlavu  pekelného  hada,  to 
znamená zvítězí nad všemi ďábelskými úklady. 
Znali slova proroka Izajáše, která prorok napsal 
z  vnuknutí  Ducha  Svatého  už  několik  set  let 
před  tím,  o  „panně,  která  porodí  syna,  a  jeho 
jméno  bude  Bůh  s  námi,  mocný  Bůh,  věčný 
otec,  kníže  pokoje,  jeho  království  bude  bez 
konce“. Ale netušili, že tato od věků předpoví-
daná Matka Boží je toto děťátko, jejich dcera.

Ani Panna Maria, když byla tak velká jako 
Vy,  to  ještě  nevěděla,  až  do  chvíle,  kdy  jí  to 
oznámil archanděl Gabriel, poslaný od Boha. 
Ale byla na to připravena krásou své duše, ne-
poskvrněné hříchem a plné nejkrásnější lásky 
k  Bohu  i  k  lidem.  Pán  Bůh  ji  –  jedinou  ze 
všech – uchránil i od hříchu dědičného, takže 
její duše už od začátku zářila krásou Boží mi-
losti.  (Vy  jste  dostali  dar  Boží  milosti  až  při 
křtu.) Na Boží poselství ochotně odpověděla: 
„Jsem  služebnice  Páně,  ať  se  mi  stane  podle 
tvého slova.“

NEPOSKVRNĚNÁ  se  latinsky  řekne 
IMMACULATA.  Proto  se  tak  jmenuje  i  náš 
časopis, ve kterém se vždycky můžete dočíst 
něco hezkého o Panně Marii.

Protože Panna Maria žila  tak,  jak Pán Bůh 
chce, dělala stále radost svým rodičům, svým 
kamarádkám  a  mnohým  jiným.  A  měla  také 

Narození Panny Marie
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Chcela by som poďakovať všetkým príhovorcom 
na nebi i na zemi za počatie a narodenie synčeka. 
Deväť rokov sme čakali na počatie dieťatka. Teraz 
máme  krásneho,  zdravého  Dominika,  už  má  dva 
zúbky, ktoré neustále vystavuje v širokom úsmeve. 
Vďaka za príhovor za zázrak.

Alexandra

Chci  veřejně  poděkovat  našemu  Pánu  a  Panně 
Marii  za  vyslyšení  mých  proseb.  Za  uzdravení 
dcery  po  dvou  těžkých  operacích  a  také  za  sebe, 
za uzdravení z mé zákeřné nemoci. Rovněž děkuji 
za všechny přijaté milosti a dobrodiní. 

Prosím o Boží požehnání a za dar víry pro svou 
velkou  rodinu  a  za  upevnění  víry  svých  vnuků 
a vnuček. Díky, Maria.

vděčná čtenářka Ludmila

Chtěla  bych  tímto  ze  srdce  poděkovat  Pánu 
Bohu,  Panně  Marii  a  strážnému  andělovi  za  to, 
že  následkem  mého  pádu  ze  schodů  byla  pouze 
zlomená ruka.

Prosím též Pannu Marii, aby i nadále ochraňovala 
celou naši rodinu.

vděčná Marie z Vysočiny

Slíbila  jsem  si,  že  když  nám  pomůžete,  napíšu 
Vám  poděkování  do  časopisu.  Byla  jsem  na  cyk-
listickém  táboře  a  s  kamarádkou  jsme  se  v  pelo-
tonu držely pozadu, až  jsme ty před námi ztratily 
z dohledu. A najednou přišlo rozcestí. Mohly jsme 
se vydat rovně po stejné lesní cestě, nebo zahnout 
doprava na neupravenou cestu. Zastavily jsme celé 
zmatené, že se nám může něco stát, a začaly jsme 
se modlit Zdrávas, Maria. Kamarádka měla nápad. 
Počkáme  na  rozcestí  ještě  deset  minut  a  pak  po-
jedeme dál  rovně. Celou  tu dobu jsem se modlila 
a  prosila:  „Ježíši,  ukaž  nám  cestu.  Panno  Maria, 
Královno pomoci, skryj nás pod svůj plášť.“ Po de-
seti  minutách  jsme  tedy  jely  dál  a  já  jsem  pořád 
přemýšlela,  jestli  jedeme  dobře.  Ujeli  jsme  asi 
700 metrů a spatřili Ondru,  jednoho z animátorů, 

a dostaly menší poučení. Naštěstí  se nám nic ne-
stalo. Stokrát děkuji Ježíši, mému největšímu pří-
teli, a Panně Marii, Královně pomoci, za vyslyšení. 
Tohle byl opravdu zázrak. A také Ti děkuji, Ježíši, 
za krásné nepopsatelné chvíle, kdy jsem s Tebou, 
a za všechny vyslyšené prosby.

Kristýna z Moravy

Plním  slib,  který  jsem  dala  Panně  Marii  před 
několika lety, že veřejně poděkuji v tomto časopise, 
když  náš  syn  začne  mluvit.  Syn  má  opožděný 
vývoj  řeči,  dlouho  nemluvil,  a  když  začal,  tak 
velmi špatně, málo kdo mu rozuměl. 

