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Raduj se, skrze Tebe se raduje  
se zemí nebe,

raduj se, skrze Tebe  
se s nebem veselí země.
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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 největšímu rozšíření 
blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam vyprosíš 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 ne-

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

Milí čtenáři,
s tímto vánočním číslem Immaculaty Vám ze srdce přeji radost. Tu radost, která zaznívá ve zpěvu 

akathistu, jenž vybízí Pannu Marii, ať se raduje, protože Bůh jí učinil veliké věci a skrze ni i nám. Jeden 
z veršů praví: „Raduj se, skrze Tebe se raduje se zemí nebe, raduj se, skrze Tebe se s nebem veselí země.“ 
Zaznívá zde radost, která byla dána tvorstvu při jeho stvoření. Tato radost měla trvat stále, avšak kvůli 
hříchu prvních lidí byla ztracena. Ale ne navždy. Bůh totiž slíbil spásu a obnovu. Ta nyní přichází. 
Anděl Gabriel pozdravuje Marii slovy, v níchž je obsažena výzva k radosti: „Raduj se!“ Maria – nová 
Eva – pak s pokorou a radostí chválí svého Pána, který se stává jejím Synem – novým Adamem – 
ke spáse lidského pokolení. Hospodin přichází ke svému tvorstvu a obnovuje ho. 

Jak tato obnova bude postupovat, to v okamžiku Ježíšova narození lidé ještě nevědí, ale andělé jim 
už oznamují velikou radost, jež je určena pro všechen lid. Za několik let se potom na kříži ukáže, 
v čem je zdroj té radosti, totiž že Bůh si zamiloval své tvorstvo tak, že dal svého jednorozeného Syna, 
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (srov. J 3,16). Radost tedy pramení z Boží 
lásky a z daru věčného života od Dárce života.

Kéž se tato radost stane i Tvým podílem, milý čtenáři. To bude tehdy, když uvěříš pravdomluvnému 
Bohu a dovolíš mu, aby Tě vedl. Povzbuzením a příkladem ať je Ti Panna Maria, která Bohu věřila 
a Bůh skrze ni učinil veliké věci.

Raduj se, Maria, skrze Tebe radost září, raduj se, skrze Tebe kletba bledne.
Raduj se, povznesení padlého Adama, raduj se, útěcho plačící Evy...

br. Bohdan

První strana obálky: Narození Ježíše v Betlémě, Harvington, Anglie. Foto: Lawrence OP | flickr.com

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné 

Prosinec	 – Za úctu vůči Neposkvrněné a šíření Jejího Rytířstva. 

Leden – Aby bratři minorité (Bratři menší konventuální), spolubratři 
sv. Maxmiliána Kolbeho, kteří nyní zasedají na Generální 
kapitule, uměli odpovědět na výzvy, jež před ně klade Bůh.

Únor – Aby se generální představený bratří minoritů i jeho 
spolupracovníci uměli otevírat Duchu Svatému.
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foto: Gerrit van Honthorst, Klanění pastýřů (1622), Wallraf-Richartz-Museum, Kolín nad Rýnem, Německo

Pastýři u jeslí
(úryvek z mariánského hymnu Akathistos ze 6. stol.)

Pastýři slyšeli anděly opěvovat příchod Krista mezi nás.  
Běželi k Němu jako k Pastýři a divili se, že jako nevinný beránek  
přijímá potravu z Panny na Jejím klíně. Oslavili Ji svým zpěvem:

Raduj se, Matko Beránka a Pastýře, 
raduj se, ohrado rozumných ovcí.

Raduj se, záchrano před nepřáteli, 
raduj se, klíči nebeských bran.

Raduj se, skrze Tebe se raduje se zemí nebe, 
raduj se, skrze Tebe se s nebem veselí země.

Raduj se, jsi věčným hlasem apoštolů, 
raduj se, jsi neporazitelná odvaha všech mučedníků.

Raduj se, Ty veliká oporo víry, 
raduj se, Ty jasné poznání milosti.

Raduj se, skrze Tebe bylo oloupeno peklo, 
raduj se, skrze Tebe jsme se oblékli v milost.

Raduj se, panenská Nevěsto.
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a  čtenáři  časopisu  Immaculata,  srdečně zdraví-
me každého z Vás s radostí, že se s Vámi můžeme 
potkat alespoň na stránkách našeho časopisu.

Od  posledního  vydání  časopisu  jsme  se  mohli 
s některými z Vás setkat osobně. Setkali jsme se se-
strami františkánkami z Grohovy ulice v Brně, které 
nám přislíbily modlitbu na úmysl MI a mnohé z nich 
jsou jako rytířky Neposkvrněné také zapsány. 

Rádi  bychom  se  zmínili,  že  sestřičky  kromě 
jiného  pečují  o  seniory  v  domově  důchodců 
na  Žernůvce  u  Tišnova,  kam  nás  pozvaly,  aby-
chom Maxmiliánovu myšlenku zasvěcení se Panně 
Marii  nabídli  i  obyvatelům  tohoto  domova.  Jsme 
přesvědčeni,  že  staří  a  nemocní  a  jakkoliv  tr-
pící  lidé  mají  velkou  hodnotu  a  v  rukou  velký 
potenciál,  kterým  je  modlitba  a  oběť.  V  příběhu 
o  sv.  Maxmiliánovi,  s  nímž  navštěvujeme  rytíře, 
je  vidět,  jak  lze  vlastní  utrpení  spojit  s  utrpením 
Spasitele, a takto jej proměnit v cenný dar, kterým 

můžeme vyprosit pro ostat-
ní mnoho dobra. Děkujeme 
Vám  všem,  kteří  statečně 
nesete své obtíže a obětuje-
te je také za rozvoj Rytířstva 
i našeho časopisu.

Máme  radost  z  návštěvy 
v Třinci a Českém Těšíně, kde jsme uskutečnili vý-
stavu a promítání o sv. Maxmiliánovi. Mezi tamní-
mi farníky jsme zakusili vstřícné a laskavé přijetí 
a doufáme,  že v brzké době by mohlo vzniknout 
společenství rytířů Neposkvrněné.

Rádi bychom Vás  informovali, že začátkem lis-
topadu  se  konalo  mezinárodní  setkání  Rytířstva 
Neposkvrněné  v  Římě,  kde  jedním  z  důležitých 
témat byla formace členů MI. Uvědomujeme si, že 
toto téma je klíčové i u nás, a hledáme cesty k jeho 
naplnění. Formace obecně má sloužit k prohlubo-
vání víry a křesťanské praxe, tak aby se z nás stali 

Milí Rytíři Neposkvrněné

Promítání v Třinci

Promítání v domově pro seniory na Žernůvce Formační setkání MI v Harmenžích

Mezinárodní setkání MI v Římě
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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 č. 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

! !

duchovně zralí křesťané. Za  tímto účelem  jsme se 
vydali  podívat,  jak  probíhá  formace  v  kolbeov-
ském středisku v Harmenžích v Polsku. Tam bratří 
minorité organizují víkendové rekolekce pro členy 
MI a pak  ještě další  setkání pro vedoucí místních 
skupinek  rytířů  Neposkvrněné.  Tato  setkání  stojí 
na  tom,  že  účastníci  se  na  jedné  straně  vzděláva-
jí díky přednáškám a na druhé straně se učí  tvořit 
vzájemné společenství. V Harmenžích jsme se měli 
možnost  setkat  s  výjimečnými  osobnostmi  i  zažít 
krásu společenství.

Inspirováni  touto  zkušeností  a  podpořeni  rytíři 
z Polska bychom se chtěli pokusit o něco podobné-
ho i u nás. Z Vašich dopisů vyplývá, že o duchovní 
cvičení  byste  měli  zájem.  Doufáme,  že  v  příštím 
čísle  Vám  budeme  moci  nabídnout  nějaký  kon-
krétní  termín.  Prosíme  Vás,  zahrňte  tento  úmysl 
do Vašich osobních modliteb.

Nakonec  Vám  děkujeme  za  zaslané  dotazní-
ky.  Díky  aktualizovaným  adresám,  telefonickým 
a  e-mailovým  údajům  můžeme Vás  flexibilně  in-
formovat  o  připravovaných  akcích.  Budeme  rádi, 
když nám budete i nadále zasílat vyplněný dotaz-
ník –  týká  se  těch, kteří  se dosud neodhodlali  jej 
poslat.  K  dnešnímu  dni  jsme  od Vás  dostali  573 
dotazníků. V  tomto čísle otiskujeme dotazník na-
posledy,  naše  prosba  o  kontaktní  údaje  však  trvá 
stále. Budeme vděčni, když nám změny v kontakt-
ních údajích dáte na vědomí. Nyní, prosíme, vyu-
žijte možnost tištěného dotazníku, potom použijte 
e-mail či klasickou poštu.

V  nynějším  čase  vánočním Vám  ze  srdce  pře-
jeme  radost pastýřů, kteří na výzvu andělů mohli 
jako první přivítat právě zrozeného Spasitele.

br. Bohdan Heczko OFMConv,  
provinční asistent pro MI
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Drazí bratři a sestry, postupujeme  tímto Rokem víry 
a  neseme  si  v  srdci  naději  na  znovuobjevení  radosti 
z  toho,  že  věříme,  a  znovu  se  nadchneme  pro  sdílení 
pravd  víry  se  všemi  lidmi. Tyto  pravdy  nejsou  jenom 
jakýmsi sdělením o Bohu, exkluzivní informací o Něm. 
Vyjadřují totiž událost setkání Boha s lidmi, spásonos-
né a osvobozující setkání, které uskutečňuje ty nejhlubší 
touhy člověka, jeho aspirace po pokoji, bratrství a lásce. 
Víra pomáhá objevovat, že toto setkání s Bohem zhod-
nocuje,  zdokonaluje  a  povznáší  vše,  co  je  v  člověku 
pravé, dobré a krásné. Dochází k tomu tak, že zatímco 
se Bůh zjevuje a dává poznat, člověk se dozvídá, kdo je 
Bůh, a Jeho poznáním objevuje sebe samého, svůj vlast-
ní původ, velikost i důstojnost lidského života.

Víra skýtá autentické vědění o Bohu, které zapojuje 
celého člověka: je to „vědění“, tzn. poznání, které dává 
chuť  k  životu,  novou  příchuť  existence,  radost  z  bytí 
na světě. Víra se vyjadřuje darováním sebe sama dru-
hým  v  bratrství,  které  vytváří  vzájemnost,  schopnost 
mít  rád  a  přemáhat  osamocenost  vedoucí  k  smutku. 
Toto  poznání  Boha  skrze  víru  však  není  jenom  inte-
lektuální, ale vitální.  Je  to poznání Boha-Lásky, díky 
samotné Jeho lásce. Boží láska umožňuje vidět, otevírá 
oči,  dává  poznat  celou  skutečnost  a  přesahuje  nebla-
hé  perspektivy  individualismu  a  subjektivismu,  které 
dezorientují  lidské  svědomí.  Poznání  Boha  je  tedy 
zkušenost víry a zároveň v sobě zahrnuje intelektuál-
ní a mravní putování. V hloubi se nás dotýká přítom-
nost  Ježíšova Ducha  a  překonáváme horizonty  svých 
egoismů  a  otevíráme  se  opravdovým  existenciálním 
hodnotám.

V této dnešní katechezi bych se rád pozastavil u ro-
zumnosti  víry v Boha. Katolická  tradice hned  zpočát-
ku odmítla  takzvaný  fideismus,  což  je vůle věřit  proti 
rozumu. Credo quia absurdum  (věřím, poněvadž  je  to 
absurdní)  není  formulace,  která  by  interpretovala  ka-
tolickou víru. Bůh totiž není absurdní,  třebaže je mys-
tériem. Tajemství samo není  iracionální, ale překypuje 
smyslem,  významem  i  pravdou.  Pokud  rozum  nazírá 
tajemství a vidí tmu, není tomu tak proto, že by tajem-
ství neobsahovalo světlo, ale spíše proto, že jej obsahuje 

Věřit je rozumné
Katecheze Benedikta XVI. na gen. audienci,  
aula Pavla VI., 21. 11. 2012

příliš mnoho. Stejně tak, jako když člověk ob-
rátí  svůj  zrak  přímo  do  slunce  a  uzří  pouze 
tmu. Kdo by však tvrdil, že slunce nesvítí nebo 
že není  zdrojem  světla? Víra  umožňuje  hledět 
do „slunce“, k Bohu.  Je akceptací  Jeho zjeve-
ní  v  dějinách  a  opravdu  se  jí  dostává  jakoby 
veškeré záře Božího tajemství, uznává-li velký 
zázrak, že se totiž Bůh přiblížil člověku, nabídl 
se jeho schopnosti poznat, přizpůsobil se stvo-
řenému  omezení  lidského  rozumu  (srov.  Dei 
Verbum, 13). Zároveň Bůh svojí milostí osvěcu-
je rozum a otevírá mu nové, nezměrné a neko-
nečné horizonty. Víra je proto podnětem k ne-
ustálému  hledání,  ustavičnému  nezaostávání 
a nespokojování se s nevyčerpatelným objevo-
váním pravdy a skutečnosti. Falešným je před-
sudek jistých moderních myslitelů, podle nichž 
je  lidský rozum blokován věroučnými dogma-
ty. Přesný opak  je pravdou,  jak dokázali  velcí 
myslitelé katolické tradice. Svatý Augustin před 
svým  obrácením  hledá  se  značným  znepoko-
jením  pravdu  za  pomoci  všech  možných  filo-
sofií  a  všechny  je  shledává  nedostatečnými. 
Jeho úmorné racionální bádání je smysluplnou 
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pedagogií  pro  setkání  s  Kristovou  Pravdou.  Když 
říká:  „Rozuměj,  abys  uvěřil,  a  věř,  abys  rozuměl“ 
(Sermo 43,9),  jako by podával svou vlastní životní 
zkušenost. Tváří v  tvář Božímu Zjevení  si  intelekt 
a víra nejsou cizí nebo protichůdné, nýbrž součas-
ně podmiňují porozumění Jeho smyslu, aby přijaly 
Jeho autentické sdělení a vstoupily  tak na práh  ta-
jemství.  Svatý Augustin  je  spolu  s  mnoha  dalšími 
křesťanskými  autory  svědkem  víry,  která  se  usku-
tečňuje  rozumem,  který  myslí  a  vybízí  k  přemýš-
lení.  V  těchto  šlépějích  jde  svatý  Anselm,  který 
ve svém Proslogion  říká, že katolická víra  je fides 
quaerens intellectum  (víra  hledající  porozumění), 
a  že  tedy hledání porozumění  je vnitřním úkonem 
víry.  A  především  svatý  Tomáš  Akvinský,  zdatný 
představitel této tradice, se konfrontuje s rozumem 
filozofů  a  ukazuje,  kolik  nové  a  plodné  racionální 
vitality se dostává lidskému myšlení, je-li naroubo-
váno na principy a pravdy křesťanské víry.

Katolická víra je tedy rozumná a sytí také důvě-
ru v lidský rozum. První vatikánský koncil v dog-
matické  konstituci  Dei Filius  prohlásil,  že  rozum 
je  s  to  poznat  s  jistotou  existenci  Boha  prostřed-
nictvím  stvoření,  avšak  jedině  víra  může  svět-
lem  milosti  poznat  „snadno,  s  absolutní  jistotou 
a bez omylu“ (DS 3005) pravdy týkající se Boha. 
Poznání víry však nestojí proti zdravému rozumu. 
Blahoslavený papež Jan Pavel II. ve své encyklice 
Fides et ratio  tvrdí následující: „Lidský rozum se 
tedy souhlasem s obsahem víry neruší ani neumen-
šuje; k pravdám víry se dospívá v každém případě 
svobodným rozhodnutím a vědomě“ (č. 43). V ne-
odolatelné  touze  po  pravdě  je  harmonický  vztah 
víry a rozumu jedinou správnou cestou, která vede 
k Bohu a k naplnění této touhy.

Tato  nauka  je  snadno  rozpoznatelná  v  celém 
Novém  zákoně.  Svatý  Pavel  píše  korintským  křes-
ťanům  a  tvrdí:  „Židé  si  přejí  zázraky,  Řekové  zase 
hledají  moudrost,  ale  my  kážeme  Krista  ukřižova-
ného. Židy  to uráží a pohané  to pokládají za hlou-
post“  (1 Kor  1,22-23).  Bůh  totiž  spasil  svět  nikoli 
výkonem moci,  nýbrž ponížením  svého  jednoroze-
ného  Syna.  Podle  lidských  parametrů  se  tento  ne-
obvyklý  způsob  Božího  jednání  příčí  požadavkům 
řecké  moudrosti.  Přece  však  má  Kristův  kříž  svůj 
důvod, který svatý Pavel nazývá: ho logos tou stau-
rou,  „nauka o kříži“ (1 Kor 1,18) (v českém katolic-
kém překladu – pozn. překl.). Termín logos znamená 

slovo  a  zároveň  rozum,  a  jakožto  slovo  vyjadřuje 
verbálně  to, co vypracoval  rozum. Pavel  tedy spat-
řuje v kříži událost nikoli  iracionální, nýbrž  spáso-
nosnou skutečnost, která má svoji vlastní rozumnost 
rozpoznatelnou světlem víry. Zároveň má tolik důvě-
ry v lidský rozum, že se až podivuje nad skutečnos-
tí, že mnozí, ačkoli vidí díla, která Bůh uskutečnil, 
vzpírají  se  uvěřit  v  Něho. V  listě Římanům  praví: 
„Co  je  totiž  u  něho  neviditelné  –  jeho  věčná  moc 
a jeho božské bytí – to je možné už od počátku světa 
poznat  světlem  rozumu  z  toho,  co  stvořil“  (1,20). 
Stejně tak svatý Petr nabádá křesťany v diaspoře, aby 
„měli v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu 
a byli stále připraveni obhájit se před každým, kdo 
se ptá po důvodech jejich naděje“ (srov. 1 Petr 3,15). 
V atmosféře pronásledování a mocného nároku do-
svědčovat víru je po věřících požadováno, aby hájili 
svoji oddanost slovu evangelia podloženými důvody 
a podávali tak důvody svojí naděje.

