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Zdráva buď, Paní svatá Královno,
vyvolená nejsvětějším Otcem z nebes,

posvěcená milovaným Synem a Utěšitelem 
Duchem Svatým



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 po-
korně 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 jaké-
koliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo 
o Tobě řečeno: „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 neutíkají, a zvláště za nepřátele Církve 
svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné 

Srpen – Aby nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie, naší Průvodkyně 
ve víře, nám připomínalo, že i my jsme pozváni k dosažení tohoto 
stavu v perspektivě života věčného.
Září – Abychom při objevování našich schopností k rozjímavé 
modlitbě uměli si všímat Boží přítomnosti na cestě našeho života.
Říjen – Aby nám Pán rozmnožil naši víru a obdaroval nás odvahou 
a schopnostmi při našem misijním poslání.

První strana obálky: Nanebevzetí Panny Marie, Ghaxaq, Malta. Foto:  Richard Faenza | 123rf.com

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

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

Vydej se na cestu, přijeď, ukaž se...  

Těšíme se na Tebe!

SOBOTA 
17. 8. 2013

Program:
11.00 křížová cesta v přírodě
12.00 mše svatá votivní  
  o sv. Maxmiliánu Kolbem
13.00 společné občerstvení a přátelské setkání
14.30 adorace a svátostné požehnání

POUŤ RYTÍŘŮ NEPOSKVRNĚNÉ 
A ČTENÁŘŮ ČASOPISU 
IMMACULATA
K PANNĚ MARII CVILÍNSKÉ

Vůle Neposkvrněné je co možná 
nejtěsněji spojena s vůlí Ducha Svatého, 
takže se s ní naprosto ztotožňuje. 
Odevzdáváme-li se proto Neposkvrněné 
a plníme-li její vůli, odevzdáváme se tím 
Pánu Ježíši a plníme tak jeho vůli, a to 
nejdokonalejším způsobem, jakého je 
člověk vůbec schopen.

sv. Maxmilián M. Kolbe
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Svatá Maria, 
Matko Boží,  
tys darovala světu pravé světlo,  
Ježíše, svého Syna, Syna Božího.
Ty ses bezvýhradně odevzdala  
Božímu povolání,  
a tak ses stala  
zdrojem té dobroty,  
která prýští z Něho.

Ukaž nám Ježíše.
Veď nás k Němu.
Uč nás poznávat a milovat Ho,  
abychom byli schopni opravdové lásky  
a uprostřed žíznícího světa  
byli pramenem živé vody.

modlitba papeže Benedikta XVI.  
z encykliky Deus caritas est

č.  128 (4/2013)
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Milí Rytíři Neposkvrněné
Chceme-li lépe pochopit, 

co znamená být Rytířem 
Neposkvrněné, je vhodné 
seznámit se s ideálem rytíř-
ství, jež bylo ve středověku 
ve velké úctě a jež se stalo 
pro sv. Maxmiliána zdrojem 

inspirace. S titulem rytíř se neoddělitelně spo-
joval mravní kodex, k jehož hlavním charak-
teristikám patřila statečnost, oddanost svému 
pánu, štědrost, zdvořilost, jež stály ve služ-
bách křesťanské víry. Rytíř se pak měl vyzna-
čovat šlechetným životem podle osmi ctností 
(život v pravdě, víra, lítost nad spáchanými 
hříchy, projevování pokory, láska ke spravedl-
nosti, milosrdné jednání, velkodušné jednání, 
statečné snášení pronásledování). Ve vztahu 
k ženám měl projevovat úctu a věrnou službu 
dámě svého srdce. Otec Kolbe posouval tento 
ideál dál směrem k duchovnímu rytířství a du-
chovnímu boji.

V Rytířstvu Neposkvrněné (MI) je tedy nej-
vyšším Pánem sám Bůh, jemuž jsme se za-
vázali křestním slibem. Panna Maria zde na-
plňuje dvě role: Jednak je vyvolenou ženou 
s mimořádným posláním, naplňující ryzím 
rytířským způsobem. Je zcela oddána svému 
Bohu a beze zbytku naplňuje slovo, které mu 
dala: „Jsem služebni-
ce Páně, ať se mi stane 
podle tvého slova“ (Lk 
1,38). Její rozhodnu-
tí pro Boha bylo tak 
pevné a neodvolatelné, 
že je ochotná přijmout 
z jeho ruky cokoliv, 
byť by to znamenalo 
strádání, utrpení nebo 
i nasazení vlastního 
života. Celá její život-
ní cesta se vyznačova-
la statečností: přije-
tí mateřství, přestože 
nežila s mužem, přije-
tí Simeonova proroc-
tví o utrpení, nejisto-
ta a strádání při útěku 

do Egypta, odevzdání vlastního Syna Božím 
plánům a nakonec i jeho smrt na kříži. 

Maria tak svým životem ukazuje pravou 
podstatu statečnosti, kterou je bezvýhradné 
přijetí a naplňování Boží vůle. Její příklad 
je tedy pro nás velikým vzorem rytířských 
ctností.

Stejně i my, její rytíři, bychom měli usilo-
vat o věrnost a statečnost. Věrnost především 
závazkům křestního slibu, jímž se zříkáme 
zlého ducha a všeho, co působí a čím se pyšní, 
a zároveň se vírou dáváme Kristu Spasiteli, 
jakožto dobrému Pastýři na cestě naší spásy. 
Vysokou míru statečnosti si jistě vyžádá věr-
nost „bez jakékoliv výhrady“, což je určitě vy-
soká laťka, k jejímuž zvládnutí budeme potře-
bovat projít „výcvikem“, jenž se neobejde bez 
ochrany našeho Pána a přímluvy naší Paní.

Smyslem výcviku bude naučit se spoléhat 
se na Boha za všech okolností, abychom do-
kázali prakticky žít víru, kterou vyznáváme 
svými ústy.

Dobře „vyškolený“ rytíř je připraven na du-
chovní boj za spásu vlastní duše a za spásu 
svých bratří a sester, čímž naplňuje křes-
ťanské poslání a hlavní myšlenku MI. Svatý 
Maxmilián říká, že rytíř se má snažit „získat 
pro Neposkvrněnou celý svět“. 

Rytíř Neposkvrněné ví, že v Neposkvrněné 
a skrze Neposkvrněnou se nejrychleji a nejsnáze stane Ježíšovým, 
Božím. Ví, že ona bude v něm milovat Ježíše nesrovnatelně doko-
naleji, než jak by se o to snažil on sám všemi ostatními prostředky.
Ví, že tak jako každá milost proudí do jeho duše od Otce přes 
Ježíše a Neposkvrněnou, tak a ne jinak zase skrze ni a Ježíše může 
a má vystupovat každá odpověď lásky na lásku vzhůru k Otci.
Ví, že je to jediná cesta k nejsnazší a nejvznešenější svatosti, k nej-
vyšší Boží chvále.
Láska k Bohu mu nedovolí, aby zaspal důležité věci, ale povzbuzu-
je ho, aby každodenně získával vlastní srdce pro Neposkvrněnou, 
tak aby ona v něm a skrze něho mohla přicházet i do jiných srdcí 
a připravovat v nich trůn pro svého božského Syna.

Maxmilián Kolbe, spisy č. 1191
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Milí rytíři a rytířky, je toho 
tolik, kolik bychom Vám 

chtěli sdělit ohledně dění v MI 
a povzbudit Vás ve Vaší „ry-
tířské“ službě. Ve svých do-
pisech nám často píšete, že 
se cítíte velmi osaměle, pro-
tože neznáte žádného další-
ho rytíře ve Vašem okolí a ne-
máte nikoho, s kým byste 
mohli společně sdílet „rytíř-
ské ideály“. Je zajímavé, že 
v knize Rytířstva je zazna-
menáno téměř 10 tisíc členů. 
Velmi často však o sobě na-
vzájem nevíte. Protože nás 
na tuto skutečnost ve svých 
dopisech upozorňujete, roz-
hodli jsme se, že budeme hle-
dat cesty, jak vytvořit pod-
mínky pro to, abyste se mohli 

setkávat s námi a také abys-
te se mohli setkat i s ostatní-
mi rytíři, kteří žijí ve Vašem 
okolí. Musíme však vycházet 
z toho, že naše síly a zdroje 
jsou omezené, proto musíme 

pečlivě plánovat a zvažovat 
každou akci, kterou v rámci 
MI připravujeme. Nicméně 
všechno jsme svěřili do rukou 
Božích a Neposkvrněné a zdá 
se, že se objevují cesty, jak být 
spolu a vytvářet tak duchovní 
společenství. Jednou z mož-
ností jsou naše cesty do míst, 
kde je podle naší databáze 
hodně rytířů a rytířek. V po-
slední době jsme přijali po-
zvání do Karolinky u Vsetína. 
Od otce Marka Poláčika SVD 
se nám dostalo neobyčej-
ně milého přijetí, stejně jako 
i od ostatních rytířů a farní-
ků. Mohli jsme zakusit krásné 
společenství být při mši svaté 
i při následném setkání jak 
v kostele v rámci přednáš-
ky bratra Bohdana, tak 

Milý rytíři a rytířko, pod vedením 
Neposkvrněné poctivě pracuj na sobě a usiluj 
o rytířské ctnosti, ať věrnost slibu, který jste 
dali Kristu na křtu, ti nedovolí zběhnou z ná-
ročné cesty spásy. Věřím, že tvůj statečný boj 

o věrnost našemu Králi bude také impulzem 
k obrácení tvých blízkých a přátel. 

br. Bohdan Heczko OFMConv,  
provinční asistent pro MI

Zprávy z dění v MI

Setkání MI v Karolince

Národní pouť MI na sv. Antonínek u Blatnice
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při dobrém pohoštění a pose-
zení v přilehlých prostorách.

Velkou příležitostí pro spo-
lečné setkání byla první 
Národní pouť Rytířstva Nepo
skvrněné, která se konala 
v červnu v Blatnici pod Svatým 
Antonínkem, kam se sjelo 
něco přes 300 poutníků. Měli 
jsme velkou radost, že se do-
stavili rytíři také ze vzdáleněj-
ších míst naší země (ze severní 
Moravy a z Čech). Přítomnost 
poutníků ze Slovenska, sestři-
ček z Filipín a jednoho pout-
níka z Kanady dal naší pou-
ti navíc rozměr mezinárodní 

a mezikontinentální. Z Vašich 
ohlasů bylo patrné, že jste 
se u sv. Antonínka cítili jako 
doma mezi svými a že jste 
mohli prožít setkání s lidmi, 
kteří usilují ve svém životě 
o naplnění stejných ideálů.

Velkou radost nám udělalo se-
tkání tváří v tvář s lidmi, které 
jsme dříve znali jen z dopisního 
či telefonického kontaktu.

U Antonínka jsme Vás měli 
možnost pozvat na další plá-
nované akce a požádat Vás 
o pomoc. 

Plánovali jsme, že v rámci 
propagace Rytířstva a ča-

sopisu Immaculata se bude-
me účastnit Dnů dobré vůle 
na Velehradě a Katolické cha-
rismatické konference v Brně, 
kde jsme potřebovali Vaši 
pomoc, která spočívala pře-
devším v roznášení časopisu 
Immaculata. Byli jsme oprav-
du velmi mile překvapeni, 
když jste nás na těchto akcích 
vyhledali a „hlásili se do služ-
by“. Díky Vaší pomoci se po-
dařilo na těchto akcích rozdat 
kolem 6000 ukázkových výtis-
ků našeho časopisu.

Stejně tak nás pokaždé po-
těšilo, když jste se zastavi-
li u našeho stánku a mohli 
jsme se pozdravit a popoví-
dat si. Ukazuje se, že naše 
účast na poutích či duchov-
ních akcích, které jsou pořá-
dány na různých místech naší 
země, je další významnou pří-
ležitostí, jak se společně vidět 
a povzbuzovat ve víře.

Dnes bychom Vás také rádi 
pozvali na další akce, které 
připravujeme. Jedná se přede-
vším o podzimní víkendovou 
duchovní obnovu, která se 
uskuteční od 25. do 27. října 
v Českém Těšíně. Kdo 
byste měli zájem o obnovu 

Stánek MI během Cyrilometodějské pouti na Velehradě

Stánek MI na Katolické charismatické konferenci
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Dobrý den, drazí bratři a sestry,
dnes bych chtěl krátce pojednat 

o dalším obrazu, který nám pomáhá 
chápat tajemství církve, totiž chrámu 
(Lumen gentium, 6).

Co se nám vybaví pod slovem 
chrám? Napadne nás budova, stavba. Mysl 
mnohých se vydá přímo do dějin izraelského 
lidu, jak je podává Starý zákon. V Jeruzalémě 
stál velkolepý Šalomounův chrám, který byl 
místem setkání s Bohem v modlitbě; uvnitř 
chrámu byla archa úmluvy, znamení Boží 

přítomnosti mezi lidmi, v arše byly desky 
Zákona, mana a Áronova hůl jako připomín-
ka skutečnosti, že Bůh v dějinách svého lidu 
jednal, provázel jej na cestě a vedl jeho kroky. 
Chrám tyto dějiny připomíná. A když vstupu-
jeme do chrámu my, máme si také připo-
mínat tyto dějiny a každý z nás své vlastní 

O církvi
jako Chrámu 
Katecheze papeže Františka  
na gen. audienci

nám. sv. Petra 26. 6. 2013

v duchu MI, přihlaste se pro-
sím na adrese: Exerciční 
dům Tovaryšstva Ježíšova, 
Masarykovy sady 24, 434 01 
Český Těšín, ex.dum.tesin@
jesuit.cz, tel.: 737 930 713. 

Plánujeme také účast na ně-
kolika dalších poutích. Je to 
především již tradiční pouť čte-
nářů časopisu Immaculata 
a Rytířstva Neposkvrněné, 
která se uskuteční 17. srpna 
na Cvilíně u Krnova. Bližší 
informace naleznete na před-
poslední stránce. Letos zcela 
nově bychom se rádi účastni-
li Národní Svatováclavské 
pouti ve Staré Boleslavi, 
která se bude konat 28. září. 
I zde bychom chtěli mít stánek 

s časopisem Immaculata 
a informacemi o Rytířstvu 
Neposkvrněné. Ti z Vás, kteří 
nemáte tato poutní místa dale-
ko od domova, přijeďte, ukažte 
se, moc rádi Vás uvidíme. 

Víme, že ne ke každému 
se dostávají esemeskové či 
emailové informace z národ-
ního centra MI. Pokud byste 
je rádi dostávali, pošlete nám 
prosím Vaše telefonní čísla, 
či emailové adresy. To mů-
žete udělat prostřednictvím 
internetu na odkaze: http:// 
i m m a c u l a t a . m i n o r i t e . c z , 
kde je k dispozici dotazník 
Rytířstva Neposkvrněné, nebo 
stačí poslat informace poštou. 
Věříme, že tyto zprávičky nám 

umožní udržet a prohloubit 
vzájemný kontakt, který při-
spěje k vytváření živého du-
chovního společenství. 

Mnoho požehnání do Vaší 
„rytířské služby“ přeje 

Jitka Navrátilová,  
koordinátorka MI
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dějiny. Jak se Ježíš setkal se mnou, provázel 
mne, jak mne má rád a žehná mi.

