
Rozumnější  jsem nad všechny své učitele, 
neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine. 
(Žalm 119,99)

č. 133
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ZÁSVĚTNÁ MODLITBA M. I.
(podle sv. Maxmiliána Kolbeho)

Neposkvrněná, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků a naše nej-
laskavější Matko, Tobě svěřil Bůh celý řád milosrdenství. Já…, ne-
hodný hříšník, padám k Tvým nohám a  pokorně prosím, abys mě 
celého a úplně přijala za svou věc a vlastnictví a udělala se mnou, 
se všemi schopnostmi mé duše a mého těla i s celým mým životem, 
smrtí a věčností, cokoliv se Ti zalíbí.

Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoliv výhrady k uskuteč-
nění 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 ná-
strojem k probuzení a největšímu vzrůstu Tvé slávy v tolika zblou-
dilých a lhostejných duších a tímto způsobem přispěl k co největ-
šímu 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.

PODMÍNKY ČLENSTVÍ V M. I.
1. Zcela se odevzdat Panně Marii Neposkvrněné 

jako nástroj do Jejích rukou.

2. Nosit Zázračnou medailku.

3. Zapsat se do knihy Rytířstva Neposkvrněné 
v sídle kanonicky ustanoveném (Národní  
centrum M. I. , Minoritská 1, 602 00 Brno).

ÚMYSLY MODLITEB
ČERVENEC
Abychom podle Kristova vzoru, který se v Eucharistii stává 
„malým“, dávali příklad evangelijní chudoby v naší době a místě, 
kde žijeme.

SRPEN
Abychom podle vzoru sv. Maxmiliána, který v koncentračním 
táboře vydal svědectví víry v Boží lásku, dokázali zanést Boží 
světlo tam, kde vládne temnota pochybností a beznaděje.

ZÁŘÍ
Abychom se od Neposkvrněné učili oslavovat Pána za všechno, 
co v nás k naší spáse koná, a za všechny milosti, kterými nás stále 
obdarovává.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 
MILÍ RYTÍŘI 
NEPOSKVRNĚNÉ,

rodina je přirozenou základní jednot-
kou společnosti a má nárok na ochra-
nu ze strany společnosti a  státu, 
říká  Všeobecná deklarace lidských 
práv. Myslím si, že i Vám připadá tato 
věta zcela samozřejmou.

Avšak v posledních letech pozorujeme, 
že to, co bylo považováno za samozřej-
mé, je v  současnosti zpochybňováno. 
A tak jestliže naši rodiče nebo prarodi-
če považovali za samozřejmé, že rodinu 
mohou založit jen muž a žena, tak dnes 
jsou nám stále před oči kladeny vzory, 
které se nám snaží říct, že rodinu mo-
hou založit třeba dva muži nebo dvě 
ženy. Takové vzory už nerespektují při-
rozený řád stvoření, ale prosazují způ-
sob života očividně přirozenosti odpo-
rující. Tato tendence jde až tak daleko, 
že se nám začíná tvrdit, že výsostným 
právem a projevem svobody člověka je 
možnost zvolit si vlastní pohlaví. Toto 
právo prosazuje názorový proud ozna-
čovaný jako gender mainstreaming. 

Vývoj genderového smýšlení začíná být 
vážný a  nese s sebou nebezpečné dů-
sledky. Proto jsme se rozhodli toto číslo 
Immaculaty věnovat právě této proble-
matice. 

V  jednom článku máme uvedený citát: 
Člověk je silný tehdy, když ví, kým je, a po-
zitivně se s tím identifikuje. Jako křesťané 
víme, kým jsme: Jsme Bohem chtěné 
bytosti, které Bůh – náš Otec – z lásky 
stvořil ke svému obrazu a které nakonec 
chce zahrnout věčným štěstím. Naším 
posláním není volit si, zda chci být mu-
žem nebo ženou, ale své mužství či žen-
ství vděčně přijmout a rozvinout ke slávě 
Boha a k vlastní spáse.

  

br. Bohdan Heczko OFMConv
provinční asistent pro M. I.
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text: P. Patrick Greenough OFMConv | 
člen mezinárodního předsednictva M. I. 

„Skutečnost, že Bůh je Trojice, tvoří základ křesťan-
ské víry,“ učí sv. Bonaventura. Jak dobře však známe 
a chápeme Trojici? Do jaké míry je Nejsvětější Trojice 
součástí našeho každodenního života? Většina lidí si 
dokáže vytvořit vztah k Ježíši, který se stal člověkem 
a jehož život je podrobně popsán v evangeliích. Kým 
je však Bůh Otec? Máme si jej představovat jen jako 
starce s  dlouhým prošedivělým plnovousem, který 
sedí na  obláčku na  nebesích, odkud na  nás dohlíží? 
A kým je Duch Svatý? Je to jen holubice, která se vzná-
ší v povětří, či ohnivý plamen? Jak můžeme s těmito 
Osobami navázat vztah?

KÝM JE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE?
JÁ JSEM Otec. Napsal jsem píseň, která obsahuje 
jen jedno Slovo. Ta píseň je o stvoření. Je o modrém 
nebi a hloubce oceánů, o nebetyčných horách a roz-
kvétajících údolích, o  létajících ptácích a  pasoucích 
se zvířatech. Pak jsem napsal druhou sloku o  lidech. 
O Adamovi a Evě. O Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. 
O Mojžíšovi a o Vyvoleném národě. O Davidovi, pro-
rocích, o Marii a Josefovi. Nejlepší sloku jsem si však 
ponechal až nakonec. Sloku o Ježíši. Který zachraňuje 
a obnovuje. Který miluje a uzdravuje. Který umírá, ale 
nakonec vstane z mrtvých a žije navěky, aby celé stvo-
ření, včetně každého svého nejmenšího člena, mohlo 
najít cestu domů.

JÁ JSEM Syn. Zpívám Otcovu píseň. Je to jediná pí-
seň, kterou zpívám. JÁ JSEM jeho Slovo: ne napsané 
na list papíru, avšak slovo v těle a v krvi. Zpíval jsem 
píseň každému, kdo byl ochoten naslouchat. Nyní ji 
zpívám slepým a chromým; hříšníci a světci mou píseň 
zpívají také. Zpíval jsem ji všude. Zpíval jsem ji v jeslích 
a také na kříži. A budu ji zpívat  po celou věčnost.

JÁ JSEM Duch Svatý. JÁ JSEM melodie písně. Vytékám 
jako živý pramen z  úst všech, kdo píseň zpívají. Když ji 
zpívají, hořím jako oheň v jejich srdcích. Učím je o Slově 
a připomínám jim melodii, když ji zapomenou. Vyzývám 
je, aby píseň zpívali neustále. V dobrých i zlých časech.  

Autor písně, Zpěvák i  Píseň jsou spolu od věčnosti. 
Sjednoceni tak dokonale, že vždy, když myslíš na jed-
nu Osobu, myslíš na všechny Tři. Píseň byla napsána 
proto, aby ji mohl zpívat každý. Je pouze jedno Slovo 
a melodie má jen jednu notu. 

My všichni jsme pozváni, abychom se věčným chva-
lozpěvem připojili k cherubínům a serafínům, k andě-
lům i archandělům, k celým nebesům.

Blahoslavená Panna Maria nám může nejlépe vysvětlit, 
kdo je Nejsvětější Trojice a jak můžeme navázat vztah 
z každou Božskou Osobou, neboť ona s každou měla 
hluboký vztah víry a  lásky. Chvalozpěv „Magnificat“ 
vypovídá o  tom, jaký byl vztah Panny Marie k  Bohu 
Otci a  jak jej chápala. Otec je Pán (Lk 1,46) a spasitel 
(Lk 1,47), který na ni shlíží v jejím ponížení (Lk 1,48). Je 
mocný a činí veliké věci (Lk 1,49) a jeho jméno je sva-
té (Lk 1,49). Milosrdenství Otce trvá od věků na věky 
(Lk 1,55) a  shlíží na  své služebníky v  jejich ponížení 
(Lk 1,48). Z trůnů svrhl mocné a ponížené povýšil (Lk 
1,52). Hladové sytí dobrými věcmi a  bohaté posílá 
pryč s prázdnou (Lk 1,53). 

Vztah Panny Marie se Synem Božím je vztahem pravé 
matky, která počala Ježíše ve  svém lůně a  porodila jej 
ve stáji v Betlémě. Pečovala o něj a vychovávala ho v Na-
zaretě, dokud nedosáhl věku třiceti let a  nezačal svou 
službu. I  během Ježíšova působení mu byla Maria na-
blízku, například když jej požádala, aby učinil svůj první 
veřejný zázrak v Káni. Stála pod křížem, když umíral.

Vztah Panny Marie s Duchem Svatým je vztahem jeho 
Nevěsty, kterou zastínil, a z něhož počala Syna Božího 
(Lk 1,35). „Sjednocení Neposkvrněné a Ducha Svatého je 
tak nevyslovitelně dokonalé, že Duch Svatý působí pou-
ze prostřednictvím Neposkvrněné, své Nevěsty. Proto je 
Panna Maria prostřednicí všech milostí Ducha Svatého. 
A protože každá milost je darem Boha Otce skrze Syna 
v Duchu Svatém, lze z  toho vyvodit, že není žádná mi-
lost, kterou by Maria nevlastnila, která by ji nebyla dána, 
aby jí mohla svobodně disponovat“ (Kolbe, „Dopis otci 
Mikołajczykovi, 28. července 1935, Spisy č. 560). Sjed-
nocení Svatého Ducha bylo skutečné. Tak skutečné 
a  hluboké, že dalo život Vtělení. Duch Svatý přebývá 
v Neposkvrněné a dlí v její duši. Žije v duši Neposkvr-
něné, žije v bytí Neposkvrněné a činí ji plodnou. Duch 
Svatý žije v Marii, inspiruje ji, vede ji, posiluje ji, modlí 
se v ní a nikdy se nevzdálí od té, která je jeho nejmilo-
vanější Nevěstou. 

OTÁZKY Z OSOBNÍMU ZAMYŠLENÍ:
Jak mohu popsat svůj vztah s  Otcem, Synem a  Du-
chem Svatým? Kým je pro mě Otec? Kým Ježíš? Kým 
Duch Svatý?

Jaký je můj vztah ke každé z božských Osob, modlím 
se k nim? Jsou součástí mého každodenního života? 

O NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI
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KOLBEOVSKÉ DNY V POLSKU (Harmęże 9.-11.5.2014, obr. 1)
Nedaleko od Osvětimi se konal XII. ročník „Dni Kolbiańskich“, kterých 
jsme se poprvé účastnili i  s  některými z „českých rytířů“. Přidalo se 
k nám totiž několik členů MI z nedalekého Českého Těšína. Cílem Kol-
beovských dnů je nejenom poskytovat formaci členům Rytířstva Ne-
poskvrněné, ale také rozvíjet bratrská setkání mezi nimi. Během víkendu 
jsme si tak mohli vyslechnout řadu zajímavých přednášek významných 
odborníků, jak  teologů, tak laiků, kteří nám přiblížili téma nové evange-
lizace. Jako česká skupinka jsme se cítili v Polsku velmi dobře, protože se 
nám dostalo přátelského přijetí. Mohli jsme se setkat s  polskými členy 
Rytířstva Neposkvrněné, ale také s rytíři až ze vzdálené Brazílie, kteří se 
s  námi podělili o  zkušenost, jak Neposkvrněná skrze ně mocně působí 
v  Brazílii dnes. Když jsme je poslouchali, vnímali jsme,  že jejich dílo je 
rozvíjeno ve stejném duchu, jak to před válkou dělal sv. Maxmilián. Celý 
víkend byl naplněn duchovní atmosférou a přátelským sdílením. 

NÁRODNÍ POUŤ M. I. V BLATNICI  
POD SVATÝM ANTONÍNKEM (18. 5. 2014, obr. 2, 3)
V polovině května jsme Vás pozvali na Národní pouť Rytířstva Nepo-
skvrněné.  S těmi, které neodradilo deštivé a chladné počasí jsme spo-
lečně slavili mši svatou, kterou celebroval provinciál minoritského řádu, 
otec Bogdan Sikora. Po mši svaté jsme měli možnost vzájemně se po-
vzbudit na naší cestě odevzdání se Bohu, skrze Neposkvrněnou a také 
poinformovat o dění v M. I. Bylo velmi milé, že s mnohými z Vás jsme 
měli možnost se osobně setkat. Už dnes Vás zveme na pouť Rytířstva 
ke sv. Antonínkovi, která se bude konat za rok, a doufáme, že se setkáme 
i s těmi, kterým se doposud nepodařilo na tuto pouť doputovat.

POUŤ MÉDIÍ NA SVATÝ HOSTÝN (31. 5. 2014, obr. 4)
Letos jsme se poprvé vydali s naším časopisem Immaculata na pouť mé-
dií na Svatý Hostýn. Byli jsme moc rádi, že náš časopis patří mezi katolická 
média, která podporují rozvoj duchovního života u  věřících. Měli jsme 
zde také možnost pronést prostřednictvím Rádia Proglas zdravici všem 
našim čtenářům, stejně jako členům Rytířstva Neposkvrněné. Mezi pout-
níky jsme rozdali mnoho časopisů s přáním, aby jim přinesl povzbuze-
ní do jejich každodenní duchovní praxe.  Na této pouti nás doprovázel 
i bratr klerik Petr Macháček OFMConv, který  svým elánem a plným na-
sazením pomohl k šíření tiskového apoštolátu.

NÁVŠTĚVA NOVICIÁTU (Kalwaria Pacławska 13. 6. 2014, obr. 5)
V  polovině června se náš šéfredaktor bratr Bohdan vydal na  cestu 
do  Polska, aby navštívil našeho mladého rytíře novice Patrika Rygiela 
(na snímku první zprava), který nedávno oblékl minoritský hábit a nyní 
absolvuje noviciát v  polské Kalvárii Paclavské. Období noviciátu bude 
završeno prvními sliby, které bratr Patrik složí letos v říjnu. Už se těšíme, 
až se bratr Patrik vrátí do České republiky a bude moci při svém studiu 
pracovat na  rozvoji českého Rytířstva Neposkvrněné. Nyní Vás prosíme 
o modlitbu za něho, aby ho Duch Svatý vedl na jeho řeholní cestě. 
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LETEM M. I. SVĚTEM
aneb rytíři v akci

text: Jitka Navrátilová |  
koordinátorka M. I.
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První slovo, které člověk v Bibli říká, je jásot nad tou, 
kterou mu Bůh dal, aby nebyl sám: „Toto je konečně 
kost z mých kostí a tělo z mého těla!“ (Gn 2, 23). Prv
ní výpověď o  muži a  ženě je, že Bůh stvořil člověka 
jako muže a ženu, tedy že je chtěl. Existence člověka 
v mužském a ženském bytí není ani nehoda, ani ná
hoda, ani pouhý rozmar přírody, nýbrž nádherná myš
lenka Boha (srov. KKC 369).

V tomto jádru jsou obsaženy dvě pravdy: že muž i žena 
jsou stejné podstaty, a  tedy rovnocenní, oba jsou si 
rodem plně rovni a že jsou ve své různosti každý svým 
způsobem „dokonalým“ obrazem Boha. Je dob ré být 
mužem a  ženou, Bůh sám to chtěl: „Stvořil je jako 
muže a ženu“ (Gn 1,27). V židovské modlitební tradici 
děkuje muž každé ráno Bohu za to, že se narodil jako 
muž, a to samé ze své strany činí žena.

Muž a žena jsou stvořeni pro sebe navzájem. V sym
bolické řeči Bible to znamená, že člověku není pro
tějškem žádné zvíře, které by mu chybělo a bez kte
rého by byl sám (Gn 2,20). Víme, jak je smutné, když 
má nějaké domácí zvíře vyplnit lidskou samotu (srov. 
KKC 2418). Rovnocenným partnerem může být mu
žovi jen žena. Ale oba proto nejsou nedokonalé sou
části, které by bylo teprve třeba doplnit. Jsou samos
tatnými osobami, které mají být jeden pro druhého 
pomocí. Jejich vzájemnou přitažlivost nevysvětluje 
Bible tak jako řecký mýtus tím, že každý z nich se stal 
z trestu od bohů „polovinou“ člověka a že od té doby 
se obě poloviny zoufale hledají. Láska mezi mužem 
a ženou je darem samého Boha. Její krása, její oheň, 
její nezničitelná moc (srov. Pís 8,6), její věrnost a plod
nost jsou v Písmu svatém často užívané obrazy, mající 
vyjádřit vřelou lásku Boha k člověku (srov. KKC 796).

Jak ale dochází k  neustálému a  bolestně proží vanému 
nepořádku ve  vztazích muže a  ženy? „Ode dávna bylo 
jejich spojení ohrožováno nesvorností, vládychtivostí, 
nevěrností, žárlivostí a spory, jež mohou dojít až k nená
visti a rozchodu“ (KKC 1606). „Podle víry tento nepořádek, 
který s bolestí zjišťujeme, nevy plývá z přirozenosti muže 
nebo ženy, ani z  povahy je jich vztahů, nýbrž z  hříchu“ 
(KKC 1607). První trhlina ve vztahu s Bohem také zničila 
původní, Bohem chtě nou harmonii mezi mužem a  že
nou. Místo společen ství touha po vládě, místo důvěrné
ho kontaktu vzá jemné obviňování (srov. Gn 3,12.16). Muž 
a žena k sobě najdou cestu teprve tehdy, až když jejich 
lásku uzdraví od následků „dědičné viny“ Ježíšův kříž. 

MUŽ A ŽENA
 
text: Christopf Schönborn |  
Z knížky: Základy naší víry, KNA 1996
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NA CESTĚ
O hledání pravdy o sobě samém

text: P. ThDr. Jan Balík, Ph.D.

Člověk hledá pravdu o světě, ve kterém žije. Avšak 
nejpalčivější tázání je po smyslu sebe sama. Podle 
toho, jaké poznání má člověk sám o  sobě, jedná 
a nastavuje si své životní cíle. Nejhorší nemoc, kte-
rá může člověka postihnout, je rezignace na hledá-
ní pravdy a  následný život podle hesla: co je pří-
jemné, je dobré; co je užitečné, je i dovolené.

