
IMMACULATA

Buď  zdráva, bráno spasení,
buď  zdráva, veliká oporo víry,

buď  zdráva, počátku nového 
pokolení.
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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, v postní době jsme vedeni k tomu, abychom zrevidovali svůj duchovní život, věci 
dobré posílili a věci špatné odstranili.

Které jsou ty dobré věci, jež je třeba posílit? V první řadě je to věrnost Bohu v maličkostech. Náš 
život se skládá povětšině ze spousty rutinních malých věcí, mezi nimiž se tu a tam najde nějaká ta větší. 
Všechny mají tvořit harmonický celek našeho života. Svatý Maxmilián přirovnává duchovní život 
ke složitému stroji skládajícímu se ze spousty malých součástek. Každá má své místo, i ta nejnepatr-
nější. Vadná funkce kterékoliv z nich může nakonec způsobit pokažení celého stroje.

Podobně i v duchovním životě. Na maličkostech závisí mnohé. Sám Pán Ježíš to vyjádřil v podoben-
ství o talentech, když řekl, že ten, kdo není věrný v maličkostech, začne upadat i ve věcech velkých.

Náš postoj k maličkostem je takovou „kontrolkou“ naší duchovní cesty. Pokud je bereme na leh-
kou váhu, vězme, že nás to zavede k vlažnosti a nakonec k těžkým hříchům. Je v tom ukryta mistrná 
léčka zlého ducha, který nám před pádem podsouvá lehkomyslné myšlenky „vždyť přece o nic nejde“, 
a po pádu naopak nafukuje hřích a křičí „z takové špíny už není cesta zpět“.

Zkusme se tedy v tomto postním období podívat na drobnosti našeho křesťanského života: Jak vy-
padá moje každodenní modlitba? Jak si plním své každodenní povinnosti? Je moje práce vykonávána 
solidně? Mohou se lidé na mě spolehnout? Držím své slovo? A podobně.

Ve svátosti smíření vše špatné odevzdejme s důvěrou Božímu Milosrdenství, i kdybychom už dávno 
vězeli v těžkých hříších. Chyťme se za ruku Neposkvrněné, ať nám vyprosí milost věrnosti v maličkos-
tech, abychom nakonec měli sílu statečně se postavit pokušení i v situacích, kdy nás to bude stát mnoho. 
Taková věrnost je velkou oslavou Boha a pro lidi kolem je posilou v dobrém a cestou ke spáse.

br. Bohdan

První strana obálky: Pieta před katedrálou Notre-Dame de la Garde, Marseille.  
Foto: Jean-Louis Bouzou | Dreamstime.com

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné 
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.

Březen – Aby víra v Kristovo zmrtvýchvstání důsledně vedla náš 
život k hodnotám věčným.
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foto: Cornelius20 | Dreamstime.com

Andělé užasli nad vznešeností  
tvého božského vtělení, Pane.  
Viděli tak, že všem nepřístupný Bůh  
se teď stal přístupným, stal se člověkem,  
přebýval mezi námi a od všech slyšel: Aleluja!

* * *
I skvělí řečníci o tobě, Boží Rodičko, mohou jen mlčet.  
Nejsou schopni vysvětlit, že zůstáváš Pannou, i když jsi Matka. 
Ale my, kteří obdivujeme tajemství, zpíváme s vírou:

Raduj se, svatyně Boží moudrosti,
raduj se, poklade jeho prozřetelnosti.
Raduj se, ty činíš, že učení nic nevědí,
raduj se, ty řečníkům ukládáš mlčení.
Raduj se, skrze tebe učenci úžasem oněměli,
raduj se, skrze tebe zestárli ti, kdo tvoří báje.
Raduj se, rozehnala jsi zlé pletichy Athénských,

raduj se, rybářům jsi naplnila sítě.
Raduj se, pozvedlas nás z hlubin neznalostí,
raduj se, osvítilas nás jasným věděním.
Raduj se, lodičko pro každého, kdo se chce zachránit,
raduj se, přístave pro každého, kdo pluje k Životu.
Raduj se, panenská Nevěsto.

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

Bůh mezi námi
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Milí Rytíři Neposkvrněné
a čtenáři časopisu Immaculata, s prvním letošním 
číslem Vás  srdečně pozdravujeme a přejeme Vám 
Boží požehnání do každé chvíle letošního roku. Ať 
už věci kolem Vás nabírají jakýkoliv směr, přejeme 
Vám pevnou důvěru v Boží prozřetelnost a ochra-
nu Panny Marie.

Na začátku Vám chceme poděkovat za Vaši stá-
lou  přízeň  jak  Rytířstvu,  tak  našemu  časopisu. 
Díky Vaší  přízni  časopis  Immaculata  vstupuje  již 
do třetí dekády své existence. Vnímáme, že Matka 
Boží si  toto své dílo opatruje a chrání. Děkujeme 
Jí,  že  jsme  se  mohli  stát  Jejími  nedokonalými 
nástroji v díle evangelizace. Náš dík směřuje také 
k Vám, pravidelným čtenářům, bez Vaší modlitební 
a  finanční  podpory  by  časopis  nemohl  existovat. 
Pamatujeme na Vás ve svých modlitbách. Při  této 
příležitosti  bychom  chtěli  také  připomenout,  že 
za rytíře Neposkvrněné jsou každý měsíc slouženy 
mše  svaté  –  v  první  sobotu  v  měsíci  za  živé 
a v druhou sobotu v měsíci za zemřelé členy MI.

V  minulém  čísle  jsme Vás  informovali  a  prosili 
o  modlitbu  za  připravované  exercicie.  Nyní  Vám 

chceme s radostí oznámit, že 
máme  pro  Vás  připravenou 
víkendovou  duchovní  ob-
novu.  Přáli  bychom  si,  aby 
nám přispěla k hlubšímu po-
rozumění naší identity rytíře 
Neposkvrněné,  která  se  od-
víjí od úplného odevzdání se Matce Boží, abychom 
se tak učili stále lépe plnit Boží podle jejího vzoru. 
Tato myšlenka nás bude provázet během celé obno-
vy, která nese název „S Pannou Marií v roce víry“. 

Obnova  se  bude  konat  v  exercičním  domě 
Tovaryšstva  Ježíšova  v  Českém  Těšíne  od  pátku 
5. dubna do neděle 7. dubna. Přihlásit  se  je  třeba 
na adrese: Exerciční dům Český Těšín, Masarykovy 
sady 24, 737 01 Český Těšín, mobil: 737 930 713, 
e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz. Podrobnější infor-
mace najdete na našich webových  stránkách:  im-
maculata.minorite.cz.

Kromě této obnovy jsme pro Vás připravili i jiné 
akce, v  jejichž  rámci se budeme moci osobně se-
tkat a povzbudit:

Jak  si můžete všimnout,  jednotlivé akce  se ko-
nají  na  různých  místech  naší  republiky,  což  nám 
umožní setkat se s Vámi, kteří pocházíte z různých 
oblastí naší země.

Nejbližší akcí, do níž se můžete zapojit, je Pochod 
pro  život,  v  rámci  něhož  chceme  veřejně  nenásil-
nou  formou  hájit  právo  na  život,  které  je  kolem 
nás stále opovážlivěji pošlapáváno. Myslíme si, že 
v dnešní době to je hodně rytířský úkol – postavit 
se na stranu bezbranných a slabých. Z Brna pojede 

zvláštní  autobus,  který  organizujeme.  Zájemci  se 
mohou  přihlásit  na  adrese  Národního  centra  MI 
(Minoritská 1,  602 00 Brno,  e-mail:  info.mi@mi-
norite.cz)  nebo  prostřednictvím  našich  webových 
stránek (http://immaculata.minorite.cz/).

Rádi bychom Vás také informovali, že v Uherském 
Brodě jsme se mohli účastnit zahajovacího setkání 
místního společenství rytířů Neposkvrněné – srdeč-
ně  zdravíme  tímto  rytíře  a  rytířky  v  Uherském 
Brodě.  Přejeme  jim  i  jejich  duchovnímu  pastýři, 

Plán akcí MI na rok 2013

23. 3. 2013  –  Pochod pro život Praha (organizuje Hnutí pro život ČR)
5. – 7. 4. 2013  –  Víkendová duchovní obnova pro rytíře Neposkvrněné (Český Těšín)
1. 5. 2013  –   Zahájení poutní sezony k Matce Boží na Cvilín (Krnov)
8. 5. 2013  –  Pouť rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata k Matce Boží  

na Vranov u Brna
23. 6. 2013  –  Národní pouť Rytířstva Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata do Blatnice 

pod Svatým Antonínkem (okres Uherské Hradiště)
5. 7. 2013  –  Hlavní pouť na Velehradě
17. 8. 2013  –  Pouť rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata  

k Matce Boží na Cvilín (Krnov)
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aby pravidelná rytířská setkání byla pro ně zdrojem 
duchovního  růstu  i  radosti. Máme  radost,  že naše 
úsilí  o  posouvání  Rytířstva  z  roviny  MI1  (kde  se 
jednotlivci snaží sami o naplňování cílů Rytířstva, 
ale  již  nejsou  nijak  organizovaní)  do  roviny  MI2  
(kdy  jsou  členové  organizovaní  do  skupinek)  se 
pomalu uskutečňuje. Skupinka z Uherského Brodu 
je toho pěkným příkladem.

Tomuto  účelu  sloužil  také  dotazník,  který  jsme 
otiskovali  celý  loňský  rok.  Mohli  jsme  díky  němu 
aktualizovat Vaše kontaktní údaje, které nám slouží 
ke snadnějšímu informování o připravovaných akcích 
a pro případné domlouvání se ohledně MI. V průbě-
hu  roku  jste nám zaslali  přes 650 dotazníků. Letos 
dotazník  již  netiskneme,  ale  naše  prosba  stále  trvá. 
Prosíme, zašlete nám Vaše e-maily a čísla mobilních 
telefonů, čímž nám výrazně usnadníte i zlevníte vzá-
jemnou  komunikaci  (kromě  dopisu  můžete  k  tomu 
využít formulář na našich webových stránkách).

Nakonec Vás prosíme o modlitbu na naše úmys-
ly a doufáme, že se při nějaké naší společné akci 
setkáme.

br. Bohdan Heczko OFMConv,  
provinční asistent pro MI

S PANNOU MARIÍ V ROCE VÍRY

5. - 7. dubna 2013

Rytířstvo  
Neposkvrněné
O, Maria, bez prvotního hříchu počatá,  
oroduj za nás!

Národní centrum MI 
Minoritská 1, Brno 
immaculata.minorite.cz 
info.mi@minorite.cz

Program:
Pátek
16.00 - 18.00 - ubytování
18.15 - večeře
19.30 - mše svatá, adorace

Sobota
Program během dne (mše svatá, 
přednášky, práce ve skupinkách,  
sdílení, společná modlitba,  
příležitost ke svátosti smíření).

Neděle
Dopolední program
12.00 - oběd a zakončení

Cena za ubytování a stravu: 
800,- Kč

Adresa / Prihlášky:
Exerciční dům Český Těšín
Masarykovy sady 24
737 01 Český Těšín

mobil: 737 930 713
e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz

Víkendová duchovní obnova pro rytíre Neposkvrnené

Z myšlenek sv. Maxmiliána M. Kolbeho
Odevzdat Bohu své poslední „ale“
Abychom mohli dokonale rozvíjet svůj vnitřní život, musíme Bohu odevzdat své poslední „ale“. Toto 

naprosté, bezvýhradné odevzdání  je podmínkou úplného života z milosti. Kdyby existovala  sebemenší 
překážka, duše by  se nevznesla, protože nemá  svobodná křídla holubice. Ostatně  i  ten holub  se může 
vznést jen do určité výše, zato duše ve vztahu k Bohu nezná hranic, neklade-li sama překážky. Pán Bůh 
ji pozvedá stále výš a láska se neustále proměňuje.

Na životech svatých vidíme věci, které nás uvádějí v úžas. Byly by pro nás pochopitelné za předpo-
kladu, že bychom mohli nahlédnout do hloubi duše těchto lidí. O druhých se dočítáme, že žili ve velké 
důvěrnosti s Pánem Ježíšem. Jsou to stále úžasnější novinky...

Od Pána Boha dostáváme každičkým okamžikem všechno v přirozeném i nadpřirozeném řádu. Proto je 
vhodné, abychom to všechno Bohu odevzdali, tak aby v nás nezůstalo už žádné „ale“. Zábranou je každá 
výhrada a závislost na čemkoli a kdekoli.   promluva z 2. února 1941

Jako Neposkvrněná
Hodně se modleme, abychom stále více rozuměli tomu, co Neposkvrněná řekla při zvěstování: „Jsem slu-

žebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ Ať se stane, jak Bůh chce. V tom je obsaženo veškeré naše 
štěstí i náš úkol na tomto světě. Pán Bůh nás stvořil k tomu, abychom byli jeho nástroji, proto nás k sobě 
přitahuje láskou a povzbuzuje nás odměnou či trestem. Snaží se duši zdokonalit a připodobnit ji sobě, a tak 
ji zahrnuje milostmi. Ale duše musí spolupracovat s milostí, duše musí svolit k tomu, že se dá vést. Prosme 
tedy nejsvětější Matku, aby nás poučila, jak se má duše stát „služebnicí Páně“.  promluva 2. dubna 1938
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Dobre  využiť  čas!  –  je  požiadavkou  nielen 
dnešnej  spoločnosti,  ktorej  dynamika  sa  často  
riadi  sekundovou  tarifikáciou.  S  podobnou  po-
žiadavkou  sa na nás obracia  aj Cirkev. Vo  slo-
vách liturgie Popolcovej stredy počúvame slová 
svätého  Pavla:  Teraz je milostivý čas, teraz je 
deň spásy … napomíname vás, aby ste Božiu mi-
losť neprijímali nadarmo (2 Kor 6,1-2). Týmito 
slovami  nás  sám  Pán  napomína,  aby  sme  vy-
naložili  veľké  úsilie  v  správnom  využití  svoj-
ho času. Sv. Maximilián nám dáva  jednoduchú 
a pritom tak múdru radu: Vrúcnosťou vynahraď 
stratený čas! (duch.  cvičenia  1920).  Skúsme 
pouvažovať,  čo konkrétne by  to mohlo pre nás 
znamenať.

O  sv.  Františkovi  je  známe,  že  v  obave,  aby 
neprijal  Božiu  milosť  nadarmo,  vždy,  keď  sa 
pri  čítaní  alebo  počúvaní  úryvku  zo  Svätého 
písma niečim nadchol, veľmi  sa usiloval dobre 
si  to  zapamätať.  Jeho  vrúcny  vzťah  k  Bohu  sa 
prejavoval  v  maximálnom  úprimnom  úsilí  za-
chovať si Božie dary a plne ich využiť. Vrúcnosť 
by sa teda mohla u nás prejavovať aj v tom, že 
sa  budeme  snažiť,  podobne  ako  sv.  František, 
uchovať  v  pamäti  výroky,  ktorými  nás  oslovi-
lo  Božie  slovo.  Budeme  tak  zároveň  podobní 
Nepoškvrnenej,  o  ktorej  sv.  Lukáš  napísal,  že 
si uchovávala v srdci slová týkajúce sa jej Syna 
a  premýšľala  o  nich  (Lk  2,19.51).  Nejedná  sa 
len o akési mechanické napodobňovanie Panny 
Márie, či sv. Františka. Je dôležité, aby sa Božie 
slovo  stalo  stálym  pokrmom  našej  duše,  aby 
sa v nás skrze tieto slová počal Boží život, aby 
v nás Boží život pulzoval. 

Navyše, ak si budeme pamätať (najmä pre nás) 
dôležité duchovné slová, môžeme si ich pripome-
núť kedykoľvek počas voľných chvíľok, alebo aj 
počas niektorých rutinných činností. Takto môže-
me prežívať živú Božiu prítomnosť počas celého 
dňa. Ba čo viac tieto výroky nám môžu pomôcť 
v rozhodovaní sa v zložitejších situáciách, vtedy, 

keď je potrebné rýchlo sa rozhodnúť, vtedy, keď 
je  potrebné,  aby  sme  vniesli  Božie  zmýšľanie 
do našich rodín, škôl, pracovísk.

Svätý Pavol nás v spomínanom liste vyzýva, 
aby sme sa zmierili s Bohom. Skutočne – preja-
vom prítomnosti Božieho života v nás je aj túžba 
po  Bohu,  túžba  po  spočinutí  v  Božom  Duchu. 
Preto  vrúcnosť,  o  ktorej  hovorí  sv.  Maximilián 
by sa mala v nás prejavovať aj  túžbou po zmie-
rení s Bohom – po svätej spovedi, po prijatí daru 
Božieho milosrdenstva. Zmieriť sa s Bohom zá-
roveň  znamená  prijať  jeho  plán  –  teda  nielen 
vyznať svoje hriechy,  ale zároveň spraviť všet-
ko  pre  to,  aby  sme  žili  v  súlade  s  jeho  vôľou. 
Niekedy to od nás možno bude vyžadovať ohro-
zenie vzťahov s našimi príbuznými, či priateľmi. 
Skúsme  k  tomu  pristúpiť  ako  Nepoškvrnená  – 
ona prijala Boží plán a zdá sa, že pri tom príliš 
nešpekulovala. Tým, že napríklad na tri mesiace 
odišla k  sv. Alžbete, ohrozila  svoj vzťah  so  sv. 
Jozefom, s ktorým bola zasnúbená – veď čo si 
len  mohol  pomyslieť,  keď  po  toľkom  čase  od-
lúčenia  videl  Máriu  v  inom  stave.  Mária  odo-
vzdala  túto vec do Božích rúk a Boh sa posta-
ral. Zároveň  tak Mária umožnila, aby sv. Jozef 
dostal priestor pre  svoje vlastné odovzdanie  sa 
do Božích rúk – obdivuhodne prijal usmernenie 

S Nepoškvrnenou počas Veľkého pôstu
alebo vrúcnosťou vynahradiť stratený čas
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anjela: Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, 
lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého 
(Mt  1,20).  Nechajme  sa  viesť  Pannou  Máriou 
cestou odovzdania sa Bohu a budeme prekvape-
ní, ako aj naši blížni dostanú šancu priblížiť sa 
k Pánu Bohu.