Co bylo ve Starém zákoně předobrazem, 
uskutečnilo se mocí Ducha Svatého v církvi. 
Církev je „Boží dům“, místo jeho přítomnos-
ti, kde můžeme nalézt Pána a setkat se s ním. 
Církev je Chrámem, kde přebývá Duch Svatý, 
jenž ji oživuje, vede a nese. Na otázku: Kde se 
můžeme setkat s Bohem? Kde můžeme skrze 
Krista vejít do společenství s ním? Kde může-
me najít světlo Ducha Svatého, které osvěcuje 
náš život? – zní odpověď: v Božím lidu, mezi 
námi, kteří jsme církví. Tady se setkáváme 
s Ježíšem, Duchem Svatým i Otcem.

Starozákonní Chrám byl zbudován lidský-
ma rukama. Byl výrazem snahy „dát Bohu 
dům“, aby existovalo viditelné znamení jeho 
přítomnosti uprostřed lidu. Vtělením Božího 
Syna se uskutečňuje Nátanovo proroctví králi 
Davidovi (srov. 2 Sam 7,129): není to král, 
nejsme to my, kdo „dává Bohu dům“, nýbrž 
Bůh „si staví svůj dům“, aby přišel přebývat 
mezi nás, jak píše svatý Jan v evangeliu (srov. 
Jan 1,14). Kristus je živý Chrám Otcův a sám 
Kristus buduje svůj „duchovní dům“, církev 
stavěnou nikoli z kamenů hmotných, nýbrž 
z „živých kamenů“, kterými jsme my. Apoštol 
Pavel říká křesťanům z Efesu: „Jste jako bu-
dova: jejími základy jsou apoštolové a kaza-
telé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus 
Ježíš je nárožní kvádr. V něm je celá stav-
ba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu. 
V něm jste i vy budováni působením Ducha 
v Boží příbytek“ (Ef 2,2022). To je krása! 
Jsme živými kameny Boží stavby, jsme hlu-

boce spojeni s Kristem, který je nárož-
ním kvádrem, a tedy oporou také pro 

nás. Co to znamená? Znamená to, 
že my jsme chrámem, my jsme 

živou církví, živým chrámem, 
a jsmeli spolu, je tu také 

Duch Svatý, který nám ja-
kožto církvi pomáhá 

růst. Nejsme izolo-
váni, jsme lidem 

Božím. Toto je 
církev!

A Duch 
S v a t ý 

svými 

dary určuje rozmanitost. To je důležité. Co půso-
bí Duch Svatý mezi námi? Určuje rozmanitost, 
která je v církvi bohatstvím, a sjednocuje všech-
no a všechny, takže buduje duchovní chrám, 
do kterého nepřinášíme hmotné oběti, ale sami 
sebe, svůj život (srov. 1 Petr 2,45). Církev není 
spleť věcí a zájmů, nýbrž Chrám Ducha Svatého, 
Chrám, ve kterém působí Bůh, Chrám Ducha 
Svatého, Chrám, ve kterém je každý z nás díky 
křtu živým kamenem. Znamená to, že nikdo 
není v církvi neužitečný a že když náhodou někdo 
někdy řekne druhému: „Jdi pryč, jsi neužiteč-
ný“, tak to není pravda, protože v církvi nikdo 
není neužitečný, všichni jsme nezbytní pro bu-
dování tohoto Chrámu. Nikdo není druhotný. 
A nikdo není v církvi tím nejdůležitějším, všichni 
jsme si před Bohem rovni. Někdo z vás by mohl 
říci: „Poslyšte, pane papež, ale vy nejste stejný 
jako my.“ Ano, jsem jako každý z vás, všichni 
jsme stejní, jsme bratři! Nikdo není anonymní. 
Všichni tvoříme a budujeme církev. Vybízí nás 
to také k zamyšlení nad skutečností, že schá-
zíli cihla našeho křesťanského života, chybí 
něco na kráse církve. Někteří říkají: „Já s církví 
nic nemám.“ Tím však schází jedna živá cihla 
v tomto Chrámu. Nikdo nemůže odejít, všichni 
musíme vnést do církve svůj život, svoje srdce, 
svoji lásku, své smýšlení, svou práci – všichni 
společně.

Chtěl bych ještě, abychom si položili otáz-
ku: Jak prožíváme, že jsme církví? Jsme ži-
vými kameny, anebo kameny umdlévajícími, 
znuděnými a lhostejnými? Víte, jak je ošklivé, 
dívat se na unaveného, znuděného a lhostejné-
ho křesťana? S takovým křesťanem něco není 
v pořádku. Křesťan musí být živý a mít radost, 
že je křesťanem. Musí žít touto krásou, tím, 
že je součástí Božího lidu, kterým je církev. 
Otevřeme se působení Ducha Svatého, aby-
chom byli ve svých komunitách aktivní, anebo 
se uzavřeme v sobě a řekneme si: já už toho 
mám tolik, není to můj úkol?

Kéž nám všem Pán daruje svoji milost a svoji 
sílu, abychom byli hluboce sjednoceni s Kristem, 
který je nárožním kamenem, pilířem, nosným 
kamenem našeho života a celého života církve. 
Modleme se, abychom, oživeni jeho Duchem, 
byli vždycky živými kameny jeho církve.

přeložil Milan Glaser,  
Česká sekce Vatikánského rozhlasu

Církev 
není 
spleť věcí 
a zájmů,  
nýbrž Chrám 
Ducha Svatého, 
Chrám, ve kterém 
působí Bůh, Chrám 
Ducha Svatého, Chrám, 
ve kterém je každý z nás 
díky křtu živým kamenem. 
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Těmito slovy začíná 
vyznání víry. Jsou 
východiskem pro další 
články víry, do jisté míry 
obsahují celé Krédo  
(Kat. 199). Každé slovo 
Kréda závisí na víře 
v Boha. List Židům 
říká: „Bez víry se však 
Bohu nelze líbit; kdo 
chce přijít k němu, 
musí uvěřit, že Bůh je 
a odměňuje ty, kdo ho 
hledají“ (Žid 11,6).

Rudolf Bultmann, velký, 
byť i trochu problematic-

ký evangelický exegeta, razil 
obrat, že Bůh je „všechno 
určující skutečnost“. Pokud 
Bůh je, pak ovšem může být 
jen naším „vším a jediným“. 
Potom vše, co jsme a co 
máme, je pouze z jeho ruky 
a pouze v jeho ruce. Obráceně 
by platilo to, co říká Ivan 
Karamazov v Dostojevského 
románu: „Jestliže Bůh ne
existuje, pak je vše dovoleno“; 
a my můžeme dodat „a nic 
nemá smysl“.

Svatý Tomáš Akvinský se 
měl jako dítě zeptat: „Kdo 
je Bůh?“ Tato otázka jej ne-
opustila po celý život. Když 
jako teolog mluví o Bohu, je 
z jeho řeči cítit při vší věcnosti 
úcta k Němu. Takovou úctu 

Písmo svaté nazývá „bázeň 
Boží“, jež platí za „počátek 
moudrosti“. Bázeň před Boží 
svatostí a velikostí se člověka 
zmocňovala vždy, když se hle-
dajícím a otevřeným srdcem 
setkával s Božím tajemstvím.

Proto si Mojžíš vyzouvá san-
dály a zahaluje svoji tvář, když 
si uvědomuje Boží přítomnost 
v hořícím keři. Tak se vede 
Izaiášovi, když jej Bůh povo-
lává za proroka. Před velikos-
tí Boží slávy, již smí spatřit, 
zvolá: „Běda mě, je se mnou 
konec. Vždyť jsem člověk ne-
čistých rtů“ (Iz 6,5). Podobně 
se vede Petrovi při zázrač-
ném rybolovu: „Pane, odejdi 
ode mě: jsem člověk hříšný“ 
(Lk 5,8). Člověk se zděsí pří-
tomnosti Svatého, vědom si 
své nicotnosti (Kat. 208).

Při tomto setkání s Boží pří-
tomností však nezůstává jen 
při této „posvátné bázni“. 
Mojžíšovi se Bůh zjevuje v keři 
jako „Já jsem, který jsem“ 
(Ex 3,14). Slibuje mu: „Já budu 
s tebou!“ (Ex 3,12). Zjevuje se 
jako „Bůh plný slitování a mi-
lostivý, shovívavý a nadmíru 
milosrdný a věrný“ (Ex 34,6). 
Boží velikost a blízkost, jeho 
svatost a jeho milosrdenství 
patří dohromady (Kat. 210).

Všechno pozemské se 
mění, je to neustálý příchod 

a odchod. Nestálé je i naše 
srdce, jak to často bolestně 
zakoušíme. Tím více je potě-
šitelné vědět ve víře, že Bůh 
zůstává. Žalmista se modlí: 
„Nebesa a země pominou, ty 
však zůstáváš“ (Ž 102,27). 
„On je, ,který je‘, od věků 
a na věky, a proto zůstává 
vždy věrný sám sobě a svým 
příslibům“ (Kat. 212). On 
nemůže klamat, protože On 
je pravda sama; on nás ne-
může zklamat, protože On 
je láska.

z publikace „Základy naší víry“  
od Christopha Schönborna, 

 KNA 1996

Věřím v Boha

„Ať tě nic 
nezneklidňuje,
ať ti nic nenáhání 
strach.
Všechno pomíjí.
Bůh se nemění.
Trpělivostí se 
dosáhne všeho.
Kdo má Boha,
tomu nic nechybí.
Bůh sám stačí.“

modlitba sv. Terezie z Avily,  
(Kat. 227)
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Dar víry a Boží láska
Víra v Boha je milost. Bůh, 

pro něhož není nic nemožné-
ho, se řídí láskou a zve lidi 
do své blízkosti. Bohu záleží 
na štěstí člověka, ale respek-
tuje jeho svobodnou vůli, kte-
rou mu dal. Nechce mu brát 
svobodu. Očekává jeho svo-
bodnou odpověď.

Kristus se mnohokrát ptal 
lidí na víru. Když chodil s apo-
štoly, otázal se jich u Cesareje 
Filipovy: „Vy pak za koho mne 
pokládáte?“ Petr mu odpově-
děl jménem dvanácti: „Ty jsi 
Kristus, Syn živého Boha…“ 
(Mat 16,1516).

Na jiném místě se zase ptá, 
jestli Syn člověka při svém 
druhém příchodu na svět na-
jde víru (Luk 18,8). Nejlepší 
odpovědí na to je prosba učed-
níků: Rozmnož naši víru! 
(Luk 17,5). 

Bůh nikdy nepřestává člo-
věka milovat. Člověk mu 
nikdy není lhostejný. Když 
člověk na jeho lásku odpo-
věděl neposlušností – ne
uvěřil jeho slovu a zůstal lho-
stejným k jeho vůli – Bůh se 
od něho neodvrátil. Slíbil pří-
chod Spasitele. Kristus, po-
slušný vůle Otce, vydal svůj 
život, aby každý mohl být 

spasen. Ujistil též, že nikdy 
lidstvo neopustí. „Já jsem 
s vámi až do konce světa…“ 
(Mat 28,20). 

Lidské pocity
Člověk obvykle bolestně 

pociťuje, když mu někdo ne-
věří. Často se snaží vysvětlo-
vat a přesvědčovat. Někdy to 
končí hádkou. Bolestně také 
pociťuje lhostejnost druhých. 
Je mu zatěžko snést situaci, 
kdy je vnímán jako „vzduch“, 
nebo když jeho osud nikoho 
nezajímá. V každém člověku 
existuje potřeba milovat a být 
milován. 

Může se ale stát, že nedo-
statek víry v dobrotu a lásku 
druhého člověka se přene-
se na Boha. Tehdy člověk 
přestává věřit v nezištnou 
Boží lásku, v důsledku toho 
potom se mu ona stává lho-
stejnou. Na druhé straně 
člověka pohlcuje subjektivi-
smus, materialismus, kon-
zumismus, sekularismus, ni-
hilismus nebo egoismus. On 
sám se stává činitelem roz-
hodujícím o všem – a žije, 
jako by Boha nebylo. Nevěří, 
lépe řečeno nechce věřit 
tomu, co Bůh říká. Samotný 
fakt Boží existence a jeho 

lásky je člověku lhostejný. 
Domnívá se, že je schopen 
sám si v životě se vším poradit. 
Zároveň také utíká od otázek 
po jeho smys lu. Nutno také 
vidět, že k nevěře a lhostejnos-
ti může vést i pozvolné sláb-
nutí víry.

Nevěra a lhostejnost
Katechismus Katolické círk-

ve říká, že „nevěra je nedba-
lost o zjevenou pravdu nebo 
vědomé odmítání dát jí svůj 
souhlas…“ (KKC par. 2089). 
Dále potom píše, že nevěra „si 
neváží některé Bohem nabíze-
né milosti…“ (KKC par. 678). 
Hříchem proti Boží lásce je 
lhostejnost: „Lhostejnost ne-
dbá o Boží lásku nebo ji od-
mítá vzít v úvahu…“ (KKC 
par. 2094). Nevěra je tedy 
hříchem proti ctnosti víry, 
lhostejnost zase proti ctnosti 
lásky.

V dnešním světě existu-
je jakási „móda na nevěru“. 
Vzrůstá také lhostejnost vůči 
Bohu, církvi a náboženství. 
Příčiny mohou být různé: lai-
cizace, nedostatek nábožen-
ské výchovy v rodném domě, 
osobní zanedbávání svého 
vztahu k Bohu a k církvi nebo 
opakování sloganu, že „víra 
je osobní a soukromou zále-
žitostí“. V případě mladých 
lidí častou příčinou nevěry 
a lhostejnosti je nedostatek 

Postavit se nevěře  
a lhostejnosti

Bůh nikdy nepřestává člověka milovat. 
Člověk mu nikdy není lhostejný.
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svědectví ze strany nejbliž-
ších. Když vidí plytkost jejich 
víry a formalismus, tak si 
kladou otázku po smyslu vy-
konávání něčeho na pouhý 
„rozkaz“. Tato situace je čas-
tou příčinou toho, že člově-
ku se stává lhostejným, jest-
li Bůh existuje, jaký je a jaké 
náboženství nutno vyznávat. 
Bezvýznamným též není, 
jakou literaturou se člověk 
„krmí“, tj. jakou čte, o čem 
debatuje a v jaké společnosti 
pobývá.

Jak lze pomoci?
Nevěra a lhostejnost jsou 

často dramatem pro samotné-
ho člověka, který tomu propa-
dl, i pro jeho nejbližší. Rodiče 
mladého člověka, který se 
náhle přestal modlit a chodit 

do kostela, se navzájem ob-
viňují a hledají, kde udělali 
chyby v náboženské výcho-
vě dětí. Dramatem v manžel-
ství je někdy situace nevěry 
jednoho z manželů. Znovu se 
objevují otázky po příčinách 
a po tom, co v takové situaci 
dělat.

Ještě jednou třeba zdůraz-
nit, že víra je milost. Proto 
je nezbytné o ni prosit – pro 
sebe i pro druhé. Člověk „vy-
znávající nevěru“ a lhostejný 
potřebuje rovněž svědectví 
ze strany Kristových učední-
ků. V dnešní situaci, kdy se 
lidé cítí ztracení a kdy zároveň 
zoufale hledají lásku, je zapo-
třebí jim trpělivě poukazovat 
na Boží lásku. Nepochybně 
je též důležitý zážitek spo-
lečenství církve, například 

skrze formaci v nějakém ka-
tolickém hnutí nebo sdružení. 
Když známe osobu, jíž se týká 
záležitost nevěry nebo lho-
stejnosti, možno jí nabídnout 
rozhovor nebo dobrou četbu. 