Na těchto předpokladech plodného spojení mezi 
rozuměním  a  vírou  se  zakládá  také  řádný  vztah 
mezi vědou a vírou. Vědecké bádání přivádí k po-
znání  stále nových pravd o člověku a kosmu,  jak 
víme.  Opravdové  blaho  lidstva,  dostupné  vírou, 
otevírá  horizont,  ve  kterém  se  má  jeho  objevné 
putování  ubírat.  Je  proto  zapotřebí  povzbudit  na-
příklad výzkum postavený do služeb života a smě-
řující  k  odstraňování  nemocí.  Důležitá  jsou  také 
bádání  vedoucí  k  objevování  záhad  naší  planety 
a  vesmíru  spolu  s  vědomím,  že  člověk  je  vrcho-
lem  stvoření  nikoli  proto,  aby  jej  nesmyslně  vy-
kořisťoval,  ale  aby  jej  střežil  a  učinil  obyvatel-
ným. Reálně žitá víra tak nevstupuje do konfliktu 
s  vědou,  spíše  s  ní  spolupracuje,  nabízí  zásadní 
kritéria k prosazování dobra všech a žádá zřeknutí 
se pouze  takových pokusů, které protiřečí původ-
nímu Božímu plánu a mohou mít následky, jež se 
obracejí  proti  samotnému  člověku.  Také  proto  je 
rozumné věřit.  Je-li věda cenným spojencem víry 
při chápání Božího plánu ve světě, umožňuje zase 
víra vědeckému pokroku, aby se rozvíjel vždycky 
pro dobro a pro pravdu člověka a zachovával věr-
nost tomuto plánu.

Pro člověka je tedy rozhodující otevřít se víře, po-
znat Boha a Jeho plán spásy v Ježíši Kristu. V evan-
geliu se započal nový humanismus, autentická „gra-
matika“ lidství a celé reality. Katechismus katolické 
církve  uvádí:  „Boží  pravda,  to  je  jeho  moudrost, 
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kterou  řídí  celý  řád  stvoření  a  vládne  nad  světem. 
Bůh, který sám ‚učinil nebe i zemi‘ (Žl 115,15), sám 
může  též dát pravé poznání všech stvořených věcí 
ve vztahu k němu.“ (KKC, 216).

Doufejme  tedy,  že  naše  snaha  o  evangelizaci 
pomůže  znovu  učinit  evangelium  středem  života 
mnoha mužům a ženám naší doby. A modleme se, 
aby všichni nalezli v Kristu smysl života a základ 
pravé  svobody.  Bez  Boha  totiž  člověk  ztrácí  sám 

sebe. Svědectví těch, kteří nás předešli a odevzdali 
své  životy  evangeliu,  jsou  toho  trvalým  potvrze-
ním.  Je  rozumné  věřit,  ve  hře  je  naše  existence. 
Stojí  za  to,  dát  se Kristu,  jedině On nasytí  touhu 
po pravdě a dobru, která koření v duši každého člo-
věka: nyní v pomíjivosti času a v den, který nemá 
konce, v blažené věčnosti.

přeložil Milan Glaser  
Česká sekce Vatikánského rozhlasu

Z Katechismu katolické církve
 ❍ Bůh se z lásky zjevil a daroval člověku. Nabízí tak definitivní a vyčerpávající odpověď na otáz-
ky člověka týkající se smyslu a cíle jeho života.

 ❍ Bůh se zjevil člověku tím, že mu postupně činy i slovy zjevoval své tajemství.
 ❍ Bůh kromě svědectví, které vydává sám o sobě ve stvořených věcech, zjevil sebe i našim pra-
rodičům. Mluvil k nim; po pádu jim přislíbil spásu a nabídl svou úmluvu.

 ❍ Bůh uzavřel s Noemem věčnou úmluvu, je to úmluva mezi Bohem a všemi živými bytostmi. 
Ta bude platit, pokud bude trvat svět.

 ❍ Bůh vyvolil Abraháma a uzavřel s ním a jeho potomstvem úmluvu. Utvořil z něho svůj lid, 
jemuž zjevil skrze Mojžíše svůj zákon. Tento lid připravoval skrze proroky, aby přijal spásu 
určenou všemu lidstvu.

 ❍ Bůh se plně zjevil tím, že poslal svého vlastního Syna, v němž navždy ustanovil svou úmluvu. 
Syn je definitivním Slovem Otce, takže po něm už nebude žádné jiné zjevení. 

(KKC 68-73)

 ❍ Víra je osobní přilnutí celého člověka k Bohu, který se zjevuje. Vyžaduje, aby člověk rozumem 
i vůlí přijal zjevení, které Bůh uskutečnil svými činy i svými slovy.

 ❍ „Věřit“ se proto vztahuje ke dvěma věcem: k osobě a k pravdě; k pravdě pro důvěru, kterou 
má člověk k osobě, jež ji dosvědčuje.

 ❍ Nesmíme věřit v nikoho jiného než jen v Boha, totiž Otce, Syna a Ducha svatého.
 ❍ Víra je nadpřirozený Boží dar. Člověk potřebuje vnitřní pomoc Ducha Svatého, aby věřil.
 ❍ „Věřit“ je lidský úkon, vědomý a dobrovolný, který plně odpovídá důstojnosti lidské osoby.
 ❍ „Věřit“ je církevní úkon. Víra církve předchází, rodí, udržuje a živí naši víru. Církev je Matka 
všech věřících. „Nikdo nemůže mít Boha Otcem, není-li jeho matkou církev.“

 ❍ „Věříme všemu, co je obsaženo v Božím slově, psaném nebo předávaném, a co církev před-
kládá jako Boží zjevení.“

 ❍ Víra je ke spáse nezbytná. Sám Pán to tvrdí: „Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spasen; kdo však 
neuvěří, bude odsouzen“ (Mk 16,16).

 ❍ „Vírou předem vychutnáváme poznání, které nás učiní blaženými v budoucím životě.“
(KKC 176-184)
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Pocházel  ze vznešené  řecké  rodiny v Kapadocii v Malé Asii, 
kde se narodil kolem r. 330. Jeho rodina byla hluboce křesťanská. 
Starobylá křesťanská tradice zná „tři velké Kapadočany“: sv. Basila 
Velikého, sv. Řehoře Naziánského a sv. Řehoře Nysského.  

Basil  již  v  mládí  zatoužil  po  poustevnickém  životě.  Prošel 
celou Sýrií, Palestinou a Egyptem, aby poznal jednotlivé pous-
tevníky  a  jejich  osady.  Zároveň  se  však  intenzivně  zabýval 
myšlenkou  společného  života  poustevníků,  aby  nežil  každý 
izolovaně,  ale  aby vytvářeli komunity. Tak vznikl první  ideál 
mnišského života.

Basil  shromáždil  kolem  sebe  stejně  smýšlející  mladé  muže 
a na poušti u pobřeží Černého moře založil kolem r. 360 první 
klášter. Sepsal pro něj svou řeholi, která dodnes nese název „ba-
siliánská“.  Dosud  existuje  ve  východních  církvích,  řeckokato-
lické i pravoslavné. Jeho matka Emmelia spolu se svojí sestrou 
sv. Makrinou založily dle Basilovy řehole ženskou větev řádu. 

Basil,  podobně  jako  později  sv.  Benedikt,  dokázal  harmo-
nicky  spojit  ve  své  řeholi  kontemplativní  a  aktivní  složku. 
Modlitba a meditace  tvoří kostru basiliánské  řehole, basilián-
ští mniši se také na výzvu představeného uchylovali na nějaký 
čas na poušť do úplné samoty, kde rozjímali o pravdách víry. 
Zároveň  se  ale  věnovali  i  charitativní  práci,  Basil  ze  svých 
finančních  prostředků,  které  zdědil  po  rodičích,  zřídil  první 
nemocnici  světa,  tzv.  hospital,  poskytující  bezplatné  ošetření 
a  léčení  všem  potřebným.  Jeho  příkladu  následovalo  mnoho 
zámožných křesťanů a biskupů té doby, takže hospitaly rostly 
jako houby po dešti. 

Basil  si  velmi  rychle  získal  vážnost  a  úctu,  proto  biskup 
z Kapadocie Eusebios z Cesareje se rozhodl jmenovat ho svým 
nástupcem. R. 364 odchází proto ze svého kláštera, aby přijal 
kněžské svěcení. Po Eusebiově smrti r. 370 se stává kapadoc-
kým biskupem. 

Basil vytyčil ve své biskupské službě tři ústřední témata: li-
turgii, charitu a potírání bludů. Osobně sestavil řeckou východ-
ní liturgii, nazvanou po něm „basiliánskou“, již potom upravil 
sv.  Jan  Zlatoústý. Ta  je  dodnes  sloužena  řeckokatolíky  i  pra-
voslavnými.  Budoval  charitativní  ústavy  nejrůznějšího  druhu 
a obětavě se věnoval pomoci chudým a nemocným. Horlivě též 
pečoval o náboženské vzdělání lidu a potíral zejména ariánský 

„Ježíši, naděje kajících, jak jsi dobrý k těm, kteří Tě vzý-
vají!  Jak  jsi  dobrý  k  těm,  kteří Tě  hledají!  Buď,  ó  Ježíši, 
naší radostí, Ty, který jsi naší budoucí odměnou. Kéž naše 
sláva je v Tobě, který trváš po věky věků. Amen.“

Abbé Gaston Courtois

Obránce víry sv. Basil Veliký

blud, který byl hojně rozšířen. Ariáni 
popírali božství Kristovo. 

R.  372  navštívil  Kapadocii  císař 
Valens,  který  byl  ariánem.  Většina 
biskupů tehdejší Římské říše z obavy 
před pronásledováním přijala arianis-
mus nebo zaujala vůči němu alespoň 
smířlivý postoj. Basil nikoliv. Císař se 
to dozvěděl a vyzval  jej, aby odpadl 
od katolické víry. Ten odmítl. Valens 
mu začal vyhrožovat zabavením ma-
jetku, mučením a vyhnanstvím, Basil 
však neohroženě odpověděl: „Hrozíš 
mi  zabavením  majetku?  Já  nic  ne-
vlastním. Hrozíš mi vyhnanstvím? Já 
jsem  všude  doma.  Hrozíš  mi  muče-
ním a smrtí? Smrt je mi vítaná, proto-
že mne přivede rychle k Bohu.“ Císař 
udiven prohlásil, že takto s ním dosud 
ještě nikdo nemluvil. Basil na to řekl: 
„To  proto,  poněvadž  jsi  ještě  nikdy 
nehovořil  s  opravdovým  katolickým 
biskupem.“

Basil  zemřel  r.  379,  církev  slaví 
jeho  svátek  2.  ledna  jako  biskupa 
a Učitele.  

Ralf Oppermann,  
Kirchliche Umschau 6/2012, překl. -kb- 
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„Nejde o to, že bych chtěl snižovat úctu prokazovanou naší 
Blahoslavené Matce,“ říká Alfons Maxmiliánovi, „ale zdá se 
mi, že pokud věnujeme pozornost Panně Marii, jsme v nebez-
pečí, že budeme snižovat roli Krista jako našeho Spasitele.“

„Vůbec ne, bratře,“ odpověděl Maxmilián. „Pokud uctí-
váme Marii, uctíváme Krista. Jak bychom mohli projevo-
vat úctu Marii, Matce našeho Pána, aniž bychom současně 
nevzdávali poctu jejímu Synu?“

„Samozřejmě,  to  je  pravda,“  odpověděl  Alfons.  „Ale 
když  se  podíváš  na  naši  duchovní  praxi  a  naši  modlitbu, 
mám pocit, že uctívání Panny Marie zabírá mnohem více 
naší pozornosti, než meditace směřovaná k Ježíši.“

Maxmilián odpověděl: „Alfonsi, Alfonsi! Jak to, že nevidíš, 
že  vždy,  když  vyvyšujeme  Marii,  vyvyšujeme  také  Krista? 
Matka a Syn nesoupeří o naši pozornost a oddanost. Náš kláš-
ter Niepokalanów je pojmenován podle Mariina  jedinečného 
vztahu  s  Trojicí.  Kdykoliv  uctíváme  Otce,  neuctíváme  sou-
časně také Syna a Ducha Svatého? Kdykoliv uctíváme Otce, 
neuctíváme současně také první a třetí Osobu Božské Trojice? 
Kdykoliv vzdáváme úctu Marii, vzdáváme jí úctu jako Matce 
Boží, neboť ona je nástrojem, který si Bůh vyvolil, aby vtělil 
své Slovo. Role Matky Boží odlišuje Marii od všech ostatních 
lidí. Duch Svatý je  jejím snoubencem. Její důvěrné a nepro-
niknutelné  společenství  s Trojicí  ji  činí hodnou našeho uctí-
vání. A toto uctívání nás vede do užšího společenství s jejím 
synem. Nikdy nevzdáváme Ježíši více úcty, než když uctíváme 
jeho Matku. A my ji uctíváme jedině a pouze proto, abychom 
vzdali ještě dokonalejší úctu jemu. Obracíme se k Marii pouze 
jako k cestě, která vede k našemu vytouženému cíli – k Ježíši, 
jejímu  Synu.  Je  třeba,  aby  sis  přečetl,  co  napsal  Ludvík 
z Montfortu. Poukázal na to, že bychom měli být zcela oddáni 
Marii a že bychom měli být schopni říkat s vroucností celé-
ho svého srdce ‚totus tuus – celý tvůj‘. Ludvík Maria napsal: 

Mnoho katolíků i nekatolíků si klade otázku, zda úcta 
k Marii neodvádí pozornost od jejího syna Ježíše. Rozhovor 
uvedený níže se odehrál mezi sv. Maxmiliánem Kolbem 
a jeho bratrem Alfonsem Kolbem, který také vstoupil 
do řádu minoritů a působil ve stejném klášteře v Polsku.

‚Pokud nás oddanost Marii odvádí od Ježíše, 
je  třeba  takovou  oddanost  zavrhnout  jako 
ďábelské  pokušení.‘  Trval  na  tom,  že  ‚Syn 
Boží se stal člověkem pro naši spásu, avšak 
pouze v Marii a skrze Marii.‘ Proto nás její 
uctívání  neodvádí  od  Krista,  ale  spíše  nás 
vede k hlubšímu společenství se Spasitelem. 
Tím, že se dáváme Ježíši skrze Mariiny ruce, 
napodobujeme  Boha  Otce,  který  nám  dal 
svého  Syna  jen  skrze  Marii,  a  který  nám 
daroval své milosti  jedině skrze Marii. Bůh 
shromáždil  vody  země  a  nazval  je  mořem. 
Završení Svých milostí nazval Marií. Skrze 
Blahoslavenou Pannu přišel Kristus na svět 
a pouze skrze ni musí vládnout světu. Přečti 
si dílo Ludvíka z Montfortu a začneš si více 
vážit Naší Paní. Svatý Otec Lev XIII.  řekl: 
‚Jako  přišla  milost  a  pravda  skrze  Ježíše 
Krista, a proto nikdo nepřichází k Otci, než 
skrze Syna,  tak nikdo nepřichází ke Kristu, 
než skrze Marii.‘“

Claude R. Foster

Odvádí úcta k Panně Marii  
pozornost od Syna Božího?

„Maria je Matkou Boha, a proto obdržela nekonečnou důstojnost. Bůh by mohl stvořit svět větší, 
mohl by větší nebe zbudovat, ale větší matku než Matku Boha k existenci povolat nemůže.“

Conradus de Saxonia: Speculum Beatae Mariae Virginis
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I. Panna Maria počala z Ducha Svatého
Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! 

Pán s tebou!“ Když to uslyšela, ulekla se a uvažovala, 
co  má  tento  pozdrav  znamenat.  Anděl  jí  řekl: 
„Neboj se, Maria, neboť  jsi nalezla milost u Boha. 
Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude 
veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh 
mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad 
Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude 
mít konce.“ (Lk 1,28-33).

Modleme se: Pane  Ježíši,  Synu  Nejvyššího, 
velebíme  tě  za  to,  jak  obdivuhodně  jsi  vstoupil 
do  života  svaté  Panny.  Prosíme  tě,  vstupuj 
do  našeho  života,  kraluj  nad  ním  a  naplňuj  ho 
svými milostmi.

II. Panna Maria navštívila Alžbětu
Jakmile  Alžběta  uslyšela  Mariin  pozdrav,  dítě 

se  radostně  pohnulo  v  jejím  lůně.  Alžběta  byla 
naplněna  Duchem  Svatým  a  zvolala  mocným 
hlasem: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný 
plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka 
mého  Pána  přišla  ke  mně? Vždyť  jakmile  zazněl 
tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně 
pohnulo  v  mém  lůně!  Blahoslavená,  která  jsi 
uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ 
(Lk 1,41-45).

Modleme se: Pane Ježíši, jak jásala srdce těchto 
dvou  žen,  které  Bůh  učinil  matkami.  Velebím  tě 
za to, že vkládáš do našich srdcí odvahu přijmout 
nový život, odvahu přijmout tvou výzvu.

III. Panna Maria porodila Ježíše v Betlémě
Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. 

A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho 
do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním 
útulku nebylo pro ně místo. (Lk 2,6-7).

Modleme se: Pane Ježíši, kdo by si byl pomyslel, 
že  ty,  Spasitel,  se  narodíš  v  tak  mizerných 
podmínkách.  Velebím  tě,  Pane,  za  jednoduchost 
a skromnost, které nás učíš od svého narození.

IV. Panna Maria obětovala Ježíše v chrámě
Tehdy žil v  Jeruzalémě  jeden člověk,  jmenoval 

se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, 
očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch Svatý. 
Od  Ducha  Svatého  mu  bylo  zjeveno,  že  neuzří 
smrt,  dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí 
Ducha  Svatého  přišel  do  chrámu,  právě  když 
rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co 
bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náruče 
a velebil Boha.“ (srov. Lk 2,25-28).

Modleme se: Pane Ježíši, jak úžasným způsobem 
se  ujímáš  těch,  kdo  žijí  zbožně  a  spravedlivě. 
Velebím tě za tuto čistou radost, kterou odměňuješ 
statečné lidí, kteří se varují jakékoliv nepravosti.