Vrúcnosť  sa  teda  mala  prejaviť  aj  dôverným 
odovzdaním sa do Božích  rúk. Sv. Faustína ho-
vorí, že poznala starosť Panny Márie, ktorú pre-
žívala počas hľadania dvanásťročného Ježiša: Tá 
starosť bola naplnená  takou  vôňou  odovzdania  
sa  do  Božej  vôle,  že  ju nazývam skôr rozko-
šou, a nie starosťou  (Denníček  1437). V  týchto 
slovách môžeme vidieť ozvenu slov Pána Ježiša, 
ktorý hovorí, že jeho jarmo je príjemné a breme-
no ľahké (Mt 11,30). Prosme Nepoškvrnenú, aby 
sme sa spolu s ňou odovzdali do Božej náruče. 

Vrúcnosť,  ktorú  nám  pripomína  sv.  Maximi-
lián,  má  zasahovať  tak  vnútornú  oblasť  nášho 
bytia – spomínanú pamäť, zmierenie, odovzda-
nie, či osobnú modlitbu, ale aj vonkajšiu oblasť. 
Jedná  sa  napríklad  o  účasť  na  spoločných  po-
božnostiach  –  svätého  ruženca,  krížovej  cesty 
a pod. – tak v kostoloch, ako aj v rodinách. Veď 
kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Páno-
vom mene, tam je on sám medzi nimi (Mt 18,20). 
Je dôležité,  aby  sa naše vnútorné presvedčenie 
a  prežívanie  Pánovej  prítomnosti  prejavovalo 

aj  navonok.  Príležitosťou  k  tomu  bude  napr. 
aj  25.  marec,  ktorý  prežívame  ako  Deň  poča-
tého  dieťaťa. V  tomto  roku  tento  deň  pripadne 
na  pondelok Veľkého  týždňa  (slávnosť  Zvesto-
vania  Pána    sa  presunie  až  za Veľkonočnú  ok-
távu). Prejavme aj  navonok ochotu  chrániť  po-
čatý život napr. nosením bielej tužky povedzme 
v  celom  Veľkom  týždni.  Takéto  svedectvo  je 
dobre  čitateľným  vonkajším  znakom  a  zároveň 
pre  nás  možno  prameňom  vnútorného  zápasu 
o  jednotu  medzi  zmýšľaním  a  konaním,  zápa-
som o vrúcnosť nášho vzťahu k Bohu. Ochranu 
života  môžeme  prípadne  aj  finančne  podpo-
riť – napr. podporou  rozmiestnenia billboardov 
s  touto  tematikou. Veľmi  aktuálne  je  zapojenie 
sa do kampane proti zavedeniu potratových tab-
liet. Pamätajme na slová Pána, ktorý hovorí, že 
čokoľvek sme urobili jednému z jeho najmenších 
bratov, jemu samému sme urobili (Mt  25,40). 
Bezbranné deti v lone svojich matiek sú našimi 
bratmi, ktorí potrebujú lásku, preto ich zverujme 
našej nebeskej Matke. 

Obdobie Veľkého pôstu je pre nás výzvou, je 
príležitosťou spolu s Pannou Máriou prehĺbiť svoj 
vzťah k jej Synovi. Nech nám Nepoškvrnená po-
máha zomrieť s Kristom, aby sme v ňom mohli 
mať nový život.

o. Martin Kollár OFMConv

Rozhodni se dnes, ne až zítra!
Chci svůj život zcela darovat Bohu, ale potřebuje to ještě nějaký čas, musím si všechno promyslet.
Taková řeč je jak falešná, tak i pošetilá. Nemohu přece o žádném měsíci, žádném dni a žádné 

hodině říci: Mám to ve své moci. Pouze tento přítomný okamžik mám ve své moci. Jak mohu 
vědět, že ten následující okamžik budu ještě žít? Nyní, v tomto okamžiku ke mně přichází milost. 
Jenže když ji odmítnu, v dalším okamžiku už přijít nemusí. Není snad pošetilé odkládat z jed-
noho dne na druhý jedinou správnou cestu, která vede ke štěstí, nedělat to, co po nás chce Bůh? 
Toho můžeme jednou trpce litovat. 

Mocně mne zasahují slova sv. Augustina: „Příliš pozdě jsem si Tě zamiloval, věčná kráso. Příliš 
pozdě jsem Tě začal milovat.“ Toto sebeobvinění světce musí u mne způsobit, abych se Ti zcela 
vydal, můj Bože. Proč tedy váhám a proč činím toto sebeobvinění ještě víc hořké, než ve skuteč-
nosti je? Jak bolestné je to pro ono Božské Srdce, které bylo pro mne zraněno Božskou láskou! 

Když nám Bůh uděluje milost, vydejme se jí ještě dnes, v tomto okamžiku. Když toto rozhod-
nutí odložíme, tak ani nevíme, jakého bezpráví se dopouštíme přímo na nás samých.

P. Jean Nicholaus Grou SJ, Dienst am Glauben 12/2012, překl.  -red-
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(...) (V Ježíši Kristu) Boží zjevení vrcholí a dosahuje 
plnosti. V Ježíši Nazaretském Bůh skutečně navštěvuje 
svůj lid, navštěvuje lidstvo způsobem, který překračuje 
jakékoli očekávání, posílá Svého jednorozeného Syna, 
Boha, který se stává člověkem. Ježíš nejenom, že nám 
říká něco o Bohu, nejenom, že mluví o Otci, nýbrž je 
zjevením Boha, protože je Bůh, a tak nám zjevuje Boží 
tvář. Svatý Jan v prologu svého evangelia píše: „Boha 
nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá 
v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu“ (Jan 1,18).

Chtěl  bych  se  pozastavit  u  tohoto  „zjevení  Boží 
tváře“. V této souvislosti svatý Jan ve svém evangeliu, 
které  jsme slyšeli dnes na začátku generální audience, 
zmiňuje  důležitou  událost.  Když  se  začalo  přibližovat 
Umučení,  Ježíš  ubezpečuje  svoje  učedníky  výzvou, 
aby neměli strach a měli víru, a potom s nimi navazuje 
dialog,  ve kterém mluví  o Bohu Otci. A  apoštol Filip 
náhle požádá Ježíše: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám 
stačí.“  Filip  je  velmi  praktický  a  konkrétní,  říká  to, 
co  chceme  říci  i  my,  žádá  si  „vidět“  Otce,  vidět  Jeho 
tvář.  Ježíšova  odpověď  je  určena  nejen  Filipovi,  ale 
i  nám,  a  uvádí  nás  do  jádra  kristologické  víry  církve. 
Praví  totiž: „Kdo viděl mne, viděl Otce“ (Jan 14,2-9). 
V  tomto  vyjádření  je  shrnuta  novost  Nového  zákona, 
ona novost, která se ukázala v betlémské jeskyni: Boha 
lze vidět, ukázal Svoji tvář, je viditelný v Ježíši Kristu.

Celým Starým zákonem  intenzivně prostupuje  téma 
„hledání  Boží  tváře“,  touha  spatřit  tuto  tvář,  touha 
uvidět Boha, jak je, takže hebrejský termín pānîm, což 
znamená „tvář“, se vyskytuje více než 400krát, z čehož 
100krát  je  vztažen  k  Bohu.  A  poněvadž  hebrejské 
náboženství úplně zakazuje zobrazení Boha, protože Jej 
nelze zpodobit, jako to činily sousední národy uctívající 
idoly, zdá se, že tento starozákonní příkaz ze svého kultu 
a své zbožnosti úplně odstraňuje možnost „vidění“. Co 
tedy znamená hledání Boží tváře pro zbožného Izraelitu, 
který je si vědom, že je nepřípustné jakékoli zobrazení? 
Tato  otázka  je  důležitá.  Na  jedné  straně  se  míní,  že 
Boha nelze redukovat na nějaký předmět čili hmatatelné 
zpodobení,  ale  také  nelze  klást  něco  na  roveň  Bohu. 

Ježíš Kristus - prostředník 
a plnost celého Božího zjevení
Katecheze Benedikta XVI. na gen. audienci,  
aula Pavla VI., 16. 1. 2013

Na druhé straně se však tvrdí, že Bůh má tvář, 
tzn. je jakýmsi „Ty“, který může navázat vztah 
a  není  uzavřen  ve  svém  nebi,  aby  na  lidstvo 
shlížel  shůry.  Bůh  je  zajisté  nade  vším,  ale 
obrací se k nám, slyší nás, vidí, mluví k nám, 
uzavírá  s  námi  smlouvu,  je  schopen  milovat. 
Dějiny  spásy  jsou  dějinami  vztahu  Boha 
s  lidstvem,  dějinami  vztahu  s  Bohem,  jenž  se 
postupně zjevuje člověku, kterému dává poznat 
Sebe sama, Svoji tvář.

Na  začátku  roku,  1.  ledna,  jsme  slyšeli 
v  liturgii  krásnou  žehnací  modlitbu:  „Ať 
tobě  Hospodin  požehná  a  ochraňuje  tě!  Ať 
tobě  Hospodin  ukáže  svou  jasnou  tvář  a  je  ti 
milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář 
a dopřeje ti pokoje!“ (Nm 6,24-26). Jas božské 
tváře  je  zdrojem  života;  je  tím,  co  umožňuje 
vidět  realitu.  Světlo  Jeho  tváře  je  vodítkem 
života.  Ve  Starém  zákoně  je  jedna  postava, 
ke které se pojí zcela zvláštním způsobem téma 
„Boží  tváře“.  Jde  o  Mojžíše,  toho,  kterého  si 
vyvolil  Bůh,  aby  osvobodil  lid  z  egyptského 
otroctví,  daroval mu Zákon  smlouvy a dovedl 
ho  do  zaslíbené  země.  Ve  33.  kapitole  knihy 
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Exodus se praví, že Mojžíš měl těsný a důvěrný vztah 
s  Bohem:  „A  Hospodin  promlouval  k  Mojžíšovi 
tváří  v  tvář,  jako  když  člověk  rozmlouvá  se  svým 
přítelem“  (Ex  33,11).  Na  základě  této  důvěrnosti 
Mojžíš prosí Boha: „Ukaž mi svou slávu!“ a Pánova 
odpověď  je  zřetelná:  „Předvedu  před  tebou  celou 
svou  dobrotu  a  vyslovím  před  tebou  jméno 
Hospodin.  Mou  tvář  vidět  nemůžeš;  žádný  člověk 
nemůže  vidět  mou  tvář  a  zůstat  naživu…  Uvidíš 
mě zezadu, ale má tvář se neukáže“ (Ex 33,18-33). 
Na  jedné  straně  je  tedy dialog vedený  tváří  v  tvář 
jako  mezi  přáteli,  ale  na  druhé  straně  nemožnost 
uzřít v tomto životě tvář Boha, který zůstává skryt. 
Vidění  je  omezeno.  Církevní  otcové  říkají,  že 
slova „uvidíš mě zezadu“ znamenají: můžeš pouze 
následovat  Krista  a  tajemství  Boha  vidět  zezadu. 
Boha lze jenom následovat, hledět na něho zezadu.

Vtělením však dochází k něčemu naprosto nové-
mu. V hledání Boží tváře nastává nepředstavitelný 
obrat, protože tuto tvář je nyní možné vidět. Je to 
tvář  Ježíše,  Božího  Syna,  který  se  stal  člověkem. 
V  Něm  končí  cesta  zjevování  Boha  započatá  po-
voláním Abrahama.  On  je  plností  tohoto  zjevení, 
protože  je  Božím  Synem  a  je  zároveň  „prostřed-
níkem a plností  celého zjevení“  (Dei Verbum, 2). 
V Něm splývá obsah Zjevení  a Ten, kdo zjevuje. 
Ježíš  nám  ukazuje  tvář  Boha  a  dává  nám  poznat 
jméno Boží. Ve velekněžské modlitbě při Posled-
ní večeři říká Otci: „Zjevil jsem tvé jméno lidem, 
které jsi mi dal ze světa. ... Dal jsem jim poznat tvé 
jméno“ (Jan 17,6.26). Výraz „jméno Boží“ označu-
je Boha  jako Toho, který  je přítomen mezi  lidmi. 
Mojžíšovi v hořícím keři Bůh zjevil svoje  jméno, 
umožnil,  aby  mohl  být  vzýván,  a  dal  konkrétní 
znamení svého „přebývání“ mezi lidmi. To vše na-
chází  své  dovršení  a  plnost  v  Ježíši.  On  zahajuje 
nový způsob přítomnosti Boha v dějinách, protože 
kdo  vidí  Jeho,  vidí  Otce,  jak  říká  Filipovi  (srov. 
Jan  14,9).  Křesťanství  –  praví  svatý  Bernard  –  je 
„náboženstvím Slova Božího“, nikoli však „psané-
ho a němého slova, nýbrž Slova vtěleného a živé-
ho“ (Hom. Super missus est, IV,11). V patristické 
a středověké tradici se k vyjádření této skutečnosti 
užívá  zvláštní  formule.  Říká  se,  že  Ježíš  je  Ver-
bum abbreviatum (srov. Řím 9,28 s odkazem na Iz 
10,23), je krátkým, stručným a podstatným Slovem 
Otce, který nám o Něm řekl všechno. V Ježíši  je 
přítomno celé Slovo.

V Ježíši nachází svoji plnost také prostřednictví 
mezi Bohem a člověkem. Ve Starém zákoně je řada 
postav,  které  plnily,  tuto  funkci,  zvláště  Mojžíš, 
osvoboditel, vůdce, „prostředník“ smlouvy, jak jej 
označuje také Nový zákon (srov. Gal 3,19; Sk 7,35; 
Jan  1,17).  Ježíš,  pravý  Bůh  a  pravý  člověk,  není 
pouze  jedním  z  prostředníků  mezi  Bohem  a  člo-
věkem,  nýbrž  samotným  „Prostředníkem“  nové 
a  věčné  smlouvy  (srov.  Žid  8,6;  9,15;  12,24). 
„Je  totiž  jenom  jediný Bůh – praví  svatý Pavel – 
a  jenom  jediný  prostředník  mezi  Bohem  a  lidmi: 
člověk Kristus Ježíš“ (1 Tim 2,5;   srov. Gal 3,19- 
-20). V Něm vidíme a potkáváme Otce; v Něm mů-
žeme vzývat Boha jménem „Abba, Otče“; v Něm 
je nám dána spása.

Touha poznat skutečně Boha,  tj. vidět Jeho tvář, 
je vepsána do každého člověka, ateisty nevyjímaje. 
Patrně bezděčně v sobě nosíme tuto touhu jednoduše 
spatřit,  kým  On  je,  čím  je  a  kým  je  pro  nás. Tato 
touha  se  však  uskutečňuje  následováním  Krista. 
Díváme  se  zezadu  a  vidíme  v  Bohu  přítele,  Jeho 
tvář v Kristově  tváři. Důležité  je následovat Krista 
nejenom, když potřebujeme a když uprostřed tisíců 
svých  každodenních  starostí  najdeme  čas,  nýbrž 
svým  životem  jako  takovým.  Celý  náš  život  musí 
být orientován k setkání s Ježíšem Kristem, k lásce 
vůči  Němu  a  v  ní  musí  mít  ústřední  postavení 
láska  k  bližnímu,  ona  láska,  která  nám  ve  světle 
Ukřižovaného dává poznat Ježíšovu tvář ve slabém, 
nuzném a trpícím. To je možné jedině tehdy, pokud 
se  nám  pravá  Ježíšova  tvář  stane  důvěrně  známou 
ve slyšení Jeho Slova, v niterné rozmluvě, vstupem 
do  tohoto  Slova,  takže  Jej  skutečně  potkáváme, 
a  přirozeně  v  tajemství  eucharistie.  V  evangeliu 
svatého Lukáše je příznačná pasáž o dvou učednících 
z  Emauz,  kteří  rozpoznávají  Ježíše  při  lámání 
chleba,  ale  teprve  po  přípravě  během  společné 
cesty  s  Ním,  když  Jej  pozvali  k  sobě,  nadchnuti 
dialogem, který zapálil  jejich srdce,  takže nakonec 
Ježíše  uzřeli.  Také  pro  nás  je  eucharistie  velkou 
školou,  kde  se  učíme  vidět  Boží  tvář,  vstupujeme 
do nejhlubšího vztahu k Němu a zároveň se učíme 
obracet pohled ke konečné chvíli dějin, až nás On 
nasytí světlem Svojí  tváře. Po zemi kráčíme k této 
plnosti  a  očekáváme  s  radostí  skutečné  dovršení 
Božího království.

přeložil Milan Glaser, 
česká sekce Vatikánského rozhlasu
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Radost z víry
Katolický křesťan má být radostným. K tomu vy-

bízí sv. Pavel v 5. kapitole listu Galaťanům: „Plody 
Ducha však jsou láska, radost, pokoj…“

Co je radost
Co  je  to  ale  radost  v  křesťanském  pojetí? 

Znamená  to,  že  se  budu  vesele  smát  a  vtipkovat 
nad  tím,  když  mi  tragicky  zemře  dítě,  když  mi 
voda  při  povodni  zatopí  dům  nebo  když  nenadá-
le  ztratím  zaměstnání?  Nikoliv,  taková  „radost“ 
by  byla  něčím  absurdním  a  nelogickým,  co  není 
v souladu s přirozeným řádem. To Kristus nechce. 
Zármutek,  lítost,  obavy,  spravedlivý  hněv,  pocity 
úzkosti  …  to  vše  k  lidskému  životu  patří  a  Pán 
Ježíš  sám  tím  vším  prošel,  neboť  byl  nejen  plně 
Bůh, ale také plně Člověk.           

Radost nemůže být nikdy „na povel“. Bezděčně 
lze vzpomenout na filmové zpracování Švandrlíko-
vých „Černých baronů“, kde svobodník Halík při 
tréninku mužstva křičí na nováčky, s nimiž nacvi-
čuje plížení: „Plížím se radostně, radostně, radost-
ně…“  Být  radostný  a  pouze  se  „radostně  tvářit“ 
je  ovšem  něco  naprosto  odlišného.  Radost,  která 
plyne z katolické víry, je především záležitostí lid-
ského nitra.

V  tom  tkví  podstatný  rozdíl  mezi  tím,  jak  ra-
dost  chápe  Písmo  sv.  a  církevní  nauka  a  jak  ji 
vnímá současná konzumně materialistická menta-
lita. Nynější mediální propaganda představuje jako 
„radostného“  takového  člověka,  který  je  bohatý 
a úspěšný, maximálně vychutnává světské požitky 
včetně hříchů proti 6. a 9. přikázání, ve společnos-
ti  srší  vtipem  a  –  většinou  pod  vlivem  alkoholu 
nebo  drog  –  baví  všechny  kolem  sebe  tak,  až  se 
mohou  potrhat  smíchy,  i  když  jsou  to  často  vul-
garity nejhrubšího zrna. „Radostný“  je ve  smyslu 
tohoto vymývání mozků především takový člověk, 
který nemá žádné skrupule s morálními zásadami 
a jejich respektováním.           