Bl. Jan Pavel II. učil, že „Cír
kev může nabídnout Evropě to 
nejcennější dobro, jaké nikdo 
jiný nemůže dát: je to víra 
v Ježíše Krista, zdroj naděje, 
která nezklame…“ (Ecclesia 
in Europa čl. 18). Toto vědo-
mí nechť je pramenem síly 
pro dnešní Kristovy učední-
ky a také pro ty, kterým svojí 
modlitbou a svědectvím uka-
zují cestu víry a putování 
za Kristem.

P. Albert Warso, Rycerz 
Niepokalanej 6/2011,  

překl. amm

Nabídnout 
dobrou četbu...
Jednou byl k smrtelně nemocnému člověku zavolán 
o. Henrich Abel, který byl také zván apoštol Vídně. 
Když k němu kněz vstoupil, nemocný mu ukázal 
celou hromadu novin složenou v koutě pokoje 
a začal mu vyprávět svůj příběh: „Dívejte, otče, toto 
je největší nepřítel mého života. Byl jsem synem 
zbožných rodičů, kteří mě dobře vychovali, takže 
ještě během studií jsem byl dobrým katolíkem. 
Když jsem se stal lékařem, domníval jsem se, 
že bude vhodné, abych si předplatil nějaký tzv. 
časopis pro inteligenci. V prvních čtrnácti 
týdnech mě iritovaly neustálé výpady tohoto 
deníku proti mé víře, avšak s časem jsem 
to začal přijímat lhostejně, pak v průběhu 
jednoho roku jsem opustil všechny 
náboženské praktiky a stal jsem se nevěřícím 
až dodnes, kdy mi Boží milost znovu navrací 
víru.“ mk
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Jan Chrysostomos, v českém překladu 
„Zlatoústý“ (349–407), patří k největším 
církevním učitelům křesťanského 
Východu a je za takového považován 
i v latinské církvi.

Pocházel ze syrské Antiochie ze vzneše-
né křesťanské rodiny, otec, státní úřed-

ník, brzy po jeho narození zemřel, matka 
jej vychovala sama a poslala studovat réto-
riku. Zamiloval si četbu Písma sv. a rozhodl 
se pro mnišský život. 4 roky strávil na poušti 
u Antiochie v mnišské komunitě, poté 2 roky 
žil sám jako poustevník. Brzy však dospěl k ná-
zoru, že Pán ho volá k pastorační službě, niko-
li k poustevnickému nebo mnišskému životu. 
Vrátil se tedy zpět do svého rodného města.

R. 386 přijal kněžské svěcení a byl ustanoven 
kazatelem v největším antiochijském chrámu. 
Ve svých homiliích se věnoval především výkla-
du jednotlivých knih Starého a Nového zákona, 
životopisům světců a mučedníků a potírání vě-
roučných bludů. Měl dar řeči, jeho kázání byla 
hojně navštěvována, Jan je později publikoval. 
Lid mu dal přívlastek „zlatoústý“. Krom kázání 
se také věnoval přípravě katechumenů na křest. 
Když r. 397 se v Cařihradě, tehdejším hlavním 
městě Římské říše, uprázdnil biskupský sto-
lec, Jan se stal biskupem. Cařihradští biskupo-
vé měli titul „patriarcha“ a mnoho východních 
diecézí jim bylo podřízeno. 

Sv. Jan Zlatoústý zahájil odvážnou reformu 
Církve. Mnozí duchovní dávali přednost ná-
kladným světským radovánkám před službou 
Ježíši Kristu. Patriarcha Jan od nich striktně 

požadoval jednoduchý evangelní styl života. 
Velkým nešvarem byla také simonie, to zname-
ná získávání církevních úřadů za peníze. Sv. 
Jan sesadil pro tyto prohřešky 6 biskupů. Tím 
ovšem tvrdě narazil u císařovny Eudoxie (jež 
fakticky vládla místo svého málo schopného 
manžela Arkadia), protože císařové si osobo-
vali právo dosazovat biskupy – a často to činili 
za úplatek. Patriarcha ve svých kázáních nešet-
řil ani císařský dvůr, kritizoval jeho rozmařilý 
život na úkor prostého lidu, jemuž se ekono-
micky vedlo čím dál hůř. Z iniciativy císařské-
ho dvora byl proto svolán do Chalcedonu r. 403 
synod, jenž Jana nepravdivě obvinil z hereze 
origenismu (podle křesťanského spisovatele 
Origena, jenž hlásal, že všichni včetně ďábla 
dojdou nakonec spásy), ačkoliv Jan Zlatoústý 
proti tomuto bludu mnohokrát vystupoval 
a obhajoval katolickou nauku. Největším od-
půrcem sv. Jana byl biskup Teofil z Alexandrie, 
poplatný císařovně Eudoxii. Synod Jana se-
sadil z biskupského úřadu, nicméně po krát-
ké době se světec opět na svůj stolec vrátil, 
protože obvinění z origenské hereze se uká-
zalo jako absurdní. Jan ale nepřestal ve své 
kritice rozmařilého života císařského dvora, 

Sv. Jan 
Zlatoústý 
vzor opravdového 
kněžství
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proto ho císařovna r. 404 poslala do vyhnan-
ství v Arménii, kde r. 407 zemřel. Jeho posled-
ní slova zněla: „Bůh ať je oslaven nade vše!“ 
Po Janově odchodu z Cařihradu zahájila vláda 
tvrdé pronásledování jeho stoupenců z řad 
kněží i laiků, byli zavíráni do žalářů a odesíláni 
do vyhnanství. Nezabránila ale tomu, aby Jan 
byl ctěn jako světec, a to jak ve východní, tak 
i v západní církvi. Patří k učitelům celé církve, 
papež sv. Pius X. ho r. 1908 ustanovil patro-
nem kazatelů. Latinská církev slaví jeho pa-
mátku 13. září.

Janův stěžejní spis se jmenuje „O kněžství“. 
Reaguje na nešvary v duchovenstvu své doby, 
ostře napadá především lakotu, světácký styl 
života, korupci a podbízení se světské moci. 
Rovněž tak vytýká duchovenstvu lenost, ne-
vzdělanost a malou aktivitu při potírání bludů. 

Jan Zlatoústý žil velmi chudě a asketicky. 
Ve svých spisech se zastával chudáků proti 
násilí bohatých a mocných, obzvlášť tvrdě 

požadoval zakázat lichvu, provozovanou hlav-
ně židovskými podnikateli. Sám také vynikal 
dobročinností vůči chudým, kterým materiál-
ně i jinak štědře pomáhal. 

Světec také radikálně vystupoval proti sna-
hám křesťanských panovníků trestat heretiky 
smrtí. Na popravu bludaře Priscilliana vzdo-
rocísařem Maximem v Trevíru r. 384 reago-
val těmito slovy: „Za žádných okolností není 
dovoleno popravit bludaře. Je nutno takové 
shromáždění zakázat, ale heretik nikdy nesmí 
být zbaven života.“ Tím se připojil k pape-
ži sv. Siriciovi a k velkým biskupům latinské 
církve sv. Ambrožovi z Milána a sv. Martinovi 
z Toursu, kteří se vyjádřili stejným způsobem. 

Sv. Jan Zlatoústý byl mnohokrát ve východ-
ní i západní církvi kladen biskupům a kněžím 
jako vzor k následování. Velmi jej ctili i naši 
hlasatelé víry a křesťanské kultury sv. Cyril 
a Metoděj.

podle Kirchliche Umschau 3/2013 zpracoval kb

Jaké výhody nabízí kněžské povolání? 
Platově budeš – jako vysokoškolák – na nejniž-
ším stupni. Pracovní doba bude po celý týden 
bez omezení, volné soboty neznáme a v neděli 
budeš mít nejvíc pilno. Budeš mít hodně práce 
a malý plat. Ale hlady nezemřeš, a co budeš 
k životu a práci potřebovat, to mít budeš. 

Budeš mít vědomí a jistotu, žes nasadil své 
životní síly na nejdůležitějším úseku pro zajiš-
tění existence lidstva. Těch, kteří vyrábějí a vy-
mýšlejí novou techniku, větší komfort, je dost, 
ale těch, kteří by učili lidi lidsky žít, je napros-
tý nedostatek. Tisícům pomůžeš vyrůst v lidi, 
v osobnosti. Tisícům pomůžeš najít sebe sama. 
Tisícům pomůžeš vychovat děti, založit rodi-
nu, přejít přes peřeje a úskalí života. Tisícům 
budeš linkou důvěry, důvěrníkem a rád-
cem v nejpalčivějších osobních problémech. 
Tisícům pomůžeš, aby uměli vytvářet kolem 
sebe ovzduší evangelia: nesplácet zlo zlem, ale 
léčit je dobrem, činit jiným, co chceme, aby jiní 
činili nám. Tisícům pomůžeš, aby se stali lidmi 
a žili dobře na zemi a šťastně v nebi. 

Každý, kdo poznal dobrého kněze a zís-
kal od něj pomoc a vedení, by se měl cítit 

dlužníkem: jsem povinen pomáhat, aby tu byli 
kněží, kteří by mohli pomáhat zase dalším. 
Na každém z nás záleží, jestli mezi námi kněž-
ská povolání dozrají: jak se budeme na ten 
úmysl modlit, jak budeme sami žít jako celí 
křesťané, jak budeme zacházet s kněžími. 

Pojďme teď s touto záležitostí každý v tichos-
ti svého srdce k oltáři, k Ježíši, a prosme se vší 
vroucností: Pane, vzbuď v nás pochopení pro 
své kněžství!

zpracována podle úvahy P. Ladislava Simajchla

O kněžském povolání
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Ako sa zrodilo tvoje rehoľné povolanie?
Moje povolanie sa zrodilo z túžby po pravde. 

Môžeme povedať, že na vysokej škole som štu
doval aj preto, aby som spoznal prírodné vedy 
a tak trošku viac nahliadol do tajov prírody. 
Vši mol som si, že môj zdravotný stav ovplyv-
ňuje aj nejaká duchovná realita, ktorá je 
závislá od rozhodnutia mojej vôle, a to už bolo 
niečo, čo presahovalo rámec fyziky a mate-
matiky. Začal som sa tým viac zaoberať. Raz, 
akoby náhodou, som zašiel do kostola s myš-
lienkou, že keď tá Cir kev existuje 2000 rokov, 
asi na tom niečo bude. Naozaj, pochopil som, 
že to, čo sa tam deje, je nie len niečo úplne 
hlboké, ale aj podľa všetké ho pravdivé. Na zá-
klade mojich predchádzajú cich skúseností 
som usúdil, že obrad sv. omše je výsostne 
duchovná vec, podobná, akú som začal oku-
sovať aj ako neveriaci a hľadajúci. Mal som 
vtedy 20 rokov.

Ako to prijali tvoji najbližší?
Už to, že som začal chodiť do kostola, nebolo 

celkom bežné. Keď som tam už chodieval prak
ticky každý deň, bolo ešte jasnejšie, že je za tým 
asi niečo viac. Niektorí v mojom okolí už aj 
hovo rili, že pôjdem za kňaza alebo do reho-
le. Ja som však ešte nechápal, o čom hovoria. 
Takže naši to už mohli vytušiť. Potom to prijali 
ako moje slo bodné rozhodnutie.

Prečo si si vybral práve minoritov?
Okrem svätých omší som začal chodiť aj 

na stretká k saleziánom a minoritom. Saleziáni 
mi požičali knihu o svätom Františkovi a tam 
som si prečítal príbeh o tom, čo je dokonalá 
radosť: z lásky k Ukrižovanému prijať rôzne 
utrpenia. Vďaka skúsenosti s chorobou som 
už predtým vedel, že keď prijmeme utrpenie, 
dokáže sa nás zmocniť pokoj, ktorý prevyšuje 
bežné rados ti sveta. Bolo mi to veľmi blízke. 

V sobotu 22. júna 2013 prijal kňazskú vysviacku náš rehoľný spolubrat Martin 
Mária Kollár. Tento posvätný rád mu udelil Mons. Jozef Haľko v kostole sv. 
Františka v Bratislave – Karlovej Vsi. Cesta jeho povolania je veľmi zaujímavá. 
Počas štú dia elektrotechniky v Košiciach prežil obrá tenie. Po skončení školy 
vstúpil do Rehole menších bratov konventuálov – minoritov.

Z túžby po pravde
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Preto som sa rozhodol pre františkánsku reho-
ľu. Keďže som poznal minoritov z Levoče, roz-
hodol som sa pre nich. Mal som 23 rokov.

V reholi si dlhší čas pôsobil ako rehoľný brat 
Ako spomínaš na toto obdobie?

Najprv to bol čas formácie, ktorú som 
okrem postulátu v Levoči absolvoval v Poľsku. 
V rámci tohto šesťročného obdobia som mal 
ročnú prax, počas ktorej som robil kostolní-
ka v Spišskom Štvrtku a v Poprade. Venoval 
som sa skôr manu álnej činnosti – starostlivosti 
o kostol a kláštor. Tiež som pomáhal s prácami 
pri kláštore. Počia točnú formáciu som ukon-
čil zložením večných sľubov. Dva roky som 
pôsobil v Poprade, kde som sa okrem spomí-
naných činností angažoval aj v organizovaní 
hranej krížovej cesty a farského plesu. Potom 
som prišiel do Bratislavy. Bratia mi zverili 
funkciu kustodiálneho ekonóma – mal som 
na starostí ekonomické záležitosti našich kláš-
torov na Slovensku. Asi po roku som pocítil 
povolanie ku kňazstvu. Mal som 32 rokov.

Nie je to obvyklá cesta – kandidáti väčši nou 
cítia povolanie ku kňazstvu už pred vstu pom 
do rehole a kňazskú formáciu začínajú hneď 
po ukončení noviciátu.

Je to zriedkavejšie, ale stáva sa, že rehoľ ní 
bratia po určitom čase pocítia povolanie ku 
kňazstvu. Ja som pri vstupe do rehole cítil pre
dovšetkým povolanie k modlitbe. Až po asi de
viatich rokoch v reholi som pocítil aj pozvanie, 
aby som sa nebál veriacim lámať chlieb, čo som 
chápal ako povolanie ku kňazstvu. Vnímam to 
ako cestu, ktorou si Pán Boh vedie a „otesá-
va“ každú dušu. Všetci potrebujeme nejaký čas 
na to, aby sme dozreli pre zverenú službu.

Nebál si sa urobiť tento krok? Bolo Ti od za-
čiatku jasné, čo máš robiť, alebo si o tom 
dlho premýšľal?

Pokiaľ ide o strach, skôr by som to nazval 
bázňou, ktorú cítim stále. Našťastie ma spre
vádzajú modlitby mojich blízkych. Asi je to 
Boží dar, že v dôležitých momentoch života 
som si vedel zvoliť si to, čo stále pokladám 
za správne. Zatiaľ sa mi zdá, že som sa vý-
raznejšie nezmý lil. Podstatné je robiť to, čo 
chce odo mňa Pán Boh. Aj toto tak vnímam. 

Verím, že to so mnou zvládne aj napriek 
mojim nedokonalostiam. Do značnej miery 
je to dôvera v to – ako hovorí sv. Ján Mária 
Vianney – že Pán Boh si vyberá tie najtupšie 
hoblíky, aby bolo vidno, že dokonalosť jeho 
práce nespočíva v dokonalom nástro ji, ale 
v ňom. Asi v tom spočíva moja nádej.

Aký je v reholi rozdiel medzi bratom lai kom 
a bratom kňazom?

