č. 135

„V modlitbě není podstatné
mnoho přemýšlet, ale mnoho milovat“

(Terezie z Avily)
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ZÁSVĚTNÁ MODLITBA M. I.
(podle sv. Maxmiliána Kolbeho)

Neposkvrněná, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků a naše nejlaskavější Matko, Tobě svěřil Bůh celý řád milosrdenství. Já…, nehodný hříšník, padám k Tvým nohám a pokorně prosím, abys mě
celého a úplně přijala za svou věc a vlastnictví a udělala se mnou,
se všemi schopnostmi mé duše a mého těla i s celým mým životem,
smrtí a věčností, cokoliv se Ti zalíbí.
Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo o Tobě řečeno: „Ona potře tvou hlavu“ a též: „Ty
sama jsi na celém světě vyhladila všechny bludy,“ abych se stal
v Tvých neposkvrněných a nejlaskavějších rukou užitečným nástrojem k probuzení a největšímu vzrůstu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších a tímto způsobem přispěl k co největšímu rozšíření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Neboť kam Ty vejdeš, tam vyprosíš milost obrácení a posvěcení,
vždyť Tvýma rukama stékají na nás všechny milosti z nejsladšího
Srdce Ježíšova.
Dovol mi, abych Tě chválil, přesvatá Panno.
Dej mi moc zvítězit nad Tvými nepřáteli.
Ó, Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme,
i za všechny, kdo se k Tobě neutíkají, a zvláště za nepřátele církve
svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.

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
ŘÍJEN

Abychom svým svědectvím dodávali naději lidem trpícím a spoutaným jakýmkoliv zlem.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ RYTÍŘI
NEPOSKVRNĚNÉ,
toto číslo Immaculaty mělo být původně věnováno zcela růženci, a mělo
vyjít ještě v říjnu, jenže neúprosný čas
na nikoho nečeká a listopad je již zde.
Proto jsme téma rozšířili a v tomto čísle najdete články nejen o růženci, ale
o modlitbě vůbec.
Hned v prvním článku se píše, že bez
modlitby nelze uskutečnit žádné duchovní dílo, protože duchovní dílo si
žádá duchovní prostředky. I tento náš
časopis usiluje být duchovním dílem,
proto se snažíme celou přípravu provázet také modlitbou. Avšak v návalu
práce se může stát, že modlitba sejde
jaksi nepozorovaně na druhou kolej.
Jednou jsem slyšel modifikované známé přísloví: „Kde čert nemůže... tam
pošle mnoho práce.“ Myslím, že na tom
i něco je. Člověk zahlcený prací je v pokušení odložit modlitbu na později.
Jenže... často se pak stane, že se k modlitbě již vůbec nedostane.
Milí čtenáři, obracím se na Vás s velkou
prosbou o modlitbu za naši redakci
a také za Národní centrum M. I., aby
nás množství práce neokradlo o čas,
který má být věnován modlitbě.
S radostí chceme pozdravit také děti,
kterým k Mikulášovi posíláme malý
dárek - „Omalovánky sv. Františka“. Ať
Vám tyto obrázky, milé děti, pomohou
prožívat den s modlitbou, jako tomu
bylo u sv. Františka.
Všem našim čtenářům, malým i velkým, přeji pokoj a dobro.

LISTOPAD

Abychom na cestě na setkání s Kristem, který přichází, pamatovali, že tajemství svatosti je v tom, že Spasitele přijímáme s takovou
prostotou a chudobou srdce, které nás učí on sám.

PROSINEC

Aby Ježíšovo narození v chudobě nám pomohlo uvědomit si hodnotu velkého daru Vtělení, skrze který se Bůh stává chudým, abychom se my stali bohatými.

br. Bohdan Heczko OFMConv
provinční asistent pro M. I.
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KATECHEZE PRO M. I.

PŘEDEVŠÍM BÝT S KRISTEM
O důležitosti modlitby v životě křesťana
text: br. Bohdan Heczko
OFMConv
Chceme-li dosáhnout nějakého cíle,
je třeba zvolit prostředky tomuto cíli
úměrné. Chceme-li se dostat například
do Prahy, musíme zvolit vhodný dopravní prostředek – třeba auto nebo
vlak.
Rytířstvo Neposkvrněné si také klade
cíl: snažit se o obrácení všech hříšníků
ke Kristu a o posvěcení všech skrze Neposkvrněnou.
Jaké prostředky k tomu použijeme?
Již jsme řekli, že prostředky mají být
úměrné cíli. Náš cíl je povahy nadpřirozené, a proto budeme potřebovat
prostředky nadpřirozené. „Modlitba
a především modlitba je tou skutečnou zbraní v zápasu o svobodu a štěstí
duše,“ říká sv. Maxmilián. A pokračuje:
„Nebe – nebo smíme-li to tak vyjádřit:
zbožštění duše, je nadpřirozená skutečnost v pravém slova smyslu. Proto
jej nelze dosáhnout přirozenými prostředky. Je k tomu zapotřebí i nadpřirozeného prostředku Boží milosti. A tu
můžeme opět získat pouze pokornou
a důvěrnou modlitbou. Milost a pouze milost je příčinou obrácení, neboli
osvobození duše z pout zla.“1
V dnešním světě, který je tak hluboce ponořeným do materialismu, se zdá, že jen
usilovná aktivita je tím správným prostředkem k dosažení všech cílů. Avšak,
jak praví přísloví, „bez Božího požehnání
– marné lidské namáhání“. V oblasti posvěcení duše to platí dvojnásob. Pán Ježíš nás na to upozorňuje v podobenství
o vinném kmeni: „Zůstaňte ve mně, a já
ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce
sama od sebe, nezůstane-li při kmeni,
tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem
vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává
ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic“
(Jan 15,4-5). Ježíš tady neříká, že toho

4

nevykonáme mnoho, ale že neuděláme
nic – vůbec nic. Proto je dobré si uvědomit, že účinnost naší práce nezávisí
jen na schopnostech, činnostech či penězích, ačkoli i to jsou dobré a užitečné
Boží dary, ale bude záležet jen a pouze
na stupni spojení s Bohem. Pokud se
toho nebude dostávat nebo pokud tento svazek zeslábne, všechny ostatní prostředky budou k ničemu. Bude-li ale tato
spojitost životná, bez problému se najde
i všechno ostatní.2
Následující příběh, který vypráví sestra
Briege McKenna, nám pomůže ještě
více pochopit, že bez Krista a modlitby
nebudeme schopni udělat nic ani pro
svůj duchovní život, ani pro dobro našich bližních.
Sestra vypráví, jak jednou po přijetí
Pána Ježíše ve svatém přijímání uviděla
škaredý, otrhaný stan – musel asi přestát pořádnou bouři. K tomu stanu přišel nějaký muž, který se chtěl dostat dovnitř. Tehdy uslyšela, jak sama říká: „Tam
nemůžete jít, je tam strašný nepořádek
a stan je celý děravý.“ Muž se na ni podíval, usmál se a řekl: „Cože? Já tady přece
bydlím.“ Tehdy sestra pochopila, že ona
je tím stanem a ten muž je Ježíš. Když
oba vstoupili dovnitř a sedli si naproti,
Ježíš ji uchopil za ruce a začal k ní hovořit. Sestra Briege však nemohla přestat
myslet na ten potrhaný stan. Přemýšlela: „Jak je ten stan děravý a k tomu
ten nepořádek.“ Omluvila se Ježíši, vymanila se z Ježíšových dlaní, přitáhla si
židli a začala spravovat díry ve stanu.
Přemítala: „Co si jen lidi pomyslí, až uvidí ty díry?“ Dala se zuřivě do práce, aby
stan vypadal před lidmi trochu přijatelně. Tehdy Ježíš vstal, jemně ji uchopil,
podíval se na ni s velkou láskou a řekl:
„Briege, jestli se budeš zabývat těmi dírami, zapomeneš na mě. Jestli však se
budeš věnovat mně, tak já se postarám
o ty díry. Opravím tvůj stan.“
Sestra Briege říká dále, že od Ježíše
dostala ještě jednu lekci. Znovu seděli