V. Panna Maria nalezla Ježíše v chrámě
Po  třech  dnech  ho  našli  v  chrámě,  jak  sedí 

uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. 
Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad  jeho chápavostí 
a nad jeho odpověďmi. Když ho rodiče uviděli, celí 
se zarazili  a  jeho matka mu  řekla: „Dítě, proč  jsi 
nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí 
hledali!“  Odpověděl  jim:  „Proč  jste  mě  hledali? 
Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého 
Otce?“ (Lk 2,46-50).

Modleme se: Pane  Ježíši,  ty  vždycky  konáš 
podle vůle svého nebeského Otce, ale my to často 
nechápeme.  Proto  nejednou,  když  se  tě  snažíme 
následovat,  jedni  žasnou  a  druzí  jsou  šokováni. 
Velebím  tě  za  to,  že  nás  tak  mocně  posiluješ 
ve  věrném  plnění  tvé  vůle  i  tehdy,  když  nás  naši 
nejbližší nechápou. 

Růžencová rozjímání s citáty z evangelia
V mnoha zjeveních nás Panna Maria vybízí k modlitbě růžence. Svatý otec Jan Pavel II. říká: „Modlitba 

růžence, svou povahou mariánská, je nicméně modlitbou plynoucí ze srdce orientovaného ke Kristu. 
Svými střídmými prostředky vyjadřuje hloubku celého křesťanského poselství a je téměř jejich shrnutím. 
Zaznívá zde Mariina modlitba, její ustavičné Magnificat za dílo spasitelného vtělení, jež mělo počátek 
v jejím panenském lůně. Křesťanský lid se tak vydává do školy Mariiny, v níž je přiveden ke kontemplaci 
krásy Kristovy tváře a zakoušení hlubin jeho lásky.“

Nabízíme rozjímání k radostnému růženci, které sestavil o. Martin Kollár OFMConv. 
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Narodenie  Božieho  Syna  ako  malého  bezbran-
ného  dieťatka  je  udalosťou,  ktorá  kresťanov  všet-
kých generácií napĺňa dojatím a pobáda k zamysle-
niu sa nad nádherou Božích ciest, ktorými Stvoriteľ 
k sebe privádza svoje stvorenie. Úcta k tajomstvu 
vtelenia v sebe prirodzene zahŕňa aj úctu ku všet-
kému, čo je s týmto historickým faktom spojené.

Nie div, že už od počiatku sa zvlášť uctievaným 
miestom    kresťanstva  stala  betlehemská  jaskyňa, 
práve  v  ktorej  podľa  tradície  prišiel  na  svet  dlho 
očakávaný Mesiáš, Ježiš Kristus. Už v 4. storočiu 
sv. Helena, matka  cisára Konštantína,  dala posta-
viť nad jaskyňou narodenia Pána baziliku. Tá bola 
okolo  r.  540  na  príkaz  cisára  Justiniána  oprave-
ná  a  v  podstate  vo  svojej  pôvodnej  podobe  stojí 
dodnes  a  je  tak  očitým  svedkom  zástupov  pútni-
kov, ktorí tu aj napriek mnohým ťažkostiam po stá-
ročia prichádzajú.  Aj motívy jasličiek na mnohých 
rímskych  sarkofágoch  zo  4.  a  5.  storočia  svedčia 
o úcte k  tajomstvu vtelenia u kresťanov už od pr-
vých storočí. Od 6. storočia si vo zvláštnej kapln-
ke baziliky Panny Márie Väčšej v Ríme kresťania 
uctievali  jasličky,  o  ktorých  boli  presvedčení,  že 
sú autentické. 

Avšak  skutočný  rozkvet  úcty  k  betlehem-
ským  jasličkám  nastal  až  v  XIII.  storočí  vďaka  
sv. Františkovi a jeho fascinácii nad pokorou Pána, 
ktorá sa prejavila nielen v tom, že ako Boh sa upo-
nížil  a  prijal  na  seba  ľudskú  prirodzenosť,  no  čo 
viac, narodil sa v tak úbohých podmienkach, keďže 
sa  preňho  nenašlo  miesto  v  hostinci.  Františkovi 
bolo  dopriate,  že  mohol  navštíviť  Svätú  zem 
a  pravdepodobne  navštívil  aj  baziliku  Narodenia 
Pána. Túžil, aby každý človek, hľadiac na chudobu 
betlehemskej  maštale,  mohol  celým  svojim  srd-
com, celou svoju dušou, mysľou i telom pocítiť po-
svätnosť  chvíle príchodu Spasiteľa na  zem. Veľmi 
dobre vedel, že Boh si za zvyčaj vyberá  to, čo  je 
skromné a nenápadné, aby sa o to výraznejšie pre-
javila jeho neobmedzená moc. 

Z opisu br. Tomáša z Celano, Františkovho sú-
časníka, sa dozvedáme, že sv. František v r. 1223 
(tri roky pred svojou smrťou), 15 dní pred sviatkom 
Narodenia Pána požiadal istého šľachtica Jána, aby 
pripravil na vrchu Greccio drevené jasličky, ku kto-
rým mal priviazať vola, osla a postaviť oltár, na kto-
rom sa v noci narodenia bude slúžiť sv. omša. Dal 
zvolať mnohých bratov a  ľudí zo širokého okolia, 

O tradícii betlehemských  
jasiel

foto: bB
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aby  spoločne  oslávili  príchod  Pána.  Sv.  omšu 
slúžil  jeden  z  kňazov  a  sv.  František,  ktorý  bol 
diakonom,  spieval  evanjelium  a  potom  s  veľkým 
zápalom  ducha  hovoril  o  narodení  chudobného 
kráľa  v  malom  mestečku  Betleheme.  Často  keď 
chcel Krista nazvať „Ježiš“, nazýval ho „Dieťatko 
z  Betlehema“.  Dojatie  z  tejto  slávnosti  bolo  tak 
veľké, že seno z jasiel si ľudia  s veľkou úctou od-
ložili a dávali ho chorým zvieratám, ktoré po zje-
dení  kúska  tohto  sena  boli  uzdravené.  Údajne  aj 
ženy, ktoré trpeli na ťažký a dlhý pôrod, keď si ľahli 
na  kúsok  tohto  sena,  rodili  ľahko.  Neprekvapuje 
nás preto, že na mieste, kde stáli jasle, bol čoskoro 
postavený  kostol. Tento  Františkov  prejav  nábož-
nosti  bol  jeho  spolubratom  veľmi  blízky,  pretože 
František  im  vždy  vštepoval  do  sŕdc  ani  nie  tak 
túžbu po vedomostiach, či náboženskom vzdelaní, 
čo  skôr  po  osobnom  prežívaní  prítomnosti  Krista 
v  každodennom  živote.  Nadšenie  bratov  i  ostat-
ných  ľudí  z  takto  prežitej  oslavy  tajomstva  betle-
hemskej  noci  sa  rýchlo  šírilo  nielen  v  Taliansku, 
ale aj všade tam, kde prichádzali bratia. 

Keďže  Panna  Mária  putovala  do  Betlehema 
v požehnanom stave,  je veľmi pravdepodobné, že 
šla  na  oslíkovi,  čo  bol  v  tých  časoch  bežný  do-
pravný prostriedok aj u chudobných ľudí. Tým, že 
František dal k jasliam priviazať vola a osla, betle-
hemská jaskyňa nadobudla skôr charakter maštale, 
a  táto  tradícia  bola  všeobecne  prijatá.  Betlehemy 
sa stavali na námestiach  i v kostoloch a postupne 
boli  obohacované  aj  o  iné  postavy  z  evanjelií  – 
predovšetkým o pastierov a mudrcov, resp. kráľov. 
Neskôr k nim pribúdali aj predstavitelia toho-kto-
rého  národa,  rôzne  stavy  a  cechy,  aby  tak  preja-
vili  svoju  vieru  a  úctu  k  Dieťatku  z  Betlehema. 
Pravdepodobne  až  od  18.  stor.  po  zavedení  refo-
riem  cisára  Jozefa  II.,  ktorý  v  Rakúsko-Uhorsku 
zakázal predstavovanie betlehemov v kostoloch, si 
ich ľudia začali robiť aj v doma. 

Doprajme  si  počas  vianočných  sviatkov  čas 
na  modlitbu  pri  betlehemských  jasličkách  a  kon-
templáciu Božej  lásky, ktorá nám dala svojho mi-
lovaného Syna, dovoľme, aby Božia milosť vstúpila 
aj do nášho srdca a do našich príbytkov, aby sa aj 
v nás uskutočnila  túžba sv. Františka po  tom, aby 
každý človek, ba celé stvorenie s radosťou a nadše-
ním vítalo svojho Spasiteľa, darcu pokoja. František 
chcel,  aby  sa  v  tento  deň  rozsypávalo  po  cestách 

zrno,  aby  aj  nebeské  vtáky  mali  v  tento  deň  hoj-
nosť pokrmu. Doprajme teda aj my našim blížnym 
a i všetkému, čo je okolo nás, aby mohli pocítiť pre-
bývanie milosrdnej lásky v našich dušiach.

Martin Kollár OFMConv

Raduj se,  
Matko věčné Hvězdy
Mudrci spatřili hvězdu k Bohu směřující 
a šli za její září. Bezpečně jim svítila 
při hledání Mocného, Pána. Když došli 
k nedosažitelnému Bohu, radostně zvolali: 
Aleluja!

S údivem hleděli synové Chaldeje 
na Stvořitele člověka v mateřském náručí. 
Pozna li v Něm Pána, i když měl podobu 
služeb níka. Ochotně Mu odevzdali dary 
a takto Matku oslovili:

Raduj se, Matko věčné Hvězdy, 
raduj se, záře tajemného dne.

Raduj se, Tys zhasla světlo klamu, 
raduj se, Tys osvítila cestu k Trojjedinému Bohu.

Raduj se, Ty jsi svrhla tyrana z trůnu, 
raduj se, dalas nám Krista, laskavého Pána.

Raduj se, osvobodila jsi nás z krutého zakletí, 
raduj se, obrátila jsi nás od nečistých skutků.

Raduj se, Tys uhasila pověrčivý kult ohně, 
raduj se, Tys zhasla plameny vášní ničivých.

Raduj se, Ty, jež nás vedeš k čistotě, 
raduj se, radosti lidského rodu.

Raduj se, panenská Nevěsto.

Na zpáteční cestě se stali mudrci Božími 
kazateli. Naplnili Tvé proroctví, Kriste, 
a všem hlásali Tebe navzdory pošetilému 
Herodovi, který nedokázal zpívat Aleluja!

(úryvek z mariánského hymnu  
Akathistos ze 6. stol.)



12 	 IMMACULATA	 č.		124	(6/2012)	

(1. díl)
V Římě již několik let probíhá kanonizační proces pa-

peže Pia XII., který stál v čele katolické církve v letech 
1939–1958. Do jeho pontifikátu spadá doba II. světo-
vé války, poznamenaná utrpením milionů lidí a zločin-
nými bestialitami nacistického i komunistického reži-
mu. R. 1963 německý dramatik Rolf Hochhuth předvedl 
na jevištních prknech svoji divadelní hru „Náměstek“, 
v niž obviňuje tohoto papeže ze spolupráce s nacistickým 
Německem a ze záměrného mlčení o vyvražďování Židů, 
neboť prý viděl v Hitlerovi vítaného spojence proti komu-
nismu. To vyvolalo vlnu emocí proti Piovi XII., někteří 
historikové a publicisté (Cornwall, Goldhagen) jej líči-
li jako zbabělce a antisemitu, jenž se pronásledovaným 
Židům vůbec nesnažil pomoci, ačkoliv možnosti měl. 
Jaká je historická skutečnost? O tom podává detailní 
informace polský církevní historik P. Marek Piotrowski, 
jehož seriál na pokračování, otištěný v časopise „Rycerz 
Niepokalanej“, uveřejňujeme:

Dnes,  více  než  půl  století  po  válce,  nechybě-
jí  kritické  hlasy  na  adresu  postoje  papeže  Pia 
XII.  v  těchto  strašlivých  dobách.  Izraelský  deník 
„Jedijot Achronot“ dokonce napsal, že „kanoniza-
ce Pia XII. by byla fackou pro všechny Židy“. Je 
ale s podivem, že tyto názory se podstatně a radi-
kálně liší od stanovisek vyslovených bezprostředně 
po válce – a to od těch nejpovolanějších, od samot-
ných Židů.

R. 1940 světoznámý fyzik Albert Einstein, sám 
židovského původu, který kvůli tomu musel emig-
rovat z Německa do USA, napsal v britském dení-
ku „The Times“: „Pouze katolická církev postavila 
hráz hitlerovské kampani k umlčení pravdy. Nikdy 
předtím jsem se jí nezabýval, ale dnes budí ve mně 
obdiv a sympatie, protože pouze ona měla odvahu 
a houževnatost bránit pravdu a morální svobodu.“

Isaak Herzog, vrchní rabín Izraele, řekl r. 1944: 
„Izraelský lid nikdy nezapomene, co Jeho Svatost 
a další představitelé katolické církve, inspirováni 
věčnými principy náboženství, které vytváří fun-
dament opravdové civilizace, dělají pro naše ne-
šťastné bratry a sestry v této nejtragičtější ho-
dině našich dějin. Toto je živým důkazem Boží 
Prozřetelnosti v současném světě.“

Tento vynikající  rabín nezměnil  své  stanovisko 
ani  po  válce.  Hned  druhý  den  po  smrti  Pia  XII. 
r. 1958 prohlásil: „Smrt Pia XII. je citelnou ztrátou 
pro celý svobodný svět. Nejen katolíci oplakávají 
jeho smrt.“

Chaim Weizmann, pozdější izraelský prezident, 
se  vyjádřil  r.  1943  takto:  „Svatý stolec poskytuje 
svoji mohutnou pomoc všude, kde jen může, aby 
zmírnil osud mých pronásledovaných souvěrců.“

Vrchní rabín Říma Israel Eugenio Zolli napsal: 
„Velký dluh vděčnosti Židů vůči papeži Piovi XII. 
se týká především římských Židů, kteří, protože 
se nacházeli nejblíže Vatikánu, byli mimořádným 
předmětem jeho péče.“

Zolli po válce konvertoval ke katolicismu a vy-
bral  si  křestní  jméno  Eugenio  na  znamení  vděč-
nosti  vůči  Piovi  XII.,  jenž  se  občansky  jmeno-
val  Eugenio  Pacelli.  Prorocky  sdělil  své  dceři: 
„Uvidíš, že z Pia XII. udělají obětního beránka 
za mlčení celého světa k nacistickým zločinům.“

Moshe Sharett,  pozdější  prezident  Izraele,  pro-
hlásil na konci války: „Mou první povinností bude 
poděkovat Piovi XII. a katolické církvi jménem ži-
dovské komunity za všechno, co vykonali v různých 
zemích pro záchranu Židů.“

Pius XII.: Zbabělec, nebo hrdina?
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Světový židovský kongres  r.  1945 podpořil  va-
tikánské  charitativní  akce  „jako  uznání  toho,  co 
Svatý stolec učinil pro záchranu Židů před fašistic-
kým a nacistickým pronásledováním“.

Dr.  Joseph  Natan  jménem  Italské  židovské  ko-
mise  řekl  r.  1945:  „Vyjadřujeme jménem všech 
pronásledovaných své poděkování papeži a řehol-
níkům, plnícím jeho příkazy. Považovali každého 
pronásledovaného za bratra a pomáhali všem bez 
ohledu na hrozící nebezpečí.“

Unie  italských  židovských  komunit  vyhlásila 
r. 1955 17. květen „Dnem vděčnosti“ za pomoc Pia 
XII. v době války.

Rabín  David  Dalin  z  USA  připomenul  větu 
z Talmudu, že kdo zachrání jeden lidský život, po-
čítá  se  mu  to,  jako  by  zachránil  celý  svět:  „Pius 
XII. naplnil tento talmudský výrok lépe než která-
koliv jiná světová osobnost 20. století.“

V  jiné  své  výpovědi,  když  polemizoval  s  po-
mluvami na adresu Pia XII., řekl: „Pius XII. nebyl 
Hitlerovým papežem, ale nejbližším spojencem, 
jakého Židé měli – a to v okamžiku, kdy to mělo 
největší význam.“  Rabín  Dalin  požadoval,  aby 
Piovi XII. byl přiznán titul „Spravedlivý mezi ná-
rody světa“.

Představitelka  Izraele  na  fóru  OSN  Golda 
Meirová,  pozdější  předsedkyně  vlády,  se  vyjádři-
la r. 1958 u příležitosti úmrtí Pia XII. následovně: 
„Když se strašlivé utrpení stalo údělem našeho ná-
roda, papež pozvedl hlas na obranu obětí. Hluboce 
litujeme ztráty, kterou představuje smrt tohoto vel-
kého služebníka míru.“

William  Zuckermann,  šéfredaktor  židovské-
ho  časopisu  „Jewisch  Newsletter“,  napsal:  „Je 

pochopitelné, že smrt Pia XII. musela vyvolat mezi 
Židy upřímný zármutek. V naší generaci snad ne-
bylo jiné takové osobnosti na vedoucím místě, jež 
by pomáhala Židům více než zesnulý papež v čase 
jejich největší tragédie.“

Elio Toaff, pozdější vrchní rabín Říma, jenž pře-
žil  holocaust,  řekl:  „Více než kdokoliv jiný jsme 
měli možnost zakusit soucitnou dobrotu a velko-
dušnost papeže během těch nešťastných let pro-
následování a teroru, kdy se zdálo, že pro nás už 
neexistuje žádné útočiště.“

Historik  německého  původu  Rudolf  Fischer-
Wollpert  v  „Lexikonu  papežů“  r.  1985  odhadl 
počet Židů zachráněných bezprostředně Piem XII. 
v  Římě  na  5  tisíc.  Židovský  historik  a  filozof 
Pinchas Lapide, jenž pracoval na izraelském kon-
zulátě  v  Miláně  a  vyslýchal  Židy,  kteří  přežili 
holocaust,  však  tvrdí  ve  své  knize  „Three  Popes 
and the Jews“ na základě archivních výzkumů, že 
papež Pius XII. buď přímo, nebo nepřímo (tzn. buď 
v Římě, kde sám vydával pokyny k ukrývání Židů, 
nebo  svými  intervencemi  v  zahraničí)  zachránil 
cca 860 tisíc Židů.