Ano,  lidé  tohoto  typu  se  mohou  jevit  navenek 
radostnými. Skutečnost bývá ale velice často úplně 
jiná.  Psychiatři  a  psychologové  by  mohli  podat 
spoustu svědectví, kolik lidské beznaděje a zoufal-
ství se skrývá pod pozlátkem vnějškové úspěšnosti, 

bohatství, bujarého veselí a furiantství, které se ne-
zastaví ani před těžkým hříchem. 

Cesta ctnosti
Antický  hrdina  Herakles  jednou  viděl  přichá-

zet  k  sobě  dvě  dámy:  jednu  v  růžovém,  druhou 
v bílém. Ta první se mu představila jako „Rozkoš“ 
a nabízela život plný světských radovánek. Druhá 
o sobě řekla, že se jmenuje „Ctnost“ a neslibovala 
nic z toho, co ta předchozí. Naopak Herakla vybí-
zela  k  životu  podle  morálních  principů,  stanove-
ných  Bohem,  což  sice  je  namáhavé  a  často  plné 
odříkání, ale vede k trvalé, nikoli pouze přechodné 
a chvilkové radosti. I antické pohanství obsahova-
lo podle sv. Tomáše Akvinského některá „semena 
Pravdy“ – a toto je jedno z nich. 

Dnešní člověk se ocitá v Heraklově pozici: také 
má volit mezi Rozkoší a Ctností. Katolická víra je 
tím,  kdo  v  plnosti  reprezentuje  ctnost.  Katolický 
katechismus ji definuje jako „trvalou a pevnou dis-
pozici konat dobro…“ (KKC par. 1803). Konáním 
dobra  se  člověk  přibližuje  Bohu,  konání  dobra 
mu  umožňuje  vstup  do  jeho  věčného  království, 

fo
to

: I
va

n 
K

m
it 

| 
D

re
am

st
im

e.
co

m



9č.  125 (1/2013)  NEPOSKVRNĚNÁ

do nebe. Stojí  to samozřejmě námahu a odříkání, 
ale  odměnou  za  to  je  už  na  tomto  světě  radostné 
očekávání osobního setkání s milujícím a milova-
ným Pánem. K němu tajemně dochází už v pozem-
ském životě, když se s Kristem spojuji v modlitbě 
a  ve  svátostech  a  nechám  se  jím  duchovně  vést, 
k čemuž mi on sesílá svého Svatého Ducha. 

To je ta pravá radost z víry, jíž nedokážou otřást 
ani  vnější  neúspěchy  a  zklamání,  nemoci,  ne-
zdary,  ba  dokonce  ani  osobní  tragédie  a  neštěstí. 
Není  na  nich  závislá.  Je  to  přesně  ta  radost,  kte-
rou měl na mysli  sv. František,  když uváděl  jako 
příklad,  že  řeholníci  přijdou  hladoví  a  promoče-
ní  ke  klášteru,  kde  hledají  útočiště,  ale  vrátný  je 
vyhodí  zpátky  do  deště  –  ani  za  těchto  okolností 
křesťan  tuto vnitřní  radost neztrácí. Podobně uva-
žoval i sv. Ignác z Loyoly, zakladatel Tovaryšstva 
Ježíšova, když napsal, že i kdyby mu papež zaká-
zal jeho řeholi, jíž věnoval celý život, stačila by mu 
půlhodina před svatostánkem, aby opět získal svou 
vnitřní radost. Tu radost, která se nemusí projevo-
vat neustálým smíchem a jásáním, která není žád-
nou pojistkou proti smutku, starostem a úzkostem, 
jež jsou důsledkem nepříznivé životní situace – ale 
která je spolehlivou zárukou, že tyto negativní jevy 
mne nepřemohou a „nepoloží na lopatky“, protože 
mým  cílem  není  tento  svět,  nýbrž  nebe,  kde  nic 
z toho nebude existovat.     

Cesta rozkoše
Radost,  kterou  nabízí  Rozkoš,  radost  tohoto 

světa,  naproti  tomu  vykazuje  absolutní  závislost 
na úspěchu, bohatství, zdraví a dalších hodnotách 
„tohoto světa“. Když se jich nedostává, veškerá ra-
dost končí. Proto mnoho navenek úspěšných  lidí, 
když  přijde  nevyléčitelná  choroba,  ekonomický 
krach nebo náhlé zneuznání,  si  sahá na život,  jak 
dokazují  moderní  statistiky.  Sebevraždy  jsou  jen 
logickým  vyústěním  jejich  postoje.  Představte  si 
bohatého  mafiána,  jenž  náhle  dostane  rakovinu, 
nemoc mu znemožní věnovat  se dále pochybným 
kšeftům, vidina smrti se blíží. On ví, že všechno, 
co si nakradl, bude muset opustit – a jestli existuje 
Bůh, tak jak obstojí před ním se všemi těmi zloděj-
nami, s hříchy proti 6. a 9. přikázání, s finančními 
podporami  potratových  klinik  a  s  tím,  že  přinutil 
své  milenky  podstoupit  „zákrok“?  Možná  něco 
ví  o  Božím  milosrdenství,  jenže  to  předpokládá 

zřeknout se dosavadního způsobu života, uznat, že 
jednal nemravně. Jenže právě to je to těžké, vždyť 
tyto hříchy byly hlavní příčinou jeho radosti! Vzdát 
se jich jako něčeho špatného – tím by přece popřel 
sám sebe. Zoufalství, beznaděj a v konečném dů-
sledku sebevražda se mu v tu chvíli proto jeví jako 
jediné smysluplné řešení. 

Zloděj radosti - hřích
Radost  katolického  křesťana,  radost  z  víry,  je 

naopak trvalá a věčná. Je tu pouze jeden problém, 
který výstižně formuloval už v 19. století francouz-
ský  katolický  spisovatel  Léon  Bloy:  „Zármutek 
nás,  křesťanů,  může  být  pouze  jeden  jediný:  to, 
že nejsme  svatí.“ Naše osobní hříchy  tuto vnitřní 
radost  kalí.  Jenže  Bůh  ve  své  lásce  nabízí  i  tady 
každému dostupné východisko: svátost smíření, lí-
tost a předsevzetí, opravdovou vůli nehřešit. S plně 
vědomými  a  plně  dobrovolnými  těžkými  hříchy 
nutno  skoncovat  okamžitě  a  hned,  ty  mne  vzda-
lují od Pána, ničí posvěcující milost, berou radost 
z víry a činí ze mne občana nikoli Božího, nýbrž 
toho druhého království, satanova. 

Co ale s polodobrovolnými lehkými hříchy? Jak 
to, že se mi nedaří s nimi účinně bojovat? Pán Bůh 
naštěstí  není  počítač,  který  mechanicky  provádí 
bodové  hodnocení  a  podle  toho  stanoví  „znám-
ku“. On je laskavým učitelem, který dovede ocenit 
snahu a dobrou vůli i tehdy, když se třeba okamži-
tý výsledek nedostaví. Je více než učitel, je přímo 
milující Otec, který má radost především z obráce-
ní srdce než z  toho,  jestli  se mi podařilo nebo ne 
neklesnout znovu do hříchu. On zná moje dědičná 
zatížení a svázanosti mnohem lépe než já a ví, že 
osvobodit  se  často  není  záležitost  okamžiku,  ale 
dlouholetého a vytrvalého boje, kdy je nutno spo-
léhat daleko více na jeho milost než na sebe. Kdo 
takto smýšlí, u toho se pozitivní výsledek po čase 
určitě dostaví.

Bůh - naše radost 
Bůh milosrdný a odpouštějící je proto další pří-

činou naší radosti z víry. Jiná náboženství takového 
Boha  neznají.  Trojjediného  Boha,  který  všechny 
své ovečky chce mít u sebe v ráji a pro ně se skrze 
druhou Božskou Osobu obětoval na Kalvárii. Kdo 
vytrvá v tomto postoji až do konce – a je nezbyt-
né  neustále  prosit  o  milost  tohoto  vytrvání  –  ten 
potom odchází z tohoto světa podobně jako mladý 
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jezuita  sv.  Alois,  který  umřel  na  mor,  když  se 
nakazil  při  dobrovolném  ošetřování  nemocných, 
a jehož poslední slova zněla: „Půjdeme do nebe.“ 
Odchází podobně jako sv. Maxmilián Kolbe, který 
i  v  osvětimském  bunkru  smrti  hladem  zpíval  ra-
dostné  mariánské  písně.  Odchází  podobně  jako 
tisíce svatých mučedníků pro Krista v dobách pr-
votního  pronásledování  křesťanů  nebo  v  dobách 
krvavých genocid Velké francouzské revoluce, bol-
ševismu a nacismu, dnes také islamismu. Ti všich-
ni umírali a umírají s radostí v srdci, že dobrý Pán 
je tam na věčnosti čeká. A nemusí jít pouze o krva-
vé mučednictví. Mnoho kněží-vězňů minulého re-
žimu se netajilo svou radostí, že mohou pro Krista 
obětovat  svá  nejplodnější  léta  a  své  zdraví.  Řada 
katolických laiků obětovala s radostí kvůli vyznání 
víry  svou  profesi  pedagogů  nebo  kulturních  pra-
covníků. Dnes  tak činí v zemích zednářského de-
moliberalismu  katoličtí  zdravotníci  a  farmaceuti, 

odmítající  provádět  potraty  nebo  prodávat  anti-
koncepci, činí tak katoličtí učitelé, odmítající učit 
nemravnou  sexuální  výchovu,  činí  tak  sociální 
pracovnice,  které  nabízejí  svým  klientkám,  že  se 
za  ně  pomodlí,  činí  tak  letušky,  jež  nosí  na  krku 
křížek, nebo řidiči kamionů, mající ve své kabině 
svatý  obrázek.  Ano,  toto  všechno  bylo  už  mno-
hokrát  za  poslední  léta  v  zemích,  honosících  se 
demokracií,  svobodou  a  lidskými  právy,  příčinou 
vyhazovu  ze  zaměstnání.  Radost  z  víry  je  však 
u  těchto postižených  silnější  než  těžkosti  spojené 
se ztrátou místa.         

Prosme  tedy  Pána  právě  o  tuto  radost,  kterou 
dává katolická víra. Radost, jež se neopírá o hod-
noty  tohoto  světa,  ale  o  jistotu  Božího  příslibu 
spásy  a  věčného  života  pro  každého,  kdo  vytrvá 
až do konce.

Radomír Malý

Celé bohatství světa -
 i to je pro člověka příliš málo
Pohled cílevědomého socialisty nesahá dále nežli k rakvi a nedostane se za hranice čistě materiálního 

světa. Uvězněný ve hmotě spatřuje veškeré své štěstí ve zvířeckém užívání světa, poněkud idealističtěji 
založený pak možná ještě pomyslí na vědu nebo na umění.

Ale není  to příliš málo pro člověka,  jehož mysl proniká atmosférou a hvězdnými sférami až do říší, 
jimiž rozum neustále dychtící po poznání proniká až k prvotní příčině a poslednímu cíli všeho, není to 
příliš málo pro srdce, které touží po slávě a po štěstí, a čím více obojího získá, tím více po tom touží a cítí, 
že nic, co má hranice, byť to bylo sebevětší, ale vždycky sevřené hranicemi, ho nedokáže naplnit? Srdce 
touží po dobru, ale po tom nekonečném. Položme sami sobě otázku, zda bychom chtěli omezit vlastní 
štěstí hranicemi. A tito lidé s tak omezenou myslí a vězící v hrubém materialismu, že by měli právo na to 
slibovat lidem štěstí?! Možná skutečně dokážou obšťastnit lidstvo materiálními prostředky. Možná zasy-
pou každého zlatem, zahrnou slávou a poskytnou mu přístup ke všem rozkoším?!

To všechno je klam příliš bujné fantazie. Už jsem poznamenal, že ani všechno, co tento svět může dát, 
člověku nestačí. Všechna ta dobra mají své hranice, a ty vedou ke zklamání a vyvolávají touhu po ještě 
větším a trvalejším štěstí. Když se štěstí nedostává, duši zaplavuje pocit přesycení, nudy a temnoty. Duše 
si uvědomuje, že si spletla cestu ke štěstí – nakolik je ještě vůbec schopna o tom přemýšlet.

Maxmilián Kolbe, článek Církev a socialismus, Rytíř Neposkvrněné  (1923/2)
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I. Pán Ježíš se pro nás krví potil
Když  došel  na  místo,  řekl  jim:  „Modlete  se, 

abyste  neupadli  do  pokušení.“  Pak  se  od  nich 
vzdálil,  co  by  kamenem  dohodil,  klekl  a  modlil 
se:  „Otče,  chceš-li,  odejmi ode mne  tento kalich, 
ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“ Tu se mu zjevil 
anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech 
zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul 
na zem jako krůpěje krve. (Lk 22,40-44).

Modleme se: Pane Ježíši, v Olivové zahradě  jsi 
prožíval  takovou  úzkost,  že  z  tebe  stékal  krvavý 
pot,  ale  navzdory  tomu  jsi  v  modlitbě  neustával. 
I  chceme  tvůj  obdivuhodný  příklad  modlitby 
a prosíme tě, posiluj nás v našich úzkostech.

II. Pán Ježíš byl pro nás bičován
Když  Pilát  viděl,  že  nic  nepořídí,  ale  že 

pozdvižení  je  čím  dál  větší,  omyl  si  ruce  před 
očima  zástupu  a  pravil:  „Já  nejsem  vinen  krví 
toho  člověka;  je  to  vaše  věc.“ A  všechen  lid  mu 
odpověděl: „Krev jeho na nás a na naše děti!“ Tu 
jim propustil Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal 
ho, aby byl ukřižován. (Mt 27,24-26).

Modleme se:  Pane  Ježíši,  rozvášněnému  davu 
nestačilo kruté bičování. Chtěli tvou smrt i přesto, 
že soudce nenašel na tobě žádnou vinu. Zbičovaný 
Ježíši, v tomto desátku tě odprošujeme za všechny 
nevinné  oběti  násilí  a  prosíme  o  dar  poznání 
a  pokání  zvláště  pro  ty,  kteří  se  těmito  skutky 
násilí vychloubají.

III. Pán Ježíš byl pro nás trním korunován
Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitel-

ství a svolali na něj celou setninu. Svlékli ho a ob-
lékli mu nachový plášť, upletli korunu z trní a po-
sadili mu  ji na hlavu, do pravé  ruky mu dali hůl, 
klekali  před ním a posmívali  se mu:  „Buď zdráv, 
židovský králi!“ Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho 
po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu 

plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. A odvedli ho 
k ukřižování. (Mt, 27,27-31).

Modleme se:  Pane  Ježíši,  vojáci  si  z  tebe, 
nešťastníka odsouzeného na smrt, dělali posměšky, 
bili tě a ponižovali. V tomto desátku tě odprošujeme 
za  všechny  ponižované  a  zesměšňované,  kteří  se 
stali obětí bezcitných lidí.

IV. Pán Ježíš pro nás nesl těžký kříž
Když  jej  odváděli,  zastavili  nějakého  Šimona 

z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, 
aby  jej nesl za Ježíšem. Za ním šel veliký zástup 
lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho. Ježíš 
se  k  nim  obrátil  a  řekl:  „Dcery  jeruzalémské, 
nade  mnou  neplačte!  Plačte  nad  sebou  a  nad 
svými dětmi. (...) Neboť děje-li se toto se zeleným 
stromem, co se stane se suchým?“ (Lk 23, 26-31).

Modleme se: Pane Ježíši, Šimona přinutili, aby 
ti  pomohl  nést  kříž,  protože  jsi  už  byl  velmi 
vyčerpaný. Ale i v této chvíli jsi našel sílu promluvit 
k  ženám,  které  nad  tebou  naříkaly.  Ježíši  čistý 
a  nevinný,  smiluj  se  nad  námi  seschlými  a  daruj 
nám slzy pravého pokání.

V. Pán Ježíš byl pro nás ukřižován
Bylo už kolem poledne;  tu nastala  tma po celé 

zemi  až  do  tří  hodin,  protože  se  zatmělo  slunce. 
Chrámová  opona  se  roztrhla  vpůli.  A  Ježíš 
zvolal  mocným  hlasem:  „Otče,  do  tvých  rukou 
odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech skonal. 
(Lk 23,44-46).

Modleme se:  Pane  Ježíši,  zdá  se,  jakoby  už  ani 
slunce  se  nemohlo  dívat  na  takou  nepravost,  když 
tebe,  pramen  veškerého  života,  lidé  na  kříži  zabili. 
Ukřižovaný Ježíši, do tvých rukou svěřujeme své duše. 
Ty sám nás veď cestou života pozemského, abychom 
se nakonec mohli s tebou setkat v životě věčném.

podle knížky Růžencové rozjímania na celý október,  
o. Martin Kollár OFMConv

Růžencová rozjímání s citáty z evangelia
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Prameny  udávají  jeho  datum  narození  někdy  kolem  r.  1007. 
Pocházel z velmi chudé  rolnické  rodiny, otec  i matka mu brzy ze-
mřeli.  Byl  vychováván  svými  staršími  sourozenci,  kteří  s  ním  ty-
ransky zacházeli. Chlapec musel pást celé dny vepře a vykonávat ty 
nejhrubší práce. V dětství projevoval velkou zbožnost. Když jednou 
na louce, kde pásl prasata, našel minci, nepoužil ji pro sebe, ale vě-
noval ji na mši svatou za zesnulé rodiče.   

Pouze jeho nejstarší bratr Damián představoval v chování vůči němu 
výjimku. Byl knězem v Ravenně a poznal, že mladý Petr má studijní 
nadání. Zaplatil mu tedy studium rétoriky a práv. Petr z vděčnosti při-
jal potom jeho jméno. Začal v Ravenně učit na církevní škole. 