u stolu. Sestra vykoukla ven a uviděla,
jak ke stanu přicházejí lidé se spoustou
problémů, nemocí a těžkostí. Zvolala:
„Už musím jít, všichni ti lidé mne potřebují!“ Vyskočila s povzdechem: „Můj
Bože, jak si jen poradím se všemi těmi
problémy a s tolika lidmi?“ Jak tak stála
u vchodu a horečně přemýšlela, jak jim
pomoci, znovu pocítila, jak ji Ježíšova
ruka vtahuje nazpět. Ježíš jí pohrozil
prstem a s úsměvem řekl: „Oni za tebou nepřicházejí proto, abys řešila jejich problémy. Přicházejí jenom proto,
že já žiji v tobě. Jestliže vyskočíš a řekneš si, to musím vyřešit, zapomeneš, že
já jsem jediný lékař a já jsem ten, kdo
přináší pokoj. Já uzdravuji nemocné.
Potřebuji jen, abys byla mým nástrojem. Takže se teď posaď a dovol mi,
abych šel sám ke dveřím.“3
Milí rytíři, i my si potřebujeme uvědomit, že nejlepším způsobem, jak
posvětit sebe a jak pomoci druhým
k posvěcení, je přebývat s Kristem. To
znamená setkávat se s ním v modlitbě,
protože ta je jediným prostředkem,
který nám v našem pozemském putování k nebi dovoluje s ním navázat
kontakt. A je to Ježíš, který k nám bude
v modlitbě přicházet a starat se o naše
nitro. On uzdraví naše zranění a vše dá
do pořádku. Naši bližní pak díky Božímu působení najdou v nás osvěžující
slovo a motivaci, aby také mohli přijít
ke Kristu a změnit svůj život. Jako vzor
věrného přebývání s Kristem si bereme
Pannu Marii, která přece s ním bydlela pod jednou střechou mnoho let.
Dívala se na něho, rozmlouval s ním
a o všem rozjímala ve svém srdci. Díky
této své zkušenosti neváhala pak v Galilejské Káně říci: „Udělejte všechno, co
vám řekne“ (Jan 2,5).

1 Kolbe, Maksymilian M., Pisma, część II, WOF Niepokalanów 2008, č. 987, s. 344.
2 Tamtéž, č. 983, s. 341.
3 McKenna, Briege, Cuda Się Zdarzają, Verbinum,
Warszawa 2000.
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LETEM M. I. SVĚTEM
aneb rytíři v akci

text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

SETKÁNÍ M. I. V PRAZE (3. 9. 2014)

Začátkem září se bratr Bohdan Heczko OFMConv účastnil prvního
poprázdninového setkání pražské skupinky M. I. Téma setkání bylo
určeno blížícím se svátkem Povýšení Svatého Kříže a svátkem Panny Marie Bolestné. V rámci přednášky s promítáním si rytíři mohli
znovu uvědomit, že přijetí Marie do našeho života je odpovědí na
Ježíšova slova z kříže: „Hle, tvá Matka – hle, tvůj syn.“ Po přednášce
následovalo vzájemné sdílení, které otevřelo prostor pro vyslovení
vlastních zkušeností a svědectví, čímž všichni byli obohaceni. Pražská skupinka, kterou vede otec Stanislav Gryń OFMConv, se setkává
pravidelně v každou první středu v kapli sv. Anny v areálu Konventu
minoritů v Praze (vstup z ulice Malá Štupartská 6, Praha 1).

1

2

HLAVNÍ POUŤ NA CVILÍN (14. 9. 2014 , obr. 1, 2)

V letošním roce jsme byli pozváni na hlavní pouť k Matce Boží Bolestné na Cvilín u Krnova. Množství poutníků, kteří připutovali nejenom z Čech a Moravy, ale také z Polska, bylo svědectvím, že lidé
se rádi utíkají k Matce Boží, a to zvláště v situacích, kdy si potřebují vyprosit milosti do svých životů. Také my jsme sem připutovali,
abychom Jí svěřili Vás všechny. Při křížové cestě, kterou vedli rytíři
a rytířky, jsme se v rozjímání vydali na Golgotu s Marií, abychom
rozjímali nad Ježíšovým utrpením a načerpali síly do našeho každodenního odevzdávání se. Duchem Svatým naplněná slova hlavního
celebranta otce Adama Ruckeho a otevřenost otce Sebastiana Gruci OFMConv, který o zdejší poutní místo pečuje, a také nádherná
hudba Scholy brněnské mládeže (SBM) byly povzbuzením nejenom
pro nás, ale i pro všechny poutníky.

3

NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
VE STARÉ BOLESLAVI (28. 9. 2014, obr. 3)

Spolu s mnohými z Vás jsme doputovali také na poutní místo do
Staré Boleslavi, kde náš „věčný“ kníže Václav stvrdil svou víru v Krista vlastní krví. Mnohým jsme nabídli náš časopis Immaculatu, který
svým obsahem usiluje o prohloubení života ve víře. Náš stánek s tiskovým apoštolátem se stal opět místem řady milých a povzbudivých setkání, v rámci nichž jsme se mohli osobně pozdravit s mnohými z Vás.

4

Foto: Národní centrum M. I.

PRVNÍ SLIBY BRATRA PATRIKA (2. 10. 2014, obr. 4, 5)

Začátkem října se v opavském konventu konala radostná událost.
Náš novic a také rytíř Neposkvrněné bratr Patrik složil do rukou otce
provinciála Bogdana Sikory OFMConv své první řeholní sliby. Své
sliby zatím složil na jeden rok, protože se nachází na začátku své
řeholní cesty. Přejeme bratru Patrikovi mnoho Božích milostí na
cestě řeholního zasvěcení, také mnoho sil a darů Ducha Svatého ve
studiu. Připojujeme modlitbu za našeho klerika a o totéž prosíme
i Vás, aby bratr Patrik dobře poznal své povolání, rostl v milosti u
Boha i u lidí.

5
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TÉMA: MODLITBA V NAŠEM ŽIVOTĚ

PANE, NAUČ NÁS
MODLIT SE...
text: P. Vojtěch Kodet, Th. D., OCarm. | přednáška z letošní
katolické charismatické konference, redakčně kráceno1

„Jednoho dne se Ježíš modlil
na nějakém místě. Když přestal,
řekl mu jeden z jeho učedníků:
‚Pane, nauč nás modlit se‘“ (Lk
11,1-4).

DÍVAT SE NA JEŽÍŠE

Muselo to být strhující, vidět Ježíše
v rozhovoru s Otcem. Všechny Ježíšovy modlitby, vyjma jedné, jak nám
je zaznamenali evangelisté, začínají
oslovením „Otče“. Celý Ježíšův život
je protkán vztahem k Otci, kterému
Ježíš říká „Abba – tatínku“. Je to slovo
plné lásky, kterým Syn dává najevo radost a potěšení z komunikace
s Otcem. Je to slovo, které odkrývá
střed křesťanství – lásku Boha. Ježíš,
Boží Syn nám zjevuje Otce a učí nás
říkat „Abba“. O svůj vztah k Otci se
Ježíš s námi dělí také tím, když svým
učedníkům říká: „Vy se modlete takto: Otče náš!“ (Mt 6,9).