CELISTVÝ POHLED NA ČLOVĚKA
Hledat pravdu v  její celistvosti předpokládá ochotu 
slaďovat lidskou moudrost (přírodní vědy a  filozofii) 
se zjevením (Písmo svaté, víra církve). Ve své podstatě 
si nemůže lidský rozum (věda) a víra odporovat, ba na-
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opak. Jsou to dvě křídla, kterými „se lidský duch pozvedá 
k nazírání pravdy“ ([1], úvod). Celistvé poznání člověka 
je výsledkem setkání filozofie a teologie, osoby i společ-
nosti, dějin i současnosti, jednotlivých věd, umění i víry. 
Prioritou antropologie (vědy o člověku) je odhalení zá-
kladních, do člověka stvořitelem vdechnutých pravidel 
(přirozenost člověka) a objevení cíle člověka jako osoby 
(láska, věčnost). To pak následně umožní vymezit pravé 
místo člověka ve světě a odhalit prostor skutečné lidské 
svobody. Takto uvažoval sv. Tomáš Akvinský, který se 
snažil o  celistvý pohled. Takový pohled se podařil i  sv. 
Janu Pavlu II. v Teologii těla. Další knihou, která o člověku 
hovoří tímto celistvým způsobem, je Kompendium so-
ciální nauky církve.  

ZTRÁTA CELISTVOSTI  
V NOVODOBÝCH FILOZOFIÍCH
V  novověku se převládající filozofické myšlení přestalo 
dívat na celek a zahledělo se do jednotlivostí, které zača-
lo vnímat odtrženě od celku. Prostřednictvím přírodních 
věd se sice o sobě dovídáme neuvěřitelné množství infor-
mací, ale zároveň stále méně chápeme lidskou podstatu. 
Postupně došlo k  oddělení člověka od  Boha a  lidstvu 
začala chybět kritéria pro rozhodování, člověk sám začal 
rozhodovat o dobru a zlu. Na místo Boha vstoupily pouze 
lidské úsudky (např. v podobě většiny v parlamentu), kte-
ré jsou ve skutečnosti často jen momentálními náladami. 
Ztráta intuice, že každá lidská bytost má v sobě něco bož-
ského a je tajemstvím, vede k smutku a prázdnotě. 

Tento posun v myšlení stojí za slepými uličkami, které 
mají nejrůznější názvy. Ať jde o  nacismus, komunis-
mus, o konzumní styl života, všudypřítomný relativis-
mus či o genderové teorie. Dějiny totalitních režimů 
20. století jasně ukazují, že filozofické názory mají 
následky. Čím se vyznačuje myšlenka, která se stává 
ideologií směřující k totalitě? Tím, že nestrpí racionál-
ní kritiku, nedovolí, aby někdo napadl její nelogičnost, 
iracionálnost a rozporuplnost. Ideologie je charakteri-
zována právě tím, co v současnosti nese název politic-
ká korektnost1. Pokud se idejemi genderových teorií 
musí řídit rozhodování vlád a musí se jim učit ve ško-
lách, jedná se již o ideologii. Ve Francii o tom vědí své! 2

Genderová sexuální filozofie tvrdí, že pohlaví není při-
rozenou daností, kterou musí člověk přijmout a naplnit 
smyslem, nýbrž sociální rolí, kterou si člověk volí nezávisle 
na zvycích společnosti. Papež Benedikt XVI. o jejich nepři-
jatelnosti hovořil mimo jiné v prosinci 2012. Citoval při-
tom Gillese Bernheima, vrchního rabína Francie, který na-
psal, že atentát, kterému je vystavena autentická rodina, 
skládající se z otce, matky a dítěte, má své kořeny v pohle-
du na to, co ve skutečnosti znamená být člověkem. 

ČÍM SE VYZNAČUJE  
KATOLICKÁ ANTROPOLOGIE? 

 � Žasnutím nad krásou stvoření a  vznešeností člo-
věka. Často připomínané heslo: Krása spasí svět 
(Dostojevskij) je jiným vyjádřením nutnosti ukotvit 
člověka v Bohu. 

1 Jedná se o úsilí záměrným ovlivňováním jazyka odstranit 
některá tradiční označení nebo pojmy, které jsou svázány 
s nepříznivými konotacemi a stereotypy, a proto mohou být 
určitými lidmi vnímány jako urážlivé nebo mohou posilovat 
utlačovatele v nadřazených a diskriminujících postojích. Kritik 
politické korektnosti Anthony Browne ji definuje jako „ideolo-
gii, která klasifikuje určité skupiny lidí jako oběti, jež potřebují 
ochranu před kritikou, a jejíž příznivci věří, že jiný přístup nelze 
tolerovat“. Uvádí, že politická korektnost začínala jako reakce 
na převládající ideologii, ale postupně se v západním světě 
převládající ideologií sama stala. 
2 Viz článek IMMACULATA  4/2013, str. 19–21.

K ČLOVĚKU
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 � Je inspirována biblickou výpovědí.
 � Nachází svou plnost ve styku s Kristem, který „plně 
odhaluje člověka jemu samému a dává mu poznat 
vznešenost jeho povolání“ ([2], č. 22).

Z  tohoto důvodu můžeme tvrdit, že katolická církev 
je nejblíže lidskosti, že je pamětí lidstva a že její po-
hled na člověka je plný radosti a žasnutí. Kdo by mohl 
popřít, že svatí jsou krásní, realizovaní a radostní lidé!

Jaké další klíčové výpovědi o člověku církev vnímá? Bůh 
stvořil vše viditelné (hmotu, přírodu, vesmír) i neviditel-
né (duchové bytosti). Pak obojí spojil a stvořil člověka, 
který je jednotou těla a duše (KKC 327). Tehdy viděl, že 
je to velmi dobré (Gn 1,31). Člověka stvořil ke své podo-
bě, k podobě Trojice, společenství osob; stvořil ho jako 
muže a ženu (Gn 1,26-27). Z tohoto důvodu má člověk 
ve světě privilegované postavení. Je partnerem dialogu 
s Bohem a svou lidskou tělesností vnáší do viditelného 
světa neviditelné; jednota muže a ženy je nejintenzivněj-
ším zobrazením Trojice. Tělo člověka má schopnost vy-
jadřovat lásku, která se projevuje v sebedarování osoby 
osobě. Prostřednictvím těla muž a žena vnímají, že jsou 
stvořeni jeden pro druhého, aby vytvářeli jednotu. 

ZPRÁVA O HŘÍCHU A VYKOUPENÍ
Avšak k celistvé antropologii patří i zpráva o hříchu, kte-
rý je ze strany člověka negací svobody, odmítnutím Boží 
lásky a uzavřením se ve svém egoistickém já. Odpovědí 
na hřích jsou dějiny spásy a historie Božího milosrdenství, 
Boží lásky, která je větší než hřích a nevěrnost člověka. 

Hřích, který vstoupil do života člověka, způsobil cha-
os, zmatek, rozvrat, rozvod 
a to v mnoha rovinách:

 � Člověk x Bůh: místo vztahu se 
objevuje nedůvěra a strach.

 � Muž x žena: místo vzájemného darování přichází 
nadvláda a konflikt, zneužití druhého.

 � Rozum x touha: místo harmonie nastupuje žádosti-
vost a nesvoboda.

 � Člověk x stvoření: místo vzájemného respektu se 
objevuje těžká práce, bolestný porod a  vykořisťo-
vání země člověkem.

 � Tělo x duše: nemoc, smrt a zánik těla narušují krásu 
stvoření. 

V této perspektivě Kristus přichází, aby rozdělené spo-
jil, aby člověk mohl najít znovu cestu k harmonii. V síle 
Ježíše zmrtvýchvstalého je možné uskutečnit to, co 
je v  člověku od  chvíle stvoření zakódováno: povolá-
ní k  lásce. Znovu nastolovat harmonii lidské bytosti. 
Mimo jiné i proto je plné vítězství Krista spojeno opět 
se vzkříšením našeho těla. Spása se neodehrává mimo 
svět, avšak zároveň viditelný svět přesahuje.

POVOLÁNÍ K LÁSCE
Člověk má vznešené povolání, ke  kterému dostává 
od svého stvořitele podporu a pomoc: Zobrazovat ce-
lou svou bytostí a svými vztahy Boha Trojici. Být zvidi-
telněním Boží lásky. Vesmír i věčnost se jeví jako místo 
stvořené pro osobní společenství a pro vztahy, pro lás-
ku. Slovo láska přesně vyjadřuje to, co je v člověku za-
kódováno od stvoření. Proto je láska tak silná a okouz-
lující, proto po lásce každý (i nevěřící!) tak touží. 

Láska je ve své podstatě vztahem mezi osobami Troji-
ce. Pro nás lidi je výzvou a úkolem, ale též darem, který 
nám byl vložen „do srdce skrze Ducha Svatého, který 
nám byl dán“ (Řím 5,5). Základní povolání člověka je 
láska. Člověk svého naplnění, své skutečné seberea-
lizace a smysluplnosti života dosahuje tím, že žije lás-
kou. „Člověk může sám sebe plně nalézt jen v oprav-
dovém darování sebe samého“ ([2], č. 24).

Vidět člověka tímto způsobem je osvobozující, krásné 
a  okouzlující. Zároveň též odpovědné. Být člověkem 

na míru Boží je nelehký úkol. Avšak je zby-
tečné podlehnout slabosti a  malomysl-

nosti. Pro jeho naplnění niko-
mu nechybí Boží pomoc 
a  společenství církve. 

Vždyť „cestou církve je 
člověk“ ([2], č.14). 

Použita  
literatura:
[1] Jan Pevel II.: Fides 
et Ratio, ZVON, Praha 
1999.
[2] Gaudium et spes, pastorál-
ní konstituce 2. vatikánského 
koncilu o  církvi v  současném 
světě. (Dokumenty  II. vatikán-
ského koncilu. Kostelní Vydří, 
KNA, 2002.)
[3] Jan Pavel II.: Redemptor Hominis, 
ZVON, Praha 1996.
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JÁDREM DESATERA JE LÁSKA 
Novodobé filozofie odmítající Boha kladou veliký důraz na svobodu 
člověka. Ukazuje se však, že svoboda v jejich chápání postrádá pev-
ný bod, v němž by byla zakotvena, což nakonec vede spíše ke svévoli, 
která nerespektuje nejen Bohem zjevený mravní zákon – Desatero, 
ale ani přirozený mravní zákon vepsaný do lidské podstaty. Svatý otec 
František ve videoposelství během evangelizační akce „Láska dává 
tvému životu smysl“  (9. 6. 2013) vysvětloval, že Desatero není omeze-
ním svobody, ale spíše jejím prostorem a ukazatelem.

přeložil Milan Glaser, česká sekce Vatikánského rozhlasu

(...) Ptejme se nyní: Jaký smysl má 
Desatero pro nás? Co nám tato při-
kázání říkají v naší pohnuté a zma-
tené době, která jako by se chtěla 
obejít bez Boha?

1. Desatero přikázání je darem Bo-
žím. Slovo přikázání není v  módě. 
Dnešnímu člověku připomíná něco 
negativního, vůli někoho, kdo uklá-
dá omezení a  klade překážky ži-
votu. A dějiny – i ty nedávné – jsou 
bohužel poznamenané tyraniemi, 
ideologiemi a  logikami, které naři-
zovaly a utiskovaly, nehledaly dobro 
člověka, nýbrž moc, úspěch a  zisk. 
Desatero přikázání však pochází 
od  Boha, který nás stvořil z  lásky, 
od  Boha, který uzavřel s  lidstvem 
smlouvu, od Boha, který chce jenom 
dobro člověka. Dejme Bohu důvěru! 
Důvěřujme Mu! Desatero přikázání 
nám ukazuje cestu, kterou je třeba se 
vydat, a představuje jistý druh „etic-
kého kodexu“ výstavby společnosti, 
která je člověku na míru spravedlivá. 
Kolik jen je ve světě nerovností! Kolik 
hladu po chlebu i pravdě! Kolik mo-
rální a  materiální chudoby vyplývá 
z odmítání Boha a z dosazování idolů 
na Jeho místo! Nechme se vést těmi-
to deseti slovy, která osvěcují a orien-
tují toho, kdo hledá pokoj, spravedl-
nost a důstojnost.

2. Desatero přikázání ukazuje 
cestu svobody, která se naplňuje 
v zákonu Ducha vepsaného nikoli 
do kamenných desek, ale do srdce 
(srov. 2 Kor 3,3): tady je Desatero 
vepsáno! Je zásadní připomínat si, 
jak Bůh skrze Mojžíše dal Izraelské-

mu lidu Desatero. U Rudého moře 
zakusil tento lid velké vysvoboze-
ní; dotkl se rukama moci a věrnos-
ti Boha, Boha, který osvobozuje. 
Nyní tentýž Bůh na hoře Sinaj dává 
svému lidu i nám návod, jak zůstat 
svobodní, návod, který je vepsán 
do  srdce člověka jako všeobecný 
mravní zákon (srov. Ex 20,1-17; Dt 
5,1-22). Nesmíme vidět v Desateru 
meze svobody. Nikoli, tak to není. 
Musíme je vidět jako ukazatele 
svobody. Nejsou to meze, nýbrž 
ukazatelé svobody! Učí nás uni-
kat otroctví, do něhož nás uvrhují 
modly, které si sami vytváříme – 
zakusili jsme to v dějinách mnoho-
krát a zakoušíme to také dnes – učí 
nás otevírat se širší dimenzi, než 
je ta materiální, žít úctou k  lidem, 
přemáhat chtivost moci, majetnic-
tví, peněz, být poctiví a  upřímní 
ve  svých vztazích, opatrovat celé 
stvoření a sytit naši planetu vzne-
šenými, ušlechtilými a duchovními 
ideály. Následovat Desatero přiká-
zání znamená být věrní sami sobě, 

svojí nejautentičtější přirozenosti 
a kráčet k opravdové svobodě, kte-
ré učí Kristus v  blahoslavenstvích 
(srov. Mt 5,3-12.17; Lk 6,20-23).

3. Desatero přikázání je zákonem 
lásky. Mojžíš vystoupil na horu, aby 
přijal od  Boha desky Zákona. Ježíš 
jde opačnou cestou: Syn Boží se 
snižuje, sestupuje do  našeho lid-
ství, aby nám ukázal hluboký smysl 
těchto deseti slov: Miluj Pána ce-
lým svým srdcem, celou svou duší, 
celou svou silou a  svého bližního 
jako sám sebe (Lk 10,27). Nejhlub-
ším smyslem Desatera přikázání je 
přikázání Ježíše, který v  sobě nese 
všechna přikázání, přikázání Lásky. 
Proto říkám, že Desatero přikázání 
je Přikázáním Lásky. Jádrem Desa-
tera je Láska, která přichází od Boha 
a  dává smysl životu, Láska, která 
nám umožňuje žít nikoli jako otroci, 
nýbrž jako pravé děti, Láska, která 
oživuje všechny vztahy: k  Bohu, 
k nám samým – na což často zapo-
mínáme – a ke druhým. Pravou svo-
bodou není následování vlastního 
egoismu, našich slepých vášní, ný-
brž Láska a volba toho, co je dobré 
v  každé situaci. Desatero přikázání 
není chvalozpěvem na  odpírání, 
nýbrž na přitakání; je přisvědčením 
Bohu, Lásce, a  poněvadž přitaká-
vám Lásce, odpírám nelásce. Toto 
odepření je důsledkem přitakání, 
které přichází od Boha a umožňuje 
nám milovat. 
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Jádrem Desatera je 
Láska, která přichází 
od Boha a dává 
smysl životu, láska, 
která nám umožňuje 
žít nikoli jako otroci, 
nýbrž jako pravé 
děti, láska, která 
oživuje všechny 
vztahy.
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Pojem „gender“ pochází od Johna Moneye z USA. Byl to psychiatr, jenž působil v Baltimore na Univerzitě 
Johna Hopkinse. Tento lékař v jedné své práci r. 1955 poprvé použil termínu „gender“ tak, jak je dnes chá-
pán zastánci této ideologie. 

Slovo „gender“ znamenalo v  an-
gličtině původně „pohlaví“ – a  to 
buď ženské, nebo mužské, anebo 
se používal k  určení mluvnického 
rodu. Money však význam tohoto 
výrazu předefinoval a zformuloval 
„gender“ jako nikoli biologické, ale 
„kulturní“ pohlaví, závislé na  vý-
chově a  prostředí. Člověk není 
mužem nebo ženou proto, že má 
tomu odpovídající biologické zna-
ky, ale proto, poněvadž výchova 
a  prostředí mu vštípily představu, 
že je buď mužem, anebo ženou. 
Money také tvrdil, že prý dítě 
do 2. roku života nemá biologicky 
stabilizovanou pohlavní identitu, 
proto ji prý může svobodně měnit.

O 10 let později se mohl sám pře-
svědčit o omylu své teorie. Stalo se 
to r. 1965 v kanadském Winnipegu. 
Rodičům Reimerovým se narodi-
la dvojčata, chlapci Bruce a  Brian. 
Kvůli zdravotním komplikacím se 
oba museli podrobit v  7 měsících 
laserové operaci, při níž Bruceovi 
byl spálen penis. Šokovaní rodiče 
se obrátili na dr. Moneye, jehož ná-
zory znali. Ten jim poradil „změnit“ 
chlapce na dívku. Tak Bruce dostal 
po  příslušných chirurgických zá-
krocích ženské jméno Brenda. 

Když dítě trochu povyrostlo, rodi-
če je začali oblékat jako holčičku 
a  nutili hrát si s  panenkami. Chla-
pec však nepřijímal svoji vnucenou 
ženskou identitu. Money proto 
uplatnil druhou část svých pokusů. 
Oběma dětem nařídil svlékat se 
do naha, porovnávat své pohlavní 

orgány a konfrontovat je se snímky 
dospělých žen a mužů. Potom jim 
přikazoval vzájemně se dotýkat 
na genitáliích, aby prý poznali roz-
díly svého pohlaví.

Výsledkem však bylo, že Bruce-
-Brenda ani poté nepřijal svoji 
ženskou identitu a  ve  věku 14 let 
pohrozil sebevraždou. Byl proto 
svěřen do  péče jinému lékaři. Ten 
zařídil jeho chirurgické „přeopero-
vání“ opět na chlapce. Doslat nové 
jméno David. Dosáhl dospělosti 
a oženil se. Experimentování s jeho 
pohlavní identitou v  dětství mu 
však způsobilo taková traumata, že 
v r. 2004 spáchal sebevraždu. Jeho 
bratr Brian udělal totéž o  necelé 
dva roky dříve, také v  důsledku 
depresí z experimentů dr. Moneye 
v dětství. 