Brzy  ale  pocítil  řeholní  povolání.  Vstoupil  k  benediktinům 
u  Gubbia,  kde  se  později  stal  převorem  a  přijal  kněžské  svěcení. 
Tehdy začali  působit  kazatelé,  volající  po nápravě  zoufalého  stavu 
Církve. Díky jim se dostali na stolec sv. Petra mužové svatého života 
Lev IX., Štěpán IX. a Alexander II., kteří byli předchůdci největšího 
reformátora Církve v papežském úřadu – sv. Řehoře VII. Ti zahájili 
téměř nadlidský boj se simonií, nejrozšířenějším zlořádem v tehdej-
ším  kléru,  který  spočíval  v  kupování  si  církevních  úřadů,  zejména 
od světské moci, jež potom takové lidi dosadila silou. Petr Damiani, 
žijící  asketicky,  se  okamžitě  zapojil  do  tohoto  reformního  proudu 
a získal si věhlas svými odvážnými kázáními, v nichž ostře tepal si-
monii a světácký život duchovenstva. 

Reformátoři  v  Římě  v  něm  ihned  rozpoznali  cenného  spojence. 
Petr  se  stal  r. 1057 kardinálem a biskupem v Ostii, kde pokračoval 
ve svém kárání zlořádů v duchovenstvu. A nezůstalo jen u slov. Byl 
často posílán jako papežský legát na různá místa, aby zabránil vmě-
šování světské moci do vnitrocírkevních záležitostí, když vládci chtěli 
prosadit na biskupský úřad své oblíbence nebo lidi, kteří jim bohatě 
zaplatili. Petr  také napsal  „Knihu o Gomoře“, v níž varuje  západní 
křesťanstvo, že když nebude vydávat Kristu svědectví svým životem, 
potká  jej  podobný  osud  jako  starozákonní  Gomoru.  Jako  papežský 
legát bránil  reformní klášter v Cluny proti  světským vládcům, kteří 

Sv. Petr Damiani,  
bojovník za reformu Církve
Katolická církev v 11. století prožívala těžké období, kdy světská moc 
a především římská šlechta dosazovala intrikami a násilím na stolec 
sv. Petra osoby bez mravních kvalit, biskupy se často stávali lidé 
úplatní, mravně nevázaní a nevzdělaní. Jako v každé takové době, 
i tehdy posílal Bůh své reformátory-proroky, kteří nakonec provedli 
autentickou reformu Církve, jež zazářila světeckými postavami 
na papežském trůnu, v biskupských a kněžských úřadech, v řeholních 
řádech i mezi laiky. Jednou takovou osobností byl sv. Petr Damiani, 
jehož svátek Církev slaví 21. února.

jej chtěli zlikvidovat. V jeho čele 
stál  tenkrát  Hildebrand,  pozděj-
ší  papež  sv.  Řehoř VII.,  s  nímž 
se  Petr  spřátelil  a  doporučil  ho 
za  papeže.  K  tomu  ale  došlo  až 
po světcově smrti.

Petr  Damiani  sám  unikl  tiáře 
jen  o  vlásek.  Rezignoval  totiž 
r. 1063 na všechny církevní hod-
nosti  a  odešel  zpět  do  svého 
původního  kláštera.  Kdyby  to 
neudělal,  rozhodně  by  ho  v  ná-
sledné  volbě  kardinálové  zvoli-
li,  neboť  jeho  autorita  byla  ob-
rovská.  Ani  po  svém  návratu 
k mnišskému životu však nepře-
stal  plnit  službu  papežského  le-
gáta, když bylo zapotřebí. 

Nebyl  však  jenom  duchov-
ním  pastýřem  a  diplomatem. 
Vynikl i jako filozof, napsal ně-
kolik  spisů,  z  nichž  nejznáměj-
ší  je „O Boží všemohoucnosti“. 
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Zemřel r. 1072 v pověsti svatos-
ti, po své smrti byl ihned kanoni-
zován. Papež Lev XII. jej r. 1828 
prohlásil Učitelem Církve. 

Sv.  Petr  Damiani  je  přímo 
ukázkovým prototypem správné-
ho  reformátora.  Uskutečnil  totiž 
svou reformu nejprve u sebe, žil 
vzorným  a  příkladným  životem 
askeze  a  dobročinnosti,  a  tepr-
ve  potom  se  vydal  v  síle  Ducha 
Svatého  do  boje  za  reformu 

Církve při věrnosti a oddanosti jejímu Učitelskému úřadu a katolické 
nauce. Zcela opačně postupoval o pět  století později Martin Luther, 
který nejprve začal horlit  pro  reformu Církve,  jež  se  tehdy  také na-
cházela  v  úpadku,  ale  zapomněl  na  reformu  sebe  sama,  na  reformu 
svého života, vyznačujícího se cizoložstvím a závislostí na alkoholu. 
Proto i ovoce obou bylo rozdílné. Zatímco Petr Damiani má nehynou-
cí zásluhu na odstranění zlořádů, upevnění církevní jednoty a rozšíření 
evangelia, Luther vyvolal  smutnou  roztržku v církevním organismu, 
jejíž  následky pociťujeme dodnes. Sv. Petře Damiani,  oroduj  za nás 
a vypros své Církvi obrácení, jednotu a odvahu ke zvěstování Božího 
království!

podle pramenů   -ram-

Generál katolík  
mučedníkem nacismu
Theodor  Groppe  (nar.  r.  1882)  byl  generálem  německé  armády, 

když se nacisté r. 1933 zmocnili vlády. Protože potřebovali staré zku-
šené velitele, ponechali zpočátku Groppeho ve funkci i přesto, že se 
netajil svým hlubokým katolicismem. Konflikt byl ale nevyhnutelný.

Když  na  konci  30.  let  generální  štáb  wehrmachtu  rozhodl  zří-
dit pro vojáky nevěstince, napsal Groppe okamžitě protestní dopis, 
v němž toto nařízení pranýřoval jako „urážku všech německých žen, 
jejichž mužové konají vojenskou službu“. Dále označil  tento počin 
za „neospravedlnitelný útok na manželství a rodinu“. 

R. 1939 v západní části Německa podnikly jednotky SS razii proti 
místním Židům, které začaly  surově bít,  týrat  a ničit  jejich obydlí. 
Generál  Groppe,  jehož  jednotka  tam  byla  umístěna  k  ochraně  ně-
mecko-francouzské hranice, okamžitě zakročil, oddíly wehrmachtu 
podléhající  jeho velení  se  střetly v ozbrojeném boji  s esesáky, aby 
poskytly Židům ochranu.

To již Groppemu neprošlo jen tak. SS ho žalovaly, měl být posta-
ven před vojenský soud, nicméně jeho přímý nadřízený generálplu-
kovník Erich von Witzleben celou věc „ututlal“ (Witzleben byl poz-
ději popraven pro spoluúčast při atentátu na Hitlera r. 1944). 

Téhož roku říšský velitel SS Heinrich Himmler vydal rozkaz, že „ně-
mecké ženy a dívky dobré krve musí být vždy k dispozici vojákům táh-
noucím do války, aby s nimi plodily nemanželské děti“. Groppe se opět 
ozval protestními dopisy na všechna zodpovědná místa nacistické III. říše 
a označil to jako „hanebné znesvěcení manželství a rodiny“, „porušení 
mravního zákona lidstva“ a „nestydatost a svinstvo nejvyššího stupně“.

Tady už se  rozzuřil  sám Himmler. Groppe byl degradován a po-
staven před vojenský  soud. Ten ho odmítl  odsoudit,  neboť Groppe 
byl  ve  vojenských  kruzích  příliš  váženou  osobností,  proti  říšské-
mu veliteli SS však nic nezmohl. Vydal  jej  tedy do rukou gestapa. 
V jeho věznici zůstal Groppe plných pět let až do počátku roku 1945. 
Himmler  tehdy vydal  rozkaz k  jeho  tajné popravě.  Indiskrecí se  to 

však Groppe dozvěděl a poku-
sil  se  o  útěk.  Podařilo  se,  pře-
čkal  pár  měsíců  v  ilegalitě  až 
do příchodu Spojenců. 

Po  válce  obdržel  od  spolko-
vého  ministerstva  obrany  plnou 
rehabilitaci,  papež  Pius  XII.  mu 
udělil  církevní  vyznamenání. 
Zemřel  r.  1973.  Lze  jen  litovat, 
že  o  těchto  a  podobných  oprav-
dových  katolických  křesťanech, 
kteří  se  postavili  na  odpor  no-
vopohanskému  nacismu  ze  své 
katolické motivace,  se  téměř nic 
neví.  Syn  generála  Groppeho 
Lothar se stal knězem a význam-
ným církevním historikem.

Information FMG 8/2011,  
překl. -kb-
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(2. díl)

Jaká byla činnost Eugenia Pacelliho, pozdějšího pape-
že Pia XII., v době po I. světové válce a v prvých letech 
Hitlerovy vlády v Německu? Nechme mluvit fakta, jedno 
po druhém, rok po roku.

Příznaky bouře
1917  Kardinál Pacelli se stává apoštolským nunciem 

v Německu. Bude  jím plných 12  let až do r. 1929.   Ze 
44  promluv,  které  tenkrát  pronesl,  40  odsuzuje  nějaký 
aspekt rodící se nacistické ideologie.

R. 1923 se pokusila Hitlerova strana NSDAP v Bavorsku 
o  puč,  který  ztroskotal.  Německý  apologeta  Michael 
Hesemann  ve  své  knize  „Die  Dunkelmaenner“  uvádí 
na  str.  77  dopis,  který  nuncius  Pacelli  o  celé  záležitosti 
napsal do Říma. Varuje před protikřesťanským charakterem 
nového hnutí a uvádí, že „Hitler a Luddendorf napadají Židy 
a  jezuity“  a  že  „nová  nacionálně  socialistická  strana  má 
ve svém programu fanatickou protikřesťanskou nenávist“.

1928  Papež  Pius  XI.  poprvé  varuje  před  fašismem. 
Zároveň  téhož  roku  římské  Svaté  oficium,  předchůdce 
dnešní  Kongregace  pro  nauku  víry,  vydává  toto  prohlá-
šení:  „Katolická  církev  vždycky  měla  zvyk  modlit  se 
za Židy… Apoštolský stolec, vedený zásadou Božího mi-
losrdenství,  je  bránil  před  nespravedlivými  útoky  a  tak, 
jako vystupuje proti veškeré nenávisti mezi národy, odsu-
zuje nyní nenávist zaměřenou proti národu kdysi od Boha 
vyvolenému, nenávist,  známou pod  jménem antisemitis-
mus.“ (Cit. Zawsze Wierni 29/1999, str. 35.)

1930  Kardinál  Pacelli  se  stává  státním  tajemníkem 
Sv.  stolce  a  v  této  funkci  setrvá  9  let.  Během  té  doby 
zašle  Němcům  55  protestů,  za  což  jej  nacistický  tisk 
nazve pohrdavě „kardinálem milujícím Židy“.

1931  Pius  XI.  v  encyklice  „Non  abbiamo  biso-
gno“  odsuzuje  teze  italského  fašismu,  zejména  v  rovi-
ně  výchovy  mládeže.  Italští  fašisté  reagují  provokativ-
ními  antikatolickými  demonstracemi.  Časopis  Svědků 
Jehovových  „Zlatý  věk“  nazval  diktátora  Mussoliniho 
„velikým  Italem“  a  nadšeně  popisoval  protikatolické 
výtržnosti:  „Nábytek  letěl  z  oken  katolických  sdružení 
na ulici a oblaka kouře s ohněm se vznášely k nebesům.“

1933  V Německu proběhly volby. V téměř všech kato-
lických regionech získala nacistická strana podstatně horší 

Pius XII.: Zbabělec, nebo hrdina?
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výsledky než  jinde. Bylo  to důsledkem varo-
vání  před  hitlerovskou  hrozbou  z  kazatelen. 
Sv.  stolec  vyzval  všechny  biskupy  a  kněze 
Německa, aby se postavili proti  rasové nená-
visti. Mnichovský kardinál Michael Faulhaber 
pronesl  proslulou  sérii  adventních  kázání, 
v nichž odmítl antisemitskou propagandu.

Když  došlo  k  podpisu  konkordátu  mezi 
Vatikánem a Německem v červenci r. 1933, 
jenž  byl  připraven  již  dříve  ve  20.  letech, 
to  znamená  dávno  před  nástupem  Hitlera 
k moci, kardinál Pacelli vydal prohlášení, že 
konkordát neznamená souhlas s nacismem.

Hitler pohrozil v případě nepodepsání kon-
kordátu  uzavřením  všech  katolických  škol. 
Papež  spoléhal  na  to,  že  konkordát  zabrá-
ní  vzniku  árijské  Německé  národní  církve. 
Bohužel,  i  když  v  této  době  ještě  katolic-
ké  školy  nebyly  zavírány,  úřady  vyvíjely 
na  rodiče  takový  nátlak,  že  se  báli  své  děti 
do  nich  posílat. V  Bavorsku,  nejkatoličtější 

Na snímku papež Pius XI. a kardinál Eugenio 
Pacelli (vlevo). Fotografie z roku 1931. 
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části  Německa,  chodila  r.  1937  do  katolic-
kých  škol  pouhá  3  procenta  dětí,  zatímco 
před r. 1933 to bylo 65 procent. Poté začaly 
být katolické školy od úřadů likvidovány.

V červenci  r.  1933 hnutí  zvané „Němečtí 
křesťané“,  podporované  Hitlerem,  získa-
lo  většinu  ve  vedení  protestantských  církví. 
Požadovalo vyloučení Starého zákona z bible 
a také všech židovských motivů z evangelií, 
volalo po zákazu manželství křesťanů se Židy 
atd. Později toto hnutí začalo prosazovat po-
hanské elementy místo křesťanství.

1934  Papež Pius XI., když viděl, co se 
děje, odsoudil ve vánoční promluvě  tohoto 
roku nacismus. Mládež organizovaná v Hit-
lerjugend  zpívala  během  norimberského 
sjezdu NSDAP: „Žádný podlý kněz nám ne-
vyrve pocit, že jsme děti Hitlerovými. Pryč 
s  kadidlem  a  svěcenou  vodou!  Církev  ne-
rozumí  tomu, co má hodnotu. Hákový kříž 
přinese světu spásu.“

Vatikán  se  dostal  do  konfliktu  s  III.  říší 
v souvislosti se zákony o povinné sterilizaci 

osob  zatížených  dědičnými  chorobami.  Tento  protest 
způsobil  určité  zmírnění  předpisů.  Postoj  Svatého  stol-
ce byl ale oslaben entuziastickým nadšením evropských 
a  amerických  „intelektuálů“,  nepřátelsky  naladěných 
proti Církvi, pro navrhované nacistické řešení.

1935  Vatikánský rozhlas vyzval v  reakci na norim-
berské rasové zákony k modlitbě za pronásledované Židy 
v Německu. V březnu téhož roku napsal kardinál Pacelli 
otevřený dopis kolínskému arcibiskupovi, v němž nazval 
nacisty  „falešným  proroky  s  pýchou  Lucifera“.  Napadl 
v něm „ideologii posedlou předsudkem rasy a krve“.

Pius XI. prohlásil, že rasismus je hříchem. To urychli-
lo Hitlerovo rozhodnutí o konfrontaci s Církví. Spustila 
se vylhaná propagandistická kampaň proti „pohlavnímu 
zneužívání dětí katolickými kněžími a laickými pracov-
níky“, která měla za následek soudní procesy s duchov-
ními  osobami.  Začalo  také  odstraňování  křížů  ze  škol 
a  bylo  zakázáno  zvonit  z  kostelů.  Goebbelsova  propa-
gandistická  mašinérie  vymýšlela  jako  na  běžícím  pásu 
údajné  skandály  zneužívání.  Církev  v  Německu  byla 
vyloučena z veřejného života a „zatlačena do sakristie“.

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

Talmud učí, že „kdokoliv zachrání jeden život pro Písmo, je to, jako by zachránil celý 
svět“. Ve chvíli, kdy byl ve hře osud evropského židovství, naplnil Pius XII. tento výrok 
Talmudu více než kterýkoliv jiný vůdčí činitel 20. století. Žádný jiný papež nebyl tak 
hojně – a nikoliv neprávem – chválen ze strany Židů. Jejich díky, stejně jako vděčnost 
celé generace těch, kdo přežili holokaust, svědčí: Pius XII. je skutečně a hluboce jedním 
z těch, které nazýváme „spravedliví mezi národy“. 

židovský historik a rabín David G. Dalin  
ve svém spisu obhajujícím Pia XII.

(citát podle http://azcitaty.cz/pius-xii)
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Bůh mě  
zachránil
Byla to strašlivá válka mezi nebem a peklem – 

s mou účastí. Trvala celkem sedm let. Proto dnes 
prosím spolu se sv. Pavlem: Unikejte všemu, co má 
jen zdání zla.

Na  počátku  všechno  vypadalo  nevinně.  Jako 
nejstarší  z  šesti  dětí  jsem  neměl  lehký  život. 
Povinnosti  přerůstající  možnosti  dítěte,  pocit  ne-
dostatku  lásky,  špatné  zacházení  a  nadávky  způ-
sobily,  že  jsem  trpěl  vnitřními  zraněními.  V  do-
spělosti  jsem  se  stal  vlažným,  přesněji  řečeno 
lhostejným katolíkem. 

Neznal jsem katechismus, Písmo Svaté ani Ježíše 
a  neustále  porušoval  některé  z  Božích  přikázání. 
Kromě  toho  jsem  věřil  na  různé  pověry,  např.  že 
když potkám kominíka, tak mi přinese štěstí apod. 
Nebylo mi známo, že absence modlitby, vlastnění 
sošek Buddhy a ezoterických knížek, nošení talis-
manu, víra v horoskopy a závislost na televizi a in-
ternetu jsou hříchem modloslužby, jenž v člověku 
bují jako rakovina. Zažil jsem to na sobě.

Útěk do prázdnoty
Poznal jsem dívku a oženil se s ní. Její matka se 

rozvedla a věřila v kabalu. Abych vydělal na byt, 
odjel  jsem  do  zahraničí  za  prací.  Po  pěti  letech 
manželství, z něhož vzešly dvě děti, mi však žena 
řekla,  že  miluje  jiného,  a  odešla.  Zažil  jsem  šok 
a nervové zhroucení a stal se alkoholikem. 