Řeč se po dlouhém a pravidelném navštěvování 
logopedické poradny a častém cvičení doma hodně 
zlepšila. Byl nutný odklad s nástupem do školy.

První  třídu  syn ukončil  se  samými  jedničkami. 
Již dovede říci R a Ř, ale je ještě nemá upevněné 
v řeči, při čtení  je vyslovuje správně, ale v běžné 
mluvě ještě ne.

Tímto děkuji za sílu a energii, kterou jsem čerpala 
u Panny Marie, když už jsem klesala na mysli, byla 
jsem zoufalá a myslela si, že se nepohneme z místa. 
Panna  Maria  mě  ujistila,  že  když  v  ni  člověk  věří, 
nikdy  ho  nezklame.  Mnohokrát  Ti,  Panno  Maria, 
děkuji a prosím o stálou ochranu celé naší rodiny.

čtenářka Gábina

Ráda  bych  splnila  slib  poděkovat  za  zlepšení 
stavu mého vnuka, který udělal mnoho starostí naší 
rodině. Prosím Pána Ježíše a jeho matičku o pomoc 
daru víry do našich rodin a o Boží požehnání.

Ludmila Františka

Ráda  bych  Vaším  prostřednictvím  poděkovala 
naší  Mamince,  Panně  Marii,  za  všechny  přímluvy 
u jejího syna Pána Ježíše, o které jsem tolikrát  pro-
sila. Vždy  mě  vyslyšela  a  naše  složité  rodinné  si-
tuace  se  zdárně vyřešily. Panno Maria, pomocnice 
křesťanů, tisíceré díky. I nadále budu prosit a děko-
vat za Boží přízeň pro naši velkou rodinu.

Marie z Valašských Klobouk

Dále děkují:  Ludmila  Filipová,  Anežka 
z Moravy.

O modlitbu prosí: Marie  z  Moravy,  čtenářka 
Jarmila Hromadová, Michaela Křížová.

Poděkování
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Zprávy 
Čína:  O  letošních  Velikonocích  přijalo  v  celé 

zemi svátost křtu více než 22 tisíc dospělých a do-
spívajících osob. Tento počet rok od roku vzrůstá.

kath.net 22. 4. 2012

Honduras:  Nejvyšší  soud  potvrdil,  že  zákon 
z  r. 2009, který zakazuje  tzv. „nouzovou antikon-
cepci“ (tj. pilulku „po“) a trestá ji 3–10 lety vězení, 
je v souladu s ústavou. Zákon byl po svém přijetí 
v parlamentu vetován socialistickým prezidentem, 
který ho předložil Nejvyššímu soudu.

lifesitenews 27. 4. 2012

Norsko: Ministerstvo zdravotnictví vydalo oběž-
ník  pro  praktické  lékaře,  v  němž  tvrdí,  že  žádný 
zdravotník  nesmí  odmítnout  provádět  potraty 
a  umělá  oplodnění  z  důvodů  výhrady  svědomí. 
Na  protest  170  křesťanských  lékařů  Robin  Kass 
z ministerstva zdravotnictví odpověděl, že kdo od-
mítá antikoncepci nebo potrat, nemůže být praktic-
kým lékařem, podobně prý jako když někdo odmí-
tá transfuzi, nemůže být chirurgem.

thelocal.com 2. 3. 2012

Kanada: Dva bývalí anglikánští biskupové Peter 
Wilkinson a Carl Reid spolu s členy své kongrega-
ce byli přijati do katolické církve.

zenit 19. 4. 2012

Velká Británie: Starosta Londýna Boris Johnson 
zakázal  křesťanským  organizacím  vylepovat 
na  městských  autobusech  plakáty  upozorňující 
na  možnost  léčení  homosexuality.  Londýn  prý  je 
„tolerantním“ městem a prohlašovat homosexuali-
tu za nemoc je „netolerantní“.

lifesitenews 26. 4. 2012

USA:  Bill  Donohue,  prezident  Katolické  ligy 
proti hanobení církve, upozornil na pobuřující cho-
vání nejvlivnějšího deníku New York Times, který 
zveřejnil inzerát vyzývající k odpadu od katolické 
církve, ale zakázal publikovat jiné inzeráty vyzýva-
jící k odpadu od židovství a od islámu.

kreuz.net 22. 3. 2012

Saudská  Arábie:  Nejvyšší  muftí  Abdul  Azíz 
Abdulláh prohlásil,  že  je nezbytné zničit všechny 
křesťanské kostely na Arabském poloostrově. Tento 
vysoce postavený muslimský hodnostář má autori-
tu i v jiných státech Arabského poloostrova.