Moneyova teorie, že lze muže 
převychovat na ženu a naopak, 
i  když se na  konkrétním případu 
sourozenců Reimerových ukázala 
jako zcela mylná a nebezpečná, se 
přesto stala součástí požadavků 
dnešní WHO (Světová organizace 
pro zdraví). Jde zejména o  údajné 
právo na „změnu“ pohlaví s odmít-
nutím své biologické identifikace, 
a právo na ranou sexuální výchovu 
již v předškolním věku. Zajímavé ale 
je, že Money v oficiální historii gen-
derové ideologie jakoby náhle pře-
stal existovat. Přestože Money byl 
prvním, kdo s teorií genderu přišel, 
v genderových propagandistických 
příručkách se udává, že tvůrcem to-
hoto pojetí je Roger Stoller. 

Proč se najednou mlčí o Moneyo-
vi? Je to přece něco podobného, 
jako kdyby bolševici náhle přesta-
li mluvit o  Leninovi a „Auroře“. Je 
snad příčinou právě jeho nezda-
řený experiment se sourozenci 
Reimerovými? Nejspíš ano. Gende-
risté se nechtějí přiznávat k někte-
rým ideologickým kořenům svého 
hnutí. Opomíjejí např. Friedricha 
Engelse, který sice nebyl gende-
ristou, nicméně právě od  něho 
pochází typický genderistický po-
žadavek vzájemného boje obou 
pohlaví, identického s  třídním 
bojem1. Engels pokládal hetero-
sexuální a monogamní manželství 
za typický příklad útisku a vykořis-
ťování a vyzýval k jeho zničení, což 
je vlastním cílem také současného 
genderismu. Z  taktických důvodů 
se však genderisté dnes k  Engel-
sovi nehlásí, aby nebyli dáváni 
do jedné řady s komunisty. 

Jaká je hlavní teze genderistů? 
Tvrdí, že neexistuje biologická 
pohlavnost, pouze kulturní, která 
je produktem výchovy, sociálního 
prostředí, politických a  právních 
faktorů a  dalších jevů. Právě ony 
prý rozhodují o  pohlavní identitě 
člověka, nikoli biologické pohlav-
ní znaky, které údajně nejsou až 
tak důležité. Kulturní pohlavnost 
může být předmětem volby, člo-
věk může být k ní vychován, může 

1 Friedrich Engels, Der Ursprung der 
Familie, des Privateigentums und des 
Staats, in: Karl Marx / Friedrich Engels-
Werke. (Karl) Dietz-Verlag, Berlin. Sv. XXI, 
1962, str. 68.
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NEBO HOLČIČKA?
text: P. prof. Dr. Paweł Bortkiewicz | Egzorcysta 3/2014,  volný a zkrácený překl.   -ram- 
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si ji též sám definovat bez ohledu 
na biologické určení. 

Toto je typický starověký mani-
chejský blud: tělo je totálně oddě-
lené od ducha, a proto člověk má 
mít možnost svého tělesného se-
beurčení. Cílem je tzv. androgynita, 
tj. úplné zbavení člověka pohlav-
ních znaků. V pracích genderistů je 
obsažena vize člověka zcela zbave-
ného pohlavních rozdílů – a v tom 
má prý spočívat rovnost. Simone 
de Beauvoirová, milenka známého 
existencialistického filozofa Jeana 
Paula Sartrea a  jedna ze zaklada-
telek radikálního feminismu, jenž 
byl předchůdcem současného 
genderismu, řekla, že nikdo se ne-
rodí jako žena, ale ženou se stává 
v  důsledku výchovy a  kulturního 
prostředí. Konečně je zde ještě vliv 
neomarxismu a  tzv. Frankfurtské 
školy, jež předložila projekt ne už 

třídního boje, ale boje s  kulturou 
a s kulturními pojmy.

Genderisté hodně mluví o  rovnos-
ti. Je katolická církev opravdu proti 
rovnosti? Známá věta hned na prv-
ních stránkách Geneze říká, že „Bůh 
stvořil člověka jako muže a  ženu“. 
Papež Jan Pavel II. v dopise sekretáři 
IV. Světové konference o  úloze žen 
ve společnosti v Pekingu napsal, že 
rovnost neznamená totožnost. Cír-
kev silně zdůrazňuje rovnost muže 
a  ženy, ale zároveň mluví o  rozdílu 
jejich pohlavní identity. Jiná je iden-
tita ženy spojená s  její biologickou 
přirozeností a psychickými reakcemi 
na okolní svět, a  jiná identita muže 
ve spojení s jeho biologickou struk-
turou. Tyto rozdíly nelze ignorovat. 

Nebezpečné je, že nauky genderis-
mu jsou zaváděny do škol. Rodiče 
mají nejen právo, ale i  povinnost 
protestovat proti takovým progra-
mům. Nejdůležitější je ale pozitivní 
působení, to znamená ukazovat 
dětem doma krásu a sílu autentic-
kého manželství a autentické rodi-
ny. Nenechme si namluvit, že svět 
„homo“ je barevným světem. Tak 
tomu není. Dávejme svým dětem 
praktický příklad toho, že mono-
gamní manželství je institucí krás-
nou, trvalou a důstojnou. 
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Církev silně 
zdůrazňuje rovnost 
muže a ženy, ale 
zároveň mluví 
o rozdílu jejich 
pohlavní identity.

Doktor John William Money, americký psycholog a sexuolog, průkopník gender ideologie. Zavedl 
do psychologie v roce 1955 termín gender ve významu souladu mezi pohlavní rolí a pohlavní iden-
titou. Roku 1975 publikoval jako úspěšný případ John/Joan – jednalo se o řešení případu chlapce, 
který nehodou při obřízce v roce 1966 přišel o penis, jeho převychováním v dívku (ženu). V roce 
1997 byl obviněn ze zatajování fatálního neúspěchu tohoto pokusu (podle cs.wikipedie.org).

Bruce/Brenda/David Reimer. Jeden 
z jednovaječných dvojčat, kterému brzy 
po narození byl při operativní nápravě 
fimózy obřízkou elektrickým přístrojem 
spálen celý penis. Jeho rodiče s ním 
navštívili psychologa Johna Moneyho, jehož 
názory znali z televizní diskuse, a ten přišel 
s řešením, v jehož rámci bylo pohlaví dítěte 
operativně (r. 1967) a hormonálně změněno 
na ženské a dítě dostalo jméno Brenda. 
V roce 1975 byla kazuistika publikována 
jako úspěšná pod názvem případ John/Joan. 
Přestože chlapci byla tato událost zatajena 
a byl považován za dívku, choval se jako 
chlapec a pokusy socializovat jej jako dívku 
selhaly, což bylo veřejně odhaleno až v roce 
1997. Od 7 let odmítal Reimer Moneyho 
navštěvovat a ve 14 letech vyhrožoval 
sebevraždou, bude-li nucen jej navštívit, 
což vedlo k tomu, že mu rodiče po dohodě 
s Moneym prozradili pravý důvod návštěv. 
Bezprostředně poté, když se dozvěděl 
o své minulosti, ukončil hormonální léčbu 
a přihlásil se k mužské pohlavní identitě 
a v 15 letech podstoupil ve čtyřech krocích 
operativní změnu pohlaví zpět k mužskému 
a zvolil si jméno David. Později si vzal ženu, 
která měla děti z předchozího manžel-
ství. Ke konci života ztratil práci, selhal 
ve finančních investicích a truchlil nad svým 
bratrem-dvojčetem Brianem (který zemřel 
v roce 2003 na předávkování antidepresivy), 
a poté, co mu jeho žena sdělila svůj záměr 
se od něj odloučit, spáchal v roce 2004 sebe-
vraždu. Experiment John/Joan tedy skončil 
dvojnásobnou smrtí. Reimerovi rodiče pro-
hlásili, že jsou přesvědčeni o odpovědnosti 
Moneyho léčby za smrt obou jejich synů. 
Případ John/Joan byl dlouhou dobu pre-
zentován jako důkaz bezpečné chirurgické 
změny pohlaví. (podle cs.wikipedie.org).
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Začátkem dubna 2014 navštívila Českou republiku so-
cioložka Gabriele Kuby, aby během několika veřejných 
prezentací propagovala svou novou knihu „Globální 
sexuální revoluce – ztráta svobody ve jménu svo-
body“, která byla nedávno přeložena do češtiny a kte-
rou vydalo Kartuziánské vydavatelství. Při svém pobytu 
Brně se mi naskytla šance udělat s  paní Kuby (* 1944) 
rozhovor o její knize a o tom, jak jí perspektiva pohledu 
katolíka pomáhá chápat jeden z  nejdůležitějších pro-
blémů současné doby – pokračující sexuální revoluci, 
která vede nejen ke změnám soukromého životního sty-
lu, ale i k novému právnímu chápání sexuality a rodiny. 
Paní Kuby varuje, že globální trend „genderového main-
streamingu“ ohrožuje základní chápání samotné lidské 
podstaty, což má katastrofální následky pro děti, rodiny 
a společnost jako celek. 

Mohla byste pro naše čtenáře 
shrnout hlavní tvrzení své nové 
knihy?

Po  své konverzi ke  katolické víře 
a s ohledem na své dosavadní zku-
šenosti se studiem sociologie a zá-
jmu o politický a společenský vývoj 
jsem začala zjišťovat, že sexualita 
je zásadním problémem dnešní 
doby. Žijeme v  době, ve  které se 
sexuální normy kompletně pře-
vracejí, což je v  lidských dějinách 
ojedinělé. Žádná společnost něco 
takového neučinila. Žádná společ-
nost nikdy neprohlašovala: „Proží-
vejte svůj sexuální pud, jakkoliv se 
vám zachce.“ Ovšem přesně tohle 
naše společnost dělá. Myslím, že 
problém sexuality je zásadním 
útokem na  důstojnost lidské by-
tosti a  na  společnost jako celek. 
Jestliže totiž společnost upustí 
od  morálky obecně, a  zvláště pak 
v oblasti sexuality, zřítí se do anar-
chie a chaosu, a to může vést k na-
stolení nového totalitního režimu 
ze strany státu. 

Hlavním tématem Vaší knihy je 
„gender mainstreaming“. Může-
te našim čtenářům vysvětlit, co 

gender mainstreaming zname-
ná a proč je nebezpečný?

Pojem „gender“ byl původně ter-
mínem gramatickým, který se po-
užíval pro rozlišení mluvnického 
rodu určitého slova. Teprve poz-
ději byl využit pro účely politické 
agendy. Následně toto slovo obje-
vili radikální feministé a použili jej 
k vytvoření nové ideologie. Žasnu 
nad strategickou prozíravostí, nad 
znalostí toho, že k prosazení nové 
myšlenky potřebujete pojem, 
a  tímto pojmem se stalo slovo 
„gender“. Gender nyní tedy zna-
mená, že existuje „sociální pohla-
ví“, které se může lišit od  pohlaví 
biologického. Vyskytují se samo-
zřejmě kulturní a  historické rozdí-
ly ve  způsobech, jak lidé prožívají 
své mužství a  ženství. Feministic-
ká teorie ovšem tvrdí, že existuje 
sociální konstrukce pohlaví, které 
může být odlišné – skutečně, ne-
musí být shodné s vaším pohlavím 
biologickým. Pokud se vzdáme své 
identity muže či ženy, a tvrdíme, že 
žádná taková identita neexistuje, 
pak se samozřejmě celý sexuální 
řád zhroutí, a každý může mít sex 
s každým – což není jen teoretické, 

ale i praktické tvrzení tohoto hnutí: 
nejsou dvě pohlaví, nebo dva gen-
dery (sociální pohlaví); genderů je 
mnoho, jako například: heterose-
xuální muži a  ženy, homosexuá-
lové, bisexuálové, transsexuálové, 
transgenderoví lidé, intersexuálo-
vé a „queer“ lidé, přičemž pojem 
„queer“ („nezvyklý“) se používá 
pro jakoukoliv sexuální odchylku 
od heterosexuality.

Genderová teorie říká, že naše 
sexuální orientace je hlavním kri-
tériem pro naši identitu. Zásadní 
hodnotou, která toto podporuje, 
je svoboda. Naše extrémně indi-
vidualizovaná společnost tvrdí, 
že máme svobodu volby svého 
pohlaví, ať již mužského či žen-
ského, a  že máme svobodu volby 
své sexuální orientace. Společnost 
nesmí pouze tolerovat, ale má po-
zitivně přijímat jakýkoliv typ se-
xuální orientace. Ve skutečnosti je 
však heterosexualita přirozenou 
formou naší lidské existence a více 
než 97 procent populace na  této 
zemi je heterosexuální a homose-
xualitu instinktivně odmítá. Lidé, 
kteří po  celém světě prosazují 
genderovou agendu, samozřejmě 

MY ČEKALI SVOBODU...
Rozhovor s Gabriele Kuby

otázky: Benjamin J. Vail, Ph.D. | překlad Milan Růžička
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musí začínat u  malých dětí a  učit 
je, že všechny typy sexuální orien-
tace jsou rovnocenné. 

Celá tato problematika se „prodá-
vá“, jak bych tak řekla, pod heslem 
„více práv pro ženy“. Jestliže někdo 
o  této problematice slyšel, pak 
má obvykle představu, že gender 
mainstreaming se týká více práv 
pro ženy. Pokud však přestaneme 
rozlišovat mezi muži a ženami, jaký 
má pak smysl bojovat za  práva 
žen? V tom je vnitřní rozpor. 

Po 150 letech feminismu – což bylo 
důležité a potřebné sociální hnutí, 
neboť ženy neměly stejná práva 
– se hnutí radikalizovalo a  dnes 
v  západní společnosti zažíváme 
zápas žen o  nadvládu nad muži. 
Muži jsou diskriminováni a  zne-
výhodňováni. Například v  němec-
kém vzdělávacím systému se lépe 
prosazují dívky, zatímco chlapci 
stále častěji propadají záchytnou 
sítí. Ženy jsou privilegovány při 
získávání zaměstnání na  základě 
kvót a zvýhodňovány při rozvodo-
vých řízeních. Za tím vším stojí 
neustálé stížnosti femi-
nistických organizací, 
které tvrdí, že muži 
jsou v  podstatě 
agresivní sexuální 
násilníci, zatímco 
ženy přestavují 
oběti. 

Proč jste se 
rozhodla ne-
chat svou knihu 
přeložit z  němčiny 
do  východoevrop-
ských jazyků, jako napří-
klad do slovenštiny, maďarštiny, 
chorvatštiny a  polštiny, a  dala 
jim přednost před angličtinou 
a dalšími západoevropskými ja-
zyky? 

Nebylo to mé rozhodnutí, zkrátka 
se to stalo. A  nic zvláštního jsem 
pro to neudělala. Dveře se otevře-
ly samy od sebe. Čeština je pátým 
jazykem, do  kterého byla kniha 

přeložena. Tento rok bude vydána 
také v  rumunštině. Nyní se kniha 
překládá do angličtiny, ovšem stá-
le ještě hledáme vydavatele. Z mé 
strany v  tom nebyla žádná strate-
gie. Vše, co jsem udělala, bylo, že 
jsem seděla u  stolu a  snažila se 
napsat pravdu; za  překlady knihy 
a pozváními k přednáškám v mno-
ha zemích nestojí mé snažení. 

Propagace Vaší knihy Vás při-
vádí do mnoha zemí, poznáváte 
různé kultury v Evropě. Pozoru-
jete nějaké rozdíly mezi gende-
rovou situací v  západní Evropě 
a v postkomunistických zemích?

Rozhodně je zde rozdíl. Východo-
evropské země ochránil komuni-
stický totalitní režim před kulturní 
revolucí na  západě v  roce 1968. 

V komunistických zemích se prak-
tikovaly a  stále praktikují potraty 
ve  velkém měřítku, avšak nepro-
běhla tu sexuální revoluce. Nedo-
šlo k  přímému útoku na  rodinu 
prostřednictvím sexuální revoluce 
a  radikálního feminismu. Na  rodi-
nu útočil komunismus, ovšem ne 
do takové hloubky, jak to dnes činí 
sexuální revoluce.

Když v  roce 1989 padla Berlínská 
zeď, všichni jsme měli naději, že 
přichází svoboda a  nová éra bez 
ideologií. Zatímco jsme se však 
radovali z  této naděje, připravo-
valy mocné síly další krok globál-
ní sexuální revoluce. Neptejte se 
mě na to, kdo tyto síly jsou, ale já 
vidím, že tato revoluce se uskuteč-
ňuje v globálním měřítku, s jasným 
záměrem zničit princip rodiny. De-
strukce rodiny vede k  vykořenění 
každé jednotlivé lidské bytosti. 
Stáváme se atomizovanými lidský-
mi bytostmi, které mohou být k če-
mukoliv zmanipulovány.

Rozvíjí se nový totalitarismus, a to 
pod rouškou svobody. 

Nyní si však výcho-
doevropské země 

začínají tento 
trend uvědo-

movat a  má 
kniha, jak 
se zdá, po-
máhá lidem, 
aby procitli. 

V  těchto ze-
mích destruk-

ce ještě nezašla 
tak daleko a  lidé 

mají motivaci jí čelit. 
Mou velkou nadějí je, že 

východoevropské země se 
stanou ohniskem odporu v Ev-

ropské unii. A vnímám znamení, že 
se tak již děje.

Je pravda, že přinejmenším v ně-
kterých částech Evropy je dnes 
možné, aby muž zašel na  míst-
ní úřad, oznámil změnu svého 
pohlaví a dostal nový občanský 
průkaz s údajem, že je žena?

Když v roce 1989 
padla Berlínská zeď, 
všichni jsme měli 
naději, že přichází 
svoboda a nová 
éra bez ideologií. 
Zatímco jsme se 
však radovali z této 
naděje, připravovaly 
mocné síly další krok 
globální sexuální 
revoluce.
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V Německu na tom pracuje levice 
spolu se Stranou zelených. Podle 
jejich návrhu by v  pasu nemělo 
být uvedeno, zda jste muž či žena. 
V každém případě o to usilují. Po-
kud je nějaká spolková země, kde 
se něco podobného 
děje, to nevím. Vývoj 
však jde bezpochyby 
tímto směrem. V  mé 
zemi se v parlamentu 
objevila legislativní 
iniciativa požadující 
odstranění kategorie 
pohlaví z  občanské-
ho průkazu. 