Podvědomě  jsem  hledal  odpověď  na  otázku, 
proč od dětství musím tolik trpět, proč se mne zlo 
tolik dotýká? Nesnášel jsem ticho, proto rádio a te-
levize  se  staly  mými  nerozlučnými  druhy.  Uspal 
jsem  svoje  svědomí  a  otrávil  si  duši,  mysl  i  tělo 
prázdnými  a  klamnými  obsahy,  jakož  i  pečlivě 
ukrytými  okultními  energiemi.    Roku  1991  jsem 
v  jedné  rozhlasové  relaci  uslyšel  pořad  o  józe 
a doufal, že tam najdu odpověď na své problémy.

foto: Thinkart | Dreamstime.com
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Upadl  jsem  však  do  osidel  satana.  Nešlo  jen 
o cvičení, ale  též o východní meditace. Můj guru 
se stal pro mne bůžkem, zejména proto, poněvadž 
hned  při  prvním  setkání  mi  ukázal  starostlivost 
a teplo, jaké jsem v rodině nikdy nezakusil. 

Po několika měsících jsem se cítil podstatně líp, 
přestal dokonce pít  a kouřit. Našel  jsem, co  jsem 
potřeboval  –  takové  bylo  tehdy  mé  přesvědčení. 
Nevěděl jsem, že mé dřívější závislosti se změnily 
na mnohem horší – na závislosti okultistické. 

Výuka  probíhala  buď  v  klubovní  místnosti 
na sídlišti, nebo v místní škole, protože prý energie 
dětí  je  nejsubtilnější.  Posílali  mne  též  na  školení 
do Holandska. Učitel používal mj. i z kontextu vy-
tržená slova Písma sv. a modlitbu Otče náš a mlu-
vil mnoho o lásce. Všechno to včetně vegetariánské 
stravy mi mělo zajistit přesažení sama sebe a do-
sažení „stavu Buddhy“: osvícení a samospasení.

Jistého  dne  mi  můj  učitel  sdělil,  že  příčinou 
všech mých nepokojů a utrpení  je kříž, který visí 
v mém pokoji, a přikázal mi jej sundat. Učinil jsem 
tak.  Jako  pilný  žák  jsem  dostal  tajemné  jméno 
a poznával buddhismus, zoroasterismus a další vý-
chodní  náboženství.  Bylo  mi  přikázáno  odříkávat 
mantry, odvolávající se ke kosmickým silám. Radil 
jsem se také s astrologem, který mi sliboval vysoké 
výdělky. Bral jsem i homeopatické léky.

Dnes už vím, že  tvůrce homeopatie dr. Samuel 
Hahnemann  byl  r.  1777  přijat  do  zednářské  lóže 
v  Transylvanii  a  věnoval  se  spiritismu.  Jak  sám 
napsal, homeopatie vznikla díky informacím, které 
získal  na  spiritistických  sedánkách.  Nevědomky 
jsem tedy odevzdával svoji mysl, tělo a vůli učiteli 
a démonovi okultismu.

Účastnil  jsem  se  i  uzdravujících  seancí,  které 
vedl můj guru. Na  jedné z nich došlo k výrazné-
mu zlepšení zraku u pacientky, jež byla uzdravena 
mocí  nepocházející  od  Boha.  Byl  jsem  přítomen 
i na festivalech, při nichž okultisté léčili metodou 
reiki,  kyvadélkem,  homeopatickými  léky  apod. 
Meditoval  jsem,  mantroval  a  mudroval  20  hodin 
denně – a čekal na slíbené osvícení. 

Na přednášky mého guru jezdili lidé zabývající 
se astrologií. Ti mi řekli, že mnoho politiků a byz-
nysmenů využívá této vědy, pořizují se prý dokonce 
i astrologické výkresy pro představitele některých 
států.  Firmy  si  dávají  názvy,  které  ztělesňují  pro 

člověka  hrozné  kosmické  síly  a  v  Písmu  svatém 
jsou symbolem satana.

Návrat k Bohu
Byly ale v mém životě chvíle, kdy jsem se chtěl 

ze  skupiny  stáhnout.  Nevěděl  jsem  ale,  jak,  re-
laxační  výuka  působila  jako  magnet.  Když  jsem 
na ni nešel déle jak týden, cítil jsem neklid. Když 
jsem šel, bylo mi líp.

Přelom  nastal  r.  2002.  Vyprosila  mi  to  moje 
máma u Matky Boží Čenstochovské. Po jedenácti 
letech mého odmítání chodit do kostela jsem náhle 
poklekl  před  očima  svého  guru  a  poprosil  Boha: 
„Pane, co se tady hraje? Kde to jsem?“

Pán se nade mnou slitoval. Ihned zasvítilo v mé 
mysli světlo Ducha Svatého a uslyšel jsem: „Toto 
je  sekta.  Guru  manipuluje  myšlením  těch,  kteří 
se  účastní  výuky  jógy.“  Ihned  jsem  se  rozhodl: 
Odcházím,  utíkám.  Ale  vyvalilo  se  na  mne  celé 
peklo. Skončily dobré pocity, vybudované satanem 
na písku. Díky Bohu stalo se to ještě za života a ne 
až po smrti, kdy by už na vše bylo pozdě.

Po výuce  jsem nemohl vstoupit do svého bytu. 
Cítil  jsem  přítomnost  zla  v  celém  bloku,  jako 
bych  byl  spoutaný  neviditelnými  řetězy  okultis-
mu. Nemohl jsem jíst, spát, logicky myslet. V bytě 
zhasínaly  žárovky,  nefungovaly  telefon  ani  rádio. 
Chtěl jsem o své situaci informovat lékaře, policii 
a sousedy, ale bál jsem se. Po několika dnech celý 
zoufalý  jsem  opustil  svůj  byt. V  mé  mysli,  ovlá-
dané  zlým  duchem,  utkvěla  představa,  že  město 
Krakov bude zničeno v důsledku hříchů jeho oby-
vatel. Odstěhoval jsem se několik desítek kilome-
trů odtud. Šel jsem ve vypůjčeném oděvu bez do-
kladů a bez peněz. Cestou jsem v potravinářských 
obchodech prosil o trochu vody a o chléb. Hrozila 
mi ztráta bytu i normálního života. Byl jsem jako 
odsouzený k smrti, ale Pán Bůh rozhodl jinak.

Dnes  vím,  že  návrat  do  normálního  života 
někoho,  kdo  vězel  až  po  uši  v  józe,  okultismu 
a magii, je zázrakem podobným vzkříšení Lazara. 
Věděl  jsem,  že  jedinou  záchranou  pro  mne  je 
Církev.  Byl  tady  ale  závažný  problém:  více  než 
půl roku jsem nemohl vstoupit do kostela a modlit 
se.  Ztrácely  se  mi  nebo  se  trhaly  růžence.  Jezdil 
jsem  ke  svatyni  Božího  milosrdenství  v  Krakově 
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a  z  blízké  louky  se  díval  na kříž  chrámové věže. 
Tady mi bylo líp.

Nakonec  jsem  vešel  do  této  svatyně  a  přistou-
pil ke zpovědi. Zakusil jsem tady sám na sobě, co 
je to moudrost, milosrdná láska a moc Boha Otce 
a Ježíše Krista, který působí skrze kněze a Církev. 

V rukou Boha
Po  opuštění  sekty  jsem  všechno  postavil 

na Kristu, na jeho uzdravující a osvobozující moci 
v  Církvi.  Nebral  jsem  psychotropní  léky  přede-
psané lékařem. Dnes vím, že v mém případě mne 
zachránil Ježíš, neboť pouze On vrací život ovcím, 
jež se ztratily, a ty, které naslouchají jeho hlasu, při-
vádí k věčnému štěstí. Nyní si uvědomuji, že jsem 
byl v předsíni pekla. Sedm let trvala má resuscita-
ce v nemocnici Ježíše Krista – v Církvi za pomoci 
kněží exorcistů, mší svatých a rekolekcí. 

Pochopil jsem, že jestli chci být trvale uzdraven, 
osvobozen a spasen, musím se rozhodnout pro ra-
dikální volbu a odpojit se od zdrojů zla, především 
od  liberálně-zednářských  sdělovacích  prostředků. 
Proto jsem:

 O přerušil všechny kontakty se členy výše uvede-
né skupiny-sekty;

 O přestal sledovat rozhlas a televizi s protikatolic-
kým nebo pornografickým obsahem, rovněž tak 
přestal číst denní tisk a literaturu tohoto ražení;

 O se rozhodl nedělat nákupy v neděli a v zasvě-
cený svátek a nenakupovat v obchodech, které 
měly okultní název;

 O vyhodil veškerou okultní literaturu a pornogra-
fii, sošku Buddhy, pyramidku a další věci slou-
žící mantrám a magii.

Až  do  r.  2000  jsem  nevěřil  v  reálnou  přítomnost 
satana a v to, že on působí skrze lidi, předměty atd. 
Přes deset let jsem sloužil jako médium a poznával 
mechanismy satanského působení, tzv. tajemnou 
vědu.  Když  jsem  chtěl  opustit  sektu,  ihned 
jsem na sobě zakusil účinky této vědy. 

Nyní,  když  jsem  poznal  milost  ob-
rácení  a  osvobození,  vroucně  prosím 
lidi  pracující  ve  sdělovacích  pro-
středcích:  Nedělejte  reklamu  zlu, 
nespolupracujte  s  ním,  nebo 
v  určité  době  zničí  vás,  vaše 
rodiny a známé.

Média  duchovně  zničila  Evropu.  Jestli  chceme 
zachránit naše děti, mládež a vlast,  tak je nejvyš-
ší  čas  bojkotovat  špatná  média.  Už  r.  1884  říkal 
biskup Zwerger: „Kdo dává peníze na špatný tisk, 
ten  vede  válku  proti  Církvi  a  nemůže  se  nazývat 
pravým  katolíkem.“  A  spisovatel  Wetzl  správně 
poznamenal:  „Bezbožný  tisk  by  se  nikdy  tolik 
nerozmohl, kdyby miliony katolíků nepodporova-
ly Církvi nepřátelské nebo  i  tzv. bezbarvé deníky 
svým předplatným nebo spoluprací.“

Na  počátku  svého  obrácení  jsem  nebyl  scho-
pen  poslouchat  Radio  Maryja,  ačkoliv  obsah  vy-
sílání  byl  pravdivý  a  Boží.  Díky  Boží  milosti 
dnes  poslouchám  pouze  tuto  stanici.  Slouží  mi 
k  získávání  informací  o  tom,  co  se  děje  ve  vlas-
ti  a  ve  světě,  především  ale  k  prohloubení  víry 
a  svazku  s  Ježíšem  Kristem,  jediným  Léčitelem 
ducha,  psychiky  i  těla,  který  působí  skrze  svaté 
svátosti a kněze konající službu v jeho Církvi. To 
On,  Ježíš,  způsobil,  že  jsem  byl  uzdraven  z  cuk-
rovky, arytmie srdce a z okultismu. Do svých 56 let 
jsem  nebral  Ježíše  Krista  vážně  a  důsledky  byly 
katastrofální. Ale On na mne nikdy nezapomněl!

Wieslaw Kowalski, Rycerz Niepokalanej 4/2011,  
překl. -kb-
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Hrozivý svět magie
Není to svět pohádek a zábavy
Možná  nám  z  dětských  let  zůstala  představa 

vědmy nebo čarodějnice, která – s černým kocou-
rem  vedle  sebe  –  užívá  skleněnou  kouli  a  hůlku, 
říká  tajemná  slova  zaklínání  a  čaruje,  aby  lidem 
pomáhala nebo škodila. To proniká do dětské mysli 
z četby a filmů.

Nebezpečí  ale  spočívá  právě  v  tom  „pohád-
kovém“  chápání  magie,  v  přesvědčení,  že  je  to 
„jenom“  zábava.  Zapomíná  se  totiž,  že  jde  o  ná-
stroj  satana.  Nepochybně  se  snaží  udělat  magii 
atraktivní  a  nabízet  velké  možnosti.  Ona  není 
jakýmsi  pozůstatkem  minulosti,  naopak  se  stává 
v  současnosti  bohužel  stále  víc  populární. Ať  už 
se  jedná o  černou nebo bílou magii,  vždycky  jde 
o obrácení se k satanovi.

„Reklama“ pro magii
Ti, kteří využívají „služeb“ magie, často podlé-

hají iluzím. Magie zdánlivě neklade na člověka tak 
vysoké požadavky jako náboženství, v denním ži-
votě je snadnější, nabízí zdánlivě víc.

Na cestě víry Pán Bůh milující člověka a respek-
tující jeho svobodu však očekává z jeho strany spo-
lupráci. Odměnou je věčnost a ne nějaký okamžitý, 
pro danou chvíli užitečný prospěch. Magie je tedy 
útěkem  do  iluze  a  současně  brzdou  pro  možnost 
plného rozvoje člověka.

Příčinou je krize víry
Ochota naslouchat magii znamená jednoznačný 

nedostatek nebo krizi víry. Člověk chce nějakými 
gesty nebo slovy poznat budoucnost, mít moc nad 
skutečností  i  nad  nadpřirozenými  silami.  V  po-
kušení  použít  magii  je  skryta  ozvěna  satanské-
ho  našeptávání:  „Budete  jako  bohové…“  (Gen 
3,5).  Člověk,  který  vstupuje  do  mystérií  magic-
kých praktik, přestává důvěřovat a věřit Stvořiteli 
a jeho Prozřetelnosti, neodpovídá na jeho pozvání 
k  osobnímu  vztahu.  Ve  strachu  hledá  „poznání“ 
v magických praktikách,  věří  v  „osud“,  konstela-
ce hvězd, sestavení karet nebo ve věštby. Své na-
děje  vkládá  do  různých  amuletů  a  talismanů.  Ty 

jsou pro něho důležitější než Písmo sv., modlitba 
a nauka Církve.      

Člověk užívající služeb magie se oddává modlo-
službě,  neboť magie  stojí  v protikladu k prvnímu 
přikázání  Desatera,  které  zní:  „Nebudeš  mít  jiné 
bohy  mimo  mne…“  (Ex  20,3).  V  důsledku  toho 
přestává být důstojnost křesťana důležitá a mít ja-
kýkoliv význam.

Satanská past
Magie je nepochybně smlouvou s ďáblem, která 

mu otevírá dveře do našeho života. I tehdy, když se 
člověk pokouší lavírovat mezi vírou a magií nebo 
usiluje  o  jejich  propojení,  podléhá  vlivům  zlého 
ducha, kterému záleží na odtržení (i když postup-
ném)  člověka  od  Boha.  Magie  a  víra  v  jediného 
Boha jsou neslučitelné.

Magie  ohrožuje  ne  pouze  věčný  život  člověka, 
ale  i  jeho  psychické  zdraví.  Různé  formy  magie 
nebo  vyvolávání  duchů  nejednou  končí  tragicky, 
neboť magie vždycky člověka poškozuje. I když se 
mu zdá, že to on vládne nad tajemnými mocnost-
mi, ve skutečnosti je jejich sluhou a otrokem. 

Církev  se  mnohokrát  od  samého  začátku  vy-
slovovala  proti  věštbám  a  čárům.  Katechismus 
Katolické  církve  pokládá  každé  užívání  magie 
za  hřích.  Říká:  „Všechny  praktiky  magie  a  ča-
rodějnictví,  kterými  člověk  zamýšlí  podrobit  si 
skryté síly, aby mu sloužily, a tak dosáhnout nad-
přirozené moci nad bližním, byť by  to  směřovalo 
i k jeho uzdravení, závažně odporují ctnosti zbož-
nosti.  Takové  praktiky  jsou  ještě  více  odsouzení-
hodné,  jsou-li  spojeny s úmyslem škodit druhým, 
nebo když se dovolávají zásahu zlých duchů. Také 
nošení talismanů je hodno pokárání. Věštění nebo 
magie  se  často  užívá  ve  spiritismu.  Proto  Církev 
věřící před ním varuje. Uchylování se k tzv. přírod-
ním léčebným metodám nesmí vést ani ke vzývání 
zlých mocností, ani ke zneužívání důvěřivosti dru-
hých“ (KKC 2117).

Cesta vysvobození ze začarovaného kruhu  
Magie  je  past.  Zdánlivě  nevinná  zábava  často 

končí pro člověka tragicky. Důležitá je proto otáz-
ka,  jak  lze  pomoci  člověku  závislému  na  magic-
kých  praktikách.  Podstatné  je  rozpoznání  příčin 
této  závislosti. Někdy  je motivací vstupu člověka 
do  magického  světa  strach  –  bojí  se  budoucnosti 
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Lásky  
není nikdy dost!
Anna Dauphine Julliandová z Francie byla mat-

kou čtyř dětí, nyní má tři, protože jedno jí zemřelo. 
Když zjistila, že její dcera je nevyléčitelně nemoc-
ná, začalo její neuvěřitelné dobrodružství lásky. 
Rakouský list Vision 2000 s ní udělal následující 
rozhovor, který uvádíme ve zkráceném znění:

Napsala jste knihu o nemoci svého dítěte. 
Můžete říct, co je jejím obsahem?

Když  naší  dceři  Thais  byly  dva  roky,  zjistili 
jsme, že přestože  se až dosud normálně vyvíjela, 
začala  nyní  špatně  chodit.  Lékaři  diagnostikovali 
nevyléčitelné,  degenerativní  a  genetické  onemoc-
nění.  Dávali  jí  pouze  pár  měsíců  života.  Thais 
postupně  ztrácela  všechny  pohybové  schopnosti, 
jimž se dosud naučila.

Jak jste to jako matka prožívala?
Stále  jsem si kladla otázku: Proč  jsem  jí vlast-

ně dala život? Přitom mi ale bylo čím dál jasnější, 
že toto nic nemění na mém poslání být matkou, to 
znamená milovat  své dítě  a učinit  je  šťastným až 
do té doby, kdy si je Pán Bůh vezme.

Neměla jste nikdy pocit viny? Nemyslela jste 
si, že Bůh vás trestá za vaše hříchy? Nebo do-
konce neobviňovala jste Boha za svůj osud?

Pocit viny jsem nikdy neměla, spíše jsem si ho 
nepřipouštěla, ani můj manžel ne. Nebyli  jsme si 
vědomi  žádného  závažného  hříchu.  Chápali  jsme 
to  tak,  že  může  jít  o  nějaké  dědičné  zatížení, 
možná je to důsledek hříchu, spáchaného nějakými 

nebo  samoty.  Je  tak  vyděšený,  že  se  chytá  všech 
možných  prostředků  včetně  magie.  Někdy  jsou 
příčinou  vnitřní  zranění  člověka,  i  když  proběhla 
před  mnoha  lety. A  ještě  jednou  je  možno  připo-
menout krizi víry, která tlačí člověka k magickým 
praktikám.