Rozdiel je veľký, pretože kňaz ako duchov-
ná osoba má oveľa väčšiu zodpovednosť za ve
denie duší. Okrem toho, že káže slovo, je mu 
zverená úloha usmerňovať Boží ľud – veriacich. 
V tomto musia kňazi vykonávať veľa neviditeľ
nej práce, ktorá je, myslím, náročnejšia ako 
manuálna. Keď brat spraví manuálnu prácu, 
hneď je za ním vidno, čo spravil. Navyše kňaz 
dáva zo seba navonok oveľa viac, kým brat 
pracuje takým spôsobom, že nemusí veľmi zja
vovať svoje vnútro, svoje presvedčenie. Samo
zrejme, že na práci brata, na jeho postojoch, sa 
prejaví jeho vnútorné naplnenie, no nie je to 
také viditeľné a nie je toľkokrát konfrontovaný 
s vonkajším svetom ako kňaz, ktorého každé 
slovo, každé gesto je ďaleko viac sledované 
a má ďaleko väčší dosah, zvlášť pri oltári, ale aj 
pri rozhovoroch s ľuďmi. Samozrejme, skrytá 
práca brata má tiež nesmiernu hodnotu, avšak 
mohli by sme povedať, že brat je trochu v zá
vetrí. Nie je tak vystavený na svietnik.

Mohol by si nám opísať tvoju cestu ku kňaz-
stvu? Čo všetko bolo potrebné urobiť, aby si 
sa mohol stať kňazom ?

Najprv som požiadal o povolenie na štú-
dium s tým, že som pocítil povolanie ku kňaz
stvu. Po obdržaní súhlasu bolo treba študovať. 
Okrem toho som ešte nejaký čas spravoval 
úlohy, kto ré mi boli zverené ako bratovi. 
V kláštore je to podobne ako v rodine – deti 
nielen študujú, ale majú aj rôzne iné povinnos-
ti, zvlášť pokiaľ sú staršie.

Ako sa ti darilo počas všetkých šiestich 
rokov štúdia?

Pri štúdiu sú pre mňa východiskom slová sv. 
Františka, ktoré napísal v Liste sv. Antonovi. 
Dovoľuje Antonovi učiť bratov teológiu, ale 
pod podmienkou, že pri tom nebude hasiť 
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ducha svätej modlitby a zbožnosti, ako o tom 
píše regula, ktorá dodáva, že tomuto duchu 
majú slúžiť všetky časné veci. Aj poznanie zís-
kané štúdiom pokladám za takú časnú vec, 
veď – ako vraví sv. Pavol – „poznanie pominie“ 
a to, čo ostane, je láska. Preto vo všetkom, čo 
sa učím, sa snažím vidieť súvis s modlitbou 
a s nasle dovaním Krista – s jeho láskou, hoci 
to nie je vždy viditeľné na prvý pohľad. Aj keď 
štúdium na teologickej fakulte bolo pre mňa 
určite obo hatením, netajím sa tým, že študovať 
som išiel len kvôli tomu, že to je podmienka pre 
udelenie sviatosti kňazstva.

Na tvojich primičných obrázkoch môže-
me vidieť tvár Pána Ježiša na kríži, sväté-
ho Fran tiška objímajúceho Ježiša na kríži 
a Pannu Máriu s malým Ježišom v náručí. 
Prečo si si vybral práve tieto postavy?

Na všetkých je Pán Ježiš. Svätí nám pomá
hajú prijať Ho, priblížiť sa k Nemu, ukazujú 
nám spôsob prijatia Krista v ich živote. Je to 
pre nás pomôcka k tomu, aby sme my sami boli 
schopní prijať Krista v tých rôznych životných 
okolnos tiach, ktoré nám Pán dáva. No a Panna 
Mária, to je... ani neviem, ako to povedať... to 
je skú senosť s pomocou Márie vždy, keď je vzý-
vaná. Dokonca ešte viac – Máriina pomoc, to 
je stála sila, ktorá nás priťahuje k jej Synovi.

Čo by si povedal človeku, ktorý cíti povo
lanie a nevie, čo má robiť? Aká je tvoja 
skú senosť?

Predovšetkým sa treba snažiť byť verným 
pravde, nech by bola akákoľvek. Som presved
čený, že cesta povolania, to nie je len o tom, či 
som nábožný. Tu ide predovšetkým o pravdu 
v každodennom živote: priznať si, keď niečo 
urobím zle, alebo povedať si, že nebudem pod
porovať to, čo nepovažujem za najlepšie, hoci 
iní to hneď nemusia chápať. Vernosť pravde je 
veľmi dôležitá. Bez nej to nejde. Ovplyvňuje to 
aj kvalitu našej modlitby, pretože modlitba nie 
je len rozhovor s Pánom Bohom, ale predo
všetkým schopnosť povedať mu „áno“. Keď 
sa snažím byť verný pravde v bežných veciach, 
po tom sa mi bude viac dariť byť verným aj 
v mod litbe a duchovnom živote. Takže asi to: 
vernosť pravde, odvaha modliť sa, odvaha stáť 

si za svojím – to je rozhodujúce, aby človek 
mohol žiť to, k čomu ho Pán Boh povoláva.

V čom sa zmenil tvoj život prijatím sviatosti 
kňazstva?

V podstate život ide ďalej. Je to pokračovanie 
v tej formácii, ktorú som dostával doteraz, čiže 
každoden né plnenie si povinností a snaha byť 
verným svojmu povolaniu. 

Už ako obrátenec som si uvedomil, že Slovo 
je geniálne, lebo ono nemení človeka, mení len 
jeho smer. Kňazská vysviacka možno trošku 
zmenila môj smer, ale ostávam v podstate taký 
istý, aký som bol.

František hovoril, že dokonalý rehoľník je 
ako mŕtvola. Nielenže prijme každú pozíciu, 
ale či ho chvália, či mu nadávajú, vždy sa tvári 
tak isto. Či sa mu darí alebo nie, všetko prijíma 
s tým istým pokojom. Aby som to trochu objas
nil – človek pochovaný alebo ponorený v Kris
tovi a jeho láske chápe, že podstatná je láska, 
všetko ostatné je druhoradé.

Ďakujem za rozhovor a prajem ti, aby si 
ako kňaz podľa vzoru Panny Márie prinášal 
Krista každému, s kým sa stretneš.

br. Tomáš Mária Vlček
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Už od prvých hodín som si nápadne ne-
všímal rehoľnú sestru, ktorá nás učila. 

Po prvom polroku ignorácie sa rehoľná sestrič-
ka rozhodla pristúpiť k činu a nedovolila mi 
nudiť sa na jej hodinách. Raz mi oznámila, 
že ostanem po škole. Pochopiteľne, nazlostilo 
ma to, ale rešpektoval som ju. Takto sa začali 
naše spoločné stretnutia. Z mojej strany boli 
sprvu hluché, ale ako čas plynul, začalo mi 
vŕtať v hlave, prečo to „tá“ sestrička nevzdá.

Odkiaľ brala tú silu a trpezlivosť? Jej vy-
trvalosť ma donútila rozmýšľať. Začal som 
najskôr len zo slušnosti a potom aj z vlast-
ného záujmu počúvať jej slová. Zaujala ma 
a tiež to, kto je Boh a čo je viera v neho. 
Prišiel koniec školského roka. So sestričkou 
sme sa dohodli, že sa pripravím na prijatie 
sviatostí, ktoré som dovtedy nemal. Vybavila 
mi doučovanie u kňaza v našom meste, a tak 
som k nemu začal chodiť. Po absolvova-
ní tejto náuky som bol pokrstený, prijal som 
aj sviatosť svätého prijímania a o necelý rok 
i sviatosť birmovania.

Zoznámenie so sebou a s Bohom
Keď som už mal tieto sviatosti, stretol som 

na prechádzke mestom moju rehoľnú sestrič-
ku a mohol som sa jej pochváliť, že už som 
dospelým kresťanom so všetkými sviatosťa-
mi. Nechápal som, že hoci sme sa rok ne-
videli, stretli sme sa práve v čase, keď už som 
mal prijaté sviatosti. Mal som pocit, že ona je 
anjel, ktorý presne vie, kedy a kde má čo uro-
biť, kedy je ten správny čas.

Člen veľkej rodiny
Hoci toto stretnutie s Bohom bolo prvé, 

nebolo to, ako sa povie, „to pravé orechové“. 

Chodil som síce už do kostola, ale len zo 
zvyku a nič som tam nenachádzal. Dokonca 
ani vtedy, keď ma kamarát zavolal miništro-
vať a ja som stál pri oltári, kde sa všetko odo-
hráva. Dostal som však pozvanie od kamará-
ta na púť radosti do Vysokej nad Uhom. 
O tejto púti som vedel len to, že tam chodí 
veľa dievčat a je to dobrá zoznamovacia akcia. 
Nečakal som, že tento víkend mi tak veľmi 
zmení život. Hneď po príchode nás rozdeli-
li do skupiniek podľa veku. Dostal som sa 
medzi úplne cudzích ľudí a oni odo mňa chce-
li, aby som rozprával o tom, ako sa cítim. 
Dostal som zo seba jedinú vetu: „Cítim sa ako 
ryba na suchu!“ Prvý deň bol pre mňa o spoz-
návaní Boha a mňa samého, nie iných, ako by 
sa zdalo. Zistil som, že ja sám sa nepoznám, 
a prišlo mi to ľúto. S takými pocitmi som 
prvú noc zaspával. Prišiel druhý deň a rôzne 
akcie, rozhovory, modlitby, púť k hrobu Anky 
Kolesárovej. 

Zrazu som sa cítil doma – ako člen veľkej rodi-
ny. Večer bola na programe adorácia. Vtedy 
sa ma dotkol živý Boh. Ako to opísať? Neviem 
sám, je to ťažké. Cítil som sa ako zaľúbený 
človek, akoby som sa ocitol v raji. Je to krás-
ne a príjemné, keď nevnímam nič iné, len ten 
pocit blaha a spokojnosti. Neprekážalo mi, že 
ma bolia nohy od kľačania počas adorácie, ani 
dĺžka adorácie. Keď sa skončila, vyšiel som zo 
sály a nevnímal som nikoho a nič. Stále som 
však cítil silný Boží dotyk, pohladkanie. Musel 
som si sadnúť na stoličku, bol som tak príjemne 
slabý, ale šťastný, že som si tento pocit chcel vy-
chutnať naplno. V tejto chvíli moje pochybnosti 
zmizli a odvtedy mám už Boha stále so sebou.

Roman Illéš, Katolícke noviny 28/2009

Nechápal som, odkiaľ má tú trpezlivosť
V Boha som neveril, 
dokonca som sa vysmieval 
z tých, ktorí v neho 
verili. Keď som mal ísť 
do ôsmeho ročníka, dostal 
som sa zo štátnej základnej 
školy na cirkevnú, kde 
boli hodiny náboženstva 
povinné. fo
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Pane profesore, již několik let rebeluje-
te proti sboru intelektuálů a souzvuku po-
litiků. Protestujete proti legitimitě oslav 
Francouzské revoluce. Proč?

Oslavy jsou vlastně neslušná maškaráda. 
Politický tah. Posluhují si přitom hloupostmi, 
jaké se o revoluci vyučují na státních školách. 
Jen si představte tu drzost ministra kultury 
Langa: „Rok 1789 znamená přechod ze tmy 
do světla.“ Do jakého světla? Vždyť oslavujeme 
revoluci podvodů, zločinnosti a kriminality. 
Velmi zaráží, že i zbytek Evropy oslavuje dobu, 
kdy jsme se chovali jako agresoři ke všem souse-
dům, vyplenili jsme půl Evropy a způsobili smrt 
milionů lidi. To se má oslavovat? To je výsměch!

Revoluce byla událostí, která změnila chod 
dějin...

Máte pravdu, změnila chod dějin, jako ho 
změnil černý mor v roce 1348. Ale nikdo ho 
neoslavuje. Zeptal jsem se jednoho němec-
kého novináře: Proč vy Němci neoslavujete 
Hitlerovy narozeniny? Od hněvu vyskočil ze 
židle. Nemyslíte si, že je to něco podobného?

Stal se z vás reakcionář. Odmítáte být mo-
derní?

Jsem liberál. Tady jde o velký podvod, který 
je třeba vykořenit. Jsi proti revoluci, jsi proti 

modernosti. Jsi zastaralý jako petrolejová 
lampa nebo koňský potah. Opak je pravdou. 
Jsem proti oslavám Francouzské revoluce, ale 
jsem pro modernost, jsem pro používání peni-
cilinu, jsem pro očkování proti neštovicím. Proč 
neoslavovat Jennera (vynálezce vakcíny proti 
černým neštovicím), který svým vynálezem 
v 17. století zachránil miliardu lidských životů? 
Tomu říkám pokrok. Revoluce naopak zablo-
kovala cestu k pokroku a modernosti. Zničila 
během několika let velkou část toho, čeho se 
dosáhlo za tisíc roků. Vždyť Francie byla v roce 
1788 na prvním místě v Evropě. Ale po revoluci 
už se nepozvedla.

Můžete to nějak doložit?
Před třiceti roky jsem přispěl k založení eko-

nomickokvantitativní historie. Proto dnes 
může kdokoliv pomocí ekonomických vzorců 
dospět k podobným závěrům. To jsou fakta 
a čísla. Všechny křivky růstu ve Francii revo-
luce zablokovala. Francie byla země s 28 mi-
liony obyvatel, nejrozvinutější, kreativní, 
pokroková, s trendem prvenství. Revoluce 
spolu s pustošením produktivního aparátu má 
na svědomí dva miliony mrtvých, způsobila 
otřes generací, který provázelo zhroucení eko-
nomiky. V produktivitě na hlavu byly Francie 
spolu s Anglií nejvyspělejšími státy světa, 

Profesor Pierre Chaunu (1923–2009) je známý 
autor moderních dějin, člen Francouzského 
institutu, nositel desítek různých titulů. Jeho kniha 
La révolution declassée je dopodrobna zpracovaná 
ohnivá kniha, která ihned po vydání na kousky 
rozbila mýtus o revoluci 1789. Byla velkým 
kontrastem ke konformismu intelektuálů a rétorice 
politiků, kteří o každém výročí hovoří o těchto 
událostech. Ani jeho odpůrci se mu neodvážili 
protiřečit. Není to ani katolík, je to protestant 
a liberál.
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Mýtus o Francouzské revoluci
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v roce 1780 měly ukazatele 110 a 100. V roce 
1815 klesla Francie na koeficient 60, zatímco 
Anglie si zachovala 100.

V následujícím desetiletí začala Francie žít 
ze 78 % z vypůjčených peněz a jen na 22 % 
z daní a rent, které se neinvestovaly, ale pro-
jedly a propily a rozkradly na obohacení no-
menklatur. Bylo to strašné historické ožebra-
čení. Když se Chateaubriand vrátil do Francie 
v roce 1800, rychle se vzpamatoval: „Divné, 
od té doby, co jsem odešel z Francie, nenatře-
li ani žaluzie, ani dveře.“ Když okna ztrácejí 
barvu a záchody nefungují, může si člověk být 
jist, že zde byla revoluce. 

Ale revoluce otevřela lidské myšlení.
Myslíte? Vždyť došlo ke kolosálnímu zni-

čení inteligence a bohatství. Když usek-
li Lavoisierovi, zakladateli moderní chemie, 
ve věku 37 let hlavu, byla to velká ztráta pro 
celé lidstvo. Jak skončila vědecká a intelek-
tuální elita? Pokud neutekla, byla povraždě-
na. Byla to enormní ztráta. To máme nazvat 

občanským výdobytkem? V roce 1788 43 % 
Francouzů umělo číst a psát. Po revoluci jejich 
počet klesl na 38 %, protože církev, která celá 
staletí vzdělávala lid, přišla o všechen majetek, 
a ten si mezi sebou rozdělily nomenklatury. 
Z kostelů se staly prasečí chlívky a umělecké 
památky byly zničeny. 