Co by to znamenalo pro 
společnost? Jaké by byly ná-
sledky?

Základní myšlenkou těchto iniciativ 
je, že vrcholným projevem „svobo-
dy“ je možnost „zvolit si“, zda jsem 
muž či žena. To je šílenost! Pravda je, 
že takový zmatek vede k onemocně-
ní osobnosti. Pokud se neztotožňu-
jete se svým pohlavím jako muž či 
žena – takové situaci se říká transse-
xualita – je tento stav oficiálně uzná-
ván za  psychologickou poruchu. 
Z  kriminologického hlediska bude 
značně obtížné identifikovat osoby, 
pokud budete moci měnit pohlaví 
mezi mužem a ženou.  

Idea změny našeho pohlaví boří 
představu o tom, co znamená být 
člověkem. Je to největší vzpoura 
proti podmínkám lidské existence, 
jakou si dovedete představit. Lidi 

činí nemocnými, vykořeněnými. 
Nevědí, kým jsou. Ztrácíme své ko-
řeny ve víře, národě a rodině, a nyní 
je dokonce veden útok na identitu 
člověka jako muže a ženy, přičemž 
se hovoří o nové vizi lidstva. Co se 

z  nás stane? Masa se-
xualizovaných kon-

zumentů, které 
bude možné 
k  čemukoliv 
zmanipulovat. 
Zároveň se 
globálně zvět-
šuje propast 

mezi bohatými 
a chudými, takže 

se bohatství a  moc 
koncentruje u  men-

šiny, a  zároveň masy lidí 
nemají žádné kořeny. To je 

evidentně cílem programu gende-
rového mainstreamingu.

Existuje tedy elita, která využívá 
zmatků v pohlavní identitě jako 
jeden ze svých nástrojů k mani-
pulaci mas?

Pouze pozoruji, co vidím: strategii 
Spojených národů, Evropské unie 
a  levicových vlád, které se snaží 
prosazovat politiku deregulace 
sexuálních norem, čímž dochází 
ke zničení základů rodiny.

Pokud se budete dále ptát na  to, 
kdo jsou lidé, kteří to chtějí, kdo 
z  toho profituje, cui bono, pak se 
samozřejmě dostanete k  takzva-
ným konspiračním teoriím. Já jsem 

se jimi vlastně nezabývala, protože 
nám to ve  skutečnosti nepomůže 
v  tom, co můžeme dělat tam, kde 
žijeme. Pokud budu schopna iden-
tifikovat, řekněme, sto rodin, které 
kontrolují bohatství této planety – 
k čemu nám to pomůže? Nemohu 
podniknout nic proti Rockefelle-
rům, Bill Gatesovi, Georgi Sorosovi 
nebo Warren Buffetovi. Víme, že 
financují agendu LGBT (záležitosti 
leseb, gayů, bisexuálů a transgende-
rových lidí – pozn. překl.) a potratový 
průmysl, avšak na  tuto úroveň ne-
máme vliv. 

Nejsme však bezmocní. Co zmo-
hou, když se lidé proti jejich agen-
dě vzbouří, když rodiče řeknou, 
že si nepřejí sexualizaci svých dětí 
ve  školách? Ve  Francii začali rodiče 
stávkovat a  neposílají své děti jed-
nou měsíčně do školy, protože si ne-
přejí genderovou výchovu. Co mo-
hou elity proti takové reakci dělat?

Je mnoho iniciativ a mnoho probu-
zených lidí, mnoho velmi dobrých 
křesťanů, kteří vnímají znamení 
času. Slyší hlas zvonů a pracují pro-
ti genderovému mainstreamingu. 
V mnoha zemích rostou hnutí od-
poru. Tak, a pro tohle se nasazuji. 

Jaký máte cíl? Co chcete dosáh-
nout a jaká je Vaše motivace?

Osobně je mou největší životní 
motivací pravda. Dodávala mi sílu 
při dlouhém hledání a  nakonec 
mě v  pozdní fázi života přivedla 

GENDEROVÉ ABSURDNOSTI 

Manželům Eunice a Owenovi Johnsovým bylo odňa-
to oprávnění vzít si děti do pěstounské péče, protože 
jako křesťané odmítali prezentovat homosexuální ži-
votní styl jako něco pozitivního a trvali na tom, že bu-
dou děti brát na  nedělní bohoslužbu. Soud rozhodl, 
že ochrana před dis kriminací na  základě sexuální 
orientace má přednost před ochranou před diskrimi-
nací na základě náboženského pře svědčení. Odvolání 
k Nejvyššímu soudu bylo neúspěšné.
(Observatory on Intolerance and Discrimination against Chris-
tian in Europe, Shadow Report on Intolerance and Discrimina-
tion against Christian in Europe 2005–2011, zkratka IAC)

Polská ministryně pro rovnost Elżbieta Radziszewska 
byla pro svůj „homofobní výrok“ v  jisté talkshow 
po  mediál ní kampani vyloučena z  poroty Novinářské 
ceny EU Spo lečně proti diskriminaci (Together against 
Discrimination). Řekla, že katolické školy musí mít právo 
odmítnout aktiv ního homosexuála jako učitele, protože 
by to mohlo vést ke konfliktům s principy školy. 
(IAC, heslo: Radziszewska)

Pastor Ake Green byl v roce 2004 ve Švédsku odsou-
zen na měsíc vězení, protože v kázání hovořil o tom, 
že Písmo odsuzuje praktikování homosexuality.
(IAC, heslo: Ake Green) 
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ke katolické víře. V roce 1973 jsem 
silně zažila dotek Boha. V té době 
jsem již měla za  sebou dvacet let 
hledání v  ezoterice, psychologii 
a kde ještě. Vše vedlo k životní kri-
zi, při níž se mi rozpadlo manžel-
ství. Když jsem byla sama se svými 
třemi dospívajícími dětmi, zasta-
vil se u  mých dveří soused a  řekl: 
„Modli se!“ A  já se začala modlit, 
a z ničeho nic bylo jasné, že vstou-
pím do katolické církve. A  to bylo 
v době, kdy jsem měla hodně dů-
vodů katolickou církev odmítat. 

Dnes jsem se setkala s  brněn-
ským biskupem, který mi sdělil, 
že mé materiály může využít. To 
mi udělalo radost. Nebylo mým 
záměrem: „Jak mohu napsat něco 
užitečného pro biskupy?“ Jen jsem 
musela říkat pravdu a nyní se s tím 
něco děje. Dostalo se mi úžasné 
příležitosti navštívit emeritního 
papeže Benedikta, který mi řekl, 
že sexuální výchova není jen vy-
mýváním mozků, ale i „vymýváním 
duší“. Jestliže jsou děti sexualizo-
vány, ničí to jejich pocit studu, je-
jich vztahy s rodiči, vztahy obecně 
s  autoritami, a  ničí to jejich vztah 
s  Bohem. Říkají nám, že gender 
mainstreaming je o „toleranci“, ale 
v  realitě je o  úsilí změnit nás jako 
lidské bytosti.  

Síly, které popisujete, jako na-
příklad vzdělávací systém a také 
konzumní kulturu a  politiku, 
jsou velmi mocné; chci se zeptat, 
jak vidíte budoucnost? Jste opti-

mistka, či pesimistka, co se týká 
boje proti těmto silám? Jakým 
se podle Vás v dnešní době ubí-
ráme směrem?

Nejsem ani optimistka, ani pesi-
mistka; doufám, že jsem realistka. 
Chci vidět realitu takovou, 
jaká je. Vidím, že ony 
síly jsou velmi moc-
né, mají k  dispozi-
ci peníze a  moc, 
a  každý den do-
sahují vítězství, 
která mě šokují. 
Na  druhé straně 
se nyní v  mnoha 
zemích akumuluje 
odpor. V Chorvatsku 
proběhlo referendum 
ohledně ústavní definice 
manželství jako svazku mezi 
jedním mužem a jednou ženou. 
Referendum bylo úspěšné, a  to 
navzdory vlivu mainstreamových 
médií a  socialistické vlády. V  Ma-
ďarsku mají křesťanskou ústavu 
a vláda Viktora Orbána byla právě 
znovuzvolena – dvoutřetinovou 
většinou. Kdykoliv se objeví od-
por, Evropská unie se velmi rozčílí 
a  hrozí: „Proti tomuto použijeme 
svou moc! Je to nedemokratické 
a  proti našim hodnotám!“ Jejich 
hodnotou je „manželství“ stejných 
pohlaví a  sexuální výchova dětí 
„bez jakýchkoliv tabu“.

Nedávno se v Paříží a ve Francii ob-
jevilo mohutné hnutí s názvem „Ma-
nif pour tous“ (Demonstrace pro 

všechny). Minulý rok vyšlo do  ulic 
přes milion lidí – mezi nimi i 20 ti-
síc starostů, aby protestovali proti 
homosexuálnímu „manželství“ pro-
pagovanému hnutím „Svatba pro 
všechny“. Zákon, který legalizuje 
homosexuální „manželství“, byl sice 

schválen, ovšem 
mnoho lidí se pro-
budilo. Navíc se 
nezdá, že by vláda 

prezidenta Fran-
çoise Hollanda 
byla příliš stabilní. 

Odpor roste i v Ně-
mecku. Máme 

nové hnutí proti 
vzdělávacímu plánu 

ve spolkové zemi Báden-
sko-Württembersko, kde se 

k moci nedávno dostala zeleno-
-červená koalice. Tento vzdělávací 
plán požaduje, aby ve školách všech 
stupňů a při výuce všech předmětů 
probíhala tzv. LGBTTIQ výchova, 
přičemž LGBTTIQ jsou zkratky slov 
lesby, gayové, bisexuálové, tran-
sgender lidé, transsexuálové, inter-
sexuálové a „queer“ (nezvyklí) lidé. 
Je to šílené!

Při zavedení tohoto plánu by celý 
systém vzdělávání zahrnoval se-
xuální agendu. Jeden z  učitelů 
(a zároveň rodič) si však řekl: „Dob-
ře, proti tomuto systému sepíšeme 
petici.“ Jeden člověk! Petici pode-
psalo 200 tisíc lidí, což bylo pro 
všechny velkým překvapením. Sku-
piny, které propagují gender main-

Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci 
a  rov né příležitosti Vladimír Špidla prohlásil v  listo-
padu 2009, že z  antidiskriminačních zákonů ve  věci 
„sexuální orientace“ nesmí existovat absolutně žádná 
výjimka, a to ani z důvodů náboženství a svědomí. 
(IAC, heslo: Špidla)

Britského křesťanského lékaře dr.  Hanse-Christiana 
Raaba propustili v  únoru 2011 ze státní protidrogo-
vé poradny na  nátlak homosexuálních organizací, 
protože konstatoval souvislost mezi homosexuálním 
způsobem života, uží váním drog a zneužíváním dětí. 
V jedné odborné zprávě napsal: „Ačkoli většina homo-
sexuálů nejsou pedofilové, je mezi pedofily nadprů-

měrně velký podíl homosexuálů a hnutí homosexuálů 
se překrývá s hnutím za akceptování pedofilie.“ Tím-
to svým vyjádřením se jen shoduje s  doku mentem 
svého zaměstnavatele, Ministerstva vnitra, v  němž 
se konstatuje, že „20–33 % případů zneužití dětí je 
homose xuální povahy“.
(IAC, heslo: Raabe)

Tiskopis přihlášky na vysoké školy na Slovensku od 
roku 2014 již neobsahuje označení rodičů jako „otec“ 
a „matka“, ale jen bezpohlavní „rodič“ a „rodič“.
(www.portalvs.sk/files/files/prihlaska2.stupen.pdf)
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streaming, byly velmi pobouřeny. 
Tvrdily, že takový postup je proti 
demokracii. Ovšem právě petice je 
dokonalým demokratickým nástro-
jem. Naše demonstrace probíhají 
ve Stuttgartu a účastní se jich větší 
počet organizací, tak uvidíme, jak 
se situace bude dále vyvíjet.

Odpor je také na  úrovni Evropské 
unie. Zpočátku byly záležitosti 
genderového mainstreamingu Ev-
ropskou unií uzákoňovány lehce, 
bez žádného odporu. Avšak nyní 
již tento odpor existuje.

Příkladem je nedávné zamítnutí 
dokumentu s  názvem Estrela re-
port. Socialistická členka Evrop-
ského Parlamentu Edite Estrela 
předložila Evropskému parlamen-
tu návrh, který požaduje sexuální 
výchovu „bez jakýchkoliv tabu“ 
a  omezení výhrady ve  svědomí 
zdravotnických pracovníků, tak-
že musí být ochotni podílet se 
na provádění potratů. Tato agenda 
byla zamítnuta rozdílem pouhých 
sedmi hlasů. Během tohoto boje 
se mobilizovalo množství lidí a  to 
ukazuje, že agenda genderového 
mainstreamingu se stává vratkou. 

Veřejná debata o  genderovém 
mainstreamingu se zaštiťuje 
pojmy lidských práv, svobody, 
tolerance a  diskriminace. Obec-
ná nálepka pro lidi podobné 
Vám, kterou používají média 
a  aktivisté, zní „homofob“ či 
„fundamentalista“. Jak se mo-
hou katolíci vyhnout tomu, aby 
byli označováni jako bigotní či 
homofobní?

Dávají nám různé nálepky. Říkají nám 
„homofobové“ a  dokonce „transfo-
bové“. V Německu je nejhorší nálep-
kou označení „pravičák“. A pokud vás 
označí jako „pravicového radikála“, 
jste úplně vyloučen z diskuse. Toto je 
v Německu stigma číslo jedna. 

Naproti tomu můžete být „levičák“. 
Ptám se lidí, proč je „levice“ v  po-
řádku. Není jednoduché to vysvět-

lit, protože pod levicovou ideolo-
gií a  terorem zemřely miliony lidí. 
Proč se tyto oběti nepočítají? Proč 
je tomu tak, že jako „levičák“ jste 
při veřejných debatách akcepto-
ván, zatímco sebemenší náznak 
pravicového smýšlení znamená 
vaše vyloučení?

Existuje i  další nálepka – „homo-
hater“ (člověk, který nenávidí ho-
mosexuály – pozn. překl.). V  Ka-
nadě, Jižní Africe, Dánsku, Velké 
Británii a v některých státech USA 
mají zákony proti odpůrcům ho-
mosexuality. Pokud řekněte něco, 
co LGBT lobby nechce slyšet – jako 
například „Jaké jsou příčiny ho-
mosexuality?“ nebo „Jaká s  sebou 
nese homosexualita rizika?“ či 
„Existuje terapie pro homosexu-
alitu?“, jste „homofobní“. Navíc se 
používá i nový pojem „transfobní“. 
Takže nyní ani nesmíte říkat, že si 
například nepřejete, aby vaše děti 
vyučoval transsexuál. Může být 
ještě něco šílenějšího?

Pojem „homofobie“ je zajímavý. 
V  sedmdesátých letech 20. století 
jej vytvořil americký psychoanalytik 
Weinberg. Podle jeho teorie každý 
člověk, který je proti homosexuali-
tě, odmítá své vlastní homosexuální 
sklony, což je příčinou jeho homofo-
bie. Tento pojem fakticky znamená, 
že každý, kdo se staví proti homose-
xualitě, má neurotický strach. Jsme 
to tedy my, kdo potřebuje psychiat-
ra! Věci se převrací vzhůru nohama. 
V knize Izaiáš se praví: „Běda těm, kdo 
říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vy-
dávají tmu za světlo a světlo za tmu.“ 
Žijeme v době, kdy se to děje. 

Nemůžeme se před tímto obviňo-
váním chránit. Myslím, že je pouze 
jedna cesta, jak se s  tím vyrovnat: 
žít v  souladu se svým svědomím. 
Jako křesťanka nemohu nenávidět. 
Kdybych někoho nenáviděla, oddě-
lila bych se od Boha a ztratila bych 
své křesťanství. Já tedy nejsem ta, 
kdo nenávidí. Kdyby zde vedle mě 
seděl homosexuální člověk, mlu-
vila bych s ním stejně jako mluvím 

s  vámi. Ale nenechala bych si pro 
sebe, co si myslím. Řekla bych mu: 
„Můžete si vybrat a žít tento život-
ní styl, ovšem já vztahu, který máte 
s mužem, nebudu říkat manželství. 
Budu protestovat, pokud začnete 
adoptovat děti, protože každé dítě 
má právo na  otce a  matku. Lidé, 
kteří nemohou mít (zplodit) děti, 
nemají na dítě právo.“

Ježíš říká: „Buďte obezřetní jako hadi 
a  bezelstní jako holubice.“ Musíme 
být obezřetní a cvičit se v prosebné 
modlitbě za  vedení Duchem sva-
tým. Je čas promluvit nebo čas ml-
čet? Každý z nás se musí rozhodovat 
podle svého místa v životě.

Vyučuji sociologii na  státní 
univerzitě v  Brně. Při jednom 
z  mých kurzů nedávno napsal 
jeden student esej o genderové 
teorii. Uvedl, že gender je sociál-
ní konstrukce, která naprosto 
nesouvisí s fyzickou realitou. Co 
byste tomuto mladému muži od-
pověděla?

Zadala bych mu písemnou práci 
na  téma neuro-psychologického 
výzkumu, který ukazuje, že mužský 
a ženský mozek se velmi liší: na pou-
hé fyzické úrovni, na  hormonální 
úrovni i ve způsobu, jak fungují. Tyto 
rozdíly jsou zde proto, aby z nás uči-
nily dobré otce a dobré matky. Žen-
ský mozek funguje tak, že výsledkem 
je větší empatie, více emocí a vytvá-
ření sociálních kontaktů a  vztahů. 
Muži mají větší skon k agresivitě, do-
sahování úspěchu, hierarchii a řádu. 
Takového chceme mít otce a  tako-
vou chceme mít matku.  

Mám v Americe kolegyni, univer-
zitní profesorku sexuologie, která 
tvrdí, že mezi muži a ženami není 
větší rozdíl než mezi Severní a Již-
ní Dakotou – což jsou dva souse-
dící, velmi si podobné státy. Chce 
minimalizovat nebo dokonce po-
pírat sexuální rozdíly.