Nelze  nechat  takového  člověka  opuštěné-
ho.  Je  třeba  modlitby  za  něho  s  prosbou  o  dar 
silné víry a o osvobození, a nabídnout mu klidný 

a důvěryplný rozhovor s knězem. Ten by měl vy-
ústit ve svatou zpověď a v řádný svátostný život.

Někdy je nezbytná i pomoc exorcisty. Nutno pa-
matovat  také  na  svědectví  vlastního  života,  který 
má být zaměřen k Bohu. Pastí se stává velmi často 
ne slovy, ale praktickým životem vyznávaná zása-
da: „Pánu Bohu svíčku, a ďáblu oharek.“

P. Albert Waso, Rycerz Niepokalanej 5/2011,  
překl. -red-

předky  z  mé  nebo  manželovy  strany,  ale  to  pro 
mne  v  tu  chvíli  nebylo  rozhodující.  Podstatným 
bylo,  že  musím  svému  postiženému  dítěti,  které 
brzy zemře, prokázat tím více lásky. 

Přiznám se, že mne nikdy nenapadlo obviňovat 
za své neštěstí Boha. Naopak jsem ho chápala jako 
spojence ve svém rozvoji lásky k naší Thais.

Ve své knize popisujete, že jste slyšela nějaký 
hlas, který vám říkal: Kdybys věděla…

Jsem  přesvědčena,  že  to  byl  Bůh.  Slyšela  jsem 
ten hlas ještě před diagnózou lékařů. Nebyl to žádný 
smutný  hlas,  spíše  naopak.  Zvěstoval  mi,  že  dítě 
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onemocní a brzy zemře, ale že to bude pro ni i pro nás 
to nejlepší a že mně to významně v životě pomůže.

Na vašem svědectví je nádherné, že popi-
sujete svou bolest paradoxně jako radost ze 
života.

Ano, bolest nepůsobí újmu na radosti ze života 
a na jeho plnosti. Já jsem naopak prožívala v po-
sledních měsících Thaisina života, zemřela ve věku 
tří let a devíti měsíců, radost z lásky, radost z toho, 
jak se náš vztah stává hlubší a pevnější.

Jak přijímají lidé vaše svědectví?
Mnoho  čtenářů  mi  píše.  Jedna  mladá  žena  mi 

například  sdělila,  že  poté,  co  si  přečetla  moji 
knihu, se už nebojí být matkou a přijmout všech-
ny důsledky, které z toho plynou. Tato paní prostě 
pochopila,  že  krásný  život  není  ten,  který  je  bez 
zkoušek, ale naopak je jím ten, v němž člověk díky 
zkouškám duchovně a mravně roste.

Žijeme ve společnosti, kde má své přední 
místo strach. Vy jste se nikdy nebála?

Ale  ano,  strach  jsem  měla,  teď  už  ho  však 
nemám.  V  naší  společnosti  existuje  strach  před 
smrtí, dělá se všechno pro to, aby byl potlačen, ne-
mluví se o něm. V tomto směru nám dal úžasnou 
lekci náš pětiletý syn, který jednou řekl: „Smrt není 
zlá, každý jednou umře.“ Tehdy jsme s manželem 
lépe pochopili, že smrt je nerozlučně spjata se živo-
tem. Je to jediná jistota, kterou máme: všichni jed-
nou zemřeme. Jenže strach před smrtí je odstrani-
telný, když pomyslíme na věčný život u Pána, který 
je dokonalou radostí. A  jakmile zmizí strach před 
smrtí,  zmizí  také  strach před  životem, neboť vím, 
že všechno, co mne v životě potká, má spojitost se 
smrtí a s tím druhým životem na věčnosti.

Uvědomovala si vaše dcera svou situaci?
Když zemřela, byla ještě malá, patrně vě-

děla, že nebude žít dlouho. Měla ale jistotu, 
že je námi milována, a to jí dávalo radost, kte-
rou neustále projevovala.

Vy máte ale ještě druhé dítě, které je 
stejně postižené…

Ano, Thais byla naše  třetí dítě. Když  jsme se 
dozvěděli o její nemoci, byla jsem už těhotná se 
čtvrtým. Lékaři mi řekli, že bude pravděpodobně 
stejně postižené jako Thais, proto radili k potratu. 

Nepochodili, já jsem chtěla dát životu šanci. Když 
se holčička narodila, objevila se u ní tatáž choroba. 
I ona brzy zemře. Přesto svého rozhodnutí nelituji, 
protože se nadále mohu cvičit v  lásce, které není 
nikdy dost. Prokazovat takovému malému tvoreč-
ku lásku je něco nádherného. Jen tato láska může 
člověka  přivést  k  trvalému  štěstí  v  nebi,  i  kdyby 
jeho život zde na zemi měl být jen kratičký.             

Odkud berete tuto svoji jistotu? Vy jste se 
předem připravovala na těžkosti?

Ne, nikdy jsem se na ně nepřipravovala. Mám ale 
dobré rodinné zázemí, muže, kterého miluji, a po-
zitivní postoj k životu. Usiluji o šťastný život. Thais 
nám to poněkud změnila, ale zjistila jsem, že k ještě 
většímu štěstí, naučila nás totiž více milovat. Zní to 
paradoxně, ale ve skutečnosti je to akt vůle, nic ji-
ného. Buď se rozhodnu jít cestou lásky a nechám se 
vést Bohem, nebo se vydám opačnou cestou, která 
vede úplně jinam a žádné štěstí nepřináší.

Jak to funguje v běžném denním životě? 
Když  jsem  se  dozvěděla  o  Thaisině  nemoci, 

řekla  jsem  si:  Máš  před  sebou  své  dítě,  ne  jeho 
nemoc. Toto dítě potřebuje  tvoji  lásku, nesmíš  se 
proto  nechat  převálcovat  jeho  nemocí.  Jistě,  není 
to snadné. Thais postupně přestávala vidět,  slyšet 
a mluvit, ale mohla nadále se mnou komunikovat, 
i když ne běžnými kanály. Samozřejmě byly dny, 
kdy se mi to zdálo neúnosné, kdy jsem jenom pla-
kala. Ale nakonec u mne zvítězilo vědomí, že i toto 
slouží k dobru a zítra chci vidět jen to dobré.

Jak vám v tom všem pomáhá vaše víra?
Je to zcela reálná pomoc: Síla modlitby v nejtěž-

ších momentech života. Cítili jsme také sílu mod-
liteb druhých  lidí  za nás. Ale  to hlavní 

a podstatné spočívá u matky, jíž umírá 
dítě, v něčem jiném: počítat s věčným 

životem,  to  je pro ni největší útě-
cha. Život vůbec není absurdní, 

když  se  věří  v  ten  věčný. To 
by se mělo dnes hlásat s větší 
jistotou a samozřejmostí.

Děkujeme za rozhovor.

Vision 2000   4/2011,  
zkrácený překl.  -amm-
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Když  uslyšíme  větu,  že  lidský  život  je  dar, 
který je třeba chránit od početí až do přirozené 
smrti, samozřejmě souhlasíme. Také víme, že je 
třeba druhým pomáhat, že je správné mít soucit 
s  trpícími,  sytit  hladové,  napojit  žíznivé,  oblé-
ci  nahé…  To  všechno  je  projev  milosrdenství, 
nechat se oslovit bídou druhého a pomoci mu. 

Také  víme,  že  člověk  má  svou  důstojnost. 
Lidská  důstojnost  je  však  velmi  obtížně  defi-
novatelná a nebyla a není vždycky všemi  lidmi 
chápána  stejně.  Naše  víra  nám  říká,  že  lidská 
důstojnost je zakořeněna v Bohu. To protože nás 
Bůh stvořil ke svému obrazu, dal nám nesmrtel-
nou duši a jako jedinému tvoru nám dal schop-
nost milovat a poznávat jej. Lidský život je tedy 
nepochopitelný  dar  od  Boha  a  jen  Bohu  náleží 
právo o něm rozhodnout. Taková důstojnost nás 
vede  k  respektování  lidské  existence  bez  ohle-
du  na  věk,  sociální  postavení  nebo  zdravotní 
stav. Na světě ale nežijí jen věřící lidé a pohled 
na lidskou důstojnost se v myšlení lidí mění. Bez 
tohoto zakotvení v Bohu se není čemu divit. 

V  nemocnici  leží  osmdesátiletá  žena,  má 
celé tělo zkřivené revmatismem, leží zkroucená 
na lůžku, špatně se jí dýchá a nemůže polykat. 
Sestry  ji  umývají,  polohují,  krmí  sondou zave-
denou do žaludku, nemůže se sama ani otočit. Je 
velmi hubená, při každém pohybu vnímá bolest. 
Svého syna se na návštěvě zeptá, proč to trvá tak 
dlouho, proč si ji Pán už nevezme. 

Chápu ty, kteří při takovém pohledu přemýš-
lejí o eutanazii. Ale zároveň vím, že i tato žena 
má  svou  důstojnost,  úplně  stejnou  důstojnost 
jako  já.  Je  v  Božích  rukou,  a  Bůh  ví,  co  dělá. 
Úkolem lékaře je  tišit bolest, zabránit hladově-
ní nebo udušení, léčit, ale přitom neprodlužovat 
uměle  utrpení. A  podíváme-li  se  do  některých 
hospiců,  pak  žasneme  nad  tímto  uměním  obo-
haceným ještě o starost o psychické a duchovní 
potřeby  umírajících.  Tady  lze  mluvit  o  „dobré 
smrti“. Eutanazie, jako zabití člověka ze souci-
tu, není „dobrá smrt“, to je spíše nesprávně zvo-
lená jednodušší cesta, jak „pomoci“.

Zamyšlení  
nad eutanazií
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Člověk  nemusí  trpět  jen  tělesně,  mnohem 
horší bývá psychické utrpení. Lidé, kteří se po-
koušejí  o  sebevraždu,  trpí  většinou  psychicky, 
a  pokud  přežijí,  přirozeně  se  jim  snažíme  po-
moci  vyřešit  jejich  situaci,  zmírnit  psychické 
utrpení a znovu najít smysl života. Během stu-
dia medicíny nám jeden profesor řekl, že touha 
po  smrti  je  vždy  chorobná.  Člověku  tedy  do-
opravdy nepomůžeme, pokud tuto touhu vysly-
šíme, ale naopak, pokud ho této touhy zbavíme. 

Na  konci  třicátých  let  minulého  století  se 
v Německu narodilo slepé, velmi postižené dítě, 
jehož otec požádal Hitlera,  aby byl dítěte zba-
ven.  Tady  se  poprvé  objevil  termín  „život  ne-
hodný  života“,  Hitler  žádosti  rád  vyhověl.  Byl 
to první krok, brzy byly zabíjeny další podob-
né  děti,  pak  postižení  dospělí,  pak  psychicky 
nemocní,  nakonec  Židé…  Fenomén  kluzkého 
svahu  funguje  dobře  a  obávám  se,  že  lidé  se 
za těch necelých sto let nezměnili. Stačí udělat 
první krok, všechno ostatní se děje skoro samo.

Někdy  se  říká,  že  eutanazie  tu  vždy  byla, 
proto je třeba ji uzákonit, abychom jí dali pevná 
pravidla. Jenomže toto nelze říci o všem. Vraždy 
nebo krádeže tu taky vždycky byly a těžko jim 
dáme pravidla tím, že je uzákoníme. Umělé po-
traty jsme si již uzákonili a dnes i na nich vidí-
me fenomén kluzkého svahu. Napřed se zabíjely 
nenarozené děti jen ze zdravotních důvodů, nyní 
lze zabít na požádání jakékoliv dítě do 12. týdne 
těhotenství a nakonec, v případě zjištění vady, je 
potrat dokonce mírně řečeno doporučen. 

Mnoho lidí se nebojí smrti tolik, jako se bojí 
umírání.  Smysl  utrpení  nechápeme  dokonale 
ani ve světle víry. Přesto víme, že i utrpení má 
svůj  smysl.  Jistě  bychom  měli  ulehčit  utrpení 
tam,  kde  můžeme,  anebo  jej  alespoň  pomoci 
nést, ale v žádném případě nemůžeme odstranit 
utrpení tím, že odstraníme trpícího. Jako křesťa-
né víme, že neexistuje „život nehodný života“, 
proto s důvěrou v Boha a se zdravým rozumem 
můžeme  i  ostatním  lidem  připomínat,  že  pro 
život se lze rozhodnout v každé životní situaci.

MUDr. Michaela Cachová

Milosrdný Ježíši,  
rozepjatý na kříži,  

pamatuj na mou hodinu smrti! 

Nejmilosrdnější Srdce Ježíšovo,  
kopím otevřené,  

skryj mě v hodině smrti.

Krvi a Vodo,  
která jsi vytryskla z Ježíšova Srdce 

jako zdroj nekonečného milosrdenství, 
omyj mě z mých hříchů a provinění.

Umírající Ježíši,  
Rukojmí milosrdenství,  

utiš Boží hněv v hodině mé smrti.

Modlitba  
za dobrou smrt
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Obránci  
antropologické lži
Propagací lži o člověku se zabývají lidé zvráce-
ní, potom tzv. „užiteční idioti“ a křivditelé.

Podstatou antropologické lži je přesvědčování člo-
věka o tom, že je buď pouze zvířetem, a proto se má 
zabývat  jenom  uspokojováním  svých  instinktů  čili 
pudů,  nebo  je  Bohem,  který  vlastní  mocí  odlišuje 
dobro od zla. Rozsévači antropologické lži obvykle 
vtloukají  člověku  do  hlavy  obě  tyto  fikce  zároveň. 
Tvrdí  například,  že  v  sexuální  sféře  musí  člověk 
uznat  svou  zvířeckost  a  nic  nepotlačovat  (i  když 
trestní  zákoník  stanoví  něco  jiného),  ale  v  morální 
a sociální sféře by měl naopak vystupovat jako Bůh, 
který má právo rozhodovat o tom, koho bude ve státě 
zákon chránit a koho dovolí legálně zabít.

Rozsévači  antropologické  lži  se  dají  seřadit 
do  tří  skupin:  zvrácení,  užiteční  idioti  a  křivdi-
telé.  Zvrácení  lidé  vědí  o  tom,  že  lžou,  dělají  to 
s  rozmyslem  a  připravují  se  na  to.  Pro  dosaže-
ní  svých  politických  a  finančních  cílů  vytváře-
jí  zvláštní  koalice  pro  organizovanou  manipulaci 
s lidmi. Užiteční idioti jejich lži opakují a rozšiřují 
buď z vlastní naivity, nebo kvůli svým přátelským 

vazbám, nebo proto, poněvadž podléhají ideologic-
ké módě. Křivditelé potom šíří antropologické lži 
proto,  poněvadž  mají  s  jejich  odpůrci  nevyřízené 
„osobní účty“. Učený „kabát“, do něhož jsou tyto 
teze oblečeny, jim poskytují alibi: oni přece niko-
mu neubližují, to všechno je „vědecká“ pravda. 

Nejnebezpečnější  jsou  lidé  zvrácení,  protože 
u nich struktura lži začíná. Zkorumpovaný politik 
nebo vysokoškolský profesor, jenž donášel za tota-
lity na své kolegy, vždycky bude hlásat, že nejdů-
ležitějšími hodnotami jsou demokracie a tolerance, 
nikoli  člověk a  jeho mravní  rozvoj. Myslí  přitom 
na  toleranci  pro  sebe,  aby nikdo neprohlásil  jeho 
činy  za  špatné,  to  by  přece  bylo  „netolerantní“. 
Tito lidé za pomoci užitečných idiotů a křivditelů 
hlásají v médiích i na internetu mýtus, že ve vzta-
hu  k  člověku  je  všechno  subjektivní  a  nikomu 
nelze vnucovat žádné pravdy nebo morální hodno-
ty, neboť takové „neexistují“. To, co existuje, jsou 
pouze subjektivní pravdy, které si může každý in-
terpretovat tak, aby se hodily k jeho způsobu cho-
vání a jednání.

Účinnou zbraní proti antropologické lži je realis-
mus, čili odvaha žít ve skutečném světě. Existuje 
skutečná pravda – také pravda o člověku – kterou 
můžeme poznat a respektovat. Ta nám připomíná, 
že někteří lidé žijí nečestným způsobem, dokonce 
zločinným,  zatímco  jiní  milují,  zakládají  šťastné 
rodiny a dobře vychovávají své děti. Stát skrze své 
struktury a  zákony má povinnost  rozhodně bránit 
lidi  před  šiřiteli  antropologické  lži  a  podporovat 
takové hodnotové systémy a morální normy, které 
napomáhají  k  výchově  člověka  schopného  realis-
ticky  myslet,  moudře  milovat  a  solidně  pracovat. 
Antoine  de  Saint  Exupéry  napsal  jeden  postřeh, 
který  chrání  člověka  před  antropologickou  lží: 
„Jestliže jsou v nějaké půdě, a ne v žádné jiné, 
pomerančovníky zapouštějící hluboké kořeny a vy-
dávající bohaté plody, potom je tento terén jediný 
vhodný pro pomerančovníky. Jestliže nějaké ná-
boženství, kultura, hierarchie hodnot nebo forma 
aktivity – a nic jiného kromě toho – působí, že 
v člověku se rodí něco velikého, co překračuje jeho 
vlastní hranice, tak to znamená, že toto nábožen-
ství, kultura, hierarchie hodnot nebo forma aktivity 
stanoví pravdu o člověku.“

P. Marek Dziewiecki, Źródlo 20. 2. 2011,  
upravený překl. -kb-

Kdo jsem? 
Odkud pocházím? 
Kam směřuji? 
Co mám dělat, abych naplnil  
své lidské poslání?

Od odpovědí na tyto antropologické 
otázky se bude odvíjet lidské jednání, 
kultura, společenský i politický řád. 
Mylné poznání povede k mylným 
závěrům.

Na nesprávném chápání člověka byly 
ve 20. stol. vystavěné ideologie nacismu 
a komunismu, které tvoří vadné 
společenské struktury, ohrožují normální 
vývoj člověka, jeho kulturu, pravidla 
jednání, zotročují člověka.
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Na podzim loňského roku se na webových strán-
kách Hnutí pro život ČR objevila informace, že opět 
po sedmi letech se snaží na český trh léčiv prorazit 
potratová  pilulka  zvaná  RU-486  (jaképak  je  to  lé-
čivo?).  Tento  přípravek  je  určen  k  usmrcení  dítěte 
do 7. týdne od početí. Jak toho dosáhne? Žena na gy-
nekologii dostane tablety mifepristonu, který ničí dě-
ložní výstelku zajišťující dítěti  okysličení  a výživu. 
Po 48 hodinách dostane tablety misoprostolu k vy-
puzení těla dítěte. Lékaři pak ověří, že v těle matky 
nezůstaly zbytky tkání usmrceného dítěte. 