Neodbytně se tedy vnucuje otázka: Kde je prav-
da?  Podporoval  papež  činnost  nacistů,  nebo  na-
opak byl  jejich přirozeným – a často  i hrdinským 
–  protivníkem?  Jak  je  možné,  že  hodnocení  bez-
prostředních  účastníků  těchto událostí  a  dnešních 
kritiků Pia XII. se od sebe tak diametrálně liší?

Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v dalších 
dílech našeho seriálu.

P. Marek Piotrowski, Rycerz Niepokalanej 1/2011,   
překl. -rm-

Je možné se snažit o odvrácení těžkostí? Ovšem, možné a potřebné, jestli záleží na nás, 
je třeba udělat všechno, abychom odvrátili těžkosti na cestě našeho života, ale bez ne-
pokoje, bez černého smutku a tím víc bez zoufalé bezradnosti. Tyto stavy duše nejen 
že nepomáhají překonat těžkosti, ale činí nás neschopnými moudré, rozvážné a agilní 
odpovědnosti. Ve všem však nezapomínejme opakovat s Pánem Ježíšem v Olivové za-
hradě: „Ne moje, ale tvá vůle se staň.“ A když Pán Bůh bude považovat za vhodné, tak 
jako to bylo v Getsemanech, aby naše prosba nebyla vyslyšena, ale měli bychom vypít 
kalich do  dna, nezapomínejme, že Pán Ježíš pouze netrpěl, ale že také potom slavně 
vstal z mrtvých a také my skrze utrpení směřujeme k zmrtvýchvstání.

sv. Maxmilián Maria Kolbe
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Nejhorší věc po prostituci
Do roku 1910 vládl v Mexiku generál Porfyrio 

Diáz. Byl – tak jako všichni jeho předchůdci – zed-
nářem a liberálem, ale uvědomoval si reálnou sílu 
katolické většiny mexického národa. Církev měla 
za jeho režimu faktickou svobodu. 

Situace se však radikálně změnila, když r. 1910 
levicoví  liberálové  vyvolali  povstání,  jež  Diáze 
smetlo.  To  vešlo  do  dějin  pod  názvem  „mexická 
revoluce“. Povstalci v každém městě, které dobyli, 
bez jakéhokoliv důvodu a obvinění vraždili a mu-
čili  kněze,  používali  liturgické  nádoby  k  různým 
ohavnostem, plenili kostely a pořádali v nich rou-
havé zpěvy a tance. Pálili farní i klášterní knihov-
ny a  také zpovědnice, neboť prý „byly využívány 
proti revoluci“. 

Generál Venustiano Carranza, který  se  zmocnil 
vlády  r.  1913,  nařídil  vyhoštění  jezuitů  i  dalších 
řeholních řádů a také biskupů. Pod přísnými tres-
ty zakázal veřejně celebrovat mši svatou, zpovídat 
a  zvonit  kostelními  zvony.  Guvernér  mexického 
státu  Nuevo  Léon  Antonio  Villareal  vydal  edikt 
nařizující  zrušení  „zpovědnice  a  sakristie“,  neboť 
jsou  prý  „stejně  nebezpečné  jako  veřejné  domy“. 
Podobně  postupovaly  i  jiné  mexické  státy.  Byly 
zlikvidovány  všechny  katolické  školy  a  zakázáno 
dokonce i veřejné udělování svátosti křtu. 

Pronásledování mexických katolíků podporovala 
vláda  amerického  prezidenta T. W. Wilsona,  jenž 
byl svobodným zednářem. Když si jeden mexický 
kněz,  který  emigroval  do  USA,  vymohl  audienci 
u Wilsonova poradce Linda a stěžoval si na znásil-
ňování řeholnic revolucionáři, Lind mu odpověděl: 

„Katolicismus je hned po prostituci druhou nejhor-
ší věcí. Obě musí zmizet.“ 

Během  Carranzova  pronásledování  se  octli 
všichni  mexičtí  biskupové  buď  ve  vězení,  nebo 
v exilu. Více než 160 kněží bylo povražděno, dal-
ších  cca  100  uvězněno  a  zbytek  žil  v  ilegalitě. 
Církevní majetek nejenom propadl státu, ale na du-
chovní  osoby  byla  ještě  uvalena  tzv.  kontribuce, 
tj.  povinné poplatky  za  „škodu“,  kterou prý  svojí 
kněžskou službou „způsobili národu“.

Ústava klade církev mimo zákon
R. 1916 proběhly v Mexiku volby. Carranza  je 

dokázal zmanipulovat tak, aby zvítězili jeho stou-
penci.  Zvolený  parlament  vyhlásil  r.  1917  novou 
ústavu, která ve vztahu k církvi legalizovala všech-
no  to,  co  Carranzova  vláda  již  předtím  nařídila. 
V  parlamentní  debatě  padaly  i  takové  výroky: 
„Navždy  musí  zmizet  katoličtí  kněží,  ti  krutí  in-
kvizitoři  lidského  svědomí,  ti  špinaví  a  podvodní 
netopýři, ty ohavné krysy…“ Byl citován i známý 
výrok  osvícence  Diderota:  „Když  budou  scházet 
provazy k věšení tyranů, nabídnu své ruce ke škr-
cení  řeholníků.“  Ústavní  zákaz  zpovědi  byl  odů-
vodněn  tím,  že  prý  „mexický  lid  musí  být  osvo-
bozen z drápů prohnaného řeholníka, který se dělá 
pánem lidského svědomí“.  Katolická církev podle 
nové  ústavy  přestala  reálně  existovat,  duchovní 
byli chápáni ne jako příslušníci kléru, ale jako sou-
kromé osoby. Vysluhovat svátostmi a svátostinami 
mohli pouze soukromě bez účasti veřejnosti,  jest-
liže  si  tuto  službu  někdo  přál.  Kostely  a  všechny 
sakrální  prostory  se  staly  majetkem  státu. Výuka 

Mexičtí „cristeros“  
na obranu víry
Americký filmový režisér Dean Wright natočil film s hvězd-

ným obsazením pod názvem „Cristiada“. Líčí vzpouru me-
xických katolíků na obranu víry v letech krvavého zednářsko-
-bolševického pronásledování let 1926-1929. Jeho účastníci 
se nazývali „cristeros“ (kristovci), proto termín „cristiada“. 
Doufejme, že film se dostane i do našich kin. Cristiadě před-
cházelo dlouhé období protikatolického teroru a perzekuce 
připomínající časy Nerona a Diokleciána.
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náboženství  ve  školách  byla  pod  trestem  smrti 
nebo dlouholetého vězení přísně zakázána.

Cukroví a bič
Mexická  ústava  vyvolala  ve  světě  masové  pro-

testy. Postarali  se o  to v  emigraci pobývající bis-
kupové  a  také  papež  Benedikt  XV.,  jenž  teror 
mexických  liberálů  ostře  odsoudil.  Mexiko  bylo 
kvůli  tomu  vyloučeno  z  účasti  na  poválečné  mí-
rové  konferenci  ve  Versailles,  v  zemi  vzrůstaly 
nepokoje. Prezident Carranza se proto rozhodl pro 
změnu  taktiky  a  pronásledování  zmírnil.  R.  1919 
opět povolil  veřejný výkon kultu  a návrat vyhna-
ných  biskupů.  V  říjnu  se  mohlo  po  několikaleté 
odmlce  opět  konat  procesí  k  zázračnému  obrazu 
Matky  Boží  Guadalupské,  který  si  revolucionáři 
dosud  netroufli  zničit,  neboť  se  báli  jak  lidové-
ho  hněvu  doma,  tak  i  reakce  ze  zahraničí.  Před 
Pannou Marií z Guadalupe mají totiž podvědomou 
úctu i četní nevěřící Mexičané a bojí se něco proti 
ní podniknout. Církvi byly vráceny kostely, kněží 
se  opět  mohli  ujmout  správy  farností  a  svou  čin-
nost obnovily i některé řehole. Nadále však zůstal 
v  platnosti  zákaz  tzv.  „náboženské  propagandy“ 
a působení jezuitů.

Carranza  se  stal  hned  poté  obětí  převratu, 
v  jehož  čele  stál  generál  Alvaro  Obrégon.  Při 
pokusu  o  útěk  byl  Carranza  zastřelen  i  se  svým 
synem.  Obrégon  ve  vztahu  k  církvi  pokračoval 
v  Carranzově  politice,  nastolené  r.  1919.  Církev 
měla relativní, byť administrativně silně omezenou 
svobodu  výkonu  kultu  a  vysluhování  svátostmi. 
Odvrácenou stranou mince byla však zesílená akti-
vita tajných teroristických spolků, podporovaných 
vládou  a  rekrutujících  se  ze  zednářských  lóží. 
K  největšímu  počtu  teroristických  atentátů  proti 
církevním osobám a objektům došlo  r. 1921, kdy 
vybuchly bomby v některých katedrálách a zahy-
nulo  několik  osob.  Pokusu  o  atentát  neunikl  ani 
obraz Matky Boží Guadalupské, jehož pachatelem 
byl  sám  prezident  Obrégon,  který  poslal  Panně 
Marii  velikou  kytici  skrývající  bombu.  Akce  se 
však nezdařila. 

R.  1924  Obrégon  rezignoval  na  prezidentský 
úřad  ve  prospěch  svého  generálského  kolegy 
a  spojence  Plutarca  Callese,  svůj  politický  vliv 
si  ale  nadále  ponechal.  Calles  založil  socialistic-
kou tzv. Mexickou stranu práce, hlásící se k ideálu 

ruských bolševiků. Callesovým vzorem byli Lenin 
a Trockij. Mimo to Calles náležel k nejvyššímu, tj. 
33. stupni zednářského zasvěcení a stal se velmist-
rem zednářské lóže „Helios“.

„Chytili jsme církev pod krkem…“
S Callesem přišly pro církev nejhorší časy, neboť 

tento svobodný zednář a komunista v jedné osobě 
se  definitivně  rozhodl  církev  zničit  nejkrutějším 
násilím.  Nejprve  se  pokusil  rozdělit  ji  zevnitř. 
Ustanovil  tzv.  „Katolickou  apoštolskou  církev 
Mexika“  a  jejím  „patriarchou“  jmenoval  odpad-
lého kněze Josého Péreze. Tato nová sekta slučo-
vala křesťanskou víru s pohanskými kulty starých 
Aztéků.  Pérezovci  se  pokusili  brutálním  násilím 
zmocnit několika svatyň, jejich akce však skončila 
totálním fiaskem, protože lid se k nim nepřipojil. 

Calles,  rozhořčený  tímto  neúspěchem,  se  proto 
rozhodl  přistoupit  ke  krvavému  pronásledování. 
Nejprve  obnovil  postavení  církve  mimo  zákon 
ve smyslu ústavy z r. 1917. To vyvolalo bouři od-
poru.  Biskupové  vydali  své  protestní  prohlášení 
a  katoličtí  laici  utvořili  se  souhlasem  episkopátu 
Ligu na obranu náboženské svobody, v jejímž čele 
stál Rafael Ceniceros.  I když  toto sdružení odmí-
talo jakékoliv násilí a usilovalo o pokojné jednání 
s úřady, dočkalo se arogantního odmítnutí ze stra-
ny státní moci.  Jeden z aktivistů Ligy, 66letý ob-
chodník José García byl ve městě Pueblo r.  1925 
zastřelen.  Arcibiskup-primas  José  Mora  del  Río 
prohlásil,  že  církev  dobrovolně  nikdy  nepřistoupí 
na zákaz veřejného působení, neboť to by zname-
nalo  „zradu  naší  víry“.  Výsledkem  bylo,  že  dva 
biskupové  se  octli  před  soudem  a  další  museli 
opustit zemi.

Calles  nařídil  všem  členským  státům  Mexické 
unie, aby kostely a kláštery prohlásily za státní ma-
jetek. Většina chrámů byla zavřena, kláštery zruše-
ny. Trestným se stalo  i nošení křížků a medailek, 
jakož i užívání náboženských obratů v rozhovoru, 
což se  týkalo  i pozdravu na rozloučenou „Adios“ 
(sbohem),  který  je běžný v hovorové  španělštině. 
V  některých  členských  státech  Mexické  unie  zů-
stalo  sice  několik  chrámů  otevřeno  a  sloužila  se 
mše  svatá,  nicméně  to  znamenalo  riziko  života 
pro kněze i pro věřící. Příslušníci Callesovy tajné 
policie  si  libovali  v  kruté  kratochvíli  „návštěv“ 
jednotlivých  dosud  činných  kostelů,  počkali  si, 
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až  skončí  bohoslužby  a  z  vycházejících  věřících 
si udělali  terč pro cvičení ve střelbě. Nešetřili ani 
ženy a malé děti. Jako posledního zastřelili kněze. 
Státní  sekretář  Callesovy  vlády  se  vyjádřil  zcela 
nepokrytě: „Chytili jsme církev pod krkem a udě-
láme všechno, abychom ji zardousili.“ 

Bojkot
R. 1926 se biskupové se souhlasem papeže Pia 

XI.  rozhodli  na  protest  proti  perzekuci  vyhlásit 
interdikt,  tzn.  zákaz  veřejných  bohoslužeb  tam, 

kde dosud ještě byly povoleny. Kněží měli sloužit 
mše svaté pouze soukromě a svátosti udělovat jen 
v případech nezbytnosti. Zároveň mexický episko-
pát  vyzval  k  ekonomickému  bojkotu  Callesova 
režimu, který vypracoval aktivista Ligy na obranu 
katolíků  Anacleto  Gonzáles,  jehož  potom  vláda 
popravila (papež Benedikt XVI. ho r. 2005 zařadil 
mezi blahoslavené).

Bojkot  se  týkal  čtyř  oblastí:  školství,  obchodu, 
dopravy a  zábavy. Znamenalo  to,  že katolíci  pře-
stanou navštěvovat kina, divadla, kavárny a restau-
race,  odmítnou  zaměstnání  ve  školství,  nebudou 
kupovat  noviny  a  cigarety  ze  státních  podniků, 
stáhnou své úspory ze státních bank a omezí použí-
vání veřejných dopravních prostředků a elektrické 
energie na nezbytné minimum.

Akce  dosáhla  masových  rozměrů,  hrozilo  eko-
nomické zhroucení veřejného sektoru. Vláda zarea-
govala zatýkáním a popravami. Mexičtí biskupové 
se ještě jednou pokusili s Callesem pokojně vyjed-
návat,  ten  jim  ale  otevřeně  řekl,  že  má  v  úmyslu 
vyprovokovat  katolíky  k  ozbrojenému  povstání, 
aby  je  potom  mohl  potlačit  a  církev  zlikvidovat 
jako „zločineckou“ organizaci. Po  tomto ztrosko-
tání  posledního  pokusu  dohodnout  se  s  režimem 
alespoň na zachování základních svobod pro církev 
se  rozhodli  biskupové  zorganizovat  petici  katolí-
ků, požadující volnost kultu a náboženské výuky, 
a odeslat ji parlamentu. Petici podepsaly masy ka-
tolíků,  jenže  parlament  ji  odmítl  s  odůvodněním, 
že prý „biskupové  tím, že nepřijali ústavní zákon 
upravující vztah státu a církve, ztratili všechna ob-
čanská práva včetně svobody organizovat petice“.

Cristiáda
Všechny  mírové  prostředky,  směřující  k  doho-

dě, byly tedy vyčerpány. Zůstala už jen poslední, 
krajní, ale v této situaci ospravedlnitelná varianta: 
aktivní  odpor  proti  tyranii.  Katoličtí  laici  začali 
tvořit ozbrojené oddíly zvané „cristeros“ a vyhlá-
sili vládě boj do  té doby, dokud nezruší proticír-
kevní zákony. Biskupové souhlasili, kněžím však 
přísně zakázali účastnit se povstání. Cristerové bo-
jovali a umírali se zvoláním: „Viva el Cristo Rey!“ 
(Ať žije Kristus Král!) Byla to reakce na encykliku 
papeže Pia XI. „Quas Primas“ r. 1925, která usta-
novila  v  církvi  liturgickou  slavnost  Ježíše  Krista 
Krále.

Veřejné popravy „neposlušných“ občanů v Mexiku 
v letech 1926–1929

Exekuce jezuity Miguela Pro, který byl r. 1988 blahořečen
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Tři  roky  trval  nerovný  boj  cristerů  s  vládním 
vojskem, které bylo lépe vyzbrojeno a mělo silnou 
početní převahu. Přesto však Calles nebyl schopen 
odvážné  katolické  vesničany  porazit.  Velké  hos-
podářské ztráty přinutily režim hledat cestu k do-
hodě. Calles slíbil, že když povstalci složí zbraně, 
udělí amnestii všem biskupům, kněžím a věřícím, 
obnoví  svobodu  bohoslužeb,  vrátí  církvi  kostely 
a  další  budovy  a  umožní  svobodný  kontakt  me-
xické  církve  s  Vatikánem.  Episkopát  na  základě 
tohoto  slibu  vyzval  cristeros,  aby  složili  zbraně. 
Ti tak učinili.

Jenže  nepřátelé  katolické  církve  mnohokrát 
v  dějinách  prokázali,  že  umějí  slíbit,  podepsat 
a  nakonec  se  všemu  cynicky  vysmát.  Calles  své 
sliby  ani  v  jednom  bodě  nesplnil,  proticírkevní 
zákony  zůstaly  nadále  v  platnosti,  cristerové  byli 
hromadně  vražděni,  cca  5  tisíc  se  jich  octlo  před 
popravčí  četou,  tisíce dalších  se ukryly v horách. 
Počet obětí pronásledování katolíků v Mexiku  let 
1910–1935 je odhadován na 500 tisíc až 1 milion. 
Nejznámějším  mučedníkem  je  jezuita  bl.  Miguel 
Pro,  jehož  papež  Jan  Pavel  II.  povznesl  r.  1988 
k poctě oltáře.