SÍLA JEŽÍŠOVY
MODLITBY

Podívejme se nyní na jednu modlitbu, jak se Ježíš modlí poprvé během
svého veřejného života. Byla to Ježíšova modlitba u jeho křtu v řece

6

Jordánu: „Když se všechen lid dával
pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš
a modlil se, otevřelo se nebe, Duch
Svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval
hlas: ‚Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě
mám zalíbení!‘“ (Lk 3,21-22).
Už touto první Ježíšovou veřejnou
modlitbou se stalo něco, co od té
chvíle stále trvá a všichni mohou
skrze svůj vztah ke Kristu, skrze
svoji víru a křest stále zakoušet:
otevřené nebe, které bylo zavřeno
od Adamova hříchu. Tím otevřeným nebem nejsou rozestoupená
oblaka na obloze, ale otevřené
Boží otcovské srdce. Každý, kdo se
v Kristu modlí, má od této chvíle
otevřený přístup k Otci, smí zakoušet jeho lásku, slyšet vyznání jeho
lásky, protože nám Ježíš otevřel
cestu k Otcovu srdci.
K Otci ale přicházíme pouze skrze
Krista. To znamená, že tak jako Ježíš žil svůj vztah a svoji modlitbu
s Otcem, tak my jsme povoláni prožívat svůj vztah a modlitbu s Kristem a skrze něho a s ním a v něm

k Otci. Proto se od nepaměti křesťané modlí ke Kristu, v jeho jménu,
s ním prožívají celý den, všechny
vztahy a okolnosti života. Ježíšovo
jméno mají na rtech od probuzení
až do posledního okamžiku dne
jako jméno svého milovaného,
svého přítele, Pána a Boha. Chceme-li dojít k Otci, je třeba se spojit
se Synem a sami se stát dětmi Božími. Cestou je náš důvěrný vztah
ke Kristu a naše modlitba k němu.

JEDINEČNÉ
PŘÁTELSTVÍ

Ježíšův vztah k Otci i jeho modlitba
bylo něco velmi osobního a důvěrného. Proto je tak nesnadné mluvit
o modlitbě, protože i modlitba každého z nás je něco velmi osobního
a důvěrného. Snadno popíšeme,
jak může modlitba vypadat zvenku
(gesta, formy...). Ale modlitba je ještě něco podstatnějšího. Modlitba je
vztah, projev přátelského vztahu,
který roste, má různé podoby, může
být projeven slovy nebo i mlčením.
Modlitba každého z nás je jiná, nenapodobitelná, jako je jedinečný
můj vztah s Bohem.
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Modlitba není mluvení zbožných
řečí, ale rozhovor s tím, kdo mě
miluje, kdo vyslovuje moje jméno,
kdo mě volá k životu. Je odpovědí
lásky. Ježíš ke mně vždy přichází
ve stavu sebevydání z lásky a čeká
na odpověď. Na počátku většinou
stojí osobní zkušenost s Bohem,
která dá člověku základní jiskru
a touhu k Bohu se vracet. Modlitba
je radost z Boha, který se mi dává
a já se toužím dát jemu.
Je-li modlitba přátelský vztah dvou
osob, je k tomu potřeba dvojí svobody. Bůh naši svobodu respektuje,
ale my musíme respektovat jeho
svobodu. Antonyj Surožskij říká:
„Modlitba je setkání a vztah, hluboký vztah, ke kterému nemůže být
ani Bůh, ani člověk přinucen. To, že
nám Bůh může dát pocítit svou přítomnost, nebo naopak ponechat
nás s pocitem své nepřítomnosti,
je součástí tohoto skutečného vztahu. Kdybychom si mohli Boha mechanicky ‚přitáhnout‘, kdybychom
jej mohli přinutit se s námi setkat,
prostě jenom proto, že my si to teď
přejeme, pak by to nebylo žádné
setkání a žádný vztah. Je možné to
udělat s obrazem, s vlastními představami nebo s různými bůžky. Ale
nemůžeme nic takového udělat
s živým Bohem, stejně jako to nemůžeme udělat s živými lidmi. “2

ZAJDI DO KOMŮRKY

Aby člověk objevil svůj způsob
modlitby, musí se nejprve dostat ke svému srdci a poznat svoji
chudobu. Pán ve svém poučení
o modlitbě řekl: „Když se modlíte,
nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi
stavějí k modlitbě v synagogách
a na rozích ulic, aby je lidé viděli.
Když se však modlíš ty, vejdi do své
komůrky, zavři dveře a modli se
k svému Otci, který je ve skrytosti...“ (Mt 6,5-7).
To podstatné je vstoupit do vnitřní
komůrky, do svého srdce, do své
vnitřní cely. Je to vnitřní prostor
ve mně. Tam jsem sám sebou
a Bůh je tam se mnou víc než já se

sebou. Modlit se znamená učit se
být sebou, otevřený pro Boha, stát
vnitřně před Bohem, před nímž
jsem to, co jsem. Tam jsem sycen
Boží manou na každý den.
Teprve, když se snažíme vstupovat
do svého srdce, zjistíme, že to není
jednoduché. Na cestě tam se setkáme s velkými obtížemi, překážkami,
které se nás snaží odvést od modlitby. Když se člověk začne modlit, zjistí, že mu utíkají myšlenky, doléhají
na něho starosti, cvičí s ním emoce.
Pak je také plný toho, co za ten den
prožil, nebo toho, co ho čeká, je plný
lidí, silných emočních vazeb – lásky i nenávisti. Většinou svůj pokus
o modlitbu brzy skončí. Ale Pán říká
výslovně, že má za sebou zavřít dveře, protože často vcházíme a odcházíme, ale málokdy setrváme.
V naprosté většině, když se člověk začne modlit, stráví většinu
času přípravou na modlitbu, než
spočine, než zaslechne Boží hlas.
Ale už naše snaha o modlitbu je
modlitbou. Modlitba, i kdyby byla
jen nářkem, tak je to moje modlitba. I kdyby byla výčitkou Bohu
(jak se modlil Job)! Je důležité,
aby modlitba šla ze srdce, abychom nepropadli pokušení jen se
zklidnit a v modlitbě si uspořádat
myšlenky. Terezie z Avily říká, že v
modlitbě „není podstatné mnoho
přemýšlet, ale mnoho milovat“.3
Pán nás varuje, abychom se nemodlili jako pokrytci, protože pokrytec
hledá sebe a ne Boha. Poslouží si
vším, dokonce i Bohem, aby se ukazoval před lidmi. Nejčastější hřích
našich modliteb je, že nejsem zaměstnám Pánem, ale sebou. Jen ten,
kdo se zřekne sebe, najde Boha.

MODLITBA VE
ZKOUŠKÁCH

Ježíšovi učedníci viděli modlit se
Pána při různých příležitostech. Ale
nejtěžší zkušeností pro ně určitě
bylo vidět Ježíše zápasit v lidské
úzkosti v Getsemanské zahradě
a na kříži. Ježíš však i ty nejtěžší

okamžiky prožíval s Otcem a s modlitbou na rtech, a také s přímluvou
za nás. Do lidské beznaděje Ježíš zavolal Boží jméno „Abba“! (Mk 14,36).
Strach ze smrti překonal důvěrou
v Otce, a to i v krajní zkoušce. Už
nikdy nemusíme být ve své opuštěnosti sami. Za všech okolností
můžeme volat Ježíše a svěřovat se
do Otcovy náruče.
V době utrpení a zkoušek jsme často pokoušeni vzpourou proti Bohu.
Ježíš ve své vlastní zkoušce ještě
povzbuzoval učedníky: „Modlete
se, abyste nepadli do pokušení“
(Lk 22,40). Modlitba je cestou, jak
zůstat věrný Bohu i v dobách zkoušek. Modlitba nám dává schopnost
i v bolesti čerpat z pramene života. Zkoušky jsou prubířským kamenem naší lásky a věrnosti vůči
Kristu.