Proč bychom se měli nechat tím-
to typem myšlení klamat? Vy jste 
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muž a já jsem žena, a oba víme, že 
jsme odlišní. Jsme zásadně odlišní. 
Nechci, aby takové šílené teorie 
získaly převahu. Sdílíme své lidství, 
samozřejmě. Jsme lidské bytosti 
a  máme lidskou důstojnost. Ale 
mezi námi existují zřejmé rozdíly, 
které nám umožňují žít život odliš-
nými způsoby. Co mě šokuje, je ta-
kový zásadní zmatek u  věcí, které 
může každý člověk poznat.

Víte, je jednoduché přesvědčit 
lidi, aby usilovali o  vytvoření bez-
třídní společnosti, jako v komunis - 
mu – vytvořit ve vaší mysli takovou 
utopickou vizi. „Ano, my vytvoříme 
spravedlivou společnost!“ Viděli 
jsme, že to nefunguje, ale doká-
žeme pochopit, že lidé na  takový 
způsob myšlení naletí. Je možné 
pochopit, že se lidé nechají pod-
vést ideologiemi, které tvrdí: „My 
jsme ti nejsilnější, ta nejúžasnější 
rasa na  této planetě!“ Ale je neu-
věřitelné, že lidé uvěří teorii – gen-

derovému mainstreamingu, která 
tvrdí, že nejsme muži a ženami.

Zní to, jako bychom dnes žili 
v době velkých změn, kdy zásad-
ně důležitá je víra. Musíme bojo-
vat za to, co je správné.

Ano, přesně tak. I kdybychom ne-
dosáhli úspěchu během svého ži-
vota, přesto jsme své životy nasa-
dili v zápase za správnou věc. Nám 
křesťanům nikdo nemůže vzít naši 
naději, a tato naděje je v Ježíši Kris-
tu. Věříme, že On se vrátí. Dokud 
budeme skutečně zakotveni v této 
naději, naše kořeny jsou v  pravdě 
a ve věčnosti a nic nás nemůže zni-
čit. Můžeme zemřít, to je pravda, 
ale víme, že poslední vítězství patří 
nám. A  z  této naděje musí vychá-
zet naše úsilí. 

V rozhovoru v roce 1990 s názvem 
„Smrt a vzkříšení“ Joseph Ratzinger 
řekl, že nejprve přichází ukřižování, 

umučení, po kterém následuje Bílá 
sobota – čas naprostého ticha. 
Učedníci jdou do Emauz a jsou tak 
zaslepeni, že dokonce nepoznají, 
že Bůh kráčí vedle nich. Není to po-
dobné i v dnešní době, kdy máme 
strach, že Bůh mlčí? Jako učedníci 
v loďce – přišla bouře a oni si myslí, 
že přijdou o život, že se jejich loď 
potopí. A  Ježíš spí. „Proč se o  nás 
nestaráš?“ volají. Ježíš je kárá a říká 
jim: „Ach, vy malověrní!“ 

Bůh nás vyzývá, abychom měli 
silnou víru. Myslím si, že je to jedi-
ná cesta, po  které lze projít touto 
dobou. Musí růst náš živý vztah 
s  Ježíšem Kristem. Silná víra bude 
loďkou, která nás převeze těmito 
časy a dá nám energii pracovat, při-
jímat oběti, ať budou jakkoliv velké. 
Na základě Ježíšových slov si o tom 
nemůžeme dělat žádné iluze. Mů-
žeme se pouze modlit, aby z milosti 
Boží jsme byli dostatečně silní. 

Kultury vystupují 
na jeviště dějin 
tehdy, když 
možnost sexuálního 
uspokojování 
pudů podstatně 
omezují, a z jeviště 
dějin odcházejí 
tehdy, když nechají 
sexualitu poklesnout 
na zvířecí úroveň 
nespoutaného 
uspokojování.  
Toto pravidlo platí 
bez výjimky.
J. D. Unwin

(Sex and Culture, Oxford University 
Press 1934 in: Gabriele Kuby, Globální 
sexuální revoluce, Kartuziánské nakla-
datelství 2014)
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Gabriele Kuby je německou socioložkou a  spisovatelkou. Nedávno 
navštívila naši vlast a vykonala sérii přednášek na téma současného 
nebezpečí genderové ideologie, kterou nadnárodní lobby protlačují 
do legislativy všech států světa. Součástí toho jsou zákony povolující 
potraty, plození dětí ve zkumavce, homosexuální sňatky s možností 
adopce dětí a promiskuitní sexuální výchova na školách, jež je de fac-
to výchovou ke smilstvu. Paní Kuby napsala o tom knihu pod názvem 
„Globální sexuální revoluce“, jež byla ing. Alenou Povolnou přelože-
na do češtiny a vydána letos v Kartuziánském nakladatelství.

Snad nejvíce výmluvný je podtitulek 
této knihy: Ztráta svobody ve jménu 
svobody. Všechny světové revoluce 
totiž propukly „ve  jménu svobo-
dy“. Jejich následkem ale nakonec 
vždycky byla ztráta svobody a  to-
talita. To se stalo takřka zákonitostí 
světových dějin. Velká francouzská 
revoluce, bolševická v Rusku a nacis-
tická v Německu proběhly ve jménu 
ušlechtilých ideálů „svobody“ a lepší 
budoucnosti. Výsledkem byla na-
konec ve  všech případech totalitní 
diktatura a nespočetné zástupy po-
vražděných nevinných obětí.

Paní Kuby přesvědčivě dokazuje, 
že současná tzv. sexuální revoluce, 
jež probíhá ve  většině zemí světa, 
skončí úplně stejným způsobem. 
Již nyní vidíme jasné příznaky toho. 
Parlamenty zemí, jež se hrdě hlásí 
k  demokracii a  lidským právům, 
legalizují homosexuální sňatky 
s  možností adopce dětí těmito 
páry. Jakýkoliv odpor proti tomu 
je a  bude trestně postihován jako 
útok proti „svobodě“ a „lidským prá-
vům“ menšiny obyvatelstva (ten-
tokrát sexuální). Úředníci, kteří ne-
chtějí z  důvodu svědomí sezdávat 
homosexuální páry, nebo kazatelé, 
již citují biblické výroky proti so-
domskému hříchu, končí jako tzv. 
„homofobové“ před soudem.

Katolické adopční agentury ve Velké 
Británii musely ukončit svoji činnost, 

protože nauka Církve nedovoluje 
poskytovat děti homosexuálním 
párům. V Německu a v dalších ze-
mích se octli před soudem rodiče 
jen proto, že si nechtěli nechat zne-
mravnit děti tzv. sexuální výchovou, 
která nabádá k sexuálně motivova-
ným hrátkám děti již od batolecího 
věku. Kniha k  tomu cituje hrůzné 
detaily z dokumentů OSN, Světové 
zdravotnické organizace a  Evrop-

ské unie, které takovou formaci dětí 
přímo vyžadují jako jejich údajné 
„právo“. Dozvídáme se, že dítě již 
od 12 let by mělo mít „nárok“ na he-
tero- nebo homosexuální život 
apod. Odmítnutí a  nesouhlas jsou 
nepřípustné a  mají být tvrdě tres-
tány. Nejhorší ale je legální vraždění 
nenarozených dětí, které probíhá 
už několik desetiletí a  stálo lidstvo 
do dnešního dne již přes miliardu ži-
votů. Čím dál více „demokratických“ 
států trestá protest proti tomu, tře-
bas i jen modlitbu před potratovou 
klinikou, pokutou nebo dokonce 
vězením, jak dokazují případy z Ka-
nady (Mary Wagnerová - viz Imma-
culata č.132. str. 26) nebo z USA.

Autorka knihy seznamuje čtenáře 
s  tím, jak postupně a  nenápadně 
bylo toto zákonodárství celosvětově 
připravováno. Na počátku ještě Vše-
obecná deklarace lidských práv OSN 
potvrdila monogamní manželství 
jednoho muže a jedné ženy jakožto 
závaznou normu, již je třeba hájit, 
nicméně další dokumenty postupně 
taktikou „malých krůčků“ od  toho 
upouštěly, až nakonec homose-
xuální svazky se staly rovnocennými 
s  řádným manželstvím ve  jménu 
„lidských práv“. A již se začínají ozý-
vat s týmiž nároky pedofilové, tran-

KNIHA, KTERÁ VARUJE
Recenze knihy „Globální sexuální revoluce –  
Ztráta svobody ve jménu svobody“
text: Radomír Malý

Autorka ve své knize 
ukazuje, že masivní 
útok, jemuž jsme 
dnes vystavení, není 
náhodou ani módou, 
ale je součástí 
globálního plánu, 
světové strategie, 
která chce zásadním 
způsobem změnit 
člověka a společnost. 
Odhaluje pravdu 
o ideologii 
genderu, stejně 
jako Kolakowski 
a Solženicyn 
odhalili pravdu 
o komunismu.

Dr. Dariusz Oko
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ssexuálové aj. Významným negativ-
ním zlomem se stal rok 1968, kdy 
proběhla v  západních metropolích 
studentská tzv. sexuální revoluce, 
inspirovaná německými neomarxis-
tickými mysliteli Adornem, Horkhei-
merem a  dalšími. Západoevropští 
a  severoameričtí neomarxisté na-
vázali na  Sovětský svaz éry Lenina 
a  Trockého, který jako první stát 
na světě legalizoval umělý potrat.

Paní Kuby poukazuje též na zkuše-
nost historie, že vždycky, když ně-
jaká civilizace propadla sexuálním 
neřestem, ať už polygamii, promis-
kuitě, sodomii či jiným, vždycky to 
s  ní špatně dopadlo. Zanikla, a  to 
s  velkou hanbou, nebyla schopna 
se bránit před náporem jiných ci-
vilizací. Není žádný racionální dů-
vod, proč by naše civilizace měla 
v tomto být výjimkou. 

Mylně by se ale někdo domníval, 
že kniha vyvolává pesimistické ná-
lady. Závěr je jednoznačně optimi-
stický, i  když s  podmínkou. Závisí 

to na tom, jestli katolíci – a katolic-
ká nauka je jediným dostatečně sil-
ným argumentem proti této nové 
revoluci – budou schopni vytrvat, 
to znamená řídit se ve svém živo-
tě Božím přikázáním a klást těmto 
projevům v  tom prostředí, kam je 
Pán postavil, náležitý odpor. Pokud 
si takto budou počínat, o  ostatní 
se už postará Bůh, jenž je vítězem 
nad všemi národy, světovými or-
ganizacemi a  ideologiemi. Kniha 
Gabriele Kuby „Globální sexuální 
revoluce“ by proto neměla chybět 
v žádné katolické domácnosti.

A úplně na závěr stojí za to ocitovat 
z  její knihy: „… (Člověk) potřebuje 
stabilitu, pozitivní stabilitu. Ta je ži-
vena mnoha faktory: přijetím vlast-
ní existence, zakořeněním ve vlastní 
rodině, úctou vůči rodičům a před-
kům, dobrem, které se člověku 
předává z  generace na  generaci 
a  nazývá se tradicí, láskou k  vlasti, 
ke své zemi a její specifické kultuře, 
pozitivním vědomím vlastní hodno-
ty, která vzniká tehdy, když člověk 

dá své talenty a schopnosti do slu-
žeb blaha celé společnosti, radostí 
z pokroků vlastních dětí a – v nepo-
slední řadě – zkušeností, že mě Bůh 
miluje. Kořeny nábožensky založe-
ného člověka sahají až za pozemský 
život a  dávají mu identitu, kterou 
nemohou otřást světské útoky. Mi-
liony mučedníků tuto skutečnost 
potvrdily vlastní krví…“ (str. 377). „Je 
nejvyšší čas prolomit spirálu mlče-
ní. Čím déle budeme vyčkávat, tím 
vyšší cenu budeme muset zaplatit. 
Můžeme přece něco změnit! Existují 
tisíce iniciativ bojujících za  důstoj-
nost člověka. Stojí za  to angažovat 
se ve  prospěch duchovní a  mravní 
obnovy, která se bude opírat o naše 
evropské dědictví jako o pravý zdroj 
svobody jednotlivce i  svobody 
politické. Triumfy zla jsou vždy jen 
předstupněm pro konečné vítězství 
dobra…“ (str. 384). 

Recenzovaná kniha:
Kuby, Gabriele: Globální sexuální revo-
luce – ztráta svobody ve jménu svobody. 
Kartuziánské nakladatelství, 2014. 

Paní Gabriele Kuby předává svou knihu Svatému otci Benediktu XVI. (31. 12. 2012).
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Walt Heyer byl malý chlapec vyrůstající ve čtyřicátých letech 20. století 
v Kalifornii, který se zajímal o kovboje, auta a elektrické kytary, když 
jednoho dne jeho babičku napadlo, že Walt chce být dívkou. 
S naivní představou pro něj ušila fialové průsvitné večerní 
šatičky, které si oblékal, když za ní přicházel na návštěvu. 

Podle Walta nošení těch fialových 
šatů v něm spustilo něco, co jej při-
vedlo na  třicet pět let trvající cestu 
vedoucí temným údolím „utrpení, 
deziluzí, lítosti a smutku“. Jeho zma-
tek ohledně pohlavní identity jej do-
vedl k alkoholismu, závislosti na dro-
gách a k pokusu o sebevraždu. 

Situace dospěla tak daleko, že 
se Walt podrobil vaginoplastice 
– operativní změně pohlaví, aby 
vypadal jako žena. Tohoto svého 
kroku později hluboce litoval. Nyní 
radí všem jedincům, kteří prožíva-
jí zmatky ohledně svého pohlaví, 
aby se takové operaci zdaleka vy-
hnuli. „Bůh mě stvořil jako muže, 
takového, jaký jsem byl, a  žádný 
skalpel to nemohl nikdy změnit,“ 
svěřil se Walt portálu LifeSiteNews.
com v nedávném rozhovoru.

STYDĚL JSEM SE ZA TO,  
ŽE JSEM MUŽ
Walt ve  své knize „Trading my 
Sorrows“ (Odevzdal jsem své trá-
pení) z  roku 2006 vypráví, že ony 
fialové šatičky byly prvním z mno-
ha ovlivňujících faktorů, které způ-
sobily, že se styděl za své mužství. 
Sexuální obtěžování ze strany jeho 
strýce vedlo k tomu, že Walt začal 
odmítat své genitálie. 

Otec jej vychovával velmi tvrdě, 
až to hraničilo s fyzickým týráním, 
což v  synovi vyvolávalo pocit, že 
není schopen být takovým chlap-
cem, jakého si otec přeje. Walt si 
vzpomíná, že pro své rodiče ne-
byl nikdy dost dobrý, nikdy nebyl 
schopen se jim zavděčit a nikdy se 
mu nedostalo přijetí, po  kterém 

tolik toužil. „Zoufale 
jsem potřeboval slyšet 
od  rodičů slova uznání 
za  to, co se mi dařilo, 
potřeboval jsem najít 
místo, kde bych se mohl 
svobodně vyjádřit, rozvíjet své ta-
lenty a dělat něco, co by mě bavi-
lo,“ vypráví Walt ve své knize. 

Malý chlapec, kterému chyběla se-
beúcta, začal pohrdat sám sebou 
a  svým tělem. Walt začal hledat 
útěchu v  tajném oblékání se jako 
dívka. To se stalo jeho úkrytem, 
ve němž se cítil v bezpečí před bo-
lestivými konflikty a tresty ze stra-
ny svých rodičů.

DESPOTICKÁ ŽENA 
V HLAVĚ
Během dospívání Walt zjišťoval, že 
dívka v  jeho hlavě se stává stále 
silnější a  vyžaduje více jeho času. 
Přestože se Waltovi líbila silná auta 
a  chodil s  atraktivními dívkami 
z  gymnázia, nemohl se za  žádnou 
cenu zbavit nutkavé touhy stát se že-
nou. Po gymnáziu se Walt přestěho-
val od rodičů do vlastního bytu, aby 
si v soukromí mohl vychutnávat pře-
vlékání za ženu. Přestože v té době již 
nashromáždil značné množství žen-
ských šatů a doplňků, za svůj skrýva-
ný zvyk se stále hluboce styděl. 

Walt se nakonec oženil, zbohatl 
a navenek žil „americký sen“. Avšak 
jak Walt sám říká, žil tři odlišné ži-
voty – život úspěšného, notoricky 
pijícího obchodníka, život doko-
nalého milujícího otce a  manžela 
a  život rozvráceného transvestity. 
Byl to život člověka, který ve svém 

nitru zažíval roztříštěnost a  zkla-
mání. Nakonec se vše v jeho životě 
začalo rozpadat. 

Aby unesl svůj stav, začal ještě více 
pít, což však jen zvýšilo jeho touhu 
stát se ženou. V zoufalém očekává-
ní okamžiků úlevy v  životě, který 
mu připadal jako rozbouřené moře 
plné bolesti a problémů, Walt do-
voloval dívce uvnitř své hlavy, aby 
se projevovala stále více a více.

Nakonec Wall upnul své naděje 
k  chirurgické změně pohlaví, kte-
rá měla jeho duševní bolest trvale 
odstranit. 

PLASTICKÁ OPERACE
Nejprve přišla na  řadu plastic-
ká operace – implantace velkých 
prsou. Poté následoval zákrok, 
kterého Walt lituje nejvíce, totiž 
operativní změna jeho mužských 
pohlavních orgánů tak, aby připo-
mínal pohlavní orgány ženy. 

Walt doufal, že zákrok mu přinese 
úlevu od „vysilujícího psychického 
utrpení“ a  že okamžitě a  natrvalo 
ukončí vnitřní konflikt, který ho 
sužoval od dětství. Ke svému zdě-
šení však zjistil, že změna pohla-

CESTA K MUŽSTVÍ
Příběh bývalého transsexuála

text: Peter Baklinski, LifeSiteNews.com | překlad Milan Růžička

Walter Heyer. Ve svých 42 letech se nechal 
přeoperovat na ženu a 8 let žil jako Laura Jensen 
než se opět vrátil ke svému bilogickému pohlaví. 

Říká, že změna pohlaví je totální podvod.
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ví a  vzhledu nepřinesla kýženou 
změnu psychickou. 