Calles  sice  r.  1929  odstoupil  z  prezidentské 
funkce, svůj rozhodující vliv si ale nadále podržel. 
Pronásledování  církve  trvalo  až  do  r.  1935,  kdy 
nový  režim prezidenta Lazara Cárdenase opět  le-
galizoval její existenci a činnost. Řada proticírkev-
ních zákonů však zůstala v platnosti až do 90. let 
20. století.

Dějiny  krvavé  perzekuce  katolíků  v  Mexiku 
20. století jsou opět dalším dokladem, jak „tolerant-
ně“ si počínali liberálové, zednáři a komunisté vůči 
katolíkům,  kteří  se  provinili  pouze  tím,  že  žádali 
svobodu  vyznávat  Ježíše  Krista  a  možnost  účasti 
na mši svaté. Hrdinství mexických katolíků je a zů-
stane  trvalou  inspirací  a  povzbuzením  pro  vyzna-
vače Ježíše Krista ve všech dobách a generacích.

Jacek Bartyzel (autor je profesorem politologie 
na univerzitě v polské Toruni), studii publikoval Nasz 

Dziennik 11. 8. 2011, volně přeložil -ram-

Záběry z filmu „Cristiada“ (2012), který je také  znám 
pod názvem „For Greater Glory“ v réžii Deana 

Wrighta. Film zachycuje události mexické cristiády 
z let 1926–1929. Foto: www.forgreaterglory.com.
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Co vás vedlo k tomu, že jste – řečeno s nadsáz-
kou – „opustili civilizaci“ a usadili se „na pouš-
ti“ jako správci mariánského poutního místa, 
nacházejícího se na samotě u lesa?

Antonín:  My  jsme  původně  bydleli  ve  městě, 
v  paneláku  v  Ústí  nad  Orlicí,  a  o  tomto  místě 
jsme se dozvěděli náhodou. Byl jsem tady jednou 
se skupinou mladých  lidí na pouti – a  tehdy mne 
tato  svatyně  přímo  „vzala  za  srdce“.  Obyvatelé 
tohoto domu hned vedle kostela  se potom dostali 
do  nějakého  sporu  s  panem  farářem,  odmítli  vy-
konávat  určité  služby,  a  odešli.  Toto  místo  bylo 
potom nějaký čas neobydleno. Já jsem se to náho-
dou dozvěděl a ihned pana faráře navštívil. Nabídl 
jsem mu, že se tam nastěhujeme a budeme se starat 
o celý areál poutního místa. On to přijal. 

Upřímně  řečeno  jsem po bydlení na  samotě už 
delší dobu toužil. Plánovali jsme s manželkou po-
četnou  rodinu,  i  když  jsme  ještě  nevěděli,  kolik 
nám Pán Bůh dá dětí, a tyto prostory byly k tomu 
jako stvořené.

Můžete nám prozradit, kdy jste se brali a jak 
to bylo s vaším plánováním rodiny?

Antonín: My jsme se vzali v roce 1986 na podzim 
a do  r.  1993  jsme bydleli  v Ústí  nad Orlicí. Když 
jsme se stěhovali sem, měli jsme už čtyři děti.

Pocházíte z katolických rodin, nebo jste kon-
vertity?

Antonín: Já i moje žena jsme vyrostli v rodinách 
praktikujících katolíků.

Máte deset dětí. Jak vám vaše víra pomohla 
s jejich výchovou a jaký měla vliv na váš vzá-
jemný vztah?

Antonín: Život bez víry si vůbec nedokážu před-
stavit. Moje zkušenost s Bohem mne vede k tomu, 
abych  v  životě  dával  přednost  výhradně  jemu. 
Mým cílem  je obstát před věčným soudem,  jinou 
ambici  nemám,  pouze  tu,  abych  se  jednou  sešel 
se svojí ženou a svými dětmi v Božím království. 
Proto rezignuji  i na  to, co  je dnes stavěno do po-
předí:  světská  kariéra,  byznys.  Takovou  ctižádost 
jsem nikdy neměl. 

Věděl jsem, že budu mít hodně dětí, ale s tím, jak 
přibývaly,  jsem  si  též  uvědomoval  tíhu  zodpověd-
nosti. Jedna z mnoha otázek, která mi pravděpodob-
ně bude položena u Věčného soudu, bude znít: „Kde 
máš ženu, kterou jsem ti dal, a kde jsou děti, které 
jsem  ti    svěřil?“ A zde   musím poctivě  říct,  že ne 
vždy se mi všechno daří tak, jak by to bylo správ-
né. Ale moje zkušenost s Bohem je i taková, že Pán 
to, co člověk ve své hlouposti nebo lenosti pokazí, 
nějak doplní nebo napraví. Víte, já jsem třeba hrdý 

Rozhovor s manžely Pecháčkovými, rodiči deseti dětí

Kdo, když ne Bůh?
Antonín a Věra Pecháčkovi žijí na samotě. S trochou 

nadsázky by je bylo možno přirovnat ke starověkým pous-
tevníkům. Bydlí v domku na kraji lesa hned vedle poutního 
kostela na Mariánské hoře u Lanškrouna, o němž jsme před časem publikovali reportáž. Jsou středního 
věku a mají deset dětí ve věku 6–25let , z toho jedno adoptované. Jmenují se Markéta, Vojtěch, Antonín, 
Anežka, Jitka, Klára, Magdalena, Terezie, Marie a Barbora.      

Pan Antonín se vyučil strojařem, na vojně byl ale za komunistického režimu zařazen ke zdravotnické-
mu útvaru, protože měl v dokladech napsáno, že nesmí sloužit se zbraní, neboť by ji mohl obrátit „proti 
lidu“. Pracoval na ošetřovně. To ho tak zaujalo, že po návratu si našel práci v nemocnici, kde se sezná-
mil se svojí nynější ženou Věrou, zdravotní sestrou. Poté byl zaměstnán u pohřební služby, kde si uvědo-
mil pomíjivost pozemského života a důležitost vztahu k Bohu. Dnes je pastoračním asistentem a strážcem 
poutního místa Mariánská hora. 

Paní Věra, povoláním zdravotní sestra, byla dlouhou dobu v domácnosti, kde pečovala o devět vlast-
ních a jedno adoptované dítě. Teprve teď, kdy již mnohé z nich jsou odrostlé, se mohla opět vrátit ke své 
profesi a pracuje v ústavu s mentálně postiženou klientelou. Přinášíme čtenářům rozhovor s těmito Bohu 
oddanými lidmi, který – jak věříme – může mnohým  pomoci. 
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na  své  děti,  na  jejich  zbožnost,  ale  sám  si  nejsem 
vědom, že bych pro to něco významného udělal, že 
bych plnil  své  rodičovské povinnosti  vždycky  tak, 
jak bych měl. Proto víru a zbožnost svých dětí po-
važuji za Boží dar, nikoli za svou zásluhu. Kdyby to 
všechno záleželo jenom na mně,  tak si myslím, že 
by se všechno prohrálo, jenže  byl tu ještě Pán Ježíš, 
který zapůsobil – a za to mu velice vděčím. A po-
dobné  je  to  i  s  naším  manželstvím.  Bez  modlitby 
a bez Božího požehnání bychom neobstáli.

Věra: Já jsem získala ten správný vztah k Bohu 
v době dospívání. Myslím si totiž, že víra bez osob-
ní vazby na Pána není možná. Potom, když jsme se 
s manželem vzali, tak jsme hledali svoji společnou 
cestu k Bohu, neboť každý z nás měl svoji osobní, 
a bylo  třeba obě sjednotit. Při  tomto hledání spo-
lečné cesty  jsme  se  scházeli  také  s  rodinami  růz-
ných hnutí, ale dospěli nakonec k poznání, že spo-
lečný vztah k Bohu musíme najít jenom my sami. 

Ten  jsme nalezli v modlitbě a zjistili, že  je dů-
ležité,  aby  se  k  modlitbě  scházela  celá  rodina. 
Přiznám se, že jsme sice plánovali velkou rodinu, 
ale ne zas až tak velkou, takže to bylo pro mne tro-
chu náročnější. Bůh ale vždycky dá sílu.

Staré české přísloví říká: Když dá Pán Bůh 
kravičku, dá také travičku. Lze tedy říct, že vás 
život naučil důvěřovat v Boží Prozřetelnost?

Antonín: Ano,  bez  této  důvěry  by  náš  život  byl 
jenom přežíváním v zoufalství, ale já bych jen ještě 
něco doplnil  k  tomu,  co  říkala  má  žena  o  různých 
společenstvích,  s  nimiž  jsme  se  scházeli.  Jednou 
jsem  se  svěřil  jednomu  knězi,  že  bych  rád  našel 
nějakého svatého člověka, asketu, aby mne vedl. On 
mi ale odpověděl: „Nehledej svatého, ale sám se staň 
svatým!“  Nikdo  nemůže  kopírovat  cestu  druhého, 
neboť Pán má pro každého připravenou tu jeho, ryze 
individuální.  Měl  ji  i  pro  nás.  To  samozřejmě  ne-
znamená, že společenství nemá žádný význam. My 
v současné době se scházíme s katolickými rodinami 
ke společným modlitbám – a je to velmi požehnané. 
Rozhodující je ale, aby děti viděly, jak se modlí rodi-
če, a rodiče aby viděli, jak se modlí děti.

Modlívali jste se pravidelně celá rodina, když 
děti byly ještě menší?

Antonín:  Modlili,  ale  teď  řeknu  něco,  co  asi 
mnoho  rodičů  zná  také.  Pravidelná  modlitba 
s dětmi – to jsou nejprve takové dny nadšení, které 
se  střídají  s  postupným  zvlažněním,  kdy  donutit 
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se ke společné večerní modlitbě je velký problém. 
Pak ale Bůh nějak zasáhne – a  je  tu opět nadšení 
pro modlitbu. My jsme si původně naplánovali, že 
se budeme každý den v kostele v šest hodin spo-
lečně modlit, a také jsme to dodržovali. Pak to ale 
začalo:  Někdo  nebyl  doma  nebo  zazvonil  telefon 
nebo přišla návštěva nebo jsme byli tak unaveni, že 
jsme si řekli: „Pomodlíme se zítra.“ Nakonec došlo 
i  k  tomu,  že  jsme  se  k  modlitbě  nedostali  dříve, 
než krátce před spaním. Pak ale přišel „Boží šťou-
chanec“, kdy jsme konstatovali, že tak to dál nejde 
a že je třeba obnovit společnou rodinnou modlitbu. 
Potom  zase  přišlo  zvlažnění,  po  něm  opět  Boží 
upozornění…  Obecně  vzato  jsme  se  ale  vždycky 
snažili společně se modlit i s dětmi.

Věra: Když  to vezmeme celkově,  tak se oprav-
du modlíme pravidelně. Když byly děti menší, tak 
modlitby  byly  pravidelnější.  Neměli  jsme  televi-
zi,  a  když  později  jsme  si  ji  pořídili,  tak  jenom 
na Večerníček, hodně se také s dětmi četlo. Potom 
jsme se dívali stále častěji a déle a číst se přestalo.

Antonín: K  tomu bych  ještě dodal,  že  teď zase 
televizi nemáme a zase dětem čteme. Když je tele-
vize, tak se doma dětem nečte, taková je zkušenost. 
A dětem  je  třeba  číst:  pravověrný katolický kate-
chismus, Písmo svaté, životopisy svatých, příběhy 
z náboženského prostředí… Když  je  televize,  tak 
se to zpravidla nestihne.

Vy jste říkal, že na náboženské formaci svých 
dětí nemáte žádnou zásluhu. Není však už to, že 
se společně s dětmi modlíte a vzděláváte ve víře, 
zásluha? Vždyť atmosféra, kterou děti tímto 
doma duchovně nasávají, je přece pro jejich for-
maci rozhodující! 

Antonín:  To  samozřejmě  má  vliv.  Já  jsem  tím 
chtěl  jenom  říct,  že kdybych  se v  tomto  spoléhal 
jenom  na  sebe,  tak  bych  ničeho  nedosáhl.  Vím 
o případech věřících rodičů, kteří měli ten nejlep-
ší úmysl, ale jejich děti dnes do kostela nepřijdou. 
Netroufám si to hodnotit. Já mohu posoudit pouze 
případ své rodiny a konstatovat, že Bůh byl k nám 
neobyčejně  milostivý,  bez  jeho  milosti  bychom 
ničeho nedosáhli. Pro mne je to důkaz Božího mi-
losrdenství, které předchází jeho spravedlnost.

Máte devět vlastních dětí a jedno adopto-
vané. Jaké pohnutky vás vedly k tomu, že jste 
přijali ještě jedno další ke svým tak početným 
ratolestem?

Antonín:  My  jsme  čekali  páté  dítě.  Myšlenka 
pomoci  nějakému  dítěti,  jež  nemá  vlastní  rodi-
če,  vznikla  ještě  předtím,  než  jsme  se  přistěho-
vali  na  Mariánskou  horu.  Tehdy  se  řešil  případ, 
co  s  dětmi  slovenských  prostitutek.  Naše  úřady 
tvrdily,  že  patří  na  Slovensko,  slovenské  zase,  že 
do  českých  zemí,  neboť  se  narodily  tady. Mně  to 
přišlo vůči těmto dětem strašně nefér, to handrko-
vání, kdo se o ně postará. Tenkrát mě napadla myš-
lenka, že když se o  tyto děti nechce nikdo starat, 
tak se o to pokusím já. V té době to dokonce bylo 
tak, že kdo si  takové dítě vzal, nedostal přídavky. 
Dnes už je to legislativně ošetřeno. 

Od  té  doby  nás  to  pořád  „drželo“  a  usoudili 
jsme, že by bylo možné postarat se o dítě, jež ni-
koho nemá. Přihlásili jsme se na pěstounskou péči, 
dalo  to hodně různého úřadování a běhání. Došlo 
i ke komické situaci, kdy úřednice, s níž jsme jed-
nali,  si  myslela,  že  jsme  přišli  na  pohovor  před 
rozvodem, a  teprve po chvíli se situace vyjasnila, 
že jsme tady kvůli něčemu úplně jinému. Nakonec 
jsme  jeli  do  kojeneckého  ústavu,  kde  nám  tamní 
ředitelka vyšla ochotně vstříc. Dítě  jsme si mohli 
odvést  ještě o  čtrnáct dní dřív,  než byly vyřízeny 
všechny papíry.

Věra: Těch čtrnáct dní byla lhůta, během níž se 
mělo ukázat, jestli si dítě zvykne. Byly ale kompli-
kace ohledně rodinných přídavků, to se vyřešilo až 
po půl roce. Jitka je v pořadí šestá a potom se ještě 
narodily naše další čtyři děti.

Mladí lidé se dnes nejvíce bojí toho, že více 
dětí znamená pokles životní úrovně a pro ženu 
menší možnost seberealizace v zaměstnání. Jak 
se to projevilo u vás při počtu deseti dětí?

Antonín:  Je  pravda,  že  my  jsme  nikdy  neměli 
hodně  peněz,  nikdy  nám  nezbylo  „něco  navíc“. 
Často byly  situace,  kdy  jsme  jedli  „co dům dal“, 
tady na Mariánské hoře byla možnost vypěstovat si 
vlastní potraviny a chovat zvířectvo na maso, žije-
me prostě „z Boží ruky“. Já to opravdu nijak zvlášť 
neřeším,  ale  Pán  Bůh  se  stará,  třeba  prostřednic-
tvím rodiny, přátel nebo svaté církve. Peníze nám 
sice  nezbývají,  ale  nikdy  se  nestalo,  že  by  nám 
vyloženě  chyběly.  V  poslední  chvíli  přišla  Boží 
pomoc. Dá se říci, že žijeme podle slov Pána Ježíše 
v evangeliu „jako ptáčata a polní tráva“.

Věra:  Začátky  tady  na  Mariánské  hoře  neby-
ly  pro  nás  snadné.  Manžel  tenkrát  neměl  práci, 
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teprve  potom  ji  našel,  brali  jsme  doplatek  do  ži-
votního minima, ale protože nám úředníci napsali 
špatně  nějaké  údaje,  tak  jsme  byli  půl  roku  bez 
veškerých dávek včetně rodinných přídavků. Toto 
období bylo pro nás velice tvrdé, ale přesto je po-
važuji za požehnané, protože nás hodně přiblížilo 
k Bohu. Proto si myslím, že mít někdy nedostatek 
není na škodu.

Antonín:  Nejen  hmotný  nedostatek,  ale  třeba 
i nedostatek zdraví nebo třeba spravedlnosti, když 
ho správně uchopíme, nás může motivovat k inten-
zivnější modlitbě a přiblížit více k Bohu, proto – 
jak říká moje žena – můžeme být za tyto nedostat-
ky  vděčni,  neboť  je  to  cesta  k  Pánu.  Nedostatek 
může sloužit i jako Boží dar pro spásu našich duší, 
já mohu říct, že nám v tomto ohledu hodně pomo-
hl. Uvědomili jsme si jednu pravdu: Kdo, když ne 
Bůh  –  a  kdy,  ne-li  teď.  Nikoho  jiného  než  Pána 
Boha nemáme.

Rodina, které se rozhodne mít více dětí, se 
ovšem musí potýkat nejen s materiálními pro-
blémy. Víme, že současná protikřesťanská men-
talita je této myšlence nepříznivá. Jaké s tím 
máte zkušenosti a jak jste se s tím vyrovnali?

Antonín:  Mít  deset  dětí,  to  nedá  spát  mnoha 
lidem,  nejen  elitám,  ale  i  lidem  v  našem  okolí. 
Dávali  nám  najevo  svoji  nespokojenost,  pova-
žovali  nás  za  příživníky,  kteří  chtějí  okrádat  stát 
o  přídavky.  Podobně  se  na  nás  dívali  i  úředníci. 
Tomu nahrávala i politika a média, do nekonečna 
se  omílaly  fráze  o  zneužívání  sociálních  dávek. 
Četl  jsem  dokonce  někde  o  jedné  německé  poli-
tičce, která se vyjádřila, že prý „maminka na ma-
teřské  sedí  frustrovaně  doma,  cpe  se  čokoládou 
a  přemýšlí  o  kariéře“.  To  je  podle  mne  urážka 
všech matek, které se poctivě starají o své děti. Já 
naopak proti tomu kladu slova Svatého otce Jana 
Pavla II. z jeho dokumentu Familiaris Consortio, 
kde píše, že maminka, jež se svědomitě stará o ro-
dinu,  vytváří  za  svůj  život  tak  úžasnou  hodnotu 
a vyvíjí takové úsilí, že toho nedosahuje ani práce 
státních manažerů.