ABY BYLI JEDNO

Řekli jsme si, že celý Ježíšův život
byl protkán modlitbou, ve které
se sjednocoval s Otcem, oddával
jeho vůli a současně se přimlouval
za druhé. Nejvznešenějším příkladem Ježíšovy přímluvné modlitby
je velekněžská modlitba, kdy se
Pán modlí za všechny přítomné
i budoucí učedníky.
Ve velekněžské modlitbě Ježíš
prosí Otce, aby jeho učedníci zakusili milost sjednocení, jak ji prožívá Otec se Synem, a aby zakusili
i radost z tohoto sjednocení. „Ať
jsou všichni jedno. Jako ty, Otče,
ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou
jedno v nás“ (Jan 17,21). Tato zkušenost se stane také cestou k vzájemné jednotě mezi bratry. Ale tu
nejde uskutečnit jinak než úplným
sjednocením s Kristem v lásce, tak
jako je v lásce Ducha Svatého sjednocen Otec se Synem.

1

2
3

Přednášku v plném znění je možné objednat ve
formátu mp3 na http://konference.cho.cz .
Surožskij, A., V jámě lvové, KNA, Kostelní Vydří 2001, s. 9.
Terezie z Avily, Hrad v nitru, Nakladatelství Tiskárny
Vimperk, s. 50 (4 H 1,7).
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TÉMA: MODLITBA V NAŠEM ŽIVOTĚ

MODLITBA
JAKO VÝKŘIK
ŽIVOTA

O modlitbě, která má být vztahem
text: P. Vlastimil Kadlec, OMI | přednáška z letošní
katolické charismatické konference, redakčně kráceno1
V každé době se křesťané snažili najít to, co je podstatou křesťanství. Evangelium nám jako toto jádro
nabízí modlitbu, konkrétně Modlitbu Páně, Otčenáš.
A modlitba je vztah. Podstatou Ježíšova poselství je
tedy právě vztah. Ne doktrína ani mravní přikázání,
ne seznam dogmat ani speciální vzorce chování, ale
vztah. Modlitba je tedy jednou z cest, a to cestou zcela
privilegovanou, jak se vztah k Bohu uskutečňuje.
Na počátku však nebyla modlitba, na počátku byl existenční šok. Modlitba není prvním úkonem člověka.
Aby se člověk modlil, aby se mohl učit modlit, musí
nejprve zakusit něco jiného. Modlitbě předchází život!
Předchází jí životní zkušenost: zkušenost radosti, bolesti, zkušenost slz, prohry, lásky… Modlitbě předchází
výkřik, zklamání, smích… Jen z takových zkušeností
vytryskne modlitba. A jen tak se rodí jako chvála, jako
díkůčinění, jako prosba, jako protest, jako vzdor nebo
také jako píseň a tanec. Panna Maria modlitbu tančila!
Svůj „Magnificat – Velebí má duše Hospodina“ Panna
Maria vytančila! Setkala se s Bohem, udělala živou zkušenost milujícího Boha, který vstoupil do jejího života
neuvěřitelným způsobem, zakusila jeho lásku. Zakusila
sdílení této lásky s druhým člověkem, když spěchala
za Alžbětou. Zakusila radost z mateřství – a to je opravdu existenční šok, a vytryskla z ní modlitba: „Velebí má
duše Hospodina...“ A ona, jak říká jeden italský biskup
don Tonino Bello, vytančila modlitbu. Můj duch jásá
v Bohu, mém Spasiteli. Jásat se latinsky řekne exsaltare,
tedy doslova „poskakovat“. Panna Maria tedy při modlitbě poskakovala, tančila. Přijala do svého života Boha,
a tak začal pohyb, tanec: rozběhla se za Alžbětou, aby
se podělila o svou zkušenost, a zde vytančila modlitbu.
Myslím, že to nebylo tak, jak si někdy představujeme,
jak to někdy bývá znázorňováno na obrazech: přichází
archanděl Gabriel a Maria klečí se sepjatýma rukama
na klekátku a modlí se… růženec. Ne. Maria tančila,
byla v pohybu, protože se setkala s Bohem.
Prvním znakem toho, že jsme přijali Boha do svého
života, bývá radost. Radost je obrovské téma současného papeže Františka. Někdy se mu vyčítá, že pro něj
musí být snadné se radovat, když je přece „ten jižan“,
vždyť pochází z Argentiny a navíc má italský původ,
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tak to se to pak člověku raduje! Něco na tom možná
bude, ale úplná pravda v tom jistě není. Jeho radost
je totiž radostí evangelia. To vůbec není jen výraz příjemného pocitu, není to ani obyčejná veselost. Tato
radost je dar. Je to radost toho, kdo přijal Boha hluboko do svého života.
Abychom se tedy modlili, musíme být živí! Musíme
zakusit existenční šok, třeba tak, jak ho zakusila Maria: v radosti ze setkání s Hospodinem. Ale modlitba
se často rodí i z jiné zkušenosti, z jiného „šoku“. Pomysleme jen na Getsemany, na tu chvíli, kdy se před Ježíšem neotevírá už nic jiného než předzvěst bolestné
smrti. Všechno se zdá být ztracené. Ze všech zázraků
a uzdravení, životodárných slov a činů zbylo už jen pár
učedníků, kteří… usnuli. Právě tady, v Getsemanské
zahradě, těsně před okamžikem definitivního rozhodnutí Pán Ježíš zakouší svůj „existenční šok“. A právě
tady se obrací k svému Otci a z jeho srdce tryská modlitba plná důvěry: „Abba, Otče.“
Pokud chceme proniknout do modlitby, pokud se
chceme umět modlit, budeme muset pravděpodobně
zakusit podobný existenční šok. Ať už ten, který zakusila Panna Maria a který ji radostí roztančil, nebo ten,
který zakusil Pán Ježíš, a on se z něho potil krví. Modlitbě předchází život a skrze modlitbu vstupujeme
do živého vztahu s tím, kdo je dárcem života, do vztahu důvěry a lásky, který roste den za dnem, v radosti
i bolesti.
1

Přednášku v plném znění je možné objednat ve formátu mp3 na http://konference.
cho.cz .
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O Jobově nářku, který je modlitbou

Homilie Svatého otce Františka z domu sv. Marty 30. září 2014 | česká sekce Vatikánského rozhlasu
Také nářek se v temných momentech stává modlitbou, ale varujme
se teatrálního nářku – zdůraznil
dnes papež František v kázání při
ranní mši v kapli Domu sv. Marty.
Papež si vzal podnět z prvního liturgického čtení z knihy Job (Job
3,1-3.11-17.20-23) a připomněl
lidi, kteří prožívají velké tragédie,
jako například křesťané, kteří byli
vyhnáni ze svých domovů pro svoji víru.
Job proklíná den, kdy se narodil,
a jeho modlitba vypadá jako zlořečení. Papež František komentoval
první čtení, které ukazuje Joba, jak
proklíná svůj život. „Byl vystaven
zkoušce – připomněl papež – ztratil
rodinu, majetek, zdraví a jeho tělo
bylo samý vřed, stalo se jedinou
odpornou ranou. V této chvíli byla
jeho trpělivost u konce a vyslovil
tyto věci. Mluví ošklivě. Byl vždycky zvyklý mluvit popravdě a toto
je pravda, kterou v té chvíli vnímá.
Také Jeremiáš – připomněl papež –
užil stejná slova: ‚Zhynout měl den,
kdy jsem se narodil.‘ Ptám se však:
Je toto rouhání? Rouhá se tento člověk v této situaci?“

v pravdě před Bohem. A Job se nemohl modlit jinak. Modlí se s realitou, pravá modlitba vychází ze srdce, z chvíle, kterou člověk prožívá.
Je to modlitba temných momentů,
beznadějných životních okamžiků,
kdy není vidět obzor.“
„Mnoho, mnoho lidí je dnes v situaci Joba. Mnoho dobrých lidí
jako Job nechápe, co se stalo a ptá
se proč. Je mnoho bratří a sester,
kteří nemají naději. Pomysleme
například na velké množství našich křesťanských bratří, kteří byli
vyhnáni ze svých domovů, protože
jsou křesťany, a zůstali bez ničeho.
Mohou si říkat: ‚Pane, uvěřil jsem
v Tebe. Proč tedy? Copak věřit
v Tebe, Pane, je prokletí?‘ “