Proti  zavedení  takového  přípravku  v  naší  zemi 
je nutno protestovat! Jedná se o další způsob,  jak 
zabít  dítě  před  narozením.  Přitom  se  přesouvá 
psychologické  břemeno  z  přímého  zabití  dítěte 
na  ženu,  prodlužuje  trauma  z  potratu  a  umírání 
na tři dny se všemi psychickými dopady… 

Nesmí  nám  být  lhostejná  ochrana  života  dětí 
před  narozením!  Žena,  která  se  třeba  nechtěně 
dostala  do  jiného  stavu,  potřebuje  opravdovou 
pomoc. Pilulka je zdánlivě jednoduché řešení pro-
blému,  ale má  fatální následky nejen pro dítě  sa-
motné,  ale  i pro ženu, která  je pak  stižena posta-
bortivním syndromem. 

Stále se naše země potýká s ubývajícím počtem 
české populace, vymýšlí důchodovou reformu, aby 
si  lidé  sami nastřádali  peníze na důchod,  protože 

ubude  lidí,  kteří  budou  v  produktivním  věku… 
Lidé  si  na  to  stěžují,  ale  zároveň  tvrdí,  že  žena 
má  právo  se  svobodně  rozhodnout,  zda  porodí 
dítě  nebo  ne. Vždycky  jsme  se  učili,  že  svoboda 
každého sahá až potud, pokud neomezuje svobodu 
druhého. Žena, která se rozhodla potratit své dítě, 
plně  omezila  svobodu  dítěte,  odebrala  mu  život. 
Kdo  jiný by měl  bránit  své dítě,  když ne matka? 
Když je dítě vytoužené a očekávané, ihned od po-
četí  je bráno  jako „dítě, naše miminko, náš milá-
ček“ apod. Když se však dítě rodičům právě neho-
dí, mnozí se pak utíkají k větám typu „Vždyť je to 
jenom shluk buněk…“. 

Kdy už začnou lidé z naší vlasti přistupovat k ži-
votu a svým činům zodpovědně? 

Co si zaslouží země, která zabíjí své vlastní děti? 
Úkolem  křesťanů  je  povzbuzovat  své  bližní 

k  úctě  k  životu.  Pěstovat  kulturu  života.  Nyní  je 
na nás, zda budeme mlčet vůči takovému zlu, nebo 
vyjádříme protest. Někdo namítne, že neumí psát 
politikům či dalším zodpovědným, neví, na  jakou 
adresu  má  psát…  To  je  jen  výmluva. Vše  najde-
te  (i  s  nápovědou)  na  stránkách  www.prolife.cz. 
Pišme, mailujme, má  to cenu. V roce 2005 nebyl 
přípravek  RU-486  povolen  právě  díky  tehdejším 
veřejným protestům. Zabraňme zlu i tentokrát. 

Jana Reichenbachová

Proti potratové pilulce  RU-486

Mami, Tati,  
děkuji Vám, že jsem se mohla narodit  

a že u Vás jsem stále v bezpečí.
Prosím, udělejte něco pro  

mé budoucí kamarády.  
Někdo jim chce ublížit.

Váš Miláček

(P. S. Tati, ta fotka se ti moc povedla, díky!)

foto: Dmitry Kuznetsov | Dreamstime.com
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Drahé děti, když Pán Ježíš v městečku Nazaretě 
vyrůstal  a  sílil,  pomáhal  stále  víc  svatému  Josefo-
vi při  jeho  tesařské práci v dílně a na stavbách. Až 
i sám dokázal vykonávat všechnu práci. Lidé ho měli 
rádi.  Byl  ke  každému 
vlídný a laskavý, každou 
práci  dělal  dobře  a  po-
ctivě.  Co  slíbil,  to  také 
splnil. Pomáhal druhým, 
zvlášť  chudým,  nemoc-
ným  nebo  jinak  trpícím. 
Všichni, a zvlášť děti, cí-
tili,  jak  je  má  všechny 
rád.  Každý  den  chodil 
s Pannou Marií a svatým 
Josefem  na  bohoslužby. 
Tenkrát ještě nebyla mše 
svatá, tu ustanovil až při 
poslední večeři Pán Ježíš 
sám.  Při  bohoslužbě  se 
společně  modlili  a  po-
slouchali  čtení  Písma 
svatého  Starého  zákona. 
Nový  zákon  ještě  nebyl 
napsán.  Zvlášť  pozorně 
poslouchali všichni slova 
proroků  o  očekávaném 
Spasiteli  světa,  Kristu, 
a doufali, že už prý brzy 
přijde. Ale  nikdo  kromě 
Panny  Marie  a  svatého 
Josefa nevěděl, že už při-
šel,  že  už  je  mezi  nimi. 
Že ten, kterého znali jen 
jako  tesaře,  je  sám  vše-
mohoucí Bůh.

Ale  to  se  změnilo, 
když  bylo  Pánu  Ježíši 
asi  třicet  let.  Svatý  Jan  Křtitel,  který  připravoval 
celý národ na jeho příchod, na něho ukázal a řekl: 
„Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy 
světa.“ A Pán Ježíš začal chodit od místa k místu a 
zvěstoval slovo Boží. Zjevoval svou božskou moc, 
konal zázraky, jak to o něm proroci předpovídali.

První zázrak vykonal na přímluvu Panny Marie. 
Bylo  to  při  svatbě  v  malém  městečku,  které  se  
jmenuje  Kána,  blízko  Nazareta.  Panna  Maria 
tam  pomáhala  s  přípravou  svatby  a  pozvali  také 

Pána  Ježíše.  Ženich  a  nevěsta  byli  lidé,  kteří  žili 
skromně a nemohli přichystat velmi bohatou hos-
tinu.  Přece  však  se  snažili  dát  hostům  něco  dob-
rého  a  také  víno.  Ale  najednou  se  ukázalo,  že 

víno  pro  všechny  nesta-
čí.  A  že  to  bude  velmi 
trapné pro ženicha a ne-
věstu,  že  se  jim  lidé 
budou  posmívat.  Hned 
si  toho  všimla  Panna 
Maria. Víte, že mamin-
ka  bývá  první,  kdo  si 
všimne,  že  dítěti  něco 
schází.  A  Panna  Maria 
je  ta  nejlepší  mamin-
ka.  Tak  to  hned  řekla 
Pánu Ježíši. On řekl, že 
sice  ještě  nepřišla  jeho 
hodina,  ale  na  přímlu-
vu  Panny  Marie  udě-
lal  hned  první  zázrak. 
Panna Maria řekla těm, 
kdo  tam  pomáhali: 
„Udělejte  všechno,  co 
vám  řekne.“  Řekl,  aby 
naplnili vodou šest vel-
kých  nádob,  které  tam 
stály.  Udělali  to  a  pak 
s  úžasem  zjistili,  že  je 
to výborné víno.

Potom  dělal  Pán 
Ježíš  mnoho  jiných  zá-
zraků, zvlášť na pomoc 
trpícím. Uzdravoval ne-
mocné,  slepé,  hlucho-
němé, chromé, probou-
zel k životu mrtvé, utišil 
slovem  bouři  na  moři, 

nasytil tisícové zástupy. Největší zázrak byl, když 
po smrti na kříži třetího dne vstal z mrtvých.

A koná zázraky stále dál ve své církvi. Mnohá 
poutní  místa  jsou  toho  svědectvím.  Zvlášť  místa 
zasvěcená  Panně  Marii,  protože  mnoho  zázraků 
koná na přímluvu Panny Marie, jako ten první zá-
zrak. Také k oslavě svatých; zázraky jsou předpo-
kladem toho, že jsou prohlášeni za svaté.

A  jako  tenkrát stále přibývalo  těch, kdo uvěřili 
v Pána Ježíše, Syna Božího a Spasitele světa,  tak 

První zázrak  
Pána Ježíše

foto: http://lacopts.org
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také  až  dodnes  stále  noví  lidé  s  radostí  přijímají 
víru, věří Pánu Ježíši a stávají se Božími dětmi.

Prožíváme teď rok, který se nazývá „Rok víry“. 
Modleme se za to, aby bylo hodně těch, kteří uvěří 
v Krista. A abychom my věřící ho stále lépe pozná-
vali  a  stále víc ho milovali. Poznáváme ho zvlášť 
při náboženství, v kostele, při četbě o něm, o sva-
tých,  při  takových  rozhovorech  s  rodiči,  a  když 

se  často  modlíme. A  milujeme  ho,  když  si  často 
na něho vzpomeneme a děláme to, co on nám říká. 
Jak  to  řekla při  té  svatbě Panna Maria:  „Udělejte 
všechno, co vám řekne.“

S  prosbou  o  Boží  pomoc  k  tomu,  abychom  to 
všichni tak dělali, Vás všechny srdečně zdraví

Váš P. Bohumil Kolář

Blížil se svátek tety Emilky. Děti svolaly poradu, 
šlo o to, jaký dárek by jí měly koupit. „Složme se,“ 
navrhla Beata. „Snad to vystačí na velkou bonbo-
niéru, teta má ráda sladké.“ „Slušelo by se taky dát 
jí kytku,“ dodala Olga. „Mám nápad,“ řekl Roman. 
„Beru si kytku sám na starost. Vy nakupte čokolá-
dy, ale ty dobré. Jistě nám teta z toho taky nabíd-
ne.“ „Ty lakomče!“ zasmála se Olga. „Dobře. Kup 
kytku. Ale krásnou, ne nějaký věchet.“

„Kam  se  ten  Roman  poděl?“  znepokojila  se 
Beata. „Za chvíli vyrážíme. Rodiče už jsou připra-
veni. Á, tady jsi, bráško.“ „Nádherné růže!“ užas-
la  Olga.  „Jenom  tak,  bez  ozdoby?“  „Proč,  když 
jsou tak krásné. Dej sem, svážu je stužkou,“ řekla 
máma. „Pěkně voní.“

Oslava  se  povedla,  teta  byla  růžemi  nadšená. 
„Vybrali jsme snad dobrý dárek,“ řekl táta, když se 
vraceli domů. „Ta rychlovarná konvice, co se sama 
vypíná,  takovou teta potřebovala. Kolik těch oby-
čejných  už  předtím  spálila,  jednou  málem  došlo 
k požáru.“

„Zavděčil  ses  těmi  růžemi,  Romane,“  řekla 
Olga. „Chtělas, aby byly krásné, tak jsem se posta-
ral,“ odpověděl chlapec. 

Za několik dní sdělila Olga před Beatou bratro-
vi: „Dověděla jsem se od Majky, že minulý týden 
někdo ukradl její babičce na zahradě ty nejkrásněj-
ší růže. Podupal přitom záhony, nadělal nepořádku 

a  ztratil  tento  kapesník.  Romane,  není  to 
tvůj?“ „A safra, tušil jsem, že se to provalí,“ 
zašeptal  chlapec  celý  bledý.  „Ztratil  jsem 
nejen  kapesník,  ale  i  mobil.  Ty  růže  jsem 

otrhal,  protože  všechno  kapesné  jsem  utratil 
za  zmrzliny,  takže na  růže mi nezbylo. No a pak 
už  nebyl  čas,  abych  si  někde  půjčil.  Ony  rostly 
přímo u plotu.“

„Tak  tys  je  ukradl?  Jaká  hanba!  Pomyslel  jsi, 
co na  to  řeknou  rodiče a  teta Emilka, která  je veli-
ce zbožná? Majka si určitě domyslí,  žes  to byl  ty.“ 
„Našla můj mobil?“ „Ne, ten ležel v předsíni na pod-
laze, málem jsem na něho šlápla. Je u mě v šufleti.“

„Bohu díky,“ vydechl úlevou Roman. „Víte co, 
zaplatím za  ty  růže a odprosím Majčinu babičku, 
snad  mi  to  odpustí.  Jenom  o  jedno  prosím,  neří-
kejte to rodičům ani tetě Emilce, styděl bych se až 
do  morku  kostí.“  „Máš  štěstí,  že  Majka  je  dobré 
a diskrétní děvče. A  její babička, když se přiznáš 
a  odprosíš,  to  taky  nikomu  neřekne,  tím  jsem  si 
jista.  My  s  Beatou  také  ne.  Jsi  přece  náš  brácha, 
kterého máme rády.“

„Máme ale určité podmínky,“ vmísila se do ho-
voru  Beata.  „Věříme  ti,  že  lituješ,  ale  musíš  ještě 
jít  ke  zpovědi,  krádež  je  přece hřích.“  „Ano,  vím. 
Ke  zpovědi  samozřejmě  půjdu.  Na  neštěstí  jsem 
přerušil  pobožnosti  prvních  pátků.  Slibuji,  že  už 
nikdy…,“ chlapec se na chvíli odmlčel. „No dobře, 
tak  už  skončíme,“  řekla  Olga  a  objala  Romana 
kolem ramen. „Zítra půjdu s tebou za Majkou a ona 
tě zavede k babičce. Všechno bude dobré. Teď pojď, 
dám ti ten mobil.“ „A ke zpovědi běž co nejdřív, to 
ti radím,“ podotkla Beata, „teprve pak pocítíš úlevu 
a uklidníš se. Vím to z vlastní zkušenosti.“

Zofia Śliwowa, Źródlo č. 25, překl. -kb-

Krásné růže a nečisté svědomí
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Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat Panně Marii, 

naší milované matičce, za nalezení práce. Opět mě 
upevnila  ve  víře,  že  mé  prosby  byly  vyslyšeny. 
Díky, Maria, že můžeme býti tvými dětmi. 

čtenář Jan Písku

Chtěla bych poděkovat Pánu Bohu, Panně Marii, 
svatému Josefu a všem svatým za pomoc a ochra-
nu za šťastné narození zdravého chlapečka. Prosím 
o modlitbu za zdraví, práci, Boží požehnání, ochra-
nu Panny Marie pro celou rodinu.

čtenářka Petra

Děkuji sv. Judovi Tadeášovi za přímluvu u Pána 
Boha za vyslyšení mé prosby.

čtenářka Alena

Děkuji Panně Marii, Ježíši a všem svatým za vy-
slyšení  prosby  mojí  maminky.  Nemohla  jsem 
po mateřské dovolené najít ¾ roku práci. Máma se 
hodně za mne i mého synovce (po vyučení) mod-
lila, abychom našli práci. Oba  pracujeme. Pracuji 
v  nemocnici  jako  ošetřovatelka,  neberu  to  jako 
zaměstnání,  ale  jako  Boží  milost,  ve  které  mohu 
ukázat, jak laskavý je náš Pán. Děkuji za tuto pří-
ležitost,  Bože.  Prosím,  dej  mi,  Pane,  sílu,  abych 
konala službu k bližním, jako bych ji dělala tobě. 
Je  to  těžké,  ale věřím,  že  s Boží vůlí  to  zvládnu. 
Chci kráčet po stopách Matky Terezy. Dej, Bože, 
ať se stane tvá vůle!

Zároveň chci poprosit o modlitbu za mého man-
žela, který propadl alkoholu, dej, Bože, ať se vrátí 
na cestu k tobě už jen proto, že nosí na krku me-
dailku Nejsvětější Matky. 

čtenářka a rytířka Monika

Chtěla bych poděkovat Pánu Ježíši, Panně Marii 
a  sv.  Judovi  Tadeášovi  za  přímluvy  u  Pána  Boha 
za narození zdravé vnučky a za všechny milosti, kte-
rými nás Pán Bůh obdaroval. Nadále prosím o milost 
obrácení a upevnění víry v mé rodině. Děkuji.

rytířka Ludmila

Chci  touto  cestou  splnit  svůj  slib  a  poděko-
vat  Pánu  Bohu,  Pánu  Ježíši,  Duchu  Svatému, 
Panně Marii a všem svatým za ochranu při operaci 
a za pomoc celé rodině v r. 2012.

Také  prosím  o  modlitbu  za  zdraví  celé  rodiny, 
farníků a našeho duchovního otce. A prosím za dar 
víry pro celou rodinu.

čtenářka Olga

Chtěla  bych  touto  cestou,  jak  jsem  slíbila,  po-
děkovat  za  dary,  kterých  se  mi  dostalo  v  roce 
2012. Děkuji Panně Marii, sv. Josefovi a sv. Judovi 
Tadeáši,  že  byly  vyslyšeny  mé  prosby.  Po  dvou 
letech  hledání  jsem  nastoupila  do  řádného  za-
městnání, navíc se nám v té obtížné situaci poda-
řilo zrealizovat naši svatbu, na kterou všichni rádi 
vzpomínají. Období  to nebylo vůbec  jednoduché, 
tato životní zkouška mě stála mnoho sil a slz, ale 
nyní  vím,  že  nic  z  toho  nebylo  zbytečné.  Děkuji 
za sílu mít důvěru v Boží záměry s námi... Prosím, 
Maria,  veď  nás  i  dále  bezpečně  naší  společnou 
manželskou budoucností. 

Lída z Moravy  

Chtěla  bych  poděkovat  dobrému  Bohu  Otci, 
Synu i Duchu Svatému, naší Mamince Panně Marii 
i  všem svatým za pomoc a ochranu při  stavbě  ro-
dinného  domku,  který  staví  syn,  v  těžkých  život-
ních  podmínkách.  Nejvíce  se  pamatuji  na  sobotu 
13. srpna 2011, kdy se měla stavět betonová deska. 
Byl domluven domíchavač  i  lidi na pomoc. V do-
hodnutý  čas  začalo  pršet  a  vypadalo  to,  že  vůbec 
nepřestane. Kdo má zkušenost se stavbou, ví, co to 
znamená. Úpěnlivě jsem prosila o pomoc a prosba 
byla vyslyšena. Asi za hodinu mohli pracovat a  já 
nestačila děkovat za tak velkou milost. Později jsem 
se dozvěděla, že o pár kilometrů dál celý den pršelo. 
A tak podobně přicházela pomoc i v r. 2012, včetně 
nečekané  finanční,  takže  mohla  být  stavba  zastře-
šena. Bude to  ještě náročné, než se bude v domku 
moci bydlet, ale svěřuji vše celému nebi. Ještě jed-
nou děkuji za vše, i to každodenní, nenápadné, pro 
mnohé  samozřejmé,  a prosím o pomoc,  sílu  a po-
žehnání pro všechno, co nosím ve svém srdci.