Budoucnost  rodiny  vidím  problematicky  také 
při  sledování  politiky  vládnoucích  elit.  Rodina 
se stává terčem různých zákonných úprav, jejichž 
cílem  je  šikanovat  ji  –  a  to  často pod záminkou, 
že  chtějí  rodině  „pomáhat“.  Vezměte  si  napří-
klad  tak  zvaný  „sedačkový  zákon“,  který  pod 

„Bůh  
neodnímá břemena,

ale posiluje ramena.“
Franz Grillparzer

záminkou „ochrany“ dětí vlastně znemožňuje po-
četným rodinám někam se dostat autem. Co máme 
potom  dělat?  Porušovat  toto  nařízení  a  riskovat, 
že  policie  nám  napaří  takovou  pokutu,  již  ne-
budeme  schopni  zaplatit  a  skončíme  v  exekuci?  
Nebo nebezpečí vyplývající z čerstvě novelizova-
ného zákona o  sociálně-právní ochraně dětí,  kdy 
v krajním případě, kromě běžné šikany, může  jít 
i o úplné rozbití početné katolické rodiny, jak jsme 
toho svědky v některých zemích EU. Zde musím 
vznést  kritiku  i  na  adresu  křesťanských  politiků. 
Jestliže některý  z nich vymyslí  nějakou podporu 
rodinám s více dětmi, vymyslí obvykle další škol-
ku, což ovšem není podpora. Avšak více než eko-
nomických  problémů  bychom  se  proto  měli  bát 
zákonů, jež jsou v rozporu s přirozeným mravním 
zákonem  a  zdravým  rozumem. Ale  když  je  Bůh 
s námi, kdo proti nám.

Děkujeme za rozhovor.

rozhovor pro Immaculatu vedl -rm-
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K  nehodě  došlo  u  tramvajové  zastávky,  kde 
Honzík přecházel přes přechod na druhou stranu, 
aby se mohl vrátit opačným směrem domů. Viděl 
přijíždět  tramvaj,  ale  ta  začala  zpomalovat  před 
zastávkou.  Honzík  si  myslel,  že  zpomaluje  kvůli 
němu, když je na přechodu – a tak došlo ke střetu.

Teprve  později  jsme  zjistili,  že  už  zde  u  naše-
ho syna stáli všichni andělé a svatí. Tramvaj totiž 
Honzíka  srazila  pravým  bokem  a  odhodila  ho 
na nástupní ostrůvek. Mohlo to dopadnout daleko 
hůř – tramvaj pak brzdila ještě třicet metrů.

Po  prvním  vyšetření  jsme  dostali  tyto  infor-
mace:  fraktura  lebky,  vážná  zlomenina,  zborcené 
kosti  v  oblasti  levého  ucha,  proražený  ušní  bubí-
nek a předběžná diagnóza, že bude hluchý na levé 
ucho, zlomená ruka, zhmožděné srdce, zhmožděná 
levá plíce. Naděje na přežití zhruba 70 %, ale lékaři 
už od začátku říkali, že je to vážné, a skutečně se 
i velmi vážně tvářili.

První  CT  vypadá  sice  nadějně,  ale  doktoři  nás 
ujistí,  že  druhé  CT  bývá  daleko,  daleko  horší  – 
projeví  se  skutečný  rozsah  zranění.  Kritických  je 
prvních 72 hodin,  takže do soboty odpoledne bu-
deme jako na trní.

V pátek ráno manželce volá kamarádka, že měla 
v noci velmi živý sen, kde viděla celou naši rodinu, 
i s Honzíkem, a všechny spokojené, živé, zdravé. 

Dopoledne se pak na nebi objeví duha. Tak vel-
kou  jsme  u  nás  ještě  neviděli.  Klene  se  od  okna 
v  kuchyni  přes  celý  panelový  dům  až  k  oknu 
Honzíkova  pokojíčku.  Hned  si  vybavujeme  Boží 

smlouvu  ze  Starého  zákona.  Pro  mne  má  toto 
znamení ještě jeden velký význam, jenž bych zde 
nerad rozebíral, protože se týká mé nedávné krize 
víry, ale hluboce mne zasáhne.

Na 9. května je stanovena operace hlavy. Kritická 
pro  celý  další  průběh.  Všichni  jsme  nervózní  už 
den předtím. Těsně předtím, než se ráno toho dne 
probudím, mám sen. Nějak mne bolí v krku či co, 
jsem  doma  u  svých  rodičů,  a  maminka  mi  na  tu 
nemoc  v  krku  doporučuje  lék  s  názvem  Petr567. 
Takže samozřejmě hned po procitnutí – s vědomím 
neuvěřitelného klidu – běžím pro Bibli. Manželka 
i její maminka na mne koukají jako na zjevení, sna-
žím se je uklidnit, protože sám v sobě cítím jistotu, 
že jde o vzkaz od Boha. 

V  Bibli  je  jediná  pasáž,  která  zodpovídá  „léku 
Petr 567“. A to 1 Petr 5,6-7: „Pokořte se tedy pod 
mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený 
čas. Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu 
na vás záleží.“ Myslím, že nám tak Pán chtěl něco 
říct k dnešní operaci Honzíka.

Samozřejmě prosíme všechny, na koho si vzpo-
meneme, zda by se za našeho syna modlili. Věřící 
sousedé,  jejichž  syn  chodí  s  naším  do  třídy,  za-
čnou  první  a  zapojí  komunitu  věřících  rodičů. 
Následně se přidají sestry paulínky, které dokonce 
na Honzíka myslí i při pouti na Velehrad. Ozývají 
se známí z Brna, Olomouce a Ostravy, kde všude 
se šíří další modlitby.

Honzíkův kmotr se snaží s P. Kusým dohodnout 
mši za uzdravení Honzíka. Zastihne ho telefonicky 

Ve středu 2. května 2012 v 15.05 
srazila našeho devítiletého syna tram-
vaj. Žije. Nechci ale nyní psát o tom, 
jak jsme celou situaci prožívali. Rád 
bych napsal o Božích zázracích, které 
Honzíkovo uzdravování provázely.

Boží zázraky  
při uzdravování našeho syna 
po srážce s tramvají
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na letišti, v poslední chvíli před odletem. P. Kusý 
slibuje, že mši za Honzíka povede na místě, kam 
letí. Letěl právě do Lurd.

V neděli  domlouváme přímluvy v našem míst-
ním kostelíčku. Zaskakuje zde kněz, kterému vy-
světlujeme, co se stalo. I on slibuje modlitbu, pří-
padně  mši  za  Honzíka,  ale  také  on  bude  odlétat. 
Do  Vatikánu.  Časem  zjistíme,  že  Honzíka  tento 
kněz viděl osobně – na narozeninové mši a oslavě 
našeho kamaráda před zhruba čtvrt rokem!

Manželka  navštíví  kamarádku,  která  dělá  ses-
třičku  v  místní  neurologické  ordinaci.  Doktor  je 
velmi  vstřícný.  Když  zjistí,  že  Honzík  byl  až 
do příjezdu záchranky při vědomí, potěší ho to. Jde 
o dobré znamení, říká, horší by bylo, kdyby hned 
omdlel,  takhle  je  zde  velká  naděje,  že  se  z  toho 
dostane. A i když jsme měli hrůzu z toho, jak nám 
syn přibývá trochu více na váze, než by na svůj věk 
měl, i to hraje v této chvíli pozitivní roli.

Pak  proběhne  velká  operace  –  doktoři  se  pokusí 
rekonstruovat  kosti  ucha,  do  hlavy  Honzík  dostane 
titanovou destičku. Další pozitivní zpráva – zlomené 
kosti a úlomky neprorazily mozkovou plenu, což by 
bylo vážné. Takto „stačí“ kosti narovnat a zpevnit plíš-
kem a zmíněnou destičkou. Jizva ve tvaru půlměsíce 
se Honzíkovi táhne přes polovinu hlavy.

Proběhne zmíněné druhé CT. Čekáme nervózně 
na výsledek. Je dokonce lepší než první CT mozku. 
S  náznaky  uzdravení.  Doktory  to  mate,  začínají 
sami mluvit o zázraku.

Chystají se Honzíka probudit z umělého spánku. 
Levá plíce stávkuje, mluví o možné tracheostomii 
a možném  trvalém vývodu. Děsí nás  to –  synově 
psychice by další díra a viditelná jizva na těle asi 
zrovna nedodala. Druhý den odpoledne však začne 
Honzík sám dýchat.

Postupně se probouzí, jezdíme za ním. Je zmatený, 
pomaličku z něho odcházejí uspávací látky. Nevíme, 
jestli nás poznává. Nemůže ještě mluvit. Když u něho 
sedím druhý den odpoledne,  natahuje ke mně  ruku. 
Nakloním se tedy k němu – a on mne pohladí po vou-
sech, stejně jako to dělával před nehodou. Manželce 
řekne jediné své slovo toho dne: „Mami.“

Divíme se, proč nemá levou ruku v dlaze, když 
se  mluvilo  o  zlomenině.  Dokonce  možná  snad 
v kloubu ramene. Ne, ruka nebyla zlomená, dozví-
dáme  se  překvapeně,  jen  zhmožděná  a  naražená. 
Neuvěřitelné, říkáme si.

Honzíka bolí oči – musí se kapat, je tam problém s vy-
schlou rohovkou. I to se však po čase upravuje. Po týdnu 
Honzík začíná rehabilitovat. Již třetí den rehabilitace sám 
stojí, sice chvíli, ale stojí, další den udělá sám pár krůčků. 
Rehabilitační sestra si mumlá něco o zázraku.

Od dalšího  lékaře se dozvídám, že pokud se  týká 
ucha,  jsou dva druhy zlomeniny – příčná a podélná. 
Příčná je špatná, podélná dává naději. A Honzík měl 
podélnou zlomeninu. Navíc stavy, kdy neslyšel, byly 
způsobeny  krevní  sraženinou,  díky  níž  zvukovody 
nerezonovaly tak, jak měly. Sraženina však postupně 
uchem odtekla a nyní zvukovody fungují, jak mají – 
na levé ucho bude Honzík slyšet!

Rehabilitace postupuje nadále dobře. Honzík nás 
nejen poznává, ale začíná sám číst, psát, jen počty 
mu  zatím  dělají  problém  –  ale  s  těmi  válčil  už 
předtím. Brzy chodí sám na WC a po týdnu a něco 
na  neurologii,  který  zde  strávil  s  manželkou,  je 
propuštěn domů do domácího ošetřování. 

Rehabilitace  pokračuje  natolik  dobře,  že  nako-
nec –  ačkoliv  tomu nikdo nevěřil  –  jde na  školní 
focení jejich třídy! 

Jednou  jdeme  na  zdravotní  procházku  dolů 
na náměstí s obchodní pasáží. V jednom z krámků 
se paní prodavačka podivuje, když vidí Honzíkovu 
jizvu, co se mu stalo. Říkám, že ho srazila tramvaj 
a na jaké tramvajové zastávce. 

Paní vykřikne: „Tak to jsi ty?!“ Dozvíme se pak, že 
u té zastávky bydlí. Sama má dva kluky, podobného 
věku  jako  ti  naši,  kteří  tam  přes  přechod  přecháze-
jí  i  přebíhají dnes  a denně. Celou dobu na Honzíka 
myslela a říkala si, že by chtěla vědět, jak ta nehoda 
nakonec dopadla. A on najednou stojí přímo před ní.

A nakonec  ještě  jednou o  snech. Honzík nerad 
vypráví, co se mu zdálo, když byl v umělém spán-
ku – většinou jsou to zlé sny, např. že ho honí žra-
lok a chce ho sníst. Má jeden veselý sen, v němž 
děda stále nosí do kuchyně kyselé zelí, a jen jeden 
hezký  sen.  V  tom  snu  je  na  velké  zelené  louce. 
Najednou  se  tam  objeví  prababička,  která  už  ne-
žije,  a  začnou  spolu  sbírat  pampelišky.  Jak  barva 
těch pampelišek, tak louky je prý taková, že nejde 
popsat, snad zářivá, ale prostě slovy nepopsatelná.

Díky  všem  za  jejich  modlitby,  známým  i  nezná-
mým. Nevyšly naprázdno, a jak vidno, Bůh na našem 
synovi  prokázal  opět  svou  moc  i  své  zázraky.  Díky 
Bohu za Honzíkovo uzdravování a jeho život!

Jan Lipšanský
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CudNOSt –  
ochrana pravé lásky
Dnes požadují některé kruhy „reformu katolic-

ké morálky“. Tím míní  její  „ulehčení“. Křesťané, 
kteří  takto mluví, ovšem přehlédli  jednu velkole-
pou  událost  novodobých  církevních  dějin:  Žádný 
papež před bl. Janem Pavlem II. nemluvil o lásce, 
sexualitě a manželství tak citlivě, taktně a revoluč-
ně jako on! Lze klidně říci: On dal odpověď na „se-
xuální revoluci“ a nastolil jinou, novou, pravdivou 
a katolickou „sexuální revoluci“, z níž budou ještě 
příští generace bohatě čerpat. 

Zůstává  ale  otázka:  Je  katolická  sexuální  mo-
rálka  opravdu  tak  „tvrdá“  a  nelidská,  jak  někteří 
hlásají?  Odpověď  nám  dá  toto  přirovnání:  Když 
jdeme  do  hor,  nemůžeme  si  při  přípravě  počínat 
lehkomyslně,  vzít  si  například  polobotky,  to  by 
mohlo velice špatně dopadnout. Nutno si vzít po-
horky a teplé oblečení.

Podobně  si  nesmíme  počínat  lehkomyslně  při 
přípravě na lásku a manželství. Cudnost je k tomu 
nezbytnou výbavou, asi tak jako pohorky pro hor-
skou  turistiku.  Cudnost  lze  nazvat  „imunitním 
systémem  lásky“,  který  člověku pomáhá prožívat 
lásku bez znečištění. Je naprosto mylnou předsta-
va, že cudnost znamená „brzdu“ pro rozvoj lásky. 
Naopak, ona je jejím spojencem, ona stimuluje její 
rozvoj! V  současném  světě  je  pravá  láska  vysta-
vena  nebezpečí  mnoha  „virových“  nákaz,  mnoha 
„útoků hackerů“, které ji ochromují. 

Láska  mezi  mužem  a  ženou  předpokládá  též 
radost  ze  sexuálního  spojení.  Katolická  církev  je 
skálopevně přesvědčena, že ta má své místo pouze 
v manželství! Každá  její  realizace mimo manžel-
ství  je  necudností,  čili  hříchem.  Cudnost  se  tady 
stává ochrannou pojistkou. 

Křesťané  tak  jako  všichni  lidé  jsou  v  oblas-
ti  sexu  vystaveni  mnoha  pokušením.  Přitom  by 
měli vědět, že svatým není ten, koho se pokušení 

„Můj Bože, Ty jsi mnohokrát krásnější a dokonalejší sám v sobě nežli vše, co vidím ve světě. 
Kolem mne jsou jen symboly, pravda je pouze v Tobě. Vše mi slouží obrazně k tomu, abych obdi-
voval originál, kterým jsi Ty, mé všechno!“

Modlitba M. Oliera

Alegorie cudnosti od Hanse Memlinga r. 1475

nedotýká, ale ten, který mu vzdoruje – a pokud mu 
přesto podlehne,  tak upřímně  lituje  a hledá  cestu 
k nápravě. Cudnost je ctnost, která mu v tomto po-
máhá. Chrání čistotu  lásky a  tím  i  štěstí  člověka. 
Cudnost  je pro všechny  lidi  tatáž, není pro  různé 
lidi  různá.  Samozřejmě  má  jinou  formu  u  žena-
tých  a  vdaných,  jinou  u  žijících  v  celibátu  „pro 
Boží království“ a jinou u těch, kteří se připravují 
na manželství. 

Není  tedy  pravda,  že  církev  zakazuje  sexuální 
radost. Ne církev, ale láska zakazuje užívat tohoto 
Božího  daru  nepatřičně.  Právě  láska  si  vytvořila 
obranný  mechanismus,  který  nazýváme  cudností. 
Církev  nedělá  nic  jiného,  než  že  tuto  pravdu  ne-
ustále připomíná.

Mons. Andreas Laun, světící biskup Salcburk, Rakousko, 
Vision 2000, 4/2011, zkrácený překl. -red-
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Svědectví bývalého  
homosexuála
Mladý Američan Nathanael Flock vyrostl v křes-

ťanské  rodině.  Jako  chlapec  se  cítil  přitahován 
k mužům, tajil to však před okolím. Po dosažení do-
spělosti odešel z domu a zapojil se do homosexuál-
ního hnutí. Stal se úspěšným diskjockeyem a hodně 
vydělával. Liboval si v tom a říkal, že toto mu křes-
ťanství  nikdy  nenabídlo.  V  prostředí,  v  jakém  se 
pohyboval, se hojně konzumovaly drogy. Nathanael 
jim  také  propadl.  Protože  však  byly  drahé  a  jeho, 
i  když  nadprůměrný  plat  na  jejich  koupi  nestačil, 
přivydělával  si  homosexuální  prostitucí.  Po  něko-
lika  letech  se však před ním za  radostnou  fasádou 
náhle otevřela prázdnota,  vynořily  se pochybnosti. 
Říká  o  tom:  „Každý  se  pokouší  vypadat  navenek 
jako  šťastný,  i  když  realita  je  často  úplně  jiná.  Já 
jsem  poznal,  že  většina  těchto  mužů  byla  velice 
nešťastná a neustále střídala partnery ve snaze najít 
konečně někoho, kdo by je naplnil.“ 

Během  té  doby  několikrát  pocítil,  že  Bůh  ho 
chce  přitáhnout  zase  k  sobě,  ale  jeho  životní  styl 
jej pevně držel v sevření.  Jednou měl hrozný sen: 
Ležel  opilý  a  obtáčel  ho  obrovský  šeredný  šnek. 
Propadl  zoufalství. Tu uviděl  v dáli  kříž,  začal  se 
modlit – a šnek zmizel. Byl zachráněn. Po procit-
nutí ihned pochopil, kde je pro něho vysvobození. 
Poznal, že musí radikálně změnit svůj život.