Je to pravda, že rozbili sochu Notre Dame, 
zbourali Cluny a podobně naložili s mnoha 
románskými a gotickými chrámy?

Opakuji: zlodějna, podvod a kriminalita, to 
je trilogie Francouzské revoluce, ničení a pá-
lení v Evropě. Francouzi jsou přesvědčeni, že 
demokracie se zrodila v roce 1789 a lidstvo ji 
následovalo. Hloupost. 

Ale něco dobrého musela přinést, např. 
Deklaraci o lidských a občanských právech.

To je velký klam. Dvě tzv. nejdemokratičtěj-
ší ústavy byly napsány za Stalina roku 1936 
a za gilotinových Francouzů 1793. Jejich 
ovoce bylo strašné. Naopak země, která 
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Útok na Bastilii, Jean-Pierre Louis Laurent Houel (1735–1813)
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založila demokracii, Anglie, nikdy neměla ústa-
vu. Nepodlehnu kdejakým tvrzením a vyhláše-
ním. Svoboda, rovnost a bratrství existují pouze 
u Pána Boha. Něco vám povím: Nejlepší posu-
dek Deklarace lidských práv formuloval Fustelle 
de Coulange, největší historik pro 18. století, 
můj předchůdce na Akademii etických a politic-
kých věd. Řekl: Tyto zásady mají tisíc let, i když 
byly formulovány trochu abstraktně. Ti, kdo je 
nově formulovali, falšovali antické zásady, aby 
je předložili jako vlastní objev a zbraň proti mi-
nulosti. A to je něco perverzního.

A politické následky osvícenství?
Osvícenství bylo v celé Evropě. Kant nebyl 

osvícencem o nic méně než Voltaire. Ale revo-
luce byla jen u nás. Nemůžeme uvěřit, že by 
v Evropě byli schopni myslet jen Francouzi. To 
nemá historické souvislosti. Pronásledování 
církve a plán na odstranění křesťanství za-
příčinily finanční zájmy, nikoliv metafyzic-
ké důvody. V 17. století měly všechny evrop-
ské státy zastupitelské instituce. Ve Francii 
na to zapomněli. Tak se z ní stal daňový ráj. 
Francie si hrála na moderní stát, měla mo-
derní armádu se 450 000 mužů, stát na nej-
vyšší úrovni, ale finance na pokraji bankrotu, 
potřebovala zvýšit daně o 100 %. Začala se 
zabývat reprezentací lidu. Zvolené stavy vy-
tvořily největší senát bláznů, kteří byli zcela 
nezodpovědní. Měli nezkrotné požadavky, ale 
nikdo si nechtěl nic vzít na odpovědnost. Třetí 
stav tvořil jeden bankéř, 30 podnikatelů a 622 
právníků. Nerozuměli vůbec ekonomii a byla 
jim jasná jen jedna věc: platit daně by měli 
ti druzí. Přemýšleli, co by se dalo zkonfisko-
vat. Nejdříve zrušili placení desátků církvi, 
ale nikdo z lidu to nepovažoval za správné, 
protože to znamenalo zrušit financování škol 
a nemocnic. Zestátnili majetky, které spravo-
val klérus a které byly církvi darovány během 
staletí, ale to představovalo jen 7–8 % pozem-
ků. Začali šířit řeči, že církev poklady ukrývá, 
a proto zestátnili kláštery.

Tedy pod ideologickou záminkou.
Samozřejmě. Klérus musí uznat civil-

ní Konstituci, protože bez porušení církev-
ní struktury nešlo krást. Z církevního ma-
jetku, díky kterému byly udržovány školy 

a nemocnice, se obohatilo 80 000 zlodějských 
rodin, šlechta a měšťanstvo. To je důvod, 
proč je Francouzská revoluce nedotknutelná. 
Velké zlodějství, které obohatilo vládnoucí 
třídu. Zlodějství potřebuje podvod a proná-
sledování. Nutili kněze skládat přísahu. Kdo 
tak neučinil, byl zavražděn. Revoluce se stala 
protináboženskou válkou.

Co se stalo ve Vendée?
Lid povstal, aby bránil svou víru, 

Direktorium chtělo prosadit povinnou vo-
jenskou službu (byl to jejich vynález, zatím 
chodila do války jen šlechta a za daň krve 
nemusela platit daně). V jednom dni zavře-
li všechny kostely, sedláci se začali bouřit. 
Řekli, že raději zemřou, než aby se vzdali 
svobody. Jejich vojenská příprava ve srovná-
ní s Clébertovým vojskem byla nedostatečná, 
takže došlo k masakru. Chtěl bych připome-
nout, že pod vlajkami Božského Srdce bojo-
valy i protestantské oddíly z Vendée. Katolíci, 
protestanti i židé čelili spolu gilotině, např. 
v Montpelliere, aby bránili svobodu.

Vendée je jen jedna strašná kapitola. V pro-
sinci 1793 dala vláda rozkaz vyvraždit obyva-
tele v 778 farnostech. „Je třeba zmasakrovat 
ženy, aby nepřibývalo dětí, a děti, aby z nich 
nebyli zbojníci.“ To napsali. 

Podepsán byl ministr obrany Lazare 
Carnot. Generál Clébert odmítl uposlech-
nout rozkaz. „Za koho mě považujete? Jsem 
voják a nikoliv řezník.“ Poslali tam tedy 
Turreaua, kreténa a alkoholika s jemu po-
dobným vojskem.

Za devět měsíců byl velitelem jmenován ge-
nerál Hoche. Dorazil do Vendée a byl zděšen. 
Napsal Konventní vládě památný list: „Nikdy 
jsem neviděl nic tak krutého. Zneuctili jste 
revoluci. Oznamuji vám, že ode dneška za-
střelím každého, kdo uposlechne vaše roz-
kazy.“ Co viděl? 250 000 zmasakrovaných 
z celkového počtu 600 000 obyvatel, dě-
diny a města srovnané se zemí, umučené 
ženy a děti. V Evreux a v Les Mains posí-
lali pod gilotinu desítky lidí, jejichž vina 
spočívala v tom, že se narodili ve Fontaine 
au Campte. Taková byla genocida ve Vendée. 
A to máme oslavovat?
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Když jste slovo genocida použil v roce 1983 
poprvé v souvislosti s revolucí, byl z toho 
skandál.

Skutky mluví samy za sebe. Nikdo se neod-
vážil popírat fakta. Za nic na světě nemůžeme 
takové horory ospravedlňovat. Ale ještě dříve, 
již v roce 1794 napsal revoluční socialista 
Babeuf knihu „Genocida lidu ve Vendée“. Mezi 
tím, co páchal Hitler, a co vláda ve Vendée, 
není rozdílu. Je tu vlastně jeden rozdíl. Hitler 
byl mazanější a nikdy nevydal písemný rozkaz 
k likvidaci Židů. Ti z roku 1789 kromě toho, 
že to byli vrahové, byli i hlupáci a uveřejnili své 
rozkazy dokonce v listu Moniteur.

Pronásledování v dějinách posilovalo víru 
lidu, ale toto francouzské pronásledování 
jakoby víru vymazalo.

Je tomu tak. Patnáct let znemožňovali hlá-
sání víry. Tedy po dobu jedné generace. Jen 
si představte, Michelet byl pokřtěn, když mu 

bylo dvacet let, a Victor Hugo se nikdy nedo-
věděl, zda byl vůbec pokřtěn. Kostely byly 
zavřeny, kněží vražděni nebo nuceni ože-
nit se, nebo vyhnáni ze země. Nerozumím 
tomu, jak mohou i katolíci oslavovat revoluci. 
Jedna věc je odpuštění, jiná věc je být solidár-
ní s katy a zrazovat tak jejich oběti a mučed-
níky. Mám dojem, jakoby se církev bála, že 
ji budou považovat za nepřítele modernosti. 
Myslím, že by tomu bylo naopak. Jsem hrdý 
na to, že právě protestantská Anglie poskytla 
azyl pronásledovaným kněžím. Neexistuje zá-
kladnější svoboda než svoboda náboženství.

Jaký by byl svět bez Francouzské revoluce?
Odpověď je jednoduchá: O mnoho lepší.

A co dobrého zůstalo z této revoluce?
To, co se jí nepodařilo zničit, co nezdeformo-

vala z křesťanské tradice.
Pramen: www.kattoliko.it/leggendanera 

Zákon měnící definici man-
želství na „svazek osob 

odlišného nebo téhož po-
hlaví“ a poskytující manžel-
stvím hetero i homosexuálů 
právo na adopci dětí byl již 
schválen a podepsán prezi-
dentem. První gayovská svat-
ba s velkou mediální pom-
pou se konala v Montpellier. 

Odpůrci této revoluce ale vy-
hlašují dlouhý boj na obranu 
rodiny a tradičních hodnot. 
„Budeme pokračovat v tomto 
zápase po celé Francii. Nikdy, 
nikdy, nikdy se nevzdá-
me!“ – volala na shromáž-
dění v Paříži představitelka 
hnutí „La Manif Pour Tous“ – 
„Manifestace pro všechny“ 

(analogie k heslu „Manželství 
pro všechny“) Ludovine de 
la Rochere. A nebyl to hlas 
volajícího na poušti. Miliony 
Francouzů se cítí podvede-
ny od socialistů. Navíc od-
vážní pozorovatelé dokonce 
předpovídají zrození hnutí, 
jež se stane opakem hnu-
tí z května r. 1968, které 

„La Manif Pour Tous“ – Velká reakce Francie
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Nikdo nepředpokládal, 
že Francouzi mohou 
masově vyjít do ulic 
na obranu něčeho jiného 
než pracovního práva 
a občanských svobod. 
Ukázalo se, že mobilizace 
na obranu rodiny, dětí 
a zdravého rozumu je 
příkladná. 
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v morálce a kultuře mělo dalekosáhlé následky 
nejen pro francouzskou společnost. Jistě niko-
li bezdůvodně levicový deník „La Liberation“ 
nazval La Manif „manifestací pýchy reakčních 
sil“.

Srovnejme si fakta
Pro Francouze se ukázaly důležité dvě věci. 

Za prvé, když vyšli do ulic, zjistili, že nejsou 
sami. Podle různých odhadů dokonce více než 
milion osob se účastnil nedávné pařížské de-
monstrace. Za druhé – již i tak velký počet 
počet „reakcionářů“ začal ještě narůstat, když 
se ukázalo, že vláda a s ní spojená média pod-
vádějí obyvatelstvo tím, že mu předkládají 
zmanipulované výsledky průzkumu veřejného 
mínění, které mají dokazovat, že rozhodující 
většina Francouzů nejenže podporuje „man-
želství pro všechny“, ale také nic nenamítá 
proti právu na adopci dětí homosexuálními 
páry. Manipulace proběhla již v rovině an-
ketních otázek: odděleny byly od sebe dotazy 
pro myšlenku „manželství pro všechny“ a pro 
právo na adopci. První požadavek podpořilo 
65 proc. dotázaných, druhý cca 53 procent. 
V každém případě tedy většina. Tyto údaje 

byly publikovány. Podvod spočíval v tom, že 
se položily dvě otázky, jako by šlo o dvě různé 
záležitosti, ačkoliv vláda a prezident se netaji-
li tím, že chtějí uskutečnit revoluci v jednom 
balíčku: změnit definici manželství a součas-
ně dát všem manželstvím právo k adopci dětí. 
Mnoho dotázaných svou odpověď na nejas-
ně formulovanou otázku po samotném „man-
želství pro všechny“ chápalo jako hlas pro 
další trvání dosavadního zákona, povolující-
ho partnerské svazky homosexuálů s tím, aby 
již nebyl dále liberalizován podle představ 
vlády – a nikoli jako hlas pro zrovnoprávnění 
homosexuálních párů s heterosexuálními, jak 
požadovali prezident a vláda. (Pozn. překl.: 
Podobně uvažovali někteří dotázaní i v přípa-
dě otázky po adopci dětí homosexuálními páry. 
Dosavadní zákonodárství ji za určitých strikt-
ně vymezených předpokladů připouštělo, mnozí 
anketovaní tedy chtěli tento stav zachovat a ne-
rozšiřovat ho.)

Ukázalo se, že tatáž agentura, která před-
kládala výše uvedené výsledky, když položila 
v jiném průzkumu občanům otázku o man-
želství a adopci v jednom balíčku – podpo-
ra pro něj klesla na méně než 40 procent, 
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26. 5. 2013. Paříž. Velká manifestace proti zákonu o „manželství pro všechny“
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další průzkumy byly potom pro vládu ještě víc 
zdrcující: podpora pro prezidenta Hollanda 
klesla na 25 procent. Samozřejmě k nespo-
kojenosti s vládou socialistů přispěly i jiné 
skutečnosti, především ekonomická situace 
v zemi. Manipulacemi kolem „homozákona“ 
však pohár rozhořčení přetekl.

Francouz není žádná měkkota 
Není pochyb, že francouzští socialisté, po-

dobně jako vnější pozorovatelé, nedocenili 
sílu, jaká stále tkví u značné části Francouzů, 
ochotných bránit tradiční hodnoty. Všeobecně 
převládá spíše přesvědčení, že za tradici nikdo 
ve Francii umírat nebude (s výjimkou krajních 
a politováníhodných případů, jako sebevraž-
da historika Vennera v katedrále Notre Dame, 
která je neprávem spojována s Katolickou círk-
ví, ačkoliv tento muž byl přívržencem hnutí, 
jež se odvolávalo na předkřesťanskou tradici). 
Zatím se ale ukázalo, že na obranu zdravého 
rozumu – a obrana dětí před chtíčem nepři-
rozených „manželství“ není otázkou víry, ale 
právě zdravého rozumu – lze počítat s mobi-
lizací Francouzů. Samozřejmě byly organizo-
vány také protimanifestace stoupenců záko-
na o „homomanželstvích“, jež měly ukázat 
„tu pravou“ tvář Francie. Zatím ale je zřejmé, 
že i když v průzkumech značná část (ne však 
většina) Francouzů vykazuje dosti liberální 
přístup k této tematice (vysoké procento jich 
podporuje adopci dětí „homomanželstvím“), 
tak není natolik odhodlaná, aby vyšla do ulic. 
Na manifestace podporující „manželství pro 
všechny“ v žádném francouzském velkém 
městě včetně Paříže nepřišlo víc osob než 
odpůrců zákona. Disproporce ve prospěch 
těch druhých bylo vidět všude, např. v Lille 
na severu Francie proti „homomanželstvím“ 
protestovalo zhruba 20 tisíc osob, zatímco 
stoupenci změn shromáždili pětkrát méně 
účastníků.