„Když Ježíš pronáší slova nářku
‚Otče, proč jsi mne opustil‘, rouhá se? Je to tajemství. Slyšel jsem
častokrát lidi, kteří prožívali těžké,
bolestné situace, utrpěli velkou
ztrátu nebo se cítili opuštěni, přišli s nářkem a kladli tyto otázky:
proč? Proč? Vzpouzejí se Bohu. A já
říkávám: ‚Pokračujte v této modlitbě, protože i to je modlitba.‘ Modlitbou byla i slova, která Ježíš řekl
Otci: ‚Proč jsi mne opustil?‘ “

„Pomysleme na staré, opuštěné lidi
– pokračoval papež František – pomysleme na nemocné, na spousty
opuštěných lidí v nemocnicích.
Za všechny tyto lidi a také za nás,
až půjdeme temnou cestou, se
církev modlí. Církev se modlí! Bere
na sebe tuto bolest a modlí se.
A my, kteří netrpíme nemocí, hladem a nedostatkem nezbytného,
když pocítíme trochu temna v duši,
si myslíme, že jsme mučedníci,
a přestáváme se modlit. A někdo
řekne: ‚Pohněval jsem se s Bohem
a už nechodím na mši.‘ – Ale proč?
– tázal se papež a odpověděl: kvůli
maličkosti.“ František v této souvislosti zmínil svatou Terezii od Dítěte
Ježíše v posledních měsících jejího
života: „Snažila se myslet na nebe
a cítila v sobě jakýsi hlas, který říkal: Nebuď bláhová, nefantazíruj.
Víš, co tě očekává? Nicota.“

„Také Job se takto modlil – řekl dále
papež. Modlitba je totiž stanutí

„Častokrát procházíme touto situací, prožíváme tuto situaci. A mnozí

PETR NAŠICH DNŮ

MODLITBA VE CHVÍLÍCH
TEMNOTY

lidé myslí jen na to, že skončí v nicotě. A svatá Terezie se modlila
a prosila o sílu jít vpřed, v temnotě.
Tomu se říká trpělivost. Náš život
je příliš snadný, naše nářky jsou
divadelní před nářkem tolika bratří
a sester, kteří se ocitli v temnotě,
skoro ztratili paměť, takřka i naději
a žijí jakoby vyhnaní ze sebe, byli
vyhnáni i ze sebe. A Ježíš touto
cestou šel. Od večera v Getsemanské zahradě až k poslednímu slovu
na kříži: ‚Otče, proč jsi mne opustil?‘ “
František pak poukázal na dvě věci,
které nám mohou být užitečné:
„Za prvé: připravovat se na to, až
přijde temnota, která možná nebude tak hluboká jako v případě
Joba, ale nějaká doba temna přijde. Připravujme svá srdce na tuto
chvíli. Za druhé: Modleme se – jako
se modlí církev a spolu s církví –
za množství bratří a sester, kteří
trpí vyhnanstvím ze sebe samých,
ocitli se v temnotě a soužení, bez
naděje, která by byla po ruce. Je to
modlitba církve – končil papež –
za všechny tyto ‚trpící Ježíše‘, kteří
jsou všude kolem nás.“
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text: PhDr. Radomír Malý
Všeobecně se má za to, že modlitba růžence je dílem
sv. Dominika z počátku 13. století. Samozřejmě tento
významný světec má na ní svůj veliký podíl, nicméně
pokládat růženec za jeho dílo je nepřesné. Tato známá
a účinná forma modlitby má totiž svůj delší historický
vývoj.

STAROVĚKÉ KOŘENY SV. RŮŽENCE
A SV. DOMINIK

Už v křesťanském starověku poustevník sv. Pavel
z Théb (4. století) doporučoval neustálé opakování
naučených modliteb jako prostředek růstu v duchovním životě. V 7. století potom biskup Ildefons ve španělském Toledu naléhavě vyzýval k častému opakování andělského pozdravu Zdrávas Maria v soukromé
modlitbě (tehdy ještě bez dodatku „Svatá Maria, Matko Boží…“).
Pod vlivem těchto idejí církev ve 12. století v Německu a v Itálii šířila modlitbu tzv. mariánského žaltáře.
Duchovní měli povinnost modlit se v rámci liturgie
hodinek denně 150 žalmů. Byla snaha zapojit do toho
i laiky. Protože byli převážně negramotní a neznalí latiny, doporučovali kněží nahradit v jejich případě 150
žalmů 150 libovolnými mariánskými modlitbami, nemusely to být jenom Zdrávasy. Aby se to dobře počítalo, uvazovalo se 50 kamínků po 10 na šňůru, věřící se
měl na prvním kamínku pomodlit mariánskou modlitbu, kterou 10krát opakoval – a poté na dalším desátku
se modlit zase jinou. Neexistoval žádný předpis, jaké
modlitby mají věřící takto recitovat, záleželo to na jejich svobodné volbě. Tyto provázky s kamínky se začaly už tenkrát nazývat „rosarium“, tj. zahrada růží, věnovaných Panně Marii, odtud český název „růženec“.
Matka Boží se r. 1214 zjevila sv. Dominikovi, zakladateli
řádu kazatelů (dominikáni), kteří se v té době věnovali
především obracení bludařů albigenských na katolickou víru. Řekla mu mimo jiné: „Šiř můj žaltář, jestliže
chceš tyto zatvrzelé duše obrátit!“ Dominik uposlechl,
jím založený řád se stal velkým šiřitelem tohoto tzv.
mariánského žaltáře, předchůdce dnešního růžence.
Dominikáni též zaváděli místo libovolných modliteb,
jež se měly opakovat, andělské pozdravení Zdrávas
Maria a propagovali rozjímání o životě Krista a Panny
Marie jako součást této pobožnosti.
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DĚJINY
MODLITBY
SV. RŮŽENCE

DOMINIK Z PRUS
A BL. ALAN DE LA ROCHE

Úpadek církve, k němuž došlo ve 14. a 15. století
v důsledku rozkolu na papežském stolci a renesančního myšlení, odsunul modlitbu mariánského žaltáře
do zapomnění. Na jejím vzkříšení má hlavní zásluhu
reformní katolické hnutí zvané „Devotio moderna“
(Nová zbožnost), jež zasáhlo především kláštery kartuziánského řádu. Z tohoto prostředí vzešel i bl. Tomáš
Kempenský, autor dosud stále aktuálního mystického
spisu „O následování Krista“.
V kartuziánském klášteře v Trevíru žil v 15. století
mnich a teolog Dominik z Prus, pravděpodobně polského původu. Ten se svým řádovým spolubratrem
Adolphem z Essenu dosavadní mariánský žaltář, stále
častěji nazývaný již „růžencem“, prohloubil tím způsobem, že stanovil podle evangelií témata k rozjímání.
Tak vznikly „radostný, bolestný a slavný“ růženec. Nemělo to ovšem dnešní formu. Dominik z Prus předložil k rozjímání podle evangelií 14 událostí a námětů
z dětství Ježíšova, 6 z jeho veřejné činnosti, 22 z jeho
umučení a 7 z jeho zmrtvýchvstání.
R. 1460 se Panna Maria zjevila v dominikánském
klášteře v Dinanu ve francouzské Bretani bl. Alanovi de la Roche a vyzvala jej k misijní činnosti ve prospěch růžence. Řekla, že toto je nejúčinnější zbraň
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k záchraně lidstva před nepřáteli křesťanstva, což se
týkalo tenkrát na výsost aktuálního tureckého nebezpečí. Bl. Alan uposlechl, jezdil po Francii, po Německu
i jiných zemích, všude hlásal potřebu časté modlitby
růžence a zakládal tzv. růžencová bratrstva, jež se zavazovala k jeho denní recitaci a rozjímání. Při jeho kázáních docházelo k četným obrácením a zázrakům. Bl.
Alan také zavedl, že před každým desátkem se věřící
ještě modlili Otčenáš.
Ne všude ale byla modlitba sv. růžence přijímána s nadšením. V benediktinském klášteře v St. Poelten v Rakousku dodnes ukazují náhrobek opata, jehož mniši vyhnali,
protože prosazoval v klášteře tuto modlitbu. Zemřel
mimo svoji řeholní komunitu a až po mnoha letech
mohly být jeho ostatky převezeny zpět. Odpůrcům růžence nahrávalo, že tajemství k rozjímání nebyla přesně
dána, k těm, která stanovil Dominik z Prus, přidávala lidová zbožnost bez kontroly učitelského úřadu církve mnohá další, takže hrozilo nebezpečí plíživého proniknutí
hereze do této formy zbožnosti.