Františka

Plním svůj slib a chci poděkovat z celého srdce 
Pánu  Bohu,  Panně  Marii,  sv.  Judovi  Tadeášovi, 



29č.  125 (1/2013)  NEPOSKVRNĚNÁ

sv. Prokopu a bl. Janu Pavlu II. za pomoc při vy-
studování všech tří dětí na vysoké škole, za ochra-
nu  Panny  Marie  –  zázračné  medailky  pro  syna, 
když jako brigádník pracoval na stavbě v Americe, 
kde prováděl několik úkolů, spadl i ze střechy, ale 
vždy vyvázl bez zranění. Také děkuji za narození 
zdravé  vnučky  a  za  pomoc  v  životních  situacích. 
Zakusila  jsme  několikrát,  jak  modlitba  pomáhá, 
když  prosíme  Pána  Boha,  Pána  Ježíše  a  Pannu 
Marii o pomoc. „Proste a bude Vám dáno.“ Panno 
Maria,  svěřuji  ti  do  ochrany  celou  svou  rodinu 
a prosím o další pomoc a dar víry pro celou rodinu.

vděčná rytířka z Moravy

Chtěla  bych  poděkovat  Pánu  Ježíši  a  Panně 
Marii  za  dar  mateřství.  Před  devíti  lety  se  nám 
narodil chlapeček Kubík. Narodil se ve 27.  týdnu 
těhotenství a vážil  jen 980 g. Díky Bohu a Panně 
Marii je dneska zdravý a zlobivý kluk jako každý 
jiný. Tajně jsem toužila ještě po jednom dítěti, ale 
děkovala jsem Bohu a Panně Marii za to, že Kubík 
je  po  tom  všem  zdravý,  že  jsem  neměla  odvahu 
prosit  ještě o  jeden dar mateřství. Mé tajné touhy 
ale  byly  vyslyšeny  a  vloni  se  nám  narodila  krás-
ná, zdravá holčička Rozárka. Narodila se dva dny 
po termínu s váhou 3,55 kg. Dneska už jsou jí  tři 
měsíce a bráška Kubík je na ni moc pyšný. Panno 
Maria, moc ti děkuju za tyto krásně dvě radosti na-
šeho života a prosím tě o zdraví a Boží požehnání, 
jak  pro  naše  děti,  tak  pro  moje  rodiče,  kteří  jsou 
nám velkou oporou a se vším nám pomáhají.

Kamila, Rohatec

Chtěla bych z celého srdce poděkovat naší drahé 
nebeské mamince za záchranu života a uzdravení 
po  těžké  operaci  závažného  onemocnění  a  pádu 
ze schodiště.

Prosím  také  Pannu  Marii  za  moji  vnučku,  če-
kající miminko, aby se dítě narodilo zdravé a aby 
vnučka našla víru v Boha.

rytířka z Prahy

Před rokem, po několika těžkých životních udá-
lostech  se  u  mne  projevila  neuróza  strachu  a  de-
prese. Nebyla jsem schopna pracovat ani normálně 
fungovat.  Chodila  jsem  po  doktorech  kvůli  neu-
rologickým  a  kardiologickým  problémům. Avšak 
léky, které  jsem dostávala,  situaci  jen zhoršovaly. 

Nemoc se protahovala, což ve mně vyvolávalo se-
bevražedné myšlenky. Bála jsem se a strašně trpě-
la, protože jsem měla tehdy malé dítě. Přicházely 
na mne takové stavy paniky, že jsem byla několi-
krát odvezena na pohotovost, kde mi zjistili  aryt-
mii  srdce  a  silné  bolesti  hlavy  a  žádné  pilulky 
proti bolesti nezabíraly. Byla  jsem zoufalá, že mi 
nikdo není s to pomoci. Tehdy moje babička a ma-
minka napsaly dopis do Niepokalanova s prosbou 
o  odsloužení  mše  svaté  za  mé  zdraví.  Také  mi 
někdo  přinesl  lurdskou  vodu,  kterou  jsem  začala 
pít  a  k  tomu  jsem  připojovala  modlitbu  loretán-
ských litanií a korunky k Božímu milosrdenství.

Matka Boží a Milosrdný Ježíš vyslyšeli mé mod-
litby. Bylo mi dáno, abych se potkala s lékaři, kteří 
mi uměli pomoci. Nyní jsem již zdravá.

Stalo se ještě něco. Nalezla jsem víru, mé nitro 
se proměnilo a v mém srdci zavládl pokoj a láska. 
Každodenně  děkuji  za  obdržené  milosti  a  Panně 
Marii svěřuji svou rodinu, práci a život.

Ati,  
přeloženo z polského rytíře Neposkvrněné 1/2013

Toto poděkování bych správně měla napsat před 
26 lety. Tehdy jsem se modlila k nejsvětější Panně, 
aby můj manžel přestal pít alkohol. Také  jsem se 
na  tento  úmysl  vydala  na  pěší  pouť  z  Wratislavi 
do  Čenstochové.  Má  prosba  byla  vyslyšena.  Asi 
za  rok  v  květnu  úplně  nečekaně  mi  manžel  řekl, 
že  končí  s  pitím,  kouřením  a  také  se  rozhodl  jít 
na  pouť  do  Čenstochové.  Přišel  také  s  návrhem, 
abychom  se  každodenně  modlili  růženec.  Slovo 
dodržel. Abstinuje dodnes.  Je z něho dobrý man-
žel a otec.

Velmi děkuji Boží Matce  za přímluvu a vysly-
šení mé prosby, že se manžel vymotal z chapadel 
alkoholismu.

Barbora,  
přeloženo z polského rytíře Neposkvrněné 1/2013

❈  ❈  ❈

O modlitbu prosí:
Anna Matýšová, Marianna Macsingová.

❈  ❈  ❈
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Kazachstán: V  kazašském  městě  Karaganda  byla 

konsekrována nová katedrála, zasvěcená Matce Boží 
Fatimské. Je postavena k uctění památky vězňů sovět-
ských vyhlazovacích táborů. Jeden z největších z nich 
se nacházel hned vedle tohoto nového chrámu.

Kirchliche Umschau 9/2012

Sýrie: Patriarcha syrsko-katolické církve Ignatius 
Josef III. označil chování mnoha zahraničních vlád 
za pokrytecké. Argumentují údajnou podporou křes-
ťanů Asadovu režimu, což není pravda, neboť Církev 
se  nestaví  na  stranu  žádné  vlády,  aby  zdůvodnily 
svůj nezájem o osud syrských křesťanů, kteří maso-
vě prchají ze země, neboť se stávají častými oběťmi 
muslimských fundamentalistů.

KU 9/2012

Uruguay: Biskupové této latinskoamerické země 
vyhlásili, že všichni poslanci parlamentu, kteří hla-
sovali  pro  návrh  interrupčního  zákona,  propadají 
automatické exkomunikaci. V této latinskoameric-
ké zemi parlament legalizoval potraty.

Glaube und Kirche 11/2012

Izrael:  222  židovských  rabínů  podepsalo  pro-
hlášení, v němž označuje současnou celosvětovou 
kampaň za legalizaci homosexuality za odporující 
Starému zákonu i zdravému rozumu.

GK 11/2012

Chile: „Pouť katolické hrdosti“ se konala z ves-
nice  Chacabuco  do  svatyně  sv.  Terezie  Velké 
v Andách. Jedná se o 27 km pěší chůze v horském 
terénu a účastnilo se jí přes 100 tisíc převážně mla-
dých  lidí. Arcibiskup  ze  Santiaga  Ricardo  Erzati 
vybídl  shromážděné  k  hrdosti  nad  tím,  že  jsou 
Kristovi a hlásají jeho evangelium.

Radiovaticana 23. 10. 2012

Nigérie:  Minimálně  32  mladých  křesťanů  za-
vraždili  muslimští  fundamentalisté  při  přepadení 
studentského  kampusu  ve  městě  Enabi.  Učinili 
tak v noci, přinutili je nastoupit do řady a ptali se 
na  jejich  křestní  jména.  Když  uvedli  křesťanské 
jméno, zastřelili je. Již předtím rozesílali mohame-
dánští  fanatikové dopisy, kde vyzývali křesťanské 
studenty, aby se zřekli své víry, jinak budou zabiti.

ND 10. 11. 2012

OSN:  Výbor  práv  dítěte  OSN  zaslal  Evropské 
unii  požadavek,  aby  evropské  státy  zrušily  tzv. 

babyboxy,  jinak  nazývané  „okna  života“,  kam 
mohou matky svá novorozeňata, o něž se nechtějí 
nebo nemohou postarat, umístit a kde se jich ujme 
příslušná  charitativní  organizace.  Podle  zmíněné-
ho Výboru  je  to  prý  „porušení  práva  dětí  poznat 
své  rodiče“.  Zároveň  doporučuje  maximální  roz-
šíření potratů. V Německu je cca 100 oken života, 
v Polsku 40, podobně v České  republice, v  Itálii, 
na Slovensku a v Rusku 10.

Nasz Dziennik 28. 11. 2012

USA:  „Vystupuji  ze  seriálu  ‚Dva  a  půl‘,  už  to 
nemohu dále dělat! Přestaňte se na něj dívat a plnit 
si hlavu špínou! Nechci být spoluúčastníkem plánu 
satana!  Není  možné  bát  se  Boha  a  vystupovat 
v takové televizi!“ To prohlásil populární americký 
filmový  herec Angus  T.  Jones,  který  konvertoval 
ke křesťanství. Dosud hrával v nemravných a hédo-
nistických filmech, teď s tím chce skončit.

Fronda 28. 11. 2012

Velká  Británie:  Kardinál  ze  skotského  Edin-
bourghu  Keith  O’Brien  byl  prohlášen  od  organi-
zace  Stonehall,  jež  bojuje  údajně  proti  nábožen-
ské intoleranci, „největším fanatikem“ roku 2012. 
Sponzorem této organizace je skotská vláda. Příči-
nou  je  jeho vystupování proti potratům, eutanázii 
a homosexuální ideologii.

Fronda 5. 11. 2012

Izrael:  Na  pahorku Yad Vashem  v  Jeruzalémě, 
kde  se  nachází  Muzeum  holocaustu,  byla  umís-
těna  pamětní  deska  kardinálovi  Eliovi  Costovi 
z italské Florencie a byl mu udělen posmrtný titul 
„Spravedlivý mezi  národy  světa“. Kardinál Costa 
za druhé světové války ukrýval a zachránil mnoho 
židovských uprchlíků z Francie a z Balkánu.

Kreuz.net 27. 11. 2012

Vatikán:  Papež  Pius  XII.  by  mohl  být  už  brzy 
zařazen  mezi  blahoslavené.  Prohlásil  to  postu-
látor  beatifikačního  procesu  ve  Vatikánu  Paolo 
Molinari SJ. Oznámil, že již existuje jeden zázrak 
vyléčení z rakoviny. Podrobnosti však odmítl uvést 
s  ohledem  na  přání  uzdraveného  a  jeho  rodiny. 
Beatifikace Pia XII. by byla nejen oceněním jeho 
zbožnosti a asketického života, ale též jeho stateč-
ného postoje za druhé světové války, kdy jeho při-
činěním byly zachráněny životy tisíců Židů.

ND 23. 11. 2012
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Čína: Jak oznámila čínská státní Komise pro plá-

nování rodičovství, bylo od r. 1980 až do loňského 
roku  v  rámci  politiky  „jednoho  dítěte  v  rodině“ 
usmrceno  nejméně  400  milionů  lidských  bytostí 
v mateřském lůně. Zároveň ale  tatáž komise upo-
zorňuje, že v důsledku této praxe se v r. 2050 může 
úplně  zhroutit  důchodový  systém,  neboť  většina 
občanů bude v důchodovém věku. 

KU 9/2012  

Španělsko:  Vedení  univerzity  Complutense 
ve  španělském  Madridu  se  rozhodlo  zrušit 
na všech  fakultách  této  instituce kaple,  které  tam 
byly  zřízeny  r.  1992  na  základě  dohody  univer-
zity  s  madridským  arcibiskupstvím,  aby  studenti 
měli  možnost  účastnit  se  bohoslužeb  a  přijímat 
svátosti  na  akademické  půdě.  Nyní  však  rektor 
a  další  univerzitní  funkcionáři  argumentují  laic-
kým  charakterem  země  i  jmenovaného  učiliště 
a rozhodli se kaple uzavřít. Toto opatření vyvolalo 
mezi  studenty  bouři  odporu.  Svolali  demonstraci 
proti  tomuto rozhodnutí a shromáždili  již 32  tisíc 
podpisů pod dopis rektorovi, požadující zachování 
kaplí. V tomto dopise také upozorňují, že čím více 
budou  katolíci  diskriminováni,  tím  silnější  budou 
také jejich protesty.

Nasz Dziennik 24. 1. 2013

Asi  105  000  křesťanů  zemřelo  v  letošním  roce 
pro víru. Toto číslo uvedl italský sociolog Massimo 
Introvigne  na  základě  průzkumu  jedné  americké 
společnosti zabývající se statistikami týkajícími se 
náboženství.

„Znamená  to,  že  každých  pět  minut  zemřel 
kvůli víře jeden člověk,“ uvedl pro Radio Vaticana 
Introvigne, jenž stojí v čele Observatoře nábožen-
ské  svobody  zřízené  u  italského  ministerstva  za-
hraničních věcí. Jeho slova ocitovala italská média 
s dodatkem, že je to šokující bilance.

V  rozhovoru  zveřejněném  u  příležitosti  svátku 
sv. Štěpána, prvomučedníka, upozornil  Introvigne 
na  dramatickou  situaci  v  Nigérii.  „Kvůli  funda-
mentalistům z hnutí Boko Haram je tam strach jít 
vůbec do kostela,“ řekl. „Zúčastnit se v Nigérii mše 
sv. znamená riskovat svůj život,“ řekl. Při pondělní 
vigilii  zaútočili ozbrojenci na věřící  shromážděné 
na  půlnoční  mši  sv.  v  jednom  kostele  na  severu 
země. Stálo to život šesti lidí.

Jako  další  rizikové  oblasti  označil  italský  so-
ciolog země vyznačující se agresivním islámským 
fundamentalismem, tedy Somálsko, Mali, Pákistán 
a některé egyptské regiony. Zmínil se rovněž o ze-
mích,  v  nichž  vládnou  totalitní  režimy,  v  čele  se 
Severní Koreou.

Massimo Introvigne poukázal také na problema-
tiku sepětí národnostní identity s konkrétním nábo-
ženstvím. „A tak jsou například křesťané v indickém 
státě Orisa bráni jako zrádci národa,“ řekl též.

Zdroj: naszdziennik.pl, 27. 12. 2012

Francie: Francouzský parlament schválil 2. února 
tzv. manželství osob stejného pohlaví. Parlamentní 
debata pokračuje nad dalšími navrženými  legisla-
tivními změnami, které se týkají  i adopcí dětí ho-
mosexuálními páry. Vláda považuje návrh zákona 
za záležitost rovnoprávnosti. Někteří politici hovo-
ří dokonce o „reformě civilizace“. Slova „manžel“, 
„manželka“,  „otec“  a  „matka“  mají  být  v  občan-
ském zákoníku nahrazeny  tzv. neutrálními výrazy 
„partner“ a „rodič“.

Obrovské demonstrace na podporu přirozeného 
manželství mezi mužem a ženou se 13. ledna kona-
ly nejen v Paříži, ale po celé Francii a také v jiných 
státech u francouzských velvyslanectví. Účastníků 
mohlo být až 1,5 milionu včetně asi pěti  tisíc po-
litiků, kteří protestovali proti připravovaným změ-
nám  legislativy.  Ty  prosazuje  socialistický  prezi-
dent François Hollande.

Další  demonstrace  se  konaly  i  2.  února.  Tzv. 
„Demonstraci pro všechny“ (La Manif Pour Tous) 
organizuje  více  než  třicet  občanských  sdružení 
a hnutí zahrnující  jak křesťanské, muslimské a ži-
dovské  organizace,  tak  homosexuální  sdružení. 
Demonstrace  mají  za  cíl  povzbudit  prezidenta 
Hollanda  a  dodat  mu  odvahu  ke  stažení  návrhu 
zákona. Francie se nachází v hluboké ekonomické 
a sociální krizi. Zdá se, že vláda chce schválit tuto 
legislativu, která se až tak netýká ekonomiky, aby 
odvrátila  pozornost  veřejnosti.  Francouzská  spo-
lečnost je nyní velmi rozdělená, proto je třeba, aby 
se prezident věnoval spíše řešení francouzské eko-
nomické a sociální krize.

Další  celonárodní  demonstrace  je  plánována 
na 24. března.

Zdroj: HPŽ ČR, 4. 2. 2013
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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 * * *



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

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

XIII. Pochod pro život
23. března 2013
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Přijď i ty!
POCHOD PRO ŽIVOT

23 / 3 / 2013

12.30 sobota 

Husova 8 / Praha

Potratový zákon je v platnosti už 56 let. 

Zbytečně připraví o život 66 dětí denně.

Pojďme to změnit.

pochodprozivot.cz

Pro více informací kontaktujte

Veroniku na 603 976 231

ZMĚNA  

ŽIVOTPRO



Foto: Tomo Jesenicnik | Dreamstime.com

Věřím v Boha...
...v Boha, který sám dává všemu život (Sk 17,25)
...v Boha, který chrání můj život (Žl 121,7)
...v Boha, který mi stále ukazuje cestu k životu (Žl 16,11)
...v Boha, jehož jednání je jen láska a věrnost (Žl 25,10)
...v Boha, který je láska (1 Jan 4,8.16)
...v Boha, který se mi dává nalézt (Jer 29,14)
...v Boha, který mi vlévá do duše naději (Žl 62,6)
...v Boha, který mě chrání pokojem (Iz 26,3)
...v Boha, který je bohatý v milosrdenství (Ef 2,4)
...v Boha, který je štědrý ke všem, kdo ho vzývají (Řím 10,12)
...v Boha, který mi stírá slzy z tváře (Iz 25,8)
...v Boha, který mi dává odvahu (Iz 40,28)
...v Boha, jehož moudrost nelze vystihnout (Iz 40,28)
...v Boha, který se mi dává poznat (Gal 4,9)
...v Boha, který je světlo a není v něm žádná temnota (1 Jan 1,5)
...v Boha, který mě povolal, abych žil spolu s ním (1 Sol 5,10)

(podle článku „Osobního krédo“, www.vojtechkodet.cz)