Vrátil  se  zase  k  rodičům,  začal  znovu  chodit 
do kostela a prosil Boha o odpuštění. Jeho homo-
sexuální náklonnost mu však zůstala. Marně se po-
koušel zbavit se jí. Teprve když Bohu vyznal svou 
lidskou  neschopnost  pomoci  si  sám  a  spolehl  se 
plně na něho, pocítil náhle touhu po ženě a po dě-
tech. Homosexuální sklony zcela zmizely, Ježíš ho 
uzdravil, jak sám říká. 

Dnes  je  ženatý  a  čeká  se  svou  paní  dítě. 
Reportérce  internetového  portálu  kath.tube-video 
řekl:  „Pán  mne  ve  své  lásce  vyrval  z  moci  zla 
a  ukázal  mi,  že  on  je  někdo,  komu  lze  vždycky 

důvěřovat, koho se vyplatí vždycky následovat. On 
na mne čekal, až se opět k němu vrátím. Jsem mu 
tolik vděčný za jeho trpělivost a jeho milost.“

Information FMG 8/2012, 
překl. -ram-

„Maria, Panno věrná, vrať dnešním lidem sílu věrnosti, zadrž lavinu rozpadajících se manželství. 
Veliké věci ať skrze Tebe vykoná Pán i v naší době! Ať zvítězí dobro, pravda a láska! Ať se skrze Tebe 
znovu vrátí Tvůj Syn a náš Spasitel, Ježíš Kristus, mezi nás a my k němu. Amen.“

Ze zasvěcení na Velehradě 5. 7. 1993

Nenávistný slovník  
homosexuálních lobby
Děti  a  mládež  nesouhlasící  s  manželstvím  ho-

mosexuálů  anebo  považující  homosexualitu  za 
něco,  co  se  vymyká  běžným  normám,  jsou  vy-
staveni útokům svých kolegů. Propaganda homo-
sexuálních lobby v takové Velké Británii zašla již 
tak  daleko,  že  není  tolerována  už  ani  sebemenší 
pochybnost v této otázce.

Jak uvádí katolík a člen parlamentní komise pro 
otázky náboženství  John Deighan,  jeho dvanácti-
letý syn nesouhlasící s manželstvím osob stejného 
pohlaví má ve škole velké problémy. Pro spolužá-
ky  je  „nacista“  či  „bigoťák“. A  není  to  ojedinělý 
případ. „Lidé jsou neustále manipulováni skupina-
mi, jimž já osobně říkám rovnostářská lobby,“ říká 
Deighan  a  dodává:  „Pěstuje  se  neobyčejně  silná 
nenávist vůči jinak smýšlejícím lidem, a to i mezi 
velmi mladými lidmi.“

Studenti se však učí od svých politiků. Naposledy 
se o pořádný skandál postaral ministr Nick Clegg, jenž 
v poznámkách k jedné ze svých řečí označil odpůrce 
těchto „manželství“ za nacisty a bigotní katolíky.

TPT/christiantoday.com, fronda.pl, 9. 10. 2012,  
překl. -lr-
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Drahé děti,  toužíme,  aby Vánoce  byly  krásné, 
a všelijak se na ně připravujeme.

Kdy  byly  první  Vánoce?  Před  více  než  2000 
roků, když se narodil Pán Ježíš, Bůh Syn, který se 
z lásky k nám stal člověkem. A kdo se na ně první 
připravoval? Sám Pán Bůh, který předpověděl, že 
jednou přijde žena, která 
se  svým  synem  zvítězí 
nad  všemi  úklady 
satana.

Potom  Pán  Bůh 
prostřednictvím 
proroků  předpoví-
dal mnoho o Pánu 
Ježíši  mnoho  sta-
letí před jeho naro-
zením.  Například 
že  se  narodí 
v  městě  Betlémě. 
Že  bude  konat 
mnoho  zázra-
ků.  Přinese  velké 
Boží  požehnání 
lidem  všech  ná-
rodů  a  všech  dob. 
Bude  dárcem  pravého 
pokoje. Z lásky k nám vezme na sebe naše hříchy 
a  za  ně  zemře  na  kříži  a  vstane  z  mrtvých.  Jeho 
království  se  rozšíří  do  všech  zemí  a  bude  trvat 
navždy.  Ta  proroctví  mluví  také  o  jeho  matce, 
Panně Marii.

Panna Maria se první ze všech lidí připravovala 
na první Vánoce. První se dověděla od archanděla 
Gabriela, že už se Pán Ježíš narodí a že to bude její 
syn a Syn Boží. 

Jak se připravovala? Odpověděla na Boží posel-
ství: „Jsem služebnice Pána, ať se mi stane podle 
tvého  slova.“  I  když  to  znamenalo  úplně  změnit 
své životní plány.

Šla pomáhat své o hodně starší příbuzné, svaté 
Alžbětě,  matce  svatého  Jana  Křtitele.  I  když  se 
proto musela vydat na dalekou, namáhavou a ne-
bezpečnou cestu.

S radostí děkovala Pánu Bohu za všecko, i když 
věděla ze slov proroků, že bude muset také mnoho 
trpět. V krásné modlitbě, která začíná slovy „Velebí 
má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém 
Spasiteli“,  řekla,  že  je  jen  nepatrnou  služebnicí 

Boží. Ale  Duch  Svatý  jí  hned  nato  vložil  na  rty 
proroctví,  které  se  stále  překrásně  plní:  „Od  této 
chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.“

Panna Maria je nám tak vzorem: 
Dělat to, co chce Pán Bůh. On chce vždycky to, 

co je pro nás i pro druhé nejlepší a nejšťastnější.
Pomáhat  druhým,  jak 

můžeme. I když to stojí 
nějakou  námahu 
nebo odřeknutí si 
něčeho.

Často  děko-
vat  Pánu  Bohu 
za všecko. Za ra-
dostné i bolestné, 
protože  ve  všem 
je  úžasná  Boží 
moudrost a láska.

Potom  přišly 
první  Vánoce, 
narození  Pána 
Ježíše,  ale  v  nej-
větší  chudobě. 
Avšak  andě-
lé  zpívali  „Sláva 

na  výsostech  Bohu 
a na zemi pokoj  lidem dobré vůle“. Přišli   pastý-
ři,  po nich  i  jiní,  setkání  se  zbožnými Simeonem 
a Annou,  učenci,  nazývaní  „Tři  králové“. Ti  jistě 
byli radostí pro Pána Ježíše, Pannu Marii a svatého 
Josefa. I ti, kdo se se svatou rodinou setkali, odchá-
zeli s radostí a přinášeli ji i druhým.

Někdo by si mohl postesknout: „Jak by to bylo 
krásné, kdybych byl mohl i já tenkrát Pána Ježíše 
navštívit  a  přinést  mu  nějaký  dárek.“  Ale  je  to 
možné i teď! Vždyť Pán Ježíš je přítomný v koste-
le ve svatostánku. Tam se s ním setkáváme. Zvlášť 
krásné je setkání s ním ve mši svaté, a především 
ve svatém přijímání.

A on nám také říká: „Co jste udělali pro jednoho 
z mých nejposlednějších bratrů, pro mě jste uděla-
li.“  Když  tedy  někomu  uděláme  radost,  uděláme 
ji Pánu Ježíši, setkáme se s ním a dáme mu dárek.

Kdo to tak bude dělat pořád, i po Vánocích, bude 
mít Vánoce i vánoční radost pořád, bez konce.

Se  srdečným  přáním  této  radosti  Vás  všechny 
zdraví 

Váš P. Bohumil Kolář

První Vánoce

a Vánoce bez konce
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Jeden obr měl nádhernou zahradu. Jednou odcestoval na 7 roků. V jeho zahradě kvetly stromy a keře, 
rostlo mnoho ovoce a ptáci zpívali tak krásně, že přímo lákali děti, aby si tam hrály. Jednoho dne v zimě 
se ale obr vrátil. Když zjistil, že zahrada slouží dětem, velmi se rozzlobil: „Ta zahrada je moje a žádný 
jiný do ní nesmí.“ Děti vyhnal a postavil kolem vysokou zeď, aby nikdo nemohl dovnitř.

Jenže to se mu stalo osudným. Přišlo jaro, ale v zahradě nevypučel ani jeden květ. Ani ptáci sem neza-
letěli a nezazpívali. Rostliny, stromy i ptáčci měli soucit s dětmi. Jedinými obrovými společníky v zahradě 
měly být po celý rok sníh a mráz. Obr zesmutněl.  

Jednoho rána však uslyšel ze zahrady nádhernou hudbu. Vyhlédl z okna – nic ale neviděl. Vyšel ven 
do zahrady, a hle! V koutku zahrady se krčil malý chlapec. Byl tak malý, že ani nedosáhl na větve stromu. 
Fučel studený severák a chlapec plakal, neboť byl prokřehlý zimou a pro svou malou výšku se nemohl ani 
vyšplhat na strom. Obrovi ho najednou přišlo líto. „Pojď, pomůžu ti,“ řekl laskavě a posadil chlapce až 
na vrchol stromu ke zdi, aby odtud mohl slézt na druhou stranu.

Vtom se v něm cosi zlomilo. „Jak jsem jenom mohl být tak sobecký,“ řekl si pro sebe. Ihned otevřel 
dveře zahrady a zvolal: „Děti, toto je teď vaše zahrada!“ A hned do ní vklouzlo jaro, stromy a keře rozkvet-
ly  a  všude  kolem  se  rozezněl  ptačí  zpěv. 
Obr každý den pozoroval děti, jak si hrají. 
Toho  maličkého,  jehož  posadil  na  strom, 
však  nikde  neviděl.  Ptal  se  na  něho  dětí, 
nikdo jej ale neznal. „Jak rád bych ho zase 
spatřil,“ vzdychl jen tak pro sebe.

Léta  ubíhala,  obr  zestárl  a  onemocněl. 
Přišla zima, a on se díval z okna na zasně-
ženou zahradu. Díval se, díval – a nevěřil 
vlastním  očím.  V  koutku  zahrady  se  na-
jednou cosi zablesklo. Vyšel ven, a strom, 
který  tam  stál,  měl  pozlacené  větve  a  vi-
sely  z  něho  stříbrné  plody.  Pod  ním  stál 
malý  chlapec.  Ten,  jemuž  před  léty  po-
mohl  na  strom. Vypadal  ale  hrozně.  Jeho 
ruce i nohy byly probodené a kapala z nich 
krev.  Obr  se  rozzuřil:  „Kdo  se  opovážil 
ti  tak  ublížit?“  zařval.  „Pověz  mi  to,  a  já 
vezmu  svůj  meč  a  probodnu  ho.“  „Ne,“ 
odpovědělo  dítě,  „protože  toto  jsou  rány 
lásky.“  „Kdo  vlastně  jsi?“  zeptal  se  obr. 
Chlapec se usmál a odpověděl: „Ty jsi mi 
jednou ve své zahradě pomohl a dětem jsi 
umožnil, aby si v ní hrály. Teď já beru tebe 
do své zahrady, do ráje.“ 

Když  odpoledne  šly  děti  jako  obvykle 
do zahrady si hrát, našli obra mrtvého.

  
Z Mitteilungsblatt 6/2012 přeložil -kb-

O sobeckém obrovi (vánoční pohádka pro děti i dospělé)

Oscar Wilde
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Poděkování
Ráda bych poděkovala sv. Dominiku Saviovi, ale 

především Panně Marii za pomoc a ochranu v tě-
hotenství a při porodu.  I když se vyskytly nějaké 
potíže,  vždy  se  rychle  urovnaly  a  do  posledních 
chvil  jsem se mohla starat o  rodinu a domácnost. 
V 39 letech jsem porodila zdravého chlapečka.

Také bych ráda touto cestou poděkovala za vy-
slyšení modlitby: od dvou let hrozil staršímu syno-
vi nepříjemný lékařský zákrok. Po devíti letech se 
situace sama upravila.

vděčná čtenářka Pavla

Konečně  plním  svůj  slib  Pánu  Bohu,  Panně 
Marii a svatým za jejich ochranu a vyslyšení pro-
seb.

Děkuji za uzdravení syna z těžké nemoci, za zá-
zračnou ochranu při jeho nedávném úrazu.

Děkuji za milou snachu, která se o mne v mém 
stáří tak obětavě stará.

Děkuji  také  za  vnučku,  která  ukončila  studia 
a dostala práci.

Prosím za dar víry pro celou naši rodinu a všech-
ny lidi, ať nás Boží milosrdenství provází životem.

prababička Máří

Chci  touto  cestou  splnit  svůj  slib  a  poděko-
vat  Pánu  Bohu,  Panně  Marii  a  svatému  Josefu 
Kupertinskému za pomoc při  závěrečných zkouš-
kách na vysoké škole.

Pavla

Děkuji  Panně  Marii,  sv.  Judovi  Tadeášovi 
a Dítěti Ježíši za uzdravení syna z vážné nemoci. 
Syn  se  dostal  do  vážného  zdravotního  stavu,  kdy 
si nevěděli rady ani lékaři, ale díky přímluvám se 
uzdravil. Díky Bohu!

vděčná rytířka Jana

Před  několika  lety  jsem  inicioval  možnost  roz-
šíření  nabídky  kabelové  televize  v  našem  městě 
o „televizi Dobrých zpráv“ TV Noe, ale neúspěšně.

Začátkem  roku  2011  jsem  měl  vnuknutí, 
abych  to  zkusil  znovu.  Tentokrát  jsem  si  vzal 
na pomoc Pannu Marii, a tak při návštěvě Koclířo-
va 16. 4. 2011 jsem jí vše svěřil.

Následně  jsem  oslovil  40  spoluvěřících  a  ti 
svým  podpisem  podpořili  tento  záměr.  Jednání 
byla zdlouhavá, ale dobrá věc nakonec zvítězila.

Od října 2012 již mají možnost sledovat TV Noe 
všichni  spoluobčané  Českého  Těšína,  kteří  jsou 
připojeni na kabelovou televizi bytového družstva 
Těšiňan.

Panno Maria, děkuji Ti.
rytíř T. Mokrosz

Chtěla  bych  z  celého  srdce  poděkovat  našemu 
Pánu  Ježíši  Kristu,  moudrému  Duchu  Svatému, 
přímluvkyni  Panně  Marii,  milému  Josefovi 
a sv. Tadeášovi za dobrodiní, která mně prokázali.

Před třemi lety u mě lékaři zjistili rozsáhlou ra-
kovinu na dvou místech v těle. Prodělala jsem dvě 
těžké  operace,  množství  chemoterapií,  bioléčbu 
i ozařování.

Po celou dobu léčení jsem se modlila, ale nepro-
sila jsem o uzdravení, nýbrž o sílu, abych to uměla 
snášet. Dobrotivý Bůh a všichni milí svatí mne vy-
slyšeli a já, která se dříve „hroutila“ před návštěvou 
zubaře, jsem nyní v obdivuhodné psychické kondi-
ci snášela léčbu.

Na  mé  příbuzné  a  známé  (většina  z  nich  se 
také  za  mne  modlila)  to  působilo  neuvěřitelně, 
ale  já cítila posilu z nebe. Teď jezdím na kontro-
ly a zatím je vše v pořádku. Slíbila  jsem veřejně 
poděkovat za všechny přímluvy a milosti, kterých 
se mi dostalo.

O  tom,  že  náš  milý  Bůh  má  s  námi  své  plány, 
jsem se přesvědčila i tím, že asi půl roku před vy-
puknutím  rakoviny  mne  v  útulku  nabídli  pejska, 
který se potom v nejtěžších chvílích stával oporou. 
Byl mi dán z nebe, proto se jmenuje Dan. I za něj 
moc děkuji dobrotivému Bohu.

vděčná rytířka Eva

Děkuji  Pánu  Bohu,  Pánu  Ježíši,  Panně  Marii 
a všem svatým za to, že jsem sehnala práci, a pro-
sím  o  modlitbu  za  zdraví  rodičů  a  celé  rodiny 
a za našeho duchovního otce. Děkuji za dar víry.

vděčná čtenářka Kateřina z Vysočiny
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Chci touto cestou poděkovat Panně Marii za její 
mateřskou  pomoc  po  celý  můj  život.  Zvláště  dě-
kuji, žes mě ochránila před těžkou nemocí. Vezmi 
si nás, Matičko Boží, všechny pod svou ochranu, 
kteří  se  k  Tobě  utíkáme.  Díky  Maria,  že  jsi  naší 
Matkou!

vděčná čtenářka 

Ráda  bych  projevila  touto  cestou  hlubokou 
vděčnost a velké díky a ukázala na nesmírnou moc 
prosebné  modlitby  k  Panně  Marii,  naší  přesvaté 
Matce, a na její až zázračnou pomoc. 

Prosila  jsem Matku Boží za dvě moje přítelky-
ně  ze  zaměstnání.  Slíbila  jsem  při  pouti  do  Lurd 
přednést prosby za uzdravení. Jedna dcera od pří-
telkyně  po  porodu  dvojčat  byla  ohrožena  na  ži-
votě  a  druhé  kamarádce  těžce  onemocněl  5letý 
vnouček  se  zhoubným  nádorem  na  mozku.  Měla 
jsem v Lurdech i jeho fotografii, náš důstojný pán 
v  Lurdech  odsloužil  za  jejich  zdraví  mši  svatou. 
Chlapec  po  operaci  a  chemoterapii  je  již  mimo 
nebezpečí  a  mladá  maminka  je  již  také  u  svých 
dětí.  S dojetím nemohu  slovy dostatečně vyjádřit 
poděkování  naší  drahé  Matce  Boží  za  její  lásku 
k nám. Jsem šťastná, že jsem svůj slib poděkování 
mohla uskutečnit v tomto tak vzácném časopise – 
Neposkvrněná.  Díky  Maria,  vroucně  tě  prosím, 
stále nás všechny ochraňuj!

vděčná čtenářka Pavla

Děkuji nebeské Mamince – Panně Marii – za vy-
slyšení prosby  i za Její  stálou mateřskou ochranu 
a pomoc.