SV. PIUS V. A SOUČASNÁ PODOBA
MODLITBY SV. RŮŽENCE

R. 1566 usedl na stolec sv. Petra sv. Pius V., dominikán,
asketa a velký reformátor církve v duchu Tridentského
koncilu. Ten pevně věřil slovům Panny Marie, jež řekla
v soukromém zjevení jeho spolubratrům sv. Dominikovi
a bl. Alanovi, že právě tato modlitba disponuje nejúčinnější silou, jak zastavit šíření herezí, napomoci k obrácení
duší a zachránit křesťanství před agresí nekřesťanských
vojsk. Pius V. viděl zoufalou situaci tehdejší církve, ohrožené lavinovitým šířením protestantismu a tureckým
loďstvem, nacházejícím se už téměř u italských břehů.
Vsadil proto všechno na růženec. R. 1569 v apoštolské
konstituci „Consueverit“ zavedl tuto modlitbu v celé
církvi. Aby zabránil nekontrolovanému pronikání různých spontánně vytvořených tajemství, pocházejících
z lidové zbožnosti lidí ve víře nevzdělaných, ustanovil
za závazná nám dodnes známá tajemství v počtu 15 (5
radostných, 5 bolestných, 5 slavných). K andělskému pozdravení dodal ještě prosbu „Svatá Maria, Matko Boží…“.
Sv. Pius V. je tedy z moci učitelského úřadu tvůrcem
dnešní podoby sv. růžence a vyzval celou církev, aby se
jej horlivě modlila.
Výsledky se dostavily. 7. října r. 1571 zvítězila spojená
křesťanská vojska v námořní bitvě u Lepanta nad několikanásobně větší tureckou přesilou, čímž byla Evropa zachráněna. Rovněž tak katolická církev se ubránila
myšlenkovému náporu protestantismu, katolické státy jižní Evropy si uhájily svou identitu.
S růžencem v ruce vyzýval kapucín Marco d'Aviano
r. 1683 u Vídně spojené katolické oddíly pod velením
polského krále Jana Sobieského k obraně města před

obrovskou tureckou přesilou – a proti všemu očekávání
přišlo vítězství. Zhruba v téže době sv. Ludvík Maria Grignion de Montfort se s nadšením věnoval růžencovému
apoštolátu ve francouzském kraji Vendée – a právě tento
kraj dokázal o sto let později vzdorovat i za cenu mučednické krve jakobínským osvícenským tyranům.
Panna Maria ve svých zjeveních dala několikrát jednoznačně najevo, že mezi všemi modlitbami upřednostňuje právě sv. růženec. V Lurdech se sv. Bernardetě zjevila s růžencem v ruce, ve Fatimě vyzvala k jeho časté
modlitbě a vyslovila přání, aby se po každém desátku
přidávala prosba „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy,
uchraň nás pekelného ohně, a přiveď do nebe všechny
duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ Tato tzv. „fatimská vložka“ se stala nedílnou součástí modlitby růžence.
V období II. světové války a po ní se staly pověstnými
tzv. „růžencové křížové výpravy“ (kruciáty), kdy se katolíci masově zapojovali do modliteb růžence na určitý úmysl. Katolický kněz v USA Patrick Peyton z kongregace Sv. Kříže vyhlásil během války růžencovou
kruciátu za její ukončení. Tato myšlenka inspirovala
rakouského františkána P. Petra Pawliczka k vyhlášení
růžencové kruciáty za odchod sovětských okupačních
vojsk z rakouského území. Do tohoto modlitebního
boje se zapojilo přes 700 tisíc lidí. Stalo se, co nikdo
neočekával: Sovětská vojska r. 1955 opustila zemi.
Papež sv. Jan Pavel II. (1978–2005), známý svým hlubokým vztahem k této modlitbě, navázal na odkaz Dominika z Prus a ke třem typům sv. růžence (radostný, bolestný
a slavný) připojil ještě tzv. růženec světla, jenž reflektuje
náměty k rozjímání z veřejné činnosti Spasitele. Právě
od Dominika z Prus tato témata pocházejí.
Modlitba sv. růžence, jak ji dnes známe, není tedy
umělým výtvorem nějaké významné osobnosti, byť
i světecké, ale výsledkem organického vývoje zbožnosti církve a neustálé kontinuity její nauky a jejích
forem spirituality, nad nimiž bdí Duch Svatý. Už proto si zasluhuje nejen úctu, ale též „aktivní používání“.
Dějiny církve mohou vydat mnoho svědectví o tom,
čeho všeho bylo díky této modlitbě dosaženo.
Nejvýmluvnějším příkladem je Japonsko, kde v 19. století misionáři, domnívající se, že křesťanství zde bylo
už v 17. století krvavým pronásledováním vyhlazeno,
najednou objevili domorodé katolíky, kteří si uchovali
neporušenou víru po několik generací celých 200 let.
Bez Písma sv., beze mše sv. a bez svátostí, jediné, co
jim zůstalo, byly růžence, které jim jejich předkové, již
podstoupili v 17. století mučednickou smrti pro Krista,
ještě stačili předat. Růženec jim zachránil pravou katolickou víru. Kéž by se tak stalo i dnes, důvěřujme!
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Jaricotovi obnovili svoji materiální
i duchovní pomoc církevním institucím. Jejich dům se nazýval „Betanie“, navštívil ho jednou i mladý J. B. Vianney. V této atmosféře
mladá Paulina vyrůstala. Ve svém
mladistvém zbožném nadšení toužila odjet na misie do Číny, aby tam
prala kostelní prádlo, vařila pro misionáře a pro chudé a věnovala se
životu modlitby.

ODVAHA
NÁSLEDOVAT
KRISTA

Příběh Pauliny Jaricot, zakladatelky Živého růžence
text: PhDr. Radomír Malý
Sv. farář arský Jean Baptiste Vianney se jednou vyjádřil: „Znám
osobu, která nese těžký kříž s velkou láskou.“ Tím měl na mysli zakladatelku Společenství živého
růžence Paulinu Jaricotovou, obdivuhodnou ženu 19. století, kterou
před dvěma lety sekretář vatikánské Kongregace pro evangelizaci
národů mons. Savio Hon Tai Fai
u příležitosti 100. výročí úmrtí přirovnal k biblickému Davidovi zápasícímu s Goliášem. Tímto obrem
a zároveň symbolem zla je podle
onoho hodnostáře osvícenská Velká francouzská revoluce a její dědictví, s nímž tato Kristova vyznavačka musela celý život bojovat.
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Pocházela z francouzského Lyonu, kde se narodila 22. 7. 1799. Její
rodiče Antoine a Joanna patřili
k dobře situovaným měšťanům,
vlastnícím tkalcovskou manufakturu a několik obchodů. Byli velmi zbožní, před revolucí r. 1789
finančně podporovali řadu církevních institucí, hlavně klášterů.
Během revolučního běsnění let
1789–1799, kdy katolická víra byla
postavena mimo zákon, se mohli
účastnit mše svaté pouze tajně,
ve svém domě přijímali a ukrývali
katolické kněze, jimž hrozila poprava. V utajení byly pokřtěny i některé z jejich 7 dětí, Paulina jako
nejmladší r. 1799. Téhož roku však