Po  chirurgickém zákroku se mysl 
Walta proměnila v bojiště protiře-
čících si myšlenek a  tužeb, které 
popisuje jako „protivné, znervóz-
ňující, depresivní, disharmonické, 
pokřivené a nevyzpytatelné“. 

S  každým novým dnem bylo Wal-
tovi zřejmější, že udělal „obrov-
skou chybu“. Ve snaze otupit svou 
emocionální bolest Walt stále více 
propadal závislosti na kokainu a al-
koholu, což opět jen prohloubilo 
jeho utrpení, deprese a osamělost.

Walt pochopil, že amputace jej 
z  muže na  ženu nepřeměnila. 
Zjistil, že operace byla „totální 
podvod“. Zůstala mu jediná mož- 
nost – žít život jako falešná žena, 
jako „pokrytec“. 

POKUS O SEBEVRAŽDU
V  tomto stavu se dotkl úplného 
dna. Operace zničila Waltovi iden-
titu, rodinu, sociální vazby i kariéru. 
Zdálo se mu, že nezbývá nic jiného 
než zemřít. Walt, který přijal jméno 
Laura Jensen, se pokusil vrhnout 
ze střechy budovy, byl však zasta-
ven jedním kolemjdoucím. 

Zlomený „transsexuál“, bez do-
mova a  na  mizině, málem skončil 
na  ulici. Naštěstí se jej ujal „dobrý 
Samaritán“, který mu poskytl místo 
na spaní ve své garáži. Tento nový 
přítel povzbudil Walta, aby začal 
chodit na  schůzky Anonymních 
alkoholiků. Tam Walt pochopil, že 
potřebuje začít žít z  „vyšší moci“, 
aby vybředl z potíží, do kterých se 
vlastní vinou dostal. 

Walt si postupně stále více uvědo-
moval, že je skutečně muž, ovšem 
muž ukrytý v „ženském přestrojení“. 

„Chápal jsem, že se nalézám na okra-
ji společnosti, že žiji život vyděděnce, 
zdeformovaný svými vlastními 
rozhodnutími. Alkohol, drogy 
a  operace mě učinily zcela 

neužitečným. Jako muž, kterým mě 
Bůh stvořil, jsem totálně selhal. 

CESTA VEN  
Z ÚDOLÍ TEMNOT
Díky pomoci nových přátel – křes-
ťanů začal Walt cestu za  uzdrave-
ním a objevením své pravé mužské 
identity. Pochopil, že klíčem k  ví-
tězství v  bitvě, která zuřila v  jeho 
nitru, je vyhýbání se alkoholu. 
Jeho mantrou se stala věta: „Zů-
staň střízlivý – ať se děje cokoliv – 
zůstaň střízlivý.“ Vzdal se alkoholu 
a  obrátil se k  nově nalezenému 
zdroji síly – k Ježíši Kristu. 

Walt vypráví, že jednou, při mod-
litbě s křesťanským psychologem, 
prožil duchovní setkání s  Pánem, 
který byl oděný do bílého šatu, při-
blížil se k němu se vztaženýma ru-
kama, objal ho a řekl: „Se mnou jsi 
nyní navždy v bezpečí.“ To byl oka-
mžik, kdy Walt poznal, že v  Ježíši 
najde uzdravení a  pokoj, po  kte-
rém tak hluboce toužil. 

V  rozhovoru, který poskytl portálu 
LifeSiteNews, řekl, že lidé, kteří mají 
potíže se svou identitou muže 
či ženy a  domnívají se, 
že chirurgická změna 
pohlaví je řešením, 
„by měli navštívit 
psychologa nebo 
psychiatra, na-

stoupit terapii a  zjistit kořeny způ-
sobující tuto touhu, neboť existují 
příčiny psychologického či psychiat-
rického charakteru, které mohou být 
nevyřešené a je třeba je rozkrýt – ať 
již to bylo sexuální zneužívání, psy-
chické týrání či napodobování pře-
vzatých vzorů.“

„Odhalování zasutých problémů 
může trvat i  rok. Teprve až se po-
daří dostat je na světlo, může daný 
člověk dospět k pochopení vlastní-
ho pohlaví, takže je začne přijímat 
a bude chtít žít s tou pohlavní iden-
titou, kterou dostal/-a od Boha.“

Walt, nyní starý pán, je přesvědčen, 
že kdyby se mohl vrátit v čase a říci 
několik slov sám sobě jako mladí-
kovi, řekl by tomu mladému muži, 
aby se vyhnul chirurgické změně 
pohlaví, aby hledal příčinu, která 
touhu po operaci způsobila. 

Walt věří, že jeho příběh je svědec-
tvím o síle naděje, o tom, že člověk 
nesmí nikdy nad nikým zlomit hůl, 
bez ohledu na to, kolikrát ten člo-
věk padne či kolik zvratů a slepých 
uliček se objeví na  cestě za  jeho 
uzdravením. Nejdůležitější je, říká 
Walt, nikdy „nepodceňovat uzdra-
vující sílu modlitby 
a  lásky, kterou 
Pán štědře 
nabízí.“ 
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Člověk je silný tehdy, 
když ví, kým je, 
a pozitivně se s tím 
identifikuje – to 
se označuje jako 
identita: To jsem já, 
a to, co jsem, je dobré.

Gabriele Kuby 
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První novodobé africké svaté ka-
nonizoval 18. 10. 1964 papež Pa-
vel  VI. na  II. vatikánském koncilu. 
Byli jimi Karel Lwanga a  devate-
náct jeho druhů, kteří zemřeli mu-
čednickou smrtí v  Ugandě, resp. 
tehdejším království Bugandy.

První křesťanští misionáři zavíta-
li do  této země v  roce 1877. Šlo 
o  anglikány. Dva roky nato je ná-
sledovali misionáři katoličtí, kteří 
si vbrzku získali přízeň královského 
dvora. Netrvalo dlouho a  pokřtili 
tisíce domorodců.

O křesťanství se živě zajímal i sám 
král Bugandy Mutesa I., avšak ne-

vonělo mu, že po  přijetí křtu by 
se musel vzdát svého harému. Jak 
atraktivním se mu v  porovnání 
s  křesťanstvím jevil islám, který 
polygamii povoloval… Přijal tedy 
víru vyznavačů Alláha a jako novo-
pečený muslim započal s represe-
mi vůči křesťanům. Zatím ještě ne 
krvavými.

Novou, o  poznání krutější etapu 
pronásledování zahájil až jeho syn 
Mwanga I., který po  otcově smrti 
r. 1884 usedl na uprázdněný trůn. 
Prvním jeho počinem v  tomto 
směru byla poprava tří skotských 
anglikánů – nejprve je v  Natabe 
(nedaleko hlavního města Kampa-

ly) nechal narazit na kůl a pak zaži-
va upálit. Později nechal zavraždit 
prvního anglikánského biskupa 
Hanningtona.

Motivace Mwangy I. však nespo-
čívala ani tak v  islámu jako spíš 
v  jedné jeho nezřízené vášni. Král 
Bugandy byl znám svými homo-
sexuálními sklony a také tím, že si 
u dvora držel početný zástup mla-
dých pážat, která nutil k pohlavní-
mu styku.

Jednoho dne se vrchním pážetem 
stal jistý Karel Lwanga z  kmene 
Ngabi z etnické skupiny Nakweya, 
jenž na  královském dvoře slou-
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UGANDSKÝ SVĚTEC VERSUS 
HOMOSEXUÁLNÍ KRÁL
Statečně svědectví krve Karla Lwangy a jeho druhů

text: Aleksander Bocianowski | překlad z fronda.pl Libor Rösner
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žil od  roku 1880. Bylo mu dvacet, 
když se setkal s katolickými misio-
náři. Později byl coby katechumen 
tajně seznamován se základními 
pravdami víry – nejprve anglický-
mi kněžími, po  jejich vyhnání pak 
místními křesťany sdruženými ko-
lem dvorního kapelníka Ondřeje 
Kaggwy, kteří skrytě praktikovali 
svou víru. Kaggwa byl však odha-
len, sťat a jeho tělo bylo následně 
rozsekáno na kusy. Podobný osud 
čekal Josefa Mukasu, jenž měl 
na starosti králova pážata a jemuž 
se podařilo obrátit asi sto padesát 
Buganďanů na  víru. Jeho místo 
na dvoře zaujal právě Karel Lwan-
ga, který byl pokřtěn 15. 11. 1885. 
Shodou okolností v  tentýž den, 
kdy byl Mukasa popraven.

Jako tomu, kdo měl pod sebou 
králova pážata, se mu jich poda-
řilo velkou část obrátit a také pře-
svědčit, že po konverzi už nesmějí 
nadále vycházet vstříc zvrhlým 
královým choutkám. Když pak 
Mwangovi skutečně odmítli být 
po vůli, argumentovali tím, že ho-
mosexuální chování se příčí učení 
Ježíše Krista. Takováto opovážlivá 
homofobie krále rozzuřila natolik, 

že je přikázal za  tato jejich „ne-
návistná slova“ potrestat. Karel 
Lwanga byl se svými druhy vsazen 
do vězení. Tam přispěl ke konverzi 
na  katolickou víru a  následně po-
křtil několik dalších vězňů a  do-
konce obrátil dva dozorce, čímž 
Mwangův vztek dosáhl vrcholu.

V  den, kdy se konala poprava, 
3.  června 1886, byla zrovna slav-
nost Nanebevstoupení Páně. Od-
souzenci však přece jen dostali na-
bídku, jak si zachránit život, museli 
však splnit jednu podmínku – pod-
stoupit homosexuální styk. Před 
hříchem však dali přednost smrti. 
Někteří byli probodáni oštěpy ane-
bo rozsekáni mačetami ještě dřív, 
než došli na popraviště. Zbylé, kte-
ří na popraviště došli, katani zaba-
lili do  rákosových rohoží a  upálili. 
Toho dne bylo zabito dvacet dva 
osob – kromě Karla Lwangy, jemuž 

v té době bylo pětadvacet let, ještě 
devatenáct dalších pážat (z  toho 
dvěma bylo dvanáct let) a dva vě-
zeňští strážní.

Během pronásledování v  letech 
1885–1887 prolilo pro Krista krev 
dohromady asi sto padesát katolí-
ků a asi čtyřicet anglikánů. Známá 
Tertuliánova maxima „Krev mučed-
níků je semenem nových křesťa-
nů“ se v Ugandě ukázala navýsost 
platnou. Dnes, tedy sto třicet let 
od  příchodu prvních katolických 
misionářů, žije v  této africké zemi 
na pět milionů katolíků.

Na  ugandské mučedníky cír-
kev nezapomněla. Rok co rok si 
3. června v kostelích celého světa 
jejich mučednickou smrt připomí-
ná. Není jistě náhodou, že právě 
3. 6. 2003 vydala Kongregace pro 
nauku víry pod vedením kardiná-
la Ratzingera dokument nazvaný 
Úvahy ohledně návrhů na  právní 
uznání svazků mezi homosexuál-
ními osobami. Vždyť kdo jiný než 
sv. Karel Lwanga je ideálním pa-
tronem pro boj s  homosexuální 
propagandou a jí jdoucím na ruku 
zákonodárstvím... 
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Krev mučedníků je 
semenem nových 
křesťanů.
Tertulián

Tento snímek byl pořízen v Tanganice v misii Bukumbi v září nebo říjnu 1885. Na snímku je zachyceno dvacet 
budoucích mučedníků (s čísly), kteří šli přivítat svého nově jmenovaného ugandského biskupa Msgr. Leona 
Livinhaca. Karel Lwanga je označen číslem 13. 
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ZMĚNA TAKTIKY 
SVOBODNÝCH 
ZEDNÁŘŮ
Ve  vztahu zednářství vůči kato-
lické církvi je možno pozorovat 
po  Vídeňském kongresu jistý po-
sun. Jestliže před Francouzskou 
revolucí kladli zednáři větší důraz 
na  pronásledování církve včetně 
krvavého, jako tomu bylo za  jako-
bínské vlády v  revoluční Francii, 
tak po r. 1815 již tuto taktiku staví 
až na druhé místo a soustřeďují se 
více na  pronikání do  vnitrocírkev-
ních struktur ve  snaze vykuchat 
z  katolicismu všechno autentic-
ky katolické. Církev se měla stát 
pouhým servisem pro uspokojení 
náboženských potřeb obyvatel-
stva a  byla vyzývána přizpůsobit 
se liberálnímu duchu náboženské 
a  mravní lhostejnosti, prosazova-
nému svobodným zednářstvím. 

Jestliže některý biskup se tomuto 
vzepřel a  odmítl se spokojit s  pří-
tomností církve „pouze v  kostele 
a  sakristii“, jestliže vystupoval ve-
řejně na  obranu těch morálních 
hodnot, které byly osvícenstvím 
a  liberalismem ohroženy, se zlou 
se potázal. Klasickým příkladem 
je statečný arcibiskup z  němec-
kého Kolína nad Rýnem Clemens 
August von Droste-Vischering. Vlá-
da, složená převážně ze zednářů, 
k  nimž náležel i  pruský král Fried-
rich Wilhelm III. (srov. [3], str. 110), 
uzákonila volný rozvod a následný 
sňatek manželů včetně katolí-

ků. Arcibiskup Droste proti tomu 
veřejně kázal a  vydal pastýřský 
list. Výsledkem bylo jeho zatčení 
a uvěznění na několik let. Na pro-
testy Sv. stolce vláda nic nedbala.

Zednáři si nadále udržovali své 
pozice u panovnických dvorů. Po-
kud se některý z předních politiků 
nebo monarchů pokusil zbavit je-
jich vlivu, doplatil na  to nakonec 
sám. Ve  Francii král Karel X. Bour-
bonský, praktikující katolík, jenž 
chtěl postavit zemi zpět na  kato-
lický základ, zjistil přítomnost zed-
nářů ve  svém okolí, kteří saboto-
vali jeho úsilí. Když se je pokoušel 
od dvora odstranit, vyvolal r. 1830 
velmistr lóže Grand Orient Ludvík 
Filip Orleánský proti němu revolu-
ci, jež Karla svrhla a vynesla zedná-
ře Ludvíka Filipa na královský trůn 
(srov. [3], str. 100).   

Zároveň zednáři pronikali do  ka-
tolické církve jako teologové a pu-
blicisté v  usilovné snaze „smířit“ 
katolickou nauku s  osvícenským 
a  liberálním učením o  údajné 
rovnosti všech náboženství a  ne-
jednoznačnosti pravdy. Ve  Francii 
v  tomto smutně proslul kněz Fe-
licité Robert de Lammenais, svo-
bodný zednář, jehož názory byly 
odsouzeny papeži Řehořem XVI. 
a  bl. Piem IX. Řehoř XVI. vydal už 
r.  1832 encykliku „Mirari vos“, kde 
takové postoje kategoricky odmí-
tá. Lammenais nakonec opustil 
kněžskou službu a  stal se redak-

torem proticírkevního časopisu, 
financovaného zednářskou lóží 
(srov. [1], str. 341).  

I  když obecně katolická církev 
v  první polovině 19. století se již 
nesetkala v  Evropě s  krvavým 
pronásledováním, přesto ve  Fran-
cii, v  Německu, v  Rakousku, ale 
i  ve  Španělsku je zřejmá usilovná 
zednářská snaha omezit církev ad-
ministrativně a  proniknout do  je-
jích struktur, aby byla přetvořena 
k  zednářskému obrazu, tj. aby se 
stala pouhou hlasatelkou toleran-
ce a pěstovala dobročinnost. V Ra-
kousku tuto politiku horlivě uplat-
ňoval již v  letech 1780–1790 císař 
Josef II. s  pomocí svých zednář-
ských rádců hraběte Václava Kou-
nice a  Josefa Sonnenfelse. Jeho 
nástupci Leopold II. a  František I. 
v  ní pokračovali, i  když odstranili 
výstřelky Josefovy politiky.

KATOLICKÁ CÍRKEV 
A SVOBODNÉ ZEDNÁŘSTVÍ (4)
 
text: Radomír Malý

Velká francouzská revoluce skončila oficiálně nástupem Napoleona Bonaparta do úřadu prvního konzula 
a posléze „císaře všech Francouzů“. Ten sice nebyl zednářem, nicméně vládl s podporou zednářských lóží. 
Katolická církev po 10 letech pronásledování mohla opět legálně existovat, ale Napoleon se snažil učinit z ní 
služebnici svého režimu. Když se mu to nepodařilo, dal r. 1809 papeže Pia VII. deportovat z Říma do Francie 
na zámek Fontainebleau, kde jej  držel jako vězně až do svého pádu r. 1814. Vídeňský kongres let 1814–1815 
posílil v celé Evropě panovnický absolutismus, který se sice formálně opíral o křesťanství, nicméně snažil se 
mít církev pod kontrolou a bránil těsným kontaktům biskupů s Římem. 

„Zednáři způsobili 
stav, který vidíte 
vlastníma očima. 
Zkáza mravů 
triumfuje,  
věda se stává 
drzostí a svoboda 
bezuzdností…“

Řehoř XVI.,  
Encyklika Mirari vos
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Ve  Španělsku vyvolávali zednáři 
protikatolickou hysterii. R. 1834 
při vypuknutí cholery v  Madridu 
zednáři kontrolovaný tisk rozhlásil, 
že vinu na tom nesou jezuité, kteří 
prý otrávili veřejné studny (srov.
[2], heslo „Jezuité“).

Revoluční rok 1848 byl do značné 
míry také dílem svobodných zed-
nářů, i  když jednotlivé lóže často 
stály proti sobě na  opačné straně 
barikády, zednáři bojovali proti 
jiným zednářům. Největší a  nejkr-
vavější revoluce proběhla v  Paříži 
a  připravilo ji v  utajení 5 tamních 
lóží (srov. [3], str. 101). Obětí po-
uličních bojů se stal i pařížský arci-
biskup Affre, když se pokoušel roz-
vášněný dav uklidnit a byl zasažen 
kulkou ([1], str. 339). 

V první polovině 19. století se osa-
mostatňují také španělské a portu-
galské kolonie v Latinské Americe. 
Vznikají nové státy: Mexiko, Brazí-
lie, Peru, Kolumbie, Argentina atd.  
Zednáři se staví do  čela tohoto 
národně osvobozeneckého boje, 
ujímají se moci a  prosazují proti-
církevní zákony. Nejvýznamnějším 
byl Simon Bolívar, osvoboditel 
Kolumbie a Venezuely, jeden z čel-
ných a vysoce postavených zedná-
řů ([1], str. 353).