Květen 1968 – 45 let později
Pravicový tisk ve Francii v tom vidí něco víc 

než jenom jednorázovou emoci. „Mobilizace 
je stále radikálnější a síly tradice se netají 
svými ambicemi stát se v budoucnosti politic-
kou silou, s níž bude nutno počítat“ – napsal 
deník „Le Figaro“. „Představitelka hnutí »La 

Manif Pour Tous« Ludovine de la Rochere 
řekla, že toto je největší sociální hnutí 
ve Francii od května r. 1968“ – neskrýval své 
překvapení autor konzervativního deníku. 
Též jiná média zjišťují, že La Manif se stává 
svojí podstatou radikálním hnutím s aspira-
cemi k vyvolání sociálních protestů na způsob 
května r. 1968, byť „obráceně“. Proslulé pro-
testy z jara r. 1968 byly mohutným kontestač-
ním a levicovým hnutím, zatímco La Manif 
shromažďuje hlavně stoupence pravice a ra-
dikální pravice, konzervativce, náboženská 
centra a dokonce monarchisty a integris-
ty. Není však úplně jasné, jaký postoj vůči 
tomuto hnutí zaujme centropravicová UMP, 
z niž vzešel bývalý prezident Nicolas Sarkozy. 
Je vidět, že La Manif tuto stranu rozdělila: 
liberálnější členové se oddělili od svého šéfa 
Jeana Francoise Copea, který vyzval k účas-
ti v protestu. Rozdělení je vidět i mezi vůdci 
La Manif. Ludovine de la Rochere chce po-
kračovat v protestech po celé Francii, ale jiná 
představitelka – Frigide Barjot již začala svoji 
účast v protestech omezovat. Uznala, že čas 
La Manif skončil, teď je doba na referendum 
o „homosexuálních manželstvích“. To ale 
může být i znamením slabosti celého „re-
akčního“ hnutí. Konzervativní týdeník „Le 
Point“ napsal, že „mnohovrstevnatý, neorga-
nizovaný a spontánní dav“ má energii, která 
„likviduje apatii pravice“, ale v další části při-
znal, že tato nová společenská síla „se zdá být 
pořád příliš křehká na to, aby se v krátké době 
přetavila v politické hnutí“.

Jacek Dziedzina, Gość Niedzielny 23/2013,  
překl. rm
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Válečná léta
Aktivity Svatého stolce během války vypadaly 

následovně:
1943 V únoru velký rabín Záhřebu Miroslav 

Freiberger děkuje papeži za pomoc při emigra-
ci židovských dětí do Turecka. Pius XII. totiž 
prostřednictvím svého internuncia Angela 
Roncalliho (pozdějšího papeže Jana XXIII.) 
intervenoval u turecké vlády, aby se nebála při-
jmout lodě s židovskými dětmi z Balkánu, jimž 
hrozila deportace do Osvětimi. Turci původně 
odmítali tyto děti přijmout, protože měli strach 
z nacistického Německa.

Španělský šéf státu generalissimus Francisco 
Franco předkládá Vatikánu plán na uza-
vření míru na Západě a využití nacistického 
Německa při obraně civilizace před komunis-
mem. Pius XII. odpovídá, že III. říše ustoupí 
jedině před vojenskou silou, a vyjadřuje nadě-
ji, že se tak stane díky angloamerické koalici. 
Dodává také:

„Nacistické pronásledování je nebezpečnější 
než kterékoliv předchozí.“

5. května rozesílá Státní sekretariát Sv. stol-
ce memorandum všem vládám světa, v němž 
upozorňuje na existenci vyhlazovacích tábo-
rů pro Židy na území okupovaného Polska 
a na jejich vraždění v plynových komorách. 
Vatikán se stal prvním státem světa, který ote-
vřeně informoval o existenci těchto míst likvi-
dace Židů. V té samé době americký ministr 
zahraničí Cordell Hull sděluje polské exilové 
vládě v Londýně, že „nejsou dostatečné důka-
zy pro to, aby se ospravedlnila deklarace po
ukazující na popravy v plynových komorách“.

2. června ve svém veřejném vystoupení pa-
pež řekl: „Chtěl bych obrátit vaši pozornost 
na současný tragický osud Poláků... Prosíme 
Královnu nebes, aby těmto tak těžce zkou-
šeným lidem, jakož i všem jiným, kteří musí 
pít tento kalich hořkosti války, dopřála lep-
ší budoucnost podle jejich oprávněných tu-
žeb a velikosti jejich obětí v Evropě, obno-
vené na křesťanských principech v jednotě 
států osvobozených od bludů a pokřivení 
minulosti.“

(5. díl)

Oficiální exkomunikace Hitlera by mohla 
mít katastrofální následky. Takový krok by 
vyvolal okamžitou odvetu v té formě, že 
by zahynul ještě mnohem větší počet Židů, 
především těch, kteří se nacházeli v péči 
církevních institucí. Ostatně veřejná exkomunikace Führera nebyla nutná, 
Hitler sám se s Katolickou církví rozešel svým spisem „Mein Kampf“, kde hlásá 
názory, které diametrálně odporují katolické nauce. Tím upadl do exkomunikace 
„latae sententiae“, tj. automatické, již netřeba veřejně vyhlašovat. A nacistickou 
ideologii odsoudila Církev mnohokrát, zejména encyklikou „Mit brennender 
Sorge“ Pia XI. a „Summi Pontificatus“ Pia XII., jak uvádějí předchozí příspěvky.

Pius XII. 
Zbabělec,
nebo hrdina?
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11. června Meir TouvalWeltmann (člen ko-
mise pro pomoc evropským Židům) předává 
arcibiskupu Roncallimu poděkování za pomoc 
Sv. stolce při záchraně Židů na Slovensku 
a v Chorvatsku.

V září Němci vstupují do Říma. Žádají 
od Židů výkupné ve výši milionu lir a jistého 
množství zlata, jinak prý budou všichni depor-
továni do koncentračního tábora. Peníze byly 
shromážděny, ale chybělo 15 kg zlata. Rabín 
Říma Izrael Zolli se obrací na papeže, který 
nezaváhal: výkupné bylo zaplaceno. Nebyl 
zveřejněn zdroj původu zlata, ale mluvilo se 
o tom, že papež přikázal roztavit některé litur-
gické nádoby.

Němečtí nacisté však i přesto, že římští Židé 
výkupné zaplatili, zahájili jejich deporta-
ce. Papež vydal okamžitě příkaz, aby církev-
ní instituce je ukrývaly. V samotném Římě 
155 klášterů poskytovalo útočiště židov-
ským rodinám i jednotlivcům. Téměř 3 tisíce 
Židů se schovávalo v papežově letním sídle 
Castel Gandolfo, další byli skryti v samotném 
Vatikánu, ve sklepích Papežského biblického 
institutu a na Gregoriánské univerzitě.

1. září Pius XII. odsuzuje zabíjení postiže-
ných osob nacisty v rámci programu eutana-
zie: „Běda těm, kteří budují svou moc na ne-
spravedlnosti! Běda těm, kteří týrají a mučí 
bezbranné a nevinné, protože na sebe svolávají 
Boží hněv!“

24. září Světový židovský kongres (USA) 
děkuje apoštolskému delegátovi Sv. stolce 
v Londýně za záchranu 4 tisíc Židů z ostro-
va Arbe: „Jsme si jisti, že úsilí Vaší Svatosti 
a Apoštolského stolce se staly příčinou tohoto 
šťastného řešení, proto bychom Vám a Sv. stolci 
chtěli vyjádřit své nejsrdečnější poděkování.“

V listopadu Pius XII. posílá Adolfu Hitlerovi 
list, v němž kategoricky odsuzuje masové vraž-
dy Židů. Po osvobození Říma skupina Židů 
navštěvuje papeže, aby mu poděkovala. Díky 
jeho úsilí se v Itálii zachránilo 80 % tamních 
Židů, zatímco v ostatní Evropě pouze 20 %.

Piovi XII. byla pořízena speciální pamětní 
deska v Muzeu osvobození v Římě, kde jsou 
napsána tato slova:

„Sjezd delegátů italských židovských ko-
munit... cítí hlubokou povinnost vzdát hold 
jeho Svatosti a vyjádřit pocit vděčnosti všech 

Židů za to, že Církev poskytla důkazy lidské-
ho bratrství v čase pronásledování, kdy jejich 
život byl ohrožen nacistickým a hitlerovským 
barbarstvím. Mnoho kněží trpělo ve vězeních 
a koncentračních táborech za to, že poskyto-
vali pomoc Židům... Židé si budou vždycky pa-
matovat, co v těchto strašlivých letech Církev 
v čele s papežem pro ně udělala.“

Ve světle těchto faktů vyznívají proto výtky, 
že papež neexkomunikoval oficiálně Hitlera, 
zcela absurdně. Bylo by to čistě symbolic-
ké gesto, jež by mohlo mít velmi vážné ná-
sledky. Margharita Marchione dokonce tvrdí, 
že takový krok „by vyvolal okamžitou krutou 
odvetu a smrt mnohem většího počtu Židů, 
zvláště těch, kteří se ukrývali v církevních 
zařízeních, a také k zesílení pronásledování 
katolíků“.

Tak to chápal i papež, který r. 1940 v roz-
hovoru s velvyslancem Itálie u Vatikánu řekl: 
„Vědomí, že bychom mohli zhoršit osud těchto 
nešťastníků, nám káže zdržet se toho, aby-
chom mluvili ještě ostřeji.“

O rok později Pius XII. napsal: „Tam, kde by 
papež chtěl hlasitě a silně křičet, jsou mu žel 
vnuceny vyčkávání a mlčení...“

Pinchas Lapide, židovský historik, cituje vý-
pověď jednoho Žida, která je plně ve shodě 
s takovým chápáním problému: „Nikdo z nás 
si nepřál, aby papež mluvil otevřeně. Všichni 
jsme byli uprchlíky a nechtěli jsme, aby se 
na nás obracela pozornost. Gestapo by jenom 
zintenzívnilo své pátrání.“

P. Ferrere se vyslovila v podobném tónu 
roku 1943 jménem Červeného kříže v Ženevě: 
„Protesty nic nepomohou, naopak mohou se 
stát velmi špatnou službou pro ty, kterým měly 
pomoci.“

Z papežova úhlu pohledu měl Hitler miliony 
rukojmích. Mnohem účinnější byly proto di-
plomatické zákroky. Přinesly pozitivní výsled-
ky, i když značně omezené, a to v takových 
zemích jako Maďarsko, Rumunsko, Slovensko 
nebo Chorvatsko.

P. Marek Piotrowski,  
Rycerz Niepokalanej 5/2011, překl. rm

Pozn. překl.: K doplnění článku bylo též použito studie 
„Pierre Blet SJ: Pius XII.“, vyd. Matice cyrilometoděj-
ská, Olomouc 2001
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Dr. Richard 
Kuenzer  
Stojím na mravních  
základech katolické 
církve
V nacistické éře let 1933–1945 byla 
každá pomoc pronásledovaným 
Židům nebezpečná. Teprve po válce 
se stali známí mnozí pomahači Židů, 
kteří kvůli tomu byli pronásledováni 
nebo dokonce přišli o život. Jen 
v arcidiecézi Freiburg im Breisgau bylo 
vyznamenáno – často i posmrtně – 
několik odpůrců nacismu, kteří aktivně 
pomáhali Židům. Jedním z nich se 
stal právník a diplomat dr. Richard 
Kuenzer, praktikující katolík, jenž 
přinesl oběť života. 

Narodil se ve Freiburgu r. 1875. Po stu-
diu práv a diplomatické službě v Paříži, 

Zanzibaru, Sofii, Kapském Městě a dalších 
metropolích světa se zapojil ve 20. letech 
v Berlíně do práce v katolické politické straně 
Centrum jako vedoucí jejího tiskového oddě-
lení. Když po uchopení moci Hitlerem r. 1933 
předseda strany Franz von Papen zaujal vůči 
novému režimu vstřícný postoj (který nako-
nec vedl k rozpuštění Centra), Kuenzer od-
mítl jako hlavní zodpovědný za stranický tisk 
publikovat chvalořeči na Hitlera a nacistic-
kou ideo logii. Prohlásil: „Já stojím na mrav-
ních základech Katolické církve a mám pro ni 
obdiv a sympatie.“ Z redakce odešel a působil 
jako právník v Berlíně. Otevřeně mluvil o tom, 
že učení nacistů je s katolickou naukou neslu-
čitelné a kult „Vůdce“ je modloslužbou. 

Později pomáhal pronásledovaným Židům 
vycestovat ze země, když to již nešlo, tak spolu 
s manželkou sháněli pro ně úkryty, jednu ženu 
schovávali ve svém bytě. Spolupracoval při 
tom se známým sociálně angažovaným kně-
zem Maxem Metzgerem, s nímž založil tzv. 

„Solfkreis“ pro pomoc Židům. Metzger 
byl zatčen na udání špicla, jenž proni-
kl do Solfkreisu. Krátce nato jej následoval 
i Kuenzer. 

Přišel nejprve na rozkaz gestapa do koncen-
tračního tábora Ravensbrueck, kde byl krutě 
mučen téměř k smrti. Koncem roku 1944 ho 
převezli do berlínského vězení Moabit, kde 
čekal na soudní proces. Prokurátor obvi-
nil Kuenzera a pět dalších členů Solfkreisu, 
že prý rozšiřovali „báchorky“ o střílení Židů 
a chystali zavraždění Hitlera. K procesu už 
ale nedošlo. V noci z 22. na 23. dubna r. 1945 
byli Kuenzer a patnáct dalších spoluvězňů, 
mezi nimi známý básník Albrecht Haushofer, 
autor proslulých „Moabitských sonetů“, vy-
vedeni na rozbombardovanou berlínskou ulici 
a zastřeleni.

Je historickou skutečností, že nejvíce těch, 
kteří pomáhali s rizikem vlastní bezpečnosti 
nebo i života Židům v Německu, bylo mezi 
praktikujícími katolíky. Proč? Papež Pius XI. 
už v dubnu r. 1938 vyzval všechna katolické 
vysoké školy k potírání antisemitismu. Postoj 
Katolické církve jako celosvětové organizace 
byl tedy vždycky jasný a čitelný. 

Eduard Werner, Fels 5/2011, překl. rm
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„V 19. století získalo čarodějnické téma svůj 
význam především v kontextu konfliktu mezi 
státem a katolickou církví po odsouzení ra
cionalismu a liberalismu papežem bl. Piem IX. 
v tzv. Syllabu bludů r. 1864. Po vyhlášení dog-
matu o papežské neomylnosti na I. vatikán-
ském koncilu r. 1870 se tento konflikt ještě 
vyostřil. Liberální a nacionalistické kruhy 
v Německu potřebovaly co nejvíce zostudit ka-
tolickou církev, proto vytáhly téma čaroděj-
ných procesů a prohlásily za viníka upalování 
nevinných lidí právě ji. Totéž učinili již před cca 
100 lety osvícenci ve Francii. Není náhodou, že 
právě koncem 19. století vyšlo v Německu nej-
více knih o pronásledování čarodějnic s ostrý-
mi útoky proti katolické církvi.

Po I. světové válce rozvířila znovu tuto pro-
blematiku Mathilde Ludendorffová, manžel-
ka bývalého císařského generála Ericha von 
Ludendorffa, jenž se netajil svými sympatiemi 
k ideologii nacismu a byl zapleten do Hitlerova 
nezdařeného puče r. 1923. Ludendorffová byla 
povoláním lékařka a zabývala se také filozofií. 
Její spisy plně souzněly s nacistickou naukou, 
jak ji vyjádřil Alfred Rosenberg v knize ‚Mýtus 
20. století‘. Ludendorffová napsala brožuru 
‚Křesťanská ukrutnost na německých ženách‘, 
kde vylhaně udává 9 milionů upálených ča-
rodějnic v Německu. Katolická církev podle 
Ludendorffové prý usilovala o likvidaci žen 
čisté germánské rasy a krve, proto údajně za-
vedla čarodějnické procesy a zavázala každého 
věřícího, aby na tomto hrůzném divadle plném 
nejkrutějšího mučení spolupracoval.