Helena z Vysočiny

Plním slib a chválím sv. Judu Tadeáše před svě-
tem  jako  mocného  a  rychlého  přímluvce,  děkuji 
Pánu Bohu, Pánu Ježíši a Matce Boží za vyslyšení 
proseb za zdárný průběh operace aorty mého brat-
ránka a jeho uzdravení. Děkuji za vyslyšení i dal-
ších proseb a nadále prosím o zdraví a stálou Boží 
ochranu celé naší rodiny a přátel, kteří nás v mod-
litbách podporovali.

vaše čtenářka Marie z Vysočiny

Děkuji za vyřešení obtížné situace, která mě pro-
vázela v  tomto roce. Mé modlitby a prosby k na-
šemu  Pánu,  Panně  Marii,  sv.  Judovi  Tadeášovi, 

sv. Terezii od Dítěte Ježíše a bl. Janu Pavlu II. Byly 
vyslyšeny a vše až zázračně dobře dopadlo.

vděčná čtenářka Jarmila Marie z Brna

Děkuji Matce Boží, že můj syn přestal pít. Syn 
se vracíval domů vždy opilý. Nevím, odkud bral na 
to peníze, protože ty, které dostával ode mne anebo 
z podpory, velmi rychle propíjel. Každý den jsem 
se modlila za svého syna bolestný růženec.

Od kamarádky jsem se dozvěděla, že jistá paní vy-
prosila pro svého manžela abstinenci tak, že nechala 
sloužit devět mší svatých na  jeho úmysl. Rozhodla 
jsem  se  udělat  totéž.  Postupně  jsem  si  našetřila 
nějaké peníze, které jsem pak dala na odsloužení mší 
svatých. Během nich jsem úpěnlivě prosila Ježíše o 
zázrak osvobození mého syna od alkoholu.

K mému překvapení a radosti jsem pak od syna 
uslyšela slova ujištění, že ode dneška nepije, proto-
že prý na jeho očích zemřel kamarád z přepití a že 
on by nechtěl umřít kdesi v parku na lavičce nebo 
na schodech před hospodou.

Od  toho  dne  uplynulo  již  několik  měsíců.  Syn 
přestal pít bez léčení.

Ježíši, děkuji ti za tuto milost.
Magdaléna,  

přeloženo z polského Rytíře Neposkvrněné 2012/09

Jako 20letá jsem otěhotněla. Nepřála jsem si mít 
to dítě,  proto  jsem začala brát  potratové  tabletky. 
Byla  jsem si  jistá, že  takto dojde k samovolnému 
potratu.  Skutečně,  dostavilo  si  silné  krvácení,  ale 
kvůli bolestem a komplikacím jsem se dostala do 
nemocnice. Zjistilo  se, že  je  třeba provést zákrok 
operativně,  neboť  uvnitř  ještě  něco  zůstalo.  Před 
zákrokem jsem šla na vyšetření. Jaké bylo mé pře-
kvapení, když jsem se dozvěděla, že dítě žije a roz-
víjí  se. Rozhodla  jsem se dítě přijmout a porodit, 
přestože  jsem  si  byla  vědoma,  že  bude  s  největší 
pravděpodobností  postižené.  Začala  jsem  je  svě-
řovat do ochrany Panny Marie. Lukášek se narodil 
zdravý, za což Matce Boží z celého srdce děkuji.

Iza Lukszová,  
přeloženo z polského Rytíře Neposkvrněné 2012/09

O modlitbu prosí:
Petr  Podmolík,  Lenka  Koutníková,  Marie 

Stonjeková.
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Zprávy 
Švédsko: Jeden žák základní školy ve švédském 

Stockholmu, jehož prospěch byl vždycky vynikají-
cí, propadl letos z biologie. Prohlásil totiž při zkou-
šení, že homosexualita je nenormální, a odmítl toto 
své přesvědčení odvolat. Učitel mu dal nedostateč-
nou  s  odvoláním  se na  učební  osnovy,  které  pro-
hlašují sodomii za „přirozenou“ formu sexuality. 

Kath. net 4. 8. 2012

USA:  Donna  d’Errico,  bývalá  americká  herečka 
a fotomodelka pornografického časopisu Playboy, se 
veřejně  zřekla  svého  dosavadního  stylu  života,  po-
znamenaného sexem, alkoholem a dalšími neřestmi. 
Dnes je praktikující katoličkou a modlí se denně růže-
nec, nosí škapulíř a se svými dětmi navštěvuje každou 
neděli mši sv. Zvláště si cení pravidelnou svatou zpo-
věď a doporučuje všem, aby k ní chodili co nejčastěji.

Kath. net 19. 9. 2012

Irák,  Pákistán:  V  iráckém  městě  Kirkuku  na-
padli  muslimští  fanatikové  katolickou  katedrálu 
bombou,  která  ji  vážně  poškodila.  Ke  zraněním 
a obětem na životech nedošlo, neboť vše se odehrá-
lo v noci, kdy v chrámu ani v okolí nikdo nebyl. 
V  pákistánském  městě  Hajdarabádu  zase  mus-
limští  bojovníci  stříleli  na  katolickou  katedrálu 
z pušek, jedna osoba utrpěla zranění. 

Nasz Dziennik 18. 9. 2012

Panama:  Prezident  středoamerické  republiky 
Panama  Ricardo  Martinelli  sdělil,  že  jeho  země 
postaví na pobřeží Tichého oceánu největší sochu 
Matky Boží  na  světě. Má měřit  přes 100 m a být 
o 7 m vyšší než socha Svobody v New Yorku. 

Kath. net 28. 8. 2012

Vatikán:  Kuriální  kardinál  Raymund  Burke, 
původem  z  USA,  prefekt  Vatikánského  soudní-
ho dvora, vyzval  americké  řeholnice,  jež  založily 
organizaci  požadující  kněžské  svěcení  pro  ženy, 
zrušení celibátu a prý „lidštější“ sexuální morálku, 
aby buď v plném  rozsahu akceptovaly katolickou 
nauku, nebo odešly.

Kath. net 17. 8. 2012

USA: 92letá protestantská křesťanka z amerického 
Memphisu nakupovala v hypermarketu. Po naložení 
věcí do svého auta na ni namířil lupič pistoli. Ona mu 
klidně řekla: „Když mě zastřelíš, já přijdu do nebe, ale 
ty do pekla…“ Lupič se zalekl a uprchl.

Kath. net 17. 8. 2012

San  Marino:  Biskup  v  nezávislé  republice  San 
Marino na italském území Luigi Negri potvrdil ka-
tolickou nauku o neslučitelnosti katolického vyzná-
ní s členstvím v zednářských lóžích. Řekl, že pokud 
jsou v nich i někteří církevní hodnostáři, tak to svěd-
čí  o  jejich  nedostatečném  vědomí  vlastní  identity 
a snaze dosáhnout mediální popularity a vlivu.

Radiovaticana 30. 7. 2012

Čína:  88letá křesťanka Liu Xyaoying zachránila 
v posledních letech 30 dětí z kontejnerů, kam byly 
vyhozeny buď po nezdařilém potratu, nebo po ne-
chtěném porodu, a předala je do péče křesťanským 
charitativním organizacím.

Nasz Dziennik 3. 8. 2012

Německo:  Profesor  Norbert  Hoerster,  jeden  ze 
zakladatelů tzv. Nadace Giordana Bruna, šířící ate-
ismus, vystoupil z  této organizace, protože odmí-
tá podvody, jichž se toto sdružení ve své propagan-
dě dopouští. Dospěl také k názoru, že ateismus již 
neodpovídá poznatkům současné vědy.

Mitteilungsblatt 1/2012

USA:  V  americkém  městě  Columbus  katoličtí 
seminaristé v čele s regentem se pravidelně modlí 
před  místní  potratovou  klinikou.  Regent  James 
Wehner řekl: „Pro seminaristy je důležité, aby vi-
děli  síly  zla,  které ve  světě působí,  a učili  se  jim 
čelit na základě síly své víry. Nejdůležitějším pro-
středkem je modlitba.“

Information FMG 8/2012

Rakousko:  „Nasadili  jsme  antikoncepci  vlastní 
budoucnosti…“ To  řekl  emeritní biskup  rakouské 
diecéze Feldkirch mons. Elmar Fischer, který dále 
uvedl,  že  ve  vyspělém  světě  užívá  antikoncepční 
pilulky minimálně 140 milionů žen, což vede k ci-
telnému  poklesu  porodnosti  a  vymírání  křesťan-
ských národů. 

Information FMG 8/2012

Kanada:  Katoličtí  biskupové  ve  svém  květno-
vém pastýřském listu napsali, že svoboda svědomí 
je  v  jejich  zemi  vážně  ohrožena.  Odnímají  se  li-
cence lékárníkům, kteří odmítají prodávat antikon-
cepci,  jsou  propouštěni  státní  úředníci,  když  ne-
chtějí „sezdávat“ homosexuální páry, a vyhazováni 
z práce  zdravotníci,  odmítající  dělat  potraty nebo 
při nich asistovat. 

Information FMG 8/2012
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Zprávy 
Čína:  Katolík  Wu  Wen  De  z  provincie  Hebei, 

od dětství ochrnutý, přispěchal na svém invalidním 
vozíčku  na  pomoc  dívce,  kterou  napadl  zločinec, 
okradl  ji a chtěl znásilnit. Wu uslyšel křik děvče-
te a odvážně zasáhl na  jeho obranu. Zločinec Wu 
Wena  ubodal  nožem.  Celému  hrůznému  divadlu 
přihlížela řada lidí, nikdo však nezareagoval. 

Information FMG 8/2012

USA:  29letá  americká  překážková  běžkyně 
a  účastnice  olympijských  her  Lolo  Jonesová  pro-
hlásila,  že  chce  zachovat  panenství  až  do  svatby. 
„Je  to  někdy  těžší  než  trénink  na  olympiádu,“ 
řekla. „Měla jsem mnoho příležitostí a mnoho po-
kušení.“ Panenství považuje za největší dar, který 
by jednou chtěla svému muži dát. 

Information FMG 8/2012

Rakousko:  Známý  rakouský  špičkový  dirigent 
Franz  Welser-Moest  řekl  v  rozhovoru  pro  jeden 
internetový  časopis,  že  umění  bez  náboženství 
je  něčím  nemyslitelným.  „Zkuste  si  představit 
Bachovu  nebo  Mozartovu  hudbu  bez  nábožen-
ských motivů,“ prohlásil. Dále uvedl, že ateismus 
není  schopen  něco  podobného  vytvořit,  jeho  vliv 
v kultuře a umění „vede k postupující kulturní de-
generaci“. 

Glaube und Kirche 9/2012

USA:  Největší  potratová  klinika  v  New Yorku 
ukončila  svou  činnost.  Známý  pater  Phillippe 
Reilly, zakladatel hnutí „Operace Rescue“, se spolu 
s jinými 22 let před ní modlil. Noví majitelé budo-
vy oznámili, že potraty se tu již nebudou provádět.

The Tablet 2. 10. 2012

OSN:  Výbor  pro  lidská  práva  OSN  v  čele 
s  Navanathem  Pillayovou  vydal  zprávu,  že  na-
vrhne,  aby všechny protipotratové aktivity včetně 
modliteb před klinikami byly na celém světě trest-
nými činy.

SPUC 20. 9. 2012

Evropská  unie:  Křesťané  v  EU  jsou  stále  více 
diskriminováni  v  zaměstnání.  Prohlásil  to  na  se-
mináři v Bruselu vedoucí vídeňského Centra proti 
netoleranci  Martin  Kugler.  Upozornil  především 
na  Velkou  Británii,  kde  jsou  lidé  propouštěni 
z  práce  za  nošení  náboženských  symbolů  na  ve-
řejnosti,  a  na  antidiskriminační  směrnici  EU,  jež 
nutí  i  církevní  instituce  přijímat  do  práce  lidi 

s  jasně protikřesťanským smýšlením. Také vanda-
lismus proti  sakrálním objektům povážlivě narůs-
tá: ve Francii v uplynulém roce 84 procent těchto 
činů  bylo  zaměřeno  proti  kostelům,  ve  Skotsku 
a v Anglii 95 procent. Farmaceutům ve Francii  je 
odnímána  licence,  když  odmítnou  prodávat  anti-
koncepci, zdravotníci ve Španělsku  jsou propouš-
těni, když odmítnou dělat potraty.

KAP 3. 10. 2012

EU:  „To  je  absurdita  politické  korektnosti!“  – 
tak  stručně  komentuje  konzervativní  europoslan-
kyně  Marina Yannakoudakis  zprávu  Výboru  pro 
rovnost  pohlaví  Evropského  parlamentu,  v  němž 
se  nachází  požadavek  zákazu  těch  pohádek  pro 
děti, které vyzdvihují  tradiční  rodinu. V projektu 
zprávy  „o  eliminaci  stereotypů  o  pohlaví“,  jehož 
autorem  je  krajně  levicový  holandský  europo-
slanec,  stojí  návrh,  aby  ze  školních  programů 
byly  vyloučeny  ty  materiály,  které  ukazují  muže 
a  ženy  v  jejich  tradičních  rolích  otců  a  matek, 
neboť  prý  mohou  vést  k  „diskriminaci  pohlaví“. 
Ostře byla kritizována  i  ta média,  jež představují 
muže v jejich normálních společenských funkcích, 
neboť  tím  údajně  napomáhají  stereotypům  o  po-
hlaví. Kdyby – podle novinářů „Daily Mail“ – se 
realizovaly  směrnice  této  zprávy,  tak  by  to  zna-
menalo  zákaz  nejlepší  britské  literatury  pro  děti, 
třeba Petra Pana nebo Medvídka Paddingtona. To 
vše  proto,  poněvadž  v  těchto  knížkách  jsou  děti 
od útlého věku seznamovány s tradičními úlohami 
obou pohlaví a učí  se, že existují  specifické žen-
ské a mužské  role. A  to podle  levičáků musí být 
zakázáno.

Tento  projekt  znovu  ukazuje,  že  komise  pro 
rovnost  pohlaví  plýtvá  penězi  daňových  po-
platníků,  zdůrazňuje  Yannakoudakis.  A  Joseph 
Salerno, šéfredaktor „Quaterly Journal of Austrian 
Economics“,  píše,  že  návrhy  zprávy  jsou  dalším 
dokladem levičáckého totalitarismu. „Tito lidé vy-
hlašují nejenom útok na rodinu, ale současně žáda-
jí i její zákaz mocenským násilím. To je asi totéž, 
jako  kdybychom  chtěli  právně  zakázat  zemskou 
přitažlivost,“ říká Salerno a dodává, že i když nelze 
očekávat rychlou realizaci těchto návrhů, tak je to 
ukázka, jaké jsou cíle krajní levice.

Fronda 1. 12. 2012
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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 * * *



Z diskuse na internetu: 
Před pár měsíci bych napsala, že taková pilulka je 

fajn. Teď ale na základě vlastní zkušenosti si tím ne-
jsem vůbec jistá. Je mi 40, mám tři děti a v srpnu jsem 
neplánovaně otěhotněla (selhání antikoncepce). První 
myšlenka byla potrat a s tím jsem také šla k lékaři, vy-
řídila si papíry, termín v nemocnici, ale musela jsem 
čekat dva týdny, než budu v 7. týdnu a bude „ideální“ 
doba na výkon. Dva týdny jsou dlouhá doba, člověk 
má hodně času přemýšlet, dívá se na své děti a říká 
si: „Kdybych to udělala jim,“ proč to má odnést tohle 
dítě, je stejně moje jako ony, není to žádná tkáň, je 
to malinkatý človíček. Nakonec jsem den před termí-
nem zavolala, že nepřijdu, teď jsem ve čtvrtém měsí-
ci a jsem ráda za každý uplynulý den, že mě přiblížil 
k datu narození mého děťátka. Kdyby byla pilulka, 
pravděpodobně bych ji spolkla a dnes si nejspíš vše vy-
čítala. Je to podle mě moc jednoduché a může to ženu 
vést k předčasnému, nevratnému závěru...

Herodes se v obavě o svůj trůn nezastavil ani před vražděním 
nemluvňátek. Zdá se však, že to není ojedinělá událost v dějinách...
V médiích se znovu objevily zprávy o možné legalizaci potratového přípravku RU-486. V roce 2005 se 

podařilo zastavit registraci tohoto přípravku díky petici s více než padesáti tisíci podpisy a díky obětavosti 
těch, kteří psali do redakcí či na ministerstvo zdravotnictví.

Sám výrobce i gynekologové uváděli, že jediným důvodem, proč tato forma zabíjení dětí před naroze-
ním nebyla povolena, byly masové protesty. S velkou naléhavostí vás proto prosíme, abyste pomohli i ten-
tokrát. Každý další rok znamená zachráněné životy dětí.

Prosíme, pište své názory na níže uvedené kontakty. Ne jen jednou, ale i opakovaně. Zároveň velmi 
prosíme, abyste kopii e-mailu zaslali i na info@prolife.cz nebo uložili na http://prolife.cz/?a=81&-
p=&pp=8719 pro inspiraci ostatním. Stačí psát jednoduše, od srdce. 

Informace o přípravku RU-486 a důvody, proč by neměl být u nás povolen, jsou na adrese: 
http://prolife.cz/?a=34&id=141

Kontakty,	kam	lze	psát:
Ministerstvo zdravotnictví:  mzcr@mzcr.cz (ministr Leoš Heger: hegerl@psp.cz)
Státní ústav pro kontrolu léčiv (schvalující úřad): infs@sukl.cz
iDNES: http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_kontakty_idnes-podrobne.htm
TV NOVA: televizni.noviny@nova.cz
Český rozhlas: http://www.rozhlas.cz/informace/kontakty/



Víra pomáhá objevovat, 
že setkání s Bohem 
zhodnocuje, zdokonaluje 
a povznáší vše, co je 
v člověku pravé, dobré 
a krásné. Dochází k tomu 
tak, že zatímco se Bůh 
zjevuje a dává poznat, 
člověk se dozvídá, kdo 
je Bůh, a jeho poznáním 
objevuje sebe samého, 
svůj vlastní původ, 
velikost i důstojnost 
lidského života.

Benedikt XVI.

Foto: Lawrence OP | flickr.com