PAPEŽSKÉ 
DOKUMENTY PROTI 
ZEDNÁŘSTVÍ V PRVNÍ 
POLOVINĚ 19. STOLETÍ 
Papežové ani v této době neocha-
bují v  demaskování svobodné-
ho zednářství jako zhouby křes-
ťanství. Pius VII. napsal v  bule 
„Ecclesiam a Jesu Christo“, že zed-
náři „přicházejí v  rouše ovčím, ale 
fakticky nejsou ničím jiným než 
dravými vlky…“. Zvlášť ostře od-
suzuje jejich výzvy k  náboženské 
lhostejnosti a nahrazování svátostí 
vlastními zednářskými obřady. 

Jeho nástupce Lev XII. r. 1825 vy-
dává bulu „Quo graviora“, v  níž 
jmenuje zednáře a další tajné sek-
ty, které „veřejně hlásají … agresi-

vitu ke vztahu k myšlence Božství 
Ježíše Krista a  samotné existence 
Boha. Otevřeně se chlubí svým 
materialismem, svými kodexy 
a  statuty, z  nichž je zřejmý záměr 
svržení zákonitých hlav států a to-
tální destrukce církve…“

Další papež Pius VIII. 
poslal r. 1829 všem bis-
kupům apoštolský list 
„Traditi humilitate“, v  němž 
označuje zednáře za „tajná sdruže-
ní buřičů, kteří se stavějí proti Bohu 
i  pozemským autoritám, zejména 
pak v duchu ďábelské ideje chtějí 
zničit církev…“. Dále tento papež 
na ně aplikuje slova svého starově-
kého předchůdce a církevního uči-
tele sv. Lva Velikého: „Jejich prav-
dou je lež, jejich bohem je satan 
a jejich obřadem neřest…“ 

Řehoř XVI. potom ve  výše zmíně-
né encyklice „Mirari vos“ mj. píše: 
„Zednáři způsobili stav, který vidí-
te vlastníma očima. Zkáza mravů 
triumfuje, věda se stává drzostí 
a  svoboda bezuzdností…“ Dále 
pokračuje: „Akademie a  školy se 
rozeznívají ozvěnou názorů ote-
vřeně napadajících katolickou víru. 
Tato ďábelská a  ničemná válka se 
vede zcela otevřeně před zraky ve-
řejného mínění. Skrze tyto institu-
ce a  příkladem učitelů se tak kazí 
myšlení mládeže, dávají se těžké 
rány náboženství a  propaguje 
zkáza mravů. Odhazují se všech-
ny brzdy, všechny zábrany, které 
nabízí náboženství, jež jsou jedi-
ným jistým základem pozemských 
království. Pozorujeme úplnou 
destrukci veřejného pořádku, pád 
celých knížectví a  svržení veškeré 

zákonné moci. Toto překvapující 
množství neřestí má svůj původ 
právě v těchto heretických sdruže-
ních a sektách, v nichž všechno, co 
je svatokrádežné, ničemné a  rou-
havé, se spojilo dohromady v  ob-
rovskou stoku nečistoty.“ 

Dále papež Řehoř zaujímá stano-
visko k zednářské ideji přizpůsobit 
věrouku a  mravouku tehdejšímu 

bezbožeckému světu:  „Církev 
podle nauky Tridentského 
koncilu je založena na  Ježíši 

Kristu a  jeho apoštolech. 
Veškerá pravda je jí pře-
dávána každého dne z  in-
spirace Ducha Svatého…“ 
Následně potom papež ob-

viňuje zednářství, že „osnuje 
ohavné spiknutí proti kněž-

skému celibátu, žádá zmírnění 
požadavků týkajících se nerozluči-
telnosti manželského svazku a hlá-
sá náboženský indiferentismus, 
podle něhož může dosáhnout věč-
né spásy každý bez ohledu na ná-
boženskou příslušnost…“. 

Nelze upřít, že mnoho z  těchto 
slov papeže Řehoře XVI. neztrácí 
na aktuálnosti ani dnes, kdy se se-
tkáváme s  genderovou ideologií 
a jejími důsledky. Tenkrát se jedna-
lo o nerozlučitelnost manželského 
svazku, dnes již jde o  rodinu jako 
takovou, o  homosexuální svazky, 
potraty a  eutanazii. Vývoj, který 
k tomu všemu vedl, započal právě 
tam, na  přelomu 18. a  19. století, 
v epoše papežů Řehoře XVI. a jeho 
velkého nástupce bl. Pia IX. Smut-
nou roli zde sehrála především 
italská zednářská obedience „Alta 
Vendita“, jež vyvolala krvavou pro-
tipapežskou revoluci v Římě, o níž 
pojednáme v příštím čísle. 

Seznam literatury:
[1] Buehlmeyer, Carl: Kirchengeschichte 
III, Paderborn 1959.
[2] Kubeš, Konrád: Apologetická 
abeceda, Praha 1948.
[3] Podolský, B. Peter: Slobodomu-
rárstvo, nešťastie našej doby, Bratislava 
2007.

O, Maria, bez hříchu 
počatá, oroduj za 
nás, kteří se k Tobě 
utíkáme... a zvláště  
za zednáře...
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Drahé děti, nedaleko Nazareta je obrovské jezero Ge-
nezaretské, dlouhé i široké mnoho kilometrů. Na po-
břeží byly odedávna a jsou dosud osady rybářů. 

Jedním z těch rybářů byl i svatý Petr. Jmenoval se pů-
vodně Šimon. Jeho bratr Ondřej, také rybář, se setkal 
s  Pánem Ježíšem, řekl o  tom Šimonovi a  přivedl ho 
také. Pán Ježíš mu řekl: „Ty se budeš jmenovat Petr (to 
je Skála).“

Ale když Petr viděl, že Pán Ježíš je všemohoucí, že 
koná zázraky, považoval se za nehodného být s ním 
a  řekl: „Odejdi ode mne, Pane, protože jsem člověk 
hříšný.“ Ale Pán Ježíš odpověděl: „Neboj se, Šimone, 
od nynějška budeš lovit lidi.“  

Až později mu Pán Ježíš řekl, co to znamená, 
že mu dal jméno Petr – Skála. Když už apoštolů 
bylo dvanáct a dost dlouho s ním byli, slyšeli, co 
říkal, a viděli zázraky, které konal, zeptal se jich: 
„Za  koho mě pokládáte?“ Petr odpověděl: 
„Ty jsi Kristus, Syn Boží.“ Pán Ježíš mu 
řekl: „Ty jsi Petr – Skála – a na té skále 
zbuduji svou církev a pekelné moc-
nosti ji nepřemohou.“ 

Když Pán Ježíš poprvé mluvil 
o  nejsvětější svátosti svého 
těla a krve, někteří poslucha-
či mu nevěřili a  rozmrzelí 
odcházeli pryč. Zeptal se 
apoštolů: „Chcete i  vy ode-
jít?“ Petr odpověděl: „Pane, 
ke  komu bychom šli? Ty 
máš slova věčného života 
a  my jsme uvěřili a  po-
znali, že ty jsi ten Svatý 
Boží.“

Při poslední večeři 
o Velikonocích Pán 
Ježíš uložil Petro-
vi, aby všechny 
věřící utvrzoval 
ve  víře. Ale když 
řekl, že ještě v této 
noci ho všichni 
apoštolové opus-
tí, Petr prohlásil: 

„I kdyby tě všichni opustili, já ne!“ Ale aby si Petr ne-
myslel, že je lepší než druzí, Pán Ježíš mu řekl: „Ještě 
této noci, než ráno kohout zakokrhá, třikrát mě za-
přeš.“  A to se také stalo. Petr ze strachu říkal, že Ježíše 
nezná. Hned nato zakokrhal kohout a ozbrojenci vedli 
Pána Ježíše kolem. Pohleděl na Petra. Ten si vzpomněl, 
co mu Pán Ježíš řekl, a z  lítosti nad tím, co udělal, se 
hořce rozplakal.  

Pán Ježíš mu všechno odpustil. Když vstal z  mrtvých, 
Petrovi se zjevil prvnímu z  apoštolů, dříve než ostat-
ním. A  potom, než vstoupil na  nebesa, ustanovil ho 
pastýřem všech věřících, celé církve. Předtím se třikrát 
ptal Petra: „Miluješ mě?“ Ten dvakrát odpověděl, že 

ano. Když se zeptal po tře-
tí, Petr se zarmoutil, že se 
ptá znovu. Asi si vzpo-

mněl, že třikrát Pána Ježí-
še zapřel. Odpověděl: „Pane, 
ty víš všechno, ty víš, že tě 
miluji.“  Pán Ježíš mu zase tři-
krát řekl, aby pásl jeho ovce, 
a předpověděl mu, že ve stáří 
zemře mučednickou smrtí.

Potom byl svatý Petr oprav-
du jako skála, která stojí 
pevně i  ve  všech bouřích. 
Utvrzoval všechny ve  víře 
a  nebál se ničeho. Po  Seslá-
ní Ducha Svatého promluvil 
k  velikému zástupu a hned 
tisíce lidí uvěřilo v Krista. Pán 
Bůh potvrzoval slova apošto-
lů zázraky, které konali, pře-

devším Petr. Lidé vynášeli 
nemocné i na ulici, aby až 

půjde Petr okolo, aspoň 
jeho stín na ně padl, a ti 

byli uzdravováni.

Neohroženě prohlá-
sil před veleradou, 
která odsoudila Pána 
Ježíše k smrti, že prá-
vě ten, kterého od-
soudili, je očekávaný 
Spasitel světa. Když 
jemu i ostatním apo-

TY SE BUDEŠ JMENOVAT PETR
O svatém Petrovi,  prvním papeži

text: P. Bohumil Kolář
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štolům hrozili trestem smrti, dali je zbičovat a zakázali 
jim mluvit o Kristu, Petr i ostatní apoštolové odpověděli: 
„Je třeba více poslouchat Boha než lidi.“ Odcházeli s ra-
dostí, že mohli pro Krista něco vytrpět. Mluvili o Kristu 
dál a počet křesťanů rychle rostl.

Po čase byl svatý Petr na rozkaz krále Heroda Agrippy 
(to byl vnuk krutého krále Heroda, který dal zavraždit 
betlémské děti) zatčen a odsouzen k smrti. V noci před 
popravou spal ve vězení spoután řetězy a hlídán vo-
jáky. Další vojáci hlídali přede dveřmi vězení. Východ 
na ulici byl uzavřen zamčenou železnou bránou. Ná-
hle se ve vězení objevil anděl, vzbudil Petra, kterému 
řetězy spadly z rukou, a  vyvedl ho na ulici. Vojáci nic 
nezpozorovali, brána se sama otevřela.

Svatý Petr stále šířil Kristovu církev a  všechny věřící 
povzbuzoval a utvrzoval ve víře. Ti věděli, že ho Pán 
Ježíš ustanovil hlavním ze všech apoštolů, pastýřem 
celé církve. Napsal také dva obsáhlé listy, které jsou 
teď v Písmu svatém Nového Zákona.

Poslední léta žil v Římě, hlavním městě obrovské řím-
ské říše. Z Říma mohl být nejsnáze ve spojení s věřící-
mi v mnoha zemích, do kterých se církev velmi rychle 
rozšířila.

Ale začalo velmi kruté pronásledování křesťanů v celé 
římské říši. Svatý Petr byl ukřižován. Ale Pán Ježíš 
řekl apoštolům: „Já jsem s  vámi po  všechny dny až 
do  konce světa.“ Proto pokračoval ve  službě pastýře 
celé církve jeho nástupce, nazývaný Svatý otec nebo 
papež. A tak to pokračuje stále dál a bude pokračovat 
až do konce světa.

Až někdy přijedete do Říma, jistě se přijdete pomodlit 
do velikého nádherného chrámu nad hrobem svaté-
ho Petra, kam přicházejí poutníci ze všech národů.

Srdečně Vás všechny zdraví a ustavičné Boží požehná-
ní Vám přeje

Váš P. Bohumil Kolář  
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á ROZUMNÁ VLAŠTOVKA
text: P. Václav Trmáč

Vlaštovčí mládě se rozzlobilo: „Kdo se má v tom ma-
ličkém hnízdě pořád mačkat? Jsme tu na sebe natla-
čeni jako sardinky, je tady horko, a ke všemu nás 
krmí jen těmi nejobyčejnějšími mouchami! 
Musím se o sebe postarat sama.“ Vlašto-
vička využila první příležitosti a uletěla 
do lesa. „To je príma, tady se budu 
mít!“ radovala se. Brzy však 
přišla na  to, jak těžké je 
ulovit třeba jen jednu 
maličkou mušku. Popro-
sila o pomoc datla a ten 
jí ochotně ukázal, jak získá-
vá potravu, ale když to chtěla 
zkusit po něm, hned při prvním úde-
ru do kmene stromu se přesvědčila, že její 
zobáček není k  takovému lovu přizpůsoben. 
Pavouček se ji snažil naučit dělat sítě na  chytání 
létavého hmyzu, jenže ani k  tomu nejsou vlaštovky 
vybaveny. Také snaha dalších učitelů byla zbytečná. 
Vlaštovička nedokázala lovit rybičky jako ledňáček, 
ani sbírat z květin sladkou šťávu jako motýli, ani krmit 
se trávou jako králíci. Hladová a prochladlá vlaštovič-
ka strávila noc plnou strachu na nejvyšší větvi stromu. 
Měla kolem sebe místa víc než dost, jenže ona z toho 
neměla žádnou radost, vzpomínala, jak to bylo krás-

né, když byla s  ostatními v  hnízdě 
a všecky se navzájem zahřívaly.

Sotva se rozednilo, vydala se vlaštovič-
ka hledat cestu zpát-

ky. Když se blížila 
k  rodnému hnízdu, 
potkala rodiče, kteří 

zrovna učili její sou-
rozence chytat mouchy. 

Vlaštovička zajásala, 
omluvila se a  při-
dala se k  nim. 
Po  překrásném 

přivítání dostala 
na posilněnou několik docela oby-

čejných mušek, které však byly 
pro vlaštovičku tím nejlepším 

pokrmem, jaký si dovedla 
představit. S  chutí je spo-
lykala, poděkovala a  hned 

se taky pustila do učení, aby 
nebyla v ničem pozadu, protože se přesvědčila o tom, 
že uživit se není tak snadné a že nejlépe se jí to pove-
de právě tehdy, když rozvine ty vlastnosti, které má 
v sobě. 
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PODĚKOVÁNÍ
❧ Při čekání na  uvítání pěších 
poutníků do  Čenstochové jedna 
paní s hrůzou zjistila, že jí vypadl 
z prstenu drahokam. Všichni jsme 
ho začali hledat, ale bezvýsledně. 
Když jsem ji viděl tak nešťastnou, 
poprosil jsem Pannu Marii v mod-
litbě: „Panno Maria, podívej se 
na  ni. Připutovala za Tebou a  teď 
bude myslet jen na  tu nepří-
jemnost. Přijde o  to nejcennější, 
o setkání s Tvým Synem a s Tebou. 
Prosím, nějak to zařiď, aby se 
ten diamant našel.“ A  skutečně, 
stalo se nečekané. Po  chvíli 
hledání jsem ho uviděl třpytící se 
na chodníku mezi kapkami deště 
a  ukázal ho hledající paní k  její 
velké radosti. 
Panno Maria, děkuji Ti, že jsem 
mohl být nástrojem v tvých rukou.

tvůj vděčný rytíř Tadeáš

❧	 Chci poděkovat nebeské Ma-
mince za uzdravení nohou, hlavně 
v  kolenou. Stalo se to na  prosbu 
našeho duchovního otce, kterého 
jsem prosila o modlitbu v Lurdech 
za mě a celou naši farnost. Srdečné 
Pán Bůh zaplať !

Marie z Břeclavska

❧ Děkuji Panně Marii, Pánu Ježíši 
a Duchu Svatému za vyslyšení mé 
prosby, za zdárný průběh operace 
a uzdravení mé dcery.

vděčná čtenářka Eva

❧ Se zpožděním plním svůj slib 
a děkuji Pánu Ježíši Kristu za uzdra-
vení z  mé těžké nemoci, také 
Michálkovi Hegrovému, sestrám 
klariskám ze Soběšic a všem, kteří 
se za mě modlili.
Děkuji Panně Marii, naší milé Paní 
za všechny přímluvy, ochranu naší 
rodiny a vyslyšené prosby.

rytířka Květa

❧ Chci poděkovat Panně Marii 
za  dar zdraví a  víry, za  ochranu 
celé mojí rodiny a  mojí kolegyně 
v  práci. Prosím nadále za  zdraví 

a pevnou víru v rodině. Prosím tě, 
Matičko naše, abys mi pomohla 
vyprosit u Pána Boha rozum a lás-
ku pro syna a jeho manželku.

čtenářka Marie

❧ Děkuji Panně Marii a  sv.  Max-
miliánovi za péči o mou rodinu. 
Před čtyřmi lety jsem byla nucena 
podstoupit operci nádoru na tlus-
tém střevu. Bohužel se ukázalo, že 
se jedná o zhoubný nádor. Lékaři 
se rozhodovali, který druh léčby 
mají zvolit, zda to bude chemote-
rapie nebo zda stačí jen ozařování. 
Po  opětovných odběrech se uká-
zalo, že ukazatele jsou v normě 
a  že nejsou zapotřebí žádné další 
zákroky. 
Děkuji také za práci pro dceru, 
která delší dobu nemohla najít 
zaměstnání.

vděčná Anna

❧ Děkuji Panně Marii a  jejímu 
Synu, Ježíši Kristu, sv. Antonínovi, 
sv. Janu Pavlu II. za vyslyšení mých 
proseb za uzdravení z těžkých ne-
mocí v poslední době (2010–2014)
v naší rodině – mého manžela, 
syna, který prodělal těžkou opera-
ci, a  jeho dvou dětí, 5letého Petra 
a  2měsíční Pavlínky, které byly 
v  ohrožení života. Nadále pro-
sím o  Boží požehnání a  ochranu 
P. Marie pro celou  rodinu.

vděčná čtenářka Marie

❧ Tímto chci poděkovat sv. 
Judovi Tadeáši, Panně Marii a Pánu 
Ježíši, do  jejichž rukou jsem se 
svěřila a  kteří mé prosby vyslyše-
li. Vyšla mi kniha pro děti, což je 
pro neznámého spisovatele zá-
zrak, dostala jsem se na  VŠ, což 
byl můj tajný sen, a  zachránilo se 
mi manželství, o němž i odborníci 
pochybovali a nedávali mu již bu-
doucnost. Teď se vše v dobré obrá-
tilo a já můžu jen odpovědět: „Bylo 
to jen díky modlitbě.“ Díky za  její 
vyslyšení.