Rodiče však měli pro ni připravený
jiný plán. V 15 letech se chystala
k zásnubám, ale nešťastně spadla
ze stolu a poranila si nohu natolik,
že se musela delší dobu léčit. Zásnuby byly odloženy, zranění Paulinu poznamenalo natolik, že jí až
do konce života působilo problémy
s chůzí. Nemoci se staly jejím doživotním údělem. Ve svých 35 letech
onemocněla téměř smrtelně, byla
však zázračně uzdravena.
To vše prohloubilo její duchovní
život. Paulina se již jako 16letá definitivně rozhodla věnovat výhradně
Bohu a nalezla pro to nakonec pochopení i u svých zbožných rodičů.
V této orientaci ji utvrdily postní
rekolekce, jichž se r. 1816 ve svých
17 letech v jednom kostele rodného Lyonu účastnila. Dával je oblíbený a zbožný kněz Jean Wuertz.
Tématem byla lidská marnivost.
Slova P. Wuertze zasáhla Paulinu
tak hluboko, že zašla za ním do sakristie a ptala se, co má dělat, neboť patří k její přirozenosti jakožto
ženy, že se chce líbit na prvním
místě lidem. Kněz jí odpověděl, ať
se snaží líbit na prvním místě Bohu
– a potom teprve lidem.
Pro Paulinu to byl signál k radikální
změně života. Odstranila všechny
drahé šaty a ozdoby, které si díky
bohatým rodičům mohla dovolit, a začala se oblékat skromně.

Foto: http://www.mission.catholique.fr
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ilegalita Katolické církve skončila,
neboť Napoleon Bonaparte, jenž
se právě ujal vlády, vrátil katolíkům
možnost legálního působení.
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Zbavila se také všeho zbytečného
přepychu ve svém pokoji, vyhledala dokonce i malíře, který předtím namaloval její portrét v drahých šatech, aby ho přemaloval
ve skromném oděvu.
R. 1816 složila soukromě slib čistoty. Uvažovala i o vstupu do kláštera,
zjistila však, že nemá řeholní povolání. Pán k ní hovořil vnitřním hlasem.
P. Wuerst, její duchovní vůdce, žádal, aby to zapisovala. Tak vznikl její
duchovní deník, nazvaný „Historie
mého života“. Týká se doby mezi 18.
a 20. rokem věku Pauliny. V nemoci
r. 1822 napsala náboženský traktát
„Eucharistie – nekonečná láska“,
který P. Wuerst anonymně vydal. Teologové žasli nad výstižnými pravověrnými formulacemi, vystihujícími
vroucí vztah Pauliny k Ježíši v Nejsvětější svátosti. Přítomnost Krista v Eucharistii chápe Paulina jako nejmocnější projev lásky Boha k člověku.

Foto: Bead Lover Korner

Její počáteční touha odjet na misie
se ukázala jako nerealizovatelná.
Přesto se jí nevzdala a rozhodla se,
že když nemůže být u misionářů
a jejich svěřenců přítomna fyzicky,
bude tam alespoň duchovně skrze
modlitbu a oběť. S pomocí svého
bratra Filease Jaricota, který byl
knězem, obnovila modlitební společenství nazvané „Dílo šíření víry“.
To mělo svůj počátek už v 17. století, kdy vzniklo na podporu misií mezi protestanty, později se
transformovalo v modlitební hnutí
za misie mezi pohany. Po vypuknutí Francouzské revoluce r. 1789
zaniklo, Paulina se svým bratrem je
pak znovu uvedli do života. A nezůstalo pouze u modliteb. Paulina přesvědčila dělnice v továrně
svých rodičů, kterou nyní vedli její
sestra s manželem, aby věnovali
z každé své výplaty 1 sou (cca našich 20 haléřů) na podporu misií.
R. 1819 jí Pán při večerním rozjímání
sdělil nevšední plán na velkolepou
modlitební iniciativu. Vzniklo Společenství živého růžence, původně
zamýšleno jako podpora misií, poté

však jako modlitební akce na jakýkoliv dobrý úmysl. P. Wuerst k tomu
dal svůj souhlas. Vše spočívalo
na modlitebních skupinách po 15
lidech, neboť 15 je desátků sv. růžence. Každý člen se měl denně pomodlit jeden desátek na daný úmysl
a jednou za měsíc se věnovat rozjímání na toto téma. Dále měl nalézt
5 dalších osob, ochotných se zapojit
do Živého růžence, a ročně věnovat
5 franků na podporu dobrého katolického tisku a kvalitních náboženských knih. Sám papež Lev XII. udělil
Živému růženci své požehnání.
Mylně by se ale někdo domníval,
že Paulina se věnovala pouze modlitbě a praktický život ji nezajímal.
R. 1831 založila neřeholní komunitu nazvanou „Sdružení dcer Mariiných, sester milosrdenství“, které
se věnovalo charitativní práci.
Velmi citlivě vnímala také sociální
křivdy. Dbala na to, aby v rodinném
podniku Jaricotových dělnice-tkadleny dostávaly důstojnou mzdu dostačující k živobytí. R. 1830 zakládá
za pomoci sociálně cítících podnikatelů tzv. „Nebeskou banku“, která
poskytovala výhodné půjčky lidem,
již se ocitli bez peněz. Paulina mnohokrát ve smyslu katolické sociální
nauky pozvedla svůj hlas na obranu
sociálně slabých, iritovalo ji zejména,
že zaměstnavatelé neplatí dělníkům
náležitou mzdu, za niž by uživili rodiny. Rozhodla se proto sama jednat
a zakládá huť, kterou nazvala „Notre
Dame“. Tam došly svého naplnění
všechny postuláty sociální spravedlnosti. Podnik prosperoval, bohužel
ale nakonec pronikli do jeho vedení
nezodpovědní lidé a dokonce i podvodníci, kteří firmu zadlužili. Huť „Notre Dame“ r. 1852 zkrachovala, ti, kteří to zavinili, se vytratili, Paulina jako
majitelka musela všechno zaplatit.
Rodina jí nemohla pomoci, rodiče
a velká část sourozenců už byli mrtví,
firma Jaricotových se octla v cizích
rukou. Podobně zanikla i „Nebeská
banka“. Paulina přišla úplně o všechno, r. 1852 je vedena v úředních

dokumentech jako chudá osoba potřebující sociální pomoc.
Žila potom až do své smrti r. 1862
v bídě a zapomenutí, neustále
sužovaná nemocemi. I po smrti
si na ni jen málokdo vzpomněl.
Situace se změnila až r. 1879, kdy
Paulinina spolupracovnice Julia
Maurim vydala její životopis pod
názvem „Vzpomínky na přítelkyni“. Kniha se dostala až k papeži
Lvu XIII. a velmi ho zaujala. R. 1910
za papeže sv. Pia X. byl zahájen informační proces k její beatifikaci,
papež sv. Jan XXIII. r. 1963 potvrdil
její hrdinské ctnosti, takže jí přísluší titul „Boží služebnice“.
Posuzováno čistě pozemskýma očima bylo dílo Pauliny Jaricot krachem.
Proč ale potom mons. Fai, jak uvádíme na počátku článku, ji přirovnává
k Davidovi, k vítězi nad Goliášem?
Odpověď najdeme u samotného
Ježíše Krista. I jeho pozemský život
skončil vlastně fiaskem kříže, které
se ale ve skutečnosti stalo obrovským vítězstvím. Boží logika je zcela
jiná než lidská. Bezbožecké osvícenství, jež vyvrcholilo Francouzskou revolucí, přetavilo mentalitu lidí v tom
smyslu, že vnější úspěch, poznamenaný kariérou, slávou a penězi, je
tou nejvyšší hodnotou. Paulina Jaricot patří k těm Kristovým svědkům,
kteří potvrzují něco zcela jiného.
Všechny pozemské úspěchy lidí nakonec skončí jejich smrtí, natrvalo
zůstane pouze to nadpřirozené, co
jsme se snažili vybudovat. Paulina
Jaricot zkrachovala se svými projekty na této zemi, ale to duchovní, co
vytvořila, zůstalo a nadále se rozvíjí,
především Živý růženec.
Literatura: Jabłoński, Franciszek, Paulina Jaricot – odwaga głoszenia Chrystusa, Gniezno 2012.
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Foto: CNS photo/Tyler Orsburn
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JAK VZNIKL ŽIVÝ RŮŽENEC?
Růžencové „patnáctky“ spojují lidi a šíří víru