res.claritatis.cz 22. 3. 2012

Austrálie: V televizi proběhl mediální duel mezi 
sydneyským kardinálem Georgem Pellem a před-
ním  světovým  hlasatelem  ateismu  Richardem 
Dawkinsem. Ten se ukázal jako slabý filozof a pod 
tíhou argumentů kardinála Pella přiznal, že vlastně 
si není jistý neexistencí Boha.

radiovaticana 13. 4. 2012

Ekvádor:  Ve  věku  43  let  zemřel  při  záchraně 
života svěřených dětí v městě Quinindé laický ka-
tolický misionář Pedro Manuel, správce Školy Sv. 
Rodiny. Děti se koupaly a silný vítr některé z nich 
zanesl  daleko  od  břehu.  Manuel  se  vrhl  do  moře 
a podařilo se mu všech 7 dětí zachránit, sám však 
už neměl sil, aby doplaval ke břehu.

lifesitenews 2. 3. 2012

Velká  Británie:  64letý  šéflékař  nemocnice 
v  Briminghamu  byl  na  hodinu  propuštěn  ze  za-
městnání, když jeho kolega udal, že jmenovaný mu 
poslal vánoční přání s textem sv. Ignáce „nauč nás, 
Pane, sloužit Ti, jak toho právem zasluhuješ, aby-
chom dávali a nepočítali…“. Vedení nemocnice to 
hodnotilo jako „nepřípustný zásah do soukromí“.

GK 4/2012

14.  června  začala  ve  Vladivostoku  ojedi-
nělá  akce  –  putování  kopie  ikony  Panny  Marie 
Čenstochovské  kolem  světa  na  ochranu  lidského 
života „Od oceánu k oceánu“. Z Vladivostoku pu-
tuje ikona na západ přes Sibiř, Asii a celou Evropu 
až do portugalské Fatimy.

Trasa  povede  přes  23  zemí:  Rusko,  Ukrajina, 
Bělorusko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Česká repub-
lika,  Slovensko,  Maďarsko,  Rumunsko,  Slovin-
sko,  Chorvatsko,  Itálie,  Rakousko,  Lichtenštejn-
sko, Švýcarsko, Německo, Belgie, Velká Británie, 
Irsko, Francie, Španělsko a Portugalsko. Plánovaná 
cesta  měří  18  tisíc  kilometrů.  Na  Narození  Páně 
2012  připutuje  čenstochovská  ikona  do  Fatimy, 
odkud by se na jaře 2013 měla vydat do Spojených 
států a dále do Jižní Ameriky, Afriky a Austrálie.

Do  České  republiky  připutuje  ikona  z  Polska 
v neděli 26.  srpna, kdy církev  slaví  svátek Panny 
Marie  Čenstochovské.  Ikonu  bude  možné  uctít 
v  Ostravě,  v  Olomouci,  v  Koclířově  a  v  Hradci 
Králové, v Praze a v Brně. Z České republiky ikona 
pokračuje ve své pouti na Slovensko.

prolife.cz, 6. 8. 2012
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Prosíme všechny čtenáře našeho časopisu, aby jej zapůjčili také svým přátelům a známým 
 a takto umožnili Neposkvrněné získávat srdce lidí pro Ježíše.
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Rytířstvo NeposkvRNěNé
Hnutí,  jehož  členové  se  snaží  o  obrácení  hříšníků  a  těch,  kdo  ještě  nepoznali  Krista,  zvláště  o  obrácení  nepřátel 
Církve, o jednotu křesťanů a o posvěcení všech pod ochranou a prostřednictvím Neposkvrněné. 

podmíNky:
1. Odevzdat se úplně Neposkvrněné. Stát se nástrojem v Jejích mateřských rukou. 
2. Nosit Zázračnou medailku. 
3. Zapsat se do knihy Rytířstva v sídle kanonicky ustanoveném. 

pRostředky:
1. Denně se modlit střelnou modlitbu k Neposkvrněné: „Ó Maria, bez hříchu počatá, oroduj 

za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kteří se k Tobě neutíkají, a zvláště za nepřátele 
Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.“

2. Využívat pro Neposkvrněnou všechny morálně dobré prostředky, jaké dovoluje stav, podmínky 
a okolnosti. Nejúčinnější prostředky jsou – modlitba, pokání a svědectví křesťanského života. 

3. Doporučuje se šíření zázračné medailky Neposkvrněné.
* * *  Národní centrum MI, Minoritská 1, 602 00 Brno * * *



Putovali jsme k Matce Boží 
Bolestné na Cvilín

Dne 11. 8. 2012 se konala pouť rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata na Cvilín.  
Děkujeme všem, kteří jste se vydali na cestu, přišli a byli s námi.

Foto: G. Heidler, J. Navrátilová, B. Heczko.



Včerejšek ti nepatří. 
Zítřek není jistý... jenom dnešek je tvůj!

Jan Pavel II.

Bratři, dokud máme čas, čiňme dobro!
sv. František z Assisi

Řád minoritů přijímá nové kandidáty

Kontakt: 
P. Bogdan Sikora,  

e-mail: provincialat@minorite.cz,  
web: minorite.cz