Brožura se velmi zalíbila šéfovi SS Heinrichu 
Himmlerovi, který na jejím základě založil  

r. 1935 tzv. ‚čarodějnický katalog‘ pro proti-
církevní propagandu. Římská církev a speci-
álně jezuitský řád měly údajně upálit na hrani-
ci 9 milionů lidí germánské krve jen proto, aby 
zničily biologické kořeny zdravého německé-
ho národa. Nacistická publicistka Friederike 
MuellerReimerdesová dokonce napsala ve  
svém spise ‚Výzva k boji pro každou nordicky 
uvědomělou ženu‘, že prý církev zamýšlela 
vyhubit všechny blondýny, protože právě ty 
byly ‚nositelkami nordického rasového dědic-
tví‘. V závěru této publikace umístila slav-
nostní protikatolický slib, k němuž se měly 
zavázat uvědomělé německé ženy: být msti-
telkami svých umučených sester v čarodějnic-
kých procesech, což znamenalo otevřenou 
výzvu k násilí na katolické církvi. 

Zrůdný nacismus byl po II. světové válce prá-
vem prohlášen za jeden z nejzločinnějších po-
litických systémů dějin. Odsouzení se dočka-
ly i jeho ideologické bláboly, nikoli však jeho 
stupidní protikatolická propaganda ve věci 
čarodějnických procesů. Komunističtí proti-
náboženští agitátoři v Sovětském svazu pře-
vzali výmysly Ludendorffové o 9 milionech 
upálených, což se vyučovalo v komunistických 
školách. Levičácké feministické kruhy v USA 
a v západní Evropě zase přejaly od nacistické 
propagandy teze o údajném záměru katolické 
církve vyhubit biologicky zdravé a silné ženy, 
schopné se společensky postavit na roveň 
mužům a úspěšně jim konkurovat. To už je 
ale jiná kapitola moderních dějin, která dosud 
neskončila.“ 

Norbert Clasen, Kirchliche Umschau 1/2013, 
zkrácený překl. ram

Čarodějnické procesy a německý nacismus

O čarodějnických procesech psal náš časopis několikrát. Počet obětí 
nepravdivého obvinění ze styků s ďáblem činí za období od 14. do 18. století 
v Evropě přes 50 tisíc, z toho cca 30 tisíc v protestantských zemích. Uvedli 
jsme také doklady, že církevní autority aktivně vystupovaly proti falešným 
obviněním z čarodějství a prohlašovaly je za pohanskou pověru, což dokazuje 
mj. i fakt, že v jihoevropských katolických zemích, především v Církevním 
státě, se tyto procesy prakticky nevyskytovaly. Nejvíce obětí bylo v Německu. 
Uvádíme v překladu řádky současného německého publicisty Norberta Clasena 
o zajímavých souvislostech čarodějnických procesů s Hitlerovým režimem.
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Jarka s úsměvem odložila 
sluchátko. To je už čtvrtá 

nabídka v odpovědi na ozná-
mení Tondy a jeho dvou ko-
legů! Chlapci se rozhodli vy-
dělat si o prázdninách nějaké 
peníze na učebnice a školní 
pomůcky, aby ulehčili rodi-
čům ve finančních těžkos-
tech. Jarka – Tondova sest
ra – hlídala ve stanovených 
hodinách telefon. To byl už 
čtvrtý den čekání, předtím 
nikdo nezavolal. Všichni už 
ztráceli naději. Až dnes – čtyři 
osoby. Díky Ti, Pane! 

„Vezmu tu lekci doučová-
ní matematiky,“ řekl Jirka. 
„Třetí třída základní školy, to 
není nic těžkého.“

„A já se zase přihlá-
sím k tomu stříhání živého 
plotu,“ dodal Marek. „Dělal 
jsem to už u strýce. Ledaže 
bys to chtěl ty, Tondo?“ 

„Já nevím. Nejsem tak silný 
a vysportovaný jako ty. Mně 
by se líbilo pořádání knihov-
ny, ta paní, která se hlásí, 
má tři tisíce svazků! Ale to 
je práce na několik hodin 
denně až do konce prázdnin. 
A já v této době se musím 
taky postarat o tetu Mílu: ná-
kupy, nošení obědů, lékárna. 
Musím být po ruce na každé 
její zavolání, takže knihovna 
bohužel odpadá.“

„Je tu ještě čtvrtá nabídka,“ 
připomenul Marek. „Třikrát 
denně půl hodiny. To bys 
mohl krásně skloubit s péčí 
o tetu.“

„Vím, ale mám jisté po-
chybnosti, rozmyslím si to,“ 
poznamenal Tonda. 

„Já jdu teď obhlédnout ten 
živý plot,“ ohlásil Marek. 
„Pojď, Jirko.“

„Moment,“ zadržel je Ton
da. „Jestli to budou důchod-
ci, nemajetní nebo postižení, 
tak po nich nesmíte chtít moc 
peněz, tak jsme se domluvili, 
jsme přece ministranti.“

„Jasně, šéfe, víme. Ahoj!“ 
Chlapci vyšli.

Tonda doufal, že se ještě 
někdo ozve s další nabídkou. 
Když se vrátil od tety, Jarka, 
která hlídala telefon, mu re-
ferovala: „Dnes nebylo nic 
zajímavého, pomoc při žních 
daleko na vsi. Proč nevez-
meš tu nabídku venčení psa 
třikrát denně půl hodiny? 
Sama bych s tebou šla, kdy-
bys chtěl.“

„No, to určitě!“ zvolal roz-
hořčeně Tonda. „Vždyť se mi 
kluci budou smát! A taky 
bych nechtěl vystavit trap-
nostem tebe.“

„Mě? Já si z toho 
nic nedělám. A tobě 
radím totéž.“

„Pes se jmenuje 
Pikus, je to sympa-
tický pudl,“ doda-
la ještě Jarka. „Jeho 
majitelka bydlí ne-
daleko. Tak co, pů-
jdeme? Práce jako 
každá jiná.“ A bylo 
rozhodnuto.

Chlapci se dobře 
zhostili svých prázd-
ninových povinností. 
Nejspokojenější byl ale 
Tonda. Zamiloval si 
procházky s Pikusem. 
Sestra Jarka ho často 

doprovázela. „Kdyby ne-
bylo tebe,“ řekl jí jednou, 
„nikdy bych tuto práci nevzal. 
Srdečně ti děkuji.“

„Poděkuj raději Pánu Bohu, 
Panně Marii a svému pat-
ronovi,“ odpověděla Jarka. 
„Modlil ses přece za to tak 
jako já, nebo ne?“

Tonda se zastyděl. „Jenom 
na začátku, potom už ne, 
mám tolik práce. Ale polep-
ším se, slibuji.“

„Já se modlím denně. 
Napřed jsem prosila, teď dě-
kuji. Modlit se máme vždyc-
ky. Ty ale, milý bratříčku, 
někdy zapomínáš i na večer-
ní Otčenáš.“ 

„Jsi mladší než já – a tak 
často mi dáváš dobrý pří-
klad. Pojď, pomodlíme se 
společně.“

Zofia Śliwowa, Zródło č. 32,  
překl. red 

Práce jako každá jiná

fo
to

: S
er

gi
yn

 |
 D

re
am

st
im

e.
co

m
IMMACULATA / NEPOSKVRNĚNÁ

26



Když na apoštoly sestoupil Duch Svatý, jak 
jsme si to připomínali o slavnosti „Seslání 
Ducha Svatého“, apoštolové začali mluvit 
k ostatním lidem o Pánu Ježíši a říkat, co on 
řekl jim. Tak je k tomu vybídl, než vstoupil 
na nebesa.

Duch Svatý jim dával takovou sílu a stateč-
nost, že se vůbec nebáli, i když byli pronásle-
dováni. A ve jménu Pána Ježíše 
konali zázraky, které potvr-
zovaly, co říkají. Na pří-
klad svatý Petr se svatým 
Janem šli kolem žebráka, 
který byl od narození chro-
mý a vůbec nemohl cho-
dit. Zastavili se a on čekal, 
že mu dají nějaký peníz. 
Svatý Petr mu řekl: „Stříbro 
ani zlato nemám, ale co 
mám, to ti dám. Ve jménu 
Ježíše Krista Nazaretského 
vstaň a choď.“ I ostatní 
apoštolové konali zázraky.

Stále rychle přibývalo těch, 
kdo uvěřili v Pána Ježíše. 
Ovšem ve veleradě, v tom 
sboru, který několik týdnů 
předtím odsoudil Pána 
Ježíše, byli rozezleni. Dali 
apoštoly zavřít do vězení. 
Ale v noci je anděl vyvedl 
ven a apoštolové dál učili 
o Pánu Ježíši. Ráno byli ve veleradě celý užaslí 
nad tím, že dveře jsou důkladně zamčené a hlí-
dané stráží, ale uvnitř není nikdo. Potom našli 
apoštoly venku a strážci je přivedli. Velekněz 
Kaifáš se na ně obořil: „Přísně jsme vám přece 
přikázali, že nesmíte o Ježíšovi mluvit, a přes-
to je Jeruzalém plný toho vašeho učení!“ 
Apoštolové odpověděli: „Více je třeba poslou-
chat Boha než lidi.“ Členové velerady se roz-
zuřili a rozhodli, že je dají všechny popravit.

Tu nejváženější z učitelů zákona vstal a řekl: 
„Dobře si to rozmyslete. Nechte je a propusť-
te. Pocházíli toto dílo jen od lidí, samo se 

rozpadne. Pocházíli však od Boha, nepoda-
ří se vám je zničit. To by se pak o vás mohlo 
říci, že se stavíte proti Bohu.“ Protože si toho 
učence velmi vážil celý Jeruzalém, neodvážili 
se mu odporovat. Dali sice apoštoly zbičovat 
a znova jim zakázali o Ježíšovi mluvit, ale pak 
je propustili. Apoštolové se radovali, že mohli 
pro Pána Ježíše něco vytrpět, dále o něm učili 

a stále rychle přibývalo věřících.
Kde byla v té době Panna Maria? 
Když Pán Ježíš umíral na kříži, stála 
vedle kříže Panna Maria a svatý 
Jan. Jediný z apoštolů, který měl 
odvahu doprovázet odsouzené 

k smrti. Zastupoval tak 
vlastně všechny apoštoly 

a celou církev. Pán Ježíš 
řekl Panně Marii: 
„To je tvůj syn.“ 
A jemu řekl: „To je 
tvá matka.“ Od té 
chvíle se sv. Jan sta-
ral o Pannu Marii 

jako o svou matku. 
A ona věděla, že 
její a Boží Syn těmi 
slovy svěřil ma-
teřské lásce jejího 
srdce všechny lidi, 
za které umíral 

na kříži. Byla s apo-
štoly, když očekávali Seslání 

Ducha Svatého, i s ostatními věřící-
mi. Potom jistě vyprávěla apoštolům mnoho 
o Pánu Ježíši, povzbuzovala je a těšila v utr-
pení. I ostatní viděli, jak mocná je její přímlu-
va u jejího Syna, který už byl v nebeské slávě, 
a svěřovali jí své radosti a bolesti jako své 
Matce. A nacházeli u ní vždycky lásku, pomoc 
a útěchu. Je Matka Boží i Matka naše.

Jak přibývalo věřících, jak rostla církev i v ci-
zích zemích, mateřská láska se v jejím srdci 
rozšiřovala na všechny.

A přišla chvíle, kdy ji Pán Ježíš vzal 
k sobě s tělem i duší do nebeského 

První léta Kristovy církve,  
rodiny Božích dětí
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Děkuji za úspěšné složení maturitní zkoušky 
v loňském roce a též chci poděkovat za úspěš-
nou maturitu mých sourozenců Vojtěcha 
a Marie.

Zvláště děkuji Panně Marii, všem svatým 
a našim křestním a biřmovacím patronům, že 
se za nás přimlouvají, a také všem lidem a ře-
holním sestrám, kteří se za nás modlili.

Také děkuji za úspěšné dokončení zkoušek 
v prvním ročníku vysoké školy a svěřuji další 
svůj život pod ochranu Panny Marie a též celou 
naši rodinu a zvláště všechny své sourozence. 
Kéž nás Panna Maria nikdy neopouští v těž-
kých životních zkouškách a upevňuje naši 
živou víru. Panno Maria, oroduj za nás!

vděčná rytířka Anežka

Plním svůj slib a děkuji Pánu Ježíši a Panně 
Marii, že mě vyslyšeli, když jsem prosila 
za udržení svého zaměstnání – zůstávám spolu 
se svou kolegyní v současném zaměstnání. 

Děkuji za své rodiče, že mě přivedli k víře 
v Boha, a prosím za dar zdraví pro ně. Také 
prosím za syna za uzdravení z alkoholismu 
a za víru pro něj. Děkuji.

čtenářka Milena z Orlové

Chtěla bych poděkovat z celého srdce Panně 
Marii a svatému Judovi Tadeášovi za vyslyšení 
prosby – aby syn udělal zkoušku. Zároveň pro-
sím o další pomoc pro celou naši rodinu a dar 
víry pro nejstaršího syna. Velké díky.

s úctou Pavla

Děkuji Pánu Ježíši a Panně Marii za zlepšují-
cí se můj zdravotní stav.

čtenář Antonín

Chci poděkovat Panně Marii, Pánu Ježíši, 
Pánu Bohu a všem svatým, kteří nám pomá-
hají, za posilu ve všech nemocech, které jsem 
absolvovala a ze kterých jsem se díky přímluvě 
Matky Boží vyléčila.

Také prosím o pomoc za naše děti a bližní, 
kteří zapomněli, že jsou křesťany, a žijí v nevěře. 
Prosím za jejich obrácení. Také prosím za oběti 
povodní a za vládní situaci u nás, za obrácení ne-
přátel církve, aby náš národ tvořil jednu rodinu.

rytířka Marie z jižních Čech

Chtěla bych touto cestou poděkovat Panně 
Marii a sv. Judovi Tadeášovi.

Moje dvacetiletá vnučka, závislá na drogách, 
mně oznámila, že je ve 4. měsíci těhotenství. 
Prosby rodiny, aby neohrožovala své dítě, na ni 
vůbec neměly vliv. Ani naše zákony neumož-
ňují žádné nucené léčení závislých.

Poděkování

domova. Od té chvíle se může setkávat se 
všemi lidmi, aby jí každý jako své milované 
a milující Matce mohl říci všechno, co má 
na srdci, aby mohl zakusit moc její přímluvy 
a pomoci, aby každého mohla těšit a dávat 
pokoj jeho srdci a umírající vedla jako ma-
minka své dítě za ruku přes práh věčnosti.

Proto jí věřící s láskou dávají krásné názvy, 
na příklad „Uzdravení nemocných“, „Útočiště 
hříšníků“, „Matka milosrdenství“, „Pomocnice 
křesťanů“, „Těšitelka zarmoucených“, „Brána 
nebeská“, a jiné. Je Matka Boží i Matka naše. 

Slavnost jejího Nanebevzetí je o prázdni-
nách, 15. srpna. Pán Bůh, Panna Maria, an-
dělé a svatí na nás nezapomínají ani o prázd-
ninách. Ani my nezapomínejme. Každý den 

na modlitbu, každou neděli na mši svatou. 
Kdo nemůžeme přijít, třeba je nemocný nebo 
do kostela, ve kterém je mše svatá, je velmi 
daleko, může se aspoň doma víc pomodlit 
a pamatovat na to, že je sváteční den. Kdo 
může už chodit ke svátosti smíření a ke sva-
tému přijímání, může se posilovat těmito 
svátostmi i o prázdninách. A snažme se 
i o prázdninách každému dělat radost. Tím 
děláme radost Pánu Ježíši a i sami z toho 
máme radost.