Jana P. 

Děkuji Pánu Ježíši a  jeho svaté 
Mamince za  úspěšnou operaci 
moji i manželovu. Prosím za moc-
nou přímluvu P. Marie pro své děti 
a jejich rodiny.

vděčná čtenářka z Moravy

❧ Chci splnit svůj slib a  podě-
kovat Pánu Ježíši, Panně Marii 
a  sv. Josefu za  vyslyšení mé pros-
by. Byla jsem v  zahraničí a  často 
se mi spouštěla z  nosu krev, tak 
jsem prosila Pannu Marii, jestli mě 
uzdraví, že jí veřejně poděkuji, ale 
v  noci mi bylo řečeno, že Panna 
Maria se neuplácí, tak jsem se jí 
ráno v  modlitbě omluvila a  od  té 
doby mi krev neteče. Také chci po-
děkovat za zdravé narození vnučky 
a za její zdraví a zdraví snachy.

vděčná čtenářka Lida 

❧ Plním svůj slib a  chci veřejně 
poděkovat Neposkvrněné Panně 
Marii, sv. Josefovi, sv. Ritě a Duchu 
Svatému za úspěšné složení matu-
ritní zkoušky mé dcery.
Za dceru, aby maturitu zvládla, jsem 
se modlila již od  začátku čtvrtého 
ročníku. Dcera je trémistka a z kaž-
dé větší zkoušky má strach a obavy. 
Věděla jsem, že je potřeba toto vše 
vložit do rukou Božích.  Bylo potře-
ba projít jak státními písemnými 
zkouškami, tak potom ústní matu-
ritní zkouškou. Dcera vše s pomocí 
Boží velmi dobře zvládla. Nejvíce 
mě potěšila její „sms“  po  jedné 
části ústní maturitní zkoušky, kdy 
mi napsala: “mami, je to vymodle-
ný, zatím mám všude štěstí“ – tím 
štěstím myslela, že si vytáhla dobré 
otázky. Dcera se připravovala k ma-
turitě velmi svědomitě a  já s vděč-
ností děkuji, že se jí s pomocí Boží 
maturita velmi dobře podařila. Že 
její studijní úsilí bylo požehnáno 
a odměněno. Kromě mě se za dceru 
modlila spousta dalších lidí, včetně 
mého manžela, sourozenců, našich 
rodičů a našich přátel, kterým všem 
patří též moje poděkování.

maminka Monika
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❧ Chtěla bych tímto poděkovat 
Panně Marii za  všechna dobrodi-
ní, která nám vyprošuje u  svého 
Syna Ježíše. Děkujeme Ti, Matičko 
nebeská.

Jiřina B.

❧	MÉ TĚLO PATŘÍ 
PÁNU A PÁN VLÁDNE 
MÝM TĚLEM
To jsou slova, která jsem si jako 
modlitbu opakovala po  celou 
dobu mého posledního těhoten-
ství. Jsme mladá rodinka, máme 
čtyři děti a  tenkrát jsme každou 
chvíli čekali páté.

Jednoho dne, byla to středa, jsem 
čekala návštěvu. Od  rána jsem 
měla plné ruce práce. Úklid, prád-
lo, vaření. Chtěla jsem vařit zeleni-
novou polévku, a abych si uspíšila 
práci, vytáhla jsem na  strouhání 
elektrický robot. Strouhala jsem 
poslední zbytky zeleniny a  chtěla 
jsem robot vypnout. Naše tříletá 
dcera, která je se mnou v kuchyni 
stále, mně najednou před očima 
vytáhla z  robotu tlačítko a  místo 
něj dala do  robotu ručičku. Na-
prosto nepochopitelné. Byl to 
okamžik. Nechápala jsem, jak se 
mně to mohlo stát. Přiběhl man-
žel, zakrvácenou ručičku jsme za-
balili čistou utěrkou, sedli do auta 
a uháněli do nemocnice. V nemoc-
nici ručičku ošetřili, naštěstí byl 
postrouhaný jenom jeden prstí-
ček. V  pátek jsme byli na  převaze 
a opět jsme se do nemocnice měli 
dostavit v pondělí. A teď se teprve 
dostáváme k tomu, co mělo přijít, 
a člověk si ani neumí představit, co 
všechno se mohlo stát!

Tak strašně se mně nechtělo nikam 
v  pondělí, těhotenství mně zmá-
halo a  my museli zase na  Vsetín 
na  převaz do  nemocnice. Sedla 
jsem za  volant, naštěstí byla se 
mnou manželova maminka, která 
jela s námi a pomohla nám. Na chi-
rurgii nás k mému překvapení vzali 
bez čekání. O patro výš na porod-
ním byla s  miminkem moje ka-
marádka. Chtěla jsem naší malé 

dcerce miminko ukázat a říci jí, že 
tady s naším miminkem budu brzy 
i já.  A tak jsme se tam i s babičkou  
na chviličku vydaly.

Zrovna bylo před vizitou. Nakouk-
ly jsme do postýlky, prohodily pár 
slov s  novopečenou maminkou 
a  najednou mě bylo tak zvlášt-
ně. Podali mně židli, sklenici vody 
a já jsem čekala, že to přejde. V tu 
chvíli se otevřely dveře, vešla se-
střička, zjistila, že je tam špatný 
vzduch, a otevřela okno. Postavila 
mě s babičkou na nohy a položily 
mě na zem. Když jsem otevřela oči, 
bylo nade mnou snad 150 hlav. 
Někdo přistrčil vozík, pode mnou 
byla krev. Snažila jsem se odpoví-
dat na  otázky, kde mám doklady, 
v  kolikátém jsem týdnu, že jsem 
dva dny před prvním týdnem po-
rodu. Naštěstí jsem nic nejedla, 
protože jsem v  těhotenství brala 
železo a hodinu před a po užití se 
nesmí jíst a svačinu v kabelce jsem 
ještě nestihla ani rozbalit.

Dovezli mě na  operační sál, nic 
jsem necítila. V  duchu jsme se 
modlila. Pane, odevzdávám Ti sebe 
i naše miminko, necítím ho, nevím, 
co bude dál. Vnímala jsem, jak mě 
svlékají, sundávají náušnice, řetí-
zek, chtěla jsem, aby mi nechali 
medailku Panny Marie, nešlo to. 
Slyšela jsem povely honem, ho-
nem, dělejte rychle. Modlila jsem 
se: Pane, požehnej jim tady, žehnej 
jejich práci, každému rozhodnu-
tí, při každém tady stůj. A  to byly 
moje poslední myšlenky, pak už 
o ničem nevím. Dozvěděla jsem se, 
že mi praskla placenta. Kdy se mi-
minko zalévá krví, ve které se dusí, 
a  maminka jde za  chvíli za  ním. 
Stačilo být někde kousek od  ne-
mocnice, nebo v autě za volantem 
a bylo po všem.

Pavlík se narodil do  deseti mi-
nut od  té doby, co jsem se ocitla 
na zemi. Byla to opravdu rychlost. 
Se mnou měli doktoři co dělat ješ-
tě dvě hodiny poté.

Probrala jsem se na JIPce a po nar-
kóze mě z podvědomí tolik zafixo-
vaná slova – „mé tělo patří Pánu 
a Pán vládne mým tělem“ – vyvsta-
la jako první na mysli. Začaly mi do-
cházet různé souvislosti v různých 
okamžicích. V ten den měl manžel 
třiatřicáté narozeniny a Pavlík měl 
stejnou porodní váhu jako on. Ten 
prst, převaz. Nestihnutá snídaně, 
žádná fronta na  chirurgii, nachys-
tané vše na velkou vizitu, přítomný 
dětský lékař, všechny sestry v  po-
zoru, místo vizity všechna pozor-
nost soustředěna na nás.

A co ta naše malá? Muselo jí to na-
před bolet, aby to zachránilo nás!

Když přišla vizita ke  mně, primář 
oznámil, že to není zázrak jenom 
pro mě, ale pro celý lékařský perso-
nál, který už znal, jakým to způso-
bem jsem se ocitla v pravou chvíli 
na  pravém místě. Žádná rychlá 
sanitka by Vás nepřivezla včas, sta-
čilo by být jen o 200 m dál a byl by 
konec. Žádný člověk by si to takhle 
nenačasoval ani náhodou. O  Vás 
věděli na nejvyšším místě a všichni 
andělé a svatí při Vás stáli – takový 
byl závěr primáře.

Po  čtrnácti dnech se prstíček naší 
malé nádherně zahojil, jako by se 
ani nic nestalo, a před tím to vypa-
dalo, že bude možná bez jednoho 
článku. Pavlíček je hodné miminko, 
které se neustále usmívá.

Nic není na  světě náhoda a  není 
lepší ochrany, než laskavá náruč 
našeho Boha Otce.

Radka, 33 let, Valašsko

❧
O MODLITBU PROSÍ:
Anna Václavíková, čtenář Antonín, 
čtenářka Vlasta. 

❧
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Francie: V  diecézi Creteil ve  střední 
Francii došlo k  zázračnému uzdrave-
ní na  přímluvu polského mučedníka 
komunismu bl. Jerzyho Popieluszka, 
zavražděného komunistickou Státní 
bezpečností r. 1984. Jeden kněz byl 
zavolán k 56letému muži v posledním 
stadiu leukémie, aby mu udělil svátost 
nemocných. Muž byl již v agónii a ne-
vnímal, kněz jej ale svěřil bl. Jerzymu, 
jenž právě ten den, 14. srpna, by oslavil 
své narozeniny. Krátce nato muž náhle 
procitl a ptal se, co se s ním dělo. Pře-
kvapení lékaři po důkladném vyšetření 
zjistili úplné uzdravení. 

Glaube und Kirche 1/2014

USA: Každý třetí Američan nevěří 
na evoluční teorii, zvláště pak o půvo-
du člověka z opice. Uvádí to na základě 
sociologického výzkumu washington-
ský Pew Research Center.

GK 1/2014

Velká Británie: Pětinásobný mistr 
světa v  boxu Evander Holyfield ozná-
mil v britské televizní show, že skonco-
val se svým homosexuálním životem, 
protože se stal křesťanem a  vodítkem 
na  jeho cestě je mu od této chvíle Bi-
ble.  Doslova prohlásil: „Bible nám říká 
jasně, že jsou správné a  nesprávné 
věci.“ 

GK 1/2014

Švédsko: Celosvětový Výbor 
na  obranu lidských práv obvinil poli-
tický systém této země z  porušování 
práv člověka. Stalo se tak na  základě 
stížnosti porodní asistentky Ellein 
Grimmachové, která byla na  hodinu 
propuštěna z  nemocnice, protože se 
odmítla podílet na potratu. Zároveň jí 
bylo na příslušném zdravotnickém úřa-
dě řečeno, že nikde práci nesežene, do-
kud nezmění svůj postoj. Švédsko tím 
ovšem porušuje tzv. výhradu svědomí, 
kterou jinak i Evropská unie dosud for-
málně uznává.

Radiovaticana 15. 2. 2014

Velká Británie: Katolická biskup-
ská konference zaslala ministerstvu 
zdravotnictví protestní dopis ohledně 
připravovaného návrhu nového po-
tratového zákona, jenž znamená jeho 
další liberalizaci. Dosud je ve Velké Bri-
tánii potrat možný na základě souhlasu 
dvou lékařů-gynekologů. Podle připra-
vovaného návrhu Cameronovy vlády 

bude nyní možné provést potrat kdy-
koliv na žádost ženy v kterémkoliv mě-
síci těhotenství, půjde tedy o  zákrok 
na  stejné úrovni jako vytržení zubu. 
Katoličtí biskupové poukazují na  to, 
že nejen katolíci, ale všichni slušní lidé 
jsou chystanou změnou znepokojeni.

Nasz Dziennik, 12. 2. 2014

Polsko: Biskup v Čenstochové mons. 
Waclaw Depo navrhuje pořídit seznam 
doporučených a  nedoporučených 
periodických tiskovin, aby katolíci se 
snadněji orientovali. Protikatoličtí poli-
tikové jej napadli, že prý chce zavádět 
„středověký index“. 

Fronda, 16. 2. 2014

Švýcarsko: V  Ženevě proběhlo za-
sedání Výboru OSN proti mučení. Sva-
tý stolec přistoupil k  této konvnenci 
r.  2002. Jeho delegaci vedl arcibiskup 
Silvano Tomasi. Církev zde byla obvi-
něna, že prý svým odmítáním potratů 
se podílí na mučení žen. Mons. Tomasi 
uvedl, že naopak potrat sám o sobě je 
mučením dítěte, a nikoli jeho odmítá-
ní. Poukázal mj. na  skutečnost, že jen 
v  Kanadě v  letech 2000–2011 lékaři 
nechali zemřít nebo přímo usmrtili 622 
dětí, které se narodily po nezdařeném 
potratu, což je zcela jednoznačné mu-
čení. 

Radiovaticana, 5. 5. 2014

Slovensko: Slovenský parlament 
rozhodl o tom, že ve slov. ústavě bude 
zakotvena definice manželství jako 
svazku muže a ženy.
Jde o nesmírně důležitý krok našich vý-
chodních sousedů směrem k  normál-
nímu pojetí manželství. 102 poslanců 
hlasovalo pro, proti bylo 18. Změna 
Ústavy je možná díky společnému hla-
sování soc. demokratů a křesťanských 
demokratů. V poslední době evropské 
zákonodárství stále více deformovalo 
přirozenost manželského svazku. Pří-
klad Chorvatska či Slovenska, které se 
rozhodly zachovat přirozenost man-
želství jakožto svazku muže a  ženy 
i  na  ústavní rovině, ukazuje, že lobby 
LGBTI přece jen naráží na  negativní 
reakci alespoň některých evropských 
zemí.

Fronda, 5. 6. 2014

USA: Američanka Elizabeth Joiceo-
vá obětovala svůj život za život svého 
dítěte. Tato žena onemocněla rako-
vinou, přesto nepodstoupila potrat 
ani chemoterapii, aby mohla porodit 
zdravou holčičku Lily. Poprvé onemoc-

něla rakovinou plic před čtyřmi lety. 
Chemoterapie byla úspěšná, rakovina 
zmizela. Bohužel jen načas. Během Eli-
zabethina těhotenství se vrátila. Lékaři 
ji přemlouvali k  potratu, nicméně Eli-
zabeth to striktně odmítla. Stejně jako 
možnost chemoterapie. Namísto léčby 
se rozhodla porodit dítě. A dcera Lily je 
zdravá, avšak 36letá matka Elizabeth 
umřela pár týdnů po porodu.  Vdovec 
a  otec dítěte Max tvrdí, že „nejdůleži-
tější věcí v  životě“ jeho zesnulé ženy 
byla touha porodit dítě. Odmítla proto 
chemoterapii, aby svou dceru uchráni-
la od jisté smrti.

Fronda, 1. 4. 2014 

USA: Caroll Everettová byla majitel-
kou 4 velkých potratových klinik a má 
na svědomí 35 tisíc dětí zabitých umě-
lým potratem. Nyní se obrátila, přijala 
Krista a  stala se aktivní zastánkyní ži-
vota nenarozených dětí. Vydala veřej-
né svědectví, že za  propagaci potratů 
nestojí žádné dobré úmysly realizace 
„práva ženy“ a „svobody ženy“, ale pou-
ze kšeft a  posedlost získat co nejvíce 
peněz. Everettová také uvedla, že tento 
ryze komerční zájem sleduje i tolik pro-
sazovaná sexuální výchova na školách. 
V  jejím jádru nejde o  nic jiného než 
o  získání klientely pro potratový prů-
mysl, proto by se rodiče měli tomuto 
zlu co nejenergičtěji postavit na odpor.

Katholisches.info,  20. 6. 2014 

Holandsko: Holandští lékaři prová-
dějící eutanazii narážejí stále častěji 
na  problém s  nákupem nezbytných 
farmakologických prostředků. Lékární-
ci jim je totiž odmítají vydat s odkazem 
na výhradu svědomí. Uvedl to holand-
ský televizní program Altijd Wat Moni-
tor, věnovaný právě této problematice. 
Více než polovina lékařů z  kliniky pro 
eutanazii se zavádějícím jménem „Vita“ 
přiznala, že lékárníci často odmítají 
vydat farmaka nezbytná k  provede-
ní eutanazie. Nejčastěji se odvolávají 
na  náboženské přesvědčení nebo 
na  kontroverzní případy, které jsou 
v  rozporu s  právem, jako usmrcování 
lidí trpících demencí nebo psychický-
mi chorobami.  Jedna z  holandských 
levicových stran už vystoupila s  po-
žadavkem odebrat lékárníkům právo 
na  výhradu svědomí. Za  jeho zacho-
vání však bojuje sdružení holandských 
farmaceutů. Jak zdůrazňují, lékárna je 
ze své podstaty obchodem s  léčivými 
substancemi, a nikoli s prostředky pů-
sobícími smrt.

Radiovaticana, 2. 5. 2014

ZPRÁVY
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Pouť na Cvilín
Rytířů Neposkvrněné

a čtenářů časopisu 
Immaculata

sobota 9. srpna

Rytířstvo  
Neposkvrněné
O, Maria, bez prvotního hříchu  
počatá, oroduj za nás!
Národní centrum MI 
Minoritská 1, Brno
immaculata.minorite.cz 
info.mi@minorite.cz

PROGRAM:
11.00 křížová cesta v přírodě

12.00 votivní mše svatá o sv. Maxmiliánu Kolbem

13.00 společné občerstvení a přátelské setkání

14.30 divadelní představení o sv. Maxmiliánu Kolbem  
 v provedení bratří z Niepokalanova



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

Provincialát Řádu minoritů, Minoritská 1, 602 00 Brno

Myslíš si, že to nezvládneš?
Jestliže tě Bůh volá,  
potom ti i sílu dá!