Přeji Vám krásné prázdniny s čistou a radost-
nou duší. Modlím se za Vás a také Vás prosím 
o vzpomínku ve Vašich modlitbách.

srdečně Vás všechny zdraví 
Váš P. Bohumil Kolář
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Odevzdala jsem tedy nenarozené děťát-
ko Panně Marii, aby mu ona byla matkou. 
Od té chvíle jsem se intenzivně modlila nejen 
za vnučku, ale i za mé budoucí pravnoučátko.

Narodilo se předčasně, museli jej křísit a lé-
kaři u něj konstatovali žloutenku a málo čer-
vených krvinek, též břišní kýlu.

Nyní mají pravnoučátko – chlapečka – syn 
se snachou v pěstounské péči. Od té doby, kdy 
si jej vzali z porodnice, činí nám všem radost. 
Všechny vady jedna po druhé mizí, je zdravý 
a krásný. Již v 6 týdnech řekli lékaři v porad-
ně, že je to děťátko zdravé, které umí všechno, 
co v tomto věku má. Chlapeček je pohodový 
a šťastný, lékaři ho jen chválí.

Ustavičně děkuji Panně Marii, protože vy-
prosila skutečný zázrak. Prožíváme s malým 
opravdové chvíle radosti. Denně se k naší 
Mamince modlím a toužím, aby jej celý jeho 
život vedla a ochraňovala a aby její Syn a náš 
Pán mu dal životní povolání podle jeho vůle.

vaše čtenářka Alena

Ráda bych poděkovala Pánu Ježíši, Panně 
Marii, sv. Anežce a sv. Josefu za uzdrave-
ní mé dcery ze zlé nemoci. Chci také po-
děkovat za všechny vyslyšené prosby a chci 
i nadále svěřit celou svou rodinu do Božích 
rukou a do ochrany Panny Marie. Prosím také 
za vnučku, aby se po duševní, duchovní i psy-
chické stránce uzdravila, a za zetě, aby si 
našel práci.

vděčná čtenářka Věra

Kdysi byly těžké časy, hlavně za války, ale 
naše babička nám říkávala, že i přesto u nich 
doma nikdy nechyběl chléb, a to díky sv. 
Josefovi – patronu rodin. Vždy měli na rámu 
jeho obrazu položeno tolik peněz, kolik bylo 
zapotřebí na zakoupení bochníku chleba 
na jeden den. Tento zvyk dodržujeme dodnes. 

Když jsme se přestěhovali do nového bytu, 
vypadalo to tam jak na staveništi. Nejezdila 
MHD, nebyla tam pošta, pro všechno se mu-
selo chodit do hlavní části města. Různé pla-
tební záležitosti jsme vyřizovali přímo u poš-
tovní doručovatelky. Jednou se blížilo opět 
datum „inkasa“ a já neměla dostatek peněz. 
Bylo nutné, abych šla do města a vybrala 

z vkladní knížky potřebný obnos, jenže jsem 
byla doma sama s dětmi a vše se mi hroz-
ně komplikovalo. Den před platebním termí-
nem jsem se zahleděla na obrázek sv. Josefa 
a v modlitbě prosila: „Sv. Josefe, udělej něco, 
já to s dětmi na hlavní poštu nezvládnu.“ 
Asi za dvě hodiny mi doručovatelka přinesla 
„překvapení“ – peníze z práce tzv. „hospo-
dářský podíl“. Vůbec jsem s tím nepočítala, 
protože jsem byla již delší dobu na mateřské 
dovolené. Peněz bylo přesně tolik, kolik jsem 
potřebovala na inkaso.

Svatý Josefe, děkujeme ti, že dobře hospo-
daříš v naší rodině.

vděčná Alžběta 

Splnil se mi sen některých kluků a celou 
dobu, než jsem odešel do důchodu, jsem dělal 
strojvedoucího na dráze.

Tato krásná práce s „mašinkami“ má však 
i své úskalí, a to v podobě nepozorných lidí 
v kolejišti, v podobě střetů na přejezdech či 
také v podobě sebevrahů, kteří chtějí ukon-
čit svůj život skokem pod lokomotivu. Vždy 
jsem se modlil, abych nikdy nikoho nepřejel. 
Během těch téměř 40 let ježdění na lokomo-
tivách jsem zažil spoustu nepříjemných si-
tuací, kdy se jednalo o zlomky vteřin a mohl 
by být zmařen lidský život. Pokaždé však 
byla má modlitba vyslyšena. Rád jsem vzý-
val Pannu Marii Turzovskou devítinásobným: 
„Královno Turzovská, rozprostři nade mnou 
svůj ochranný plášť.“

Dobrý Bože, díky. Panno Maria, díky. Můj 
anděli strážný, díky. Děkuji za celoživotní 
ochranu a za vyslyšení mých proseb.

vděčný rytíř T.

Děkuji Panně Marii za vyslyšení mojí prosby 
během nemoci mé manželky. Maria, děkuji ti 
za přímluvu za mne u Pána Boha.

Jan z Prahy

O modlitbu prosí:
Marie Červinková, Eliška a Petr Pilátovi, 
Zuzana Janoušková, Ludmila Filipová. 
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USA: Robert Kempner, bý-
valý americký žalobce v no-
rimberském procesu s nacis
tickými válečnými zločinci 
a později účastník izraelské-
ho vyšetřování válečného 
zločince Adolfa Eichmanna, 
prohlásil před několika lety 
ještě za svého života, že „ti, 
kteří napadají papeže Pia XII. 
za údajné mlčení k hitlerov-
ským zločinům, se nacházejí 
na stejné úrovni s popírači ho-
lokaustu“. Rabín David Dalin 
to publikuje ve své nejnověj-
ší knize a uvádí též, že fran-
couzský básník a proněmecký 
kolaborant Robert Brasillach 
naopak za války obviňoval Pia 
XII. z mlčení k bolševickým 
zločinům.

Fronda 25. 4. 2013

Velká Británie: Porodní 
asistentky v nemocnici Ma - 
ry Dooganová a Concepty 
Woodová, obě praktikující 
katoličky, nemusejí asisto-
vat při potratu. Uznal to soud 
v Glasgowě, k němuž se odvo-
laly, když je nemocnice pro-
pustila za odmítnutí asistence 
při interrupci.

Fronda 25. 4. 2013

Francie: 67 mladých Fran
couzů bylo v Paříži zadrženo 
policií a hrozí jim rok vězení 
a 15 tisíc eur pokuty. Příči
nou byla jejich demonstrace 
14. dubna na obranu rodiny 
proti zákonu zrovnoprávňu-
jícímu homosexuální svazky 
s manželstvím. Demonstranti 
prý porušili zákon tím, že od-
mítli uposlechnout výzvu po-
licie a odejít z prostoru, kde 
se zdržovali, ačkoliv nepřeká-
želi ani dopravě, ani chodcům. 

Senátor Pozzo di Borgo to 
označil za „politickou represi“. 

radiovaticana.cz, 16. 4. 2013

Francie: Nedávno ratifi-
kovaný zákon o redefinici 
manželství naráží na první 
námitky svědomí. Starosta 
třítisícového městečka Arcan
gues v Akvitánii odmítl vy-
konat civilní svatební obřad 
dvou mužů. „Mám svědo-
mí a srdce, nemohu oddá-
vat homosexuální osoby. Zá
kon redefinující manželství 
je nelegitimní, usurpuje si 
termín manželství a nemo-
hu jej proto aplikovat,“ ar-

gumentoval starosta, které-
mu kvůli tomu hrozí vysoká 
pokuta, ba dokonce i vězení. 
Státní zastupitelství odmít-
lo právo na námitku svědomí 
a francouzský ministr vnit-
ra Manuel Valls prohlásil, že 
„zákony platí pro všechny 
a jakékoli porušení rovnos-
ti je nepřijatelné“. Starosta 
zmíněného města řekl, že 
prezident Francois Hollande 
lže, protože před schválením 
tohoto zákona sliboval 40 ti-
sícům francouzských staros-
tů právo na námitku svědo-
mí. Francouzský prezident se 
totiž nyní staví za přijetí sank-
cí proti Jean Michelovi Colo, 
který chce právě tohoto práva 

využít. Oba muži, kteří chtě-
li uzavřít sňatek, již podali 
celou věc k soudu. Starostovi, 
který slouží svému městu 
31 let, nyní hrozí odvolání 
z funkce, tři roky vězení a po-
kuta 45 tisíc eur, ale nemí-
ní se vzdát. „Již jsem si najal 
advokáta a budu se bránit. 
Rodičovství je pouze biologic-
ké a manželství není správný 
způsob zavádění rovnosti zá-
konnou cestou,“ říká starosta 
Jean Michel Colo.

radiovaticana.cz, 10. 6. 2013

Rakousko: Každých 5 minut 
je někde na světě zavražděn 
nějaký křesťan pro vyznává-
ní Kristova jména. Oznámil 
to Elmar Kuhn, generální 
sekretář organizace CSI, za-
bývající se sledováním této 
problematiky ve světě. Vede 
Severní Korea, v níž mini-
málně 70 tisíc křesťanů je 
vězněno v koncentračních 
táborech, následují Saúdská 
Arábie, Afghánistán, Súdán, 
Pákistán a další.

Kreuznet.info 22. 4. 2013

Itálie: Arcibiskup Terstu 
Giampaolo Crepaldi prohlá-
sil, že „cílem homosexuál-
ního hnutí je uzákonit tzv. 
homofobii jako kriminál-
ní delikt“. Obránci rodiny 
musí podle arcibiskupa počí-
tat s pronásledováním, když 
budou odmítat homosexuální 
manželství. Homosexuálové 
nedávno proti arcibiskupovi 
protestovali a znemožnili mu 
vyjít z rezidence.

Fronda 14. 4. 2013

Zprávy
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Chorvatsko: Katoličtí bis 
 kupové ve společném pro hlá 
šení protestovali proti zavede-
ní sexuální výchovy do škol. 
Napsali, že její program ob-
sahuje „zcela nepřijatelný po-
stoj k sexualitě, manželství 
a rodině“.

Information FMG 4/2013

Ekvádor: 41letý katolický 
kněz Luís Alfredo Armijos se 
nasazuje v boji proti potratu 
po znásilnění ženy. Sám byl 
počat při znásilnění, když 
jeho matka pracovala u boha-
tého latifundisty jako služka 
a on ji násilím přinutil k sou-
loži. Na potrat nešla, uprchla 
a provdala se. Luís vystudo-
val a stal se knězem. Teprve 
v 18 letech se dozvěděl pravdu 
o svém početí. Svému biolo-
gickému otci odpustil a učini-
la tak i jeho matka.

Information FMG 4/2013

Německo: Spisovatelka a bo-
jovnice za nenarozený život 
Gabriele Kubyová ve své po-
slední knize „Globální se xuální 
revoluce“ obvinila strůjce to
hoto procesu z útoku na dět-
ství člověka. Tím, že není u dí-
těte respektována „ochranná 
zóna před sexem“, jsou hrubě 
narušována jeho základní lid-
ská práva. Kubyová píše, že 
nemáme co do činění jenom 
s perverzní, nýbrž přímo s ďá-
belskou ideologií.

Information FMG 4/2013 

Rusko: Moskevská státní 
univerzita zveřejnila výsled-
ky ankety, z níž vyplývá, že 
navzdory opačnému míně-
ní nárůst umělé antikoncep-
ce vede zároveň k nárůstu 

chirurgických potratů. 
Příčinou je podle ruských od-
borníků nespolehlivost nabí-
zené antikoncepce a také větší 
nezodpovědnost v sexuálním 
životě, kdy lidé naivně před-
pokládají stoprocentní spo-
lehlivost antikoncepce.

Information FMG 4/2013

Rakousko: Farář ve Win
dischgarstenu a kandidát 
na úřad lineckého bisku-
pa v r. 2009 mons. Gerhard 
Wagner se vyjádřil, že každý 
kněz by měl sedět alespoň 
60 minut týdně ve zpovědnici. 
Věří, že toto by významně při-
spělo k prohloubení nábožen-
ského života.

Glaube und Kirche 4/2013

USA: „Tragický den pro 
manželství a pro náš ná-
rod“ – tak komentují bisku-
pové Spojených států americ-
kých výrok Nejvyššího soudu, 
který včera (26. 6.) rozhodl 
pěti hlasy proti čtyřem, že fe-
derální zákon na obranu man-
želství z roku 1996 (Defense 
of Marriage Act) je proti-
ústavní a přiznal párům téhož 
pohlaví tatáž práva, jaká pří-
slušejí manželství. V prohlá-
šení podepsaném kardinálem 
Timothym Dolenem, arcibis-
kupem New Yorku, a mons. 
Salvatorem Cordileonem, ar-
cibiskupem San Franciska, 
předsedou komise americ-
kého episkopátu na podpo-
ru a obranu manželství, bis-
kupové zdůrazňují, že „soud 
se zmýlil a federální vláda je 
povinna respektovat pravdu, 
že manželství je sjednocením 
muže a ženy, třebaže jednot-
livé státy se tím neřídí“. Podle 

amerických biskupů „právě 
na respektování této prav-
dy o manželství záleží blaho 
všech, zvláště dětí“. Nejvyšší 
soud Spojených států tímto 
výrokem vyřešil kauzu jis-
té americké občanky (Edith 
Windsor), která v Kanadě 
vstoupila do legálního svaz-
ku s jinou ženou (Thea Clara 
Spyer). Ta po dvou letech 
zemřela a americká občan-
ka zdědila veškerý majetek, 
na který by podle zrušené-
ho zákona neměla nárok. 
Američtí biskupové vyzvali 
k modlitbám za revizi rozsud-
ku Nejvyššího soudu, popř. 
jeho další vysvětlení tak, aby 
byla respektována pravda, že 
manželství je spojení jedno-
ho muže a jedné ženy na celý 
život.

radiovaticana.cz, 28. 6. 2013

Teolog papežského domu 
dr. Wojciech Giertych OP 
prohlásil, že vůči lidem s ho-
mosexuálními sklony je nutno 
se chovat s respektem. Ten ale 
předpokládá říkat jim pravdu. 
Pravda je taková, že homose-
xualita odporuje lidské při-
rozenosti. Téma homosexua-
lity se podle Giertycha stalo 
ideologií, s níž souvisí radi-
kální změna antropologie. 
Homoideologie je v mnoha 
zemích mocnými tohoto světa 
podporována, šířena a finan-
cována. Církev se proti této 
homoideologii staví. Tím říká 
něco zcela humánního a mo-
rálního, co souzní s takovým 
chápáním lidskosti, jak je člo-
věku vlastní už po tisíciletí.

kath.net 6. 7. 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.
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První strana obálky: Nanebevzetí Panny Marie, Ghaxaq, Malta. Foto:  Richard Faenza | 123rf.com

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

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

Vydej se na cestu, přijeď, ukaž se...  

Těšíme se na Tebe!

SOBOTA 
17. 8. 2013

Program:
11.00 křížová cesta v přírodě
12.00 mše svatá votivní  
  o sv. Maxmiliánu Kolbem
13.00 společné občerstvení a přátelské setkání
14.30 adorace a svátostné požehnání

POUŤ RYTÍŘŮ NEPOSKVRNĚNÉ 
A ČTENÁŘŮ ČASOPISU 
IMMACULATA
K PANNĚ MARII CVILÍNSKÉ



Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. 
Proste proto Pána žně, aby poslal 

dělníky na svou žeň.
(Lk 10,2)

Řád minoritů přijímá nové kandidáty  
Kontakt: P. Bogdan Sikora, e-mail: provincialat@minorite.cz

Provincialát Řádu minoritů, Minoritská 1, 602 00 Brno
Foto: minorite.cz