text: podle knížky „Paulina Jaricot – odwaga głoszenia Chrystusa“ zpracoval -ramR. 1826 jezuita P. Barelle vyzval Paulinu Jaricot k apoštolátu dobrého
katolického tisku v duchu myšlenek
papeže Lva XII. To se stalo pro Paulinu impulzem k realizaci plánu, který
z vnuknutí Božího chovala ve svém
srdci už od r. 1819, kdy k ní Pán promluvil ve vnitřním vidění. Napsala
o tom: „Uvědomila jsem si tehdy, že
nadešel čas založit sdružení dostupné všem, jež by umožnilo dosáhnout
jednotu modlitby jedinečným způsobem, krátkým a praktickým…“
Růženec se měl podle záměru Pauliny stát hlavní duchovní obranou
proti přílivu nemravné literatury a zároveň podporou dobré knihy a dobrého tisku, misií, papeže, obrany
katolické víry proti jejím nepřátelům
a duchovního růstu věřících. Paulina
začala zakládat modlitební skupinky
po 15 lidech, neboť 15 je desátků
sv. růžence. Každý člen dostal za úkol
denně se pomodlit stanovený desátek na daný úmysl a jednou za měsíc
rozjímat o tomto tajemství. Všech
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15 členů se tak podělilo o všech 15
tajemství, což se postupně obměňovalo. Dále měl každý člen najít 5
dalších osob, ochotných se zapojit,
a ročně věnovat 5 franků ve prospěch misií, dobrého katolického
tisku a náboženské literatury.
Paulina a její družky (původně tvořily
skupiny Živého růžence pouze ženy)
však musely čelit protikatolické propagandě a útokům nepřátel katolické víry, kteří usilovali o zesměšnění
a úřední zákaz každé autenticky katolické iniciativy. Proto v zájmu bezpečnosti sáhly k jistému konspirativnímu opatření: při korespondenci
s členkami Živého růžence používaly
obálky se zvláštními znaky, známými
pouze zasvěceným osobám. Vyřizování korespondence se věnovalo
15 zbožných žen.
Nicméně osudem a zároveň prubířským kamenem každého dobrého díla jsou překážky a „klacky
pod nohy“. Rozšířily se pomluvy

na adresu Živého růžence – a to bohužel nejen mezi nepřáteli Církve,
ale i mezi katolíky. Paulina prý tím,
že rozšiřuje kříže, medailky a růžence, se nezákonně obohacuje. Bylo
jí také vytýkáno, že pro Sdružení
živého růžence žádala potvrzení
přímo od papeže a obešla tak autoritu místního, tj. lyonského arcibiskupa. Obhájila se však a papežský
nuncius v Paříži Luigi Lambruschin
udělil Sdružení své požehnání, později tak učinil i samotný papež Lev
XII. Dílo se rychle šířilo po celé Francii, ke konci 20. let 19. století např.
v malém městečku Chaumond působilo 20 růžencových „patnáctek“.
Akce získávala stále větší podporu
francouzských biskupů.
Sdružení živého růžence také horlivě šířilo medailku Neposkvrněného
početí Panny Marie, jak si přála Matka Boží ve svém zjevení sv. Kateřině
Labouré r. 1830. Bylo na ní napsáno:
„Ó, Maria, beze hříchu prvotního počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě
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utíkáme!“ Téhož roku vypukla v Paříži tzv. červencová
revoluce, která svrhla bourbonskou monarchii a nastolila
vládu „měšťanského“ krále Ludvíka Filipa Orleánského.
Rozšířila se i do venkovských oblastí, armáda podnikala
odvetné akce a masakry na civilním obyvatelstvu. Paulina nechala na cestě, kudy mělo jet vojsko generála Rogueta, rozsypat tyto mariánské medailky. Vojáci, když je
uviděli, slezli z koní, posbírali je – a působení milosti bylo
natolik mocné, že rezignovali na odvetné akce proti odbojným městečkům a vesnicím.
R. 1832 koupila Paulina v Lyonu dům, který nazvala „domem Loreto“. Ten se stal jakýmsi neoficiálním sídlem
Sdružení živého růžence. Dílo v té době mohutnělo, hlásilo se stále víc zájemců. Jestliže r. 1828 mělo ve Francii
299 členů, r. 1832 již 3 326. Ve 30. letech 19. století si Sdružení razí úspěšně cestu i do zahraničí. „Patnáctky“ lavinovitě vznikají v Belgii, v Itálii, ve Švýcarsku, v Irsku, v Anglii,
dokonce i v Americe. Paulina kontaktuje generála dominikánského řádu P. Cipolletiho, který přijímá Živý růženec
jakožto součást apoštolátu této řehole.
Sdružení se věnovalo též distribuci publikací. Jen
ve 30. letech rozšířili jeho členové mezi lidem 11 200 výtisků papežských encyklik, 2 000 příruček Živého růžence a tisíce titulů náboženské literatury, hlavně meditací
na růžencová a mariánská témata, o úctě k Nejsvětější
svátosti, životopisy svatých atd. Rozdávali také lidem růžence, křížky a medailky.
Poté, co Paulina r. 1852 kvůli chudobě a nemocem musela ustoupit do pozadí, došlo k určitému útlumu činnosti
Sdružení, nikoli však k zániku. R. 1862, tzn. v roce úmrtí
zakladatelky, představoval jeho počet ve Francii 2 250 členů, údaje ze zahraničí nejsou známy. K novému oživení
díla Živého růžence došlo potom ve 20. století.
Živý růženec je dnes součástí tzv. Papežského díla šíření
víry. V jeho rámci se vytvářejí „patnáctky“ k modlitbám
za misie. Toto dílo je obdařeno plnomocnými odpustky.
Ježíš Kristus řekl: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni
v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ Živý růženec
je nádhernou pobídkou k realizaci těchto slov našeho
Pána, neboť „patnáctka“ modlící se všech 15 tajemství
je – nebo by měla být – opravdovým společenstvím věřících shromážděných v jeho jménu.
Růženci se dříve vytýkalo, že prý je „individualistickou
modlitbou“, jež nijak nezohledňuje společenství. Idea
Živého růžence dostatečně vyvrací tuto námitku. Kde
jinde má vzniknout společenství autentické křesťanské
lásky než právě při modlitbě? Modlitbě v komunitě s Ježíšem, jeho Matkou a celou Nejsvětější Trojicí. Růženec sám
o sobě k tomuto vede, Živý růženec potom společenství,
kde jsou všichni navzájem bratry a sestrami, realizuje.

Přísliby Panny Marie těm,
kteří se modlí růženec
O důležitosti modlitby svatého růžence a o její síle
vypovídají také zaslíbení daná svatému Dominikovi
a blahoslavenému Alanu de la Roche.

1 Kdo mi bude věrně sloužit recitováním posvátného růžence, obdrží mimořádné milosti.

2 Slibuji svou zvláštní ochranu a veliké milosti
všem, kdo recitují můj růženec oddaně.

3 Růženec bude velmi mocnou zbraní proti peklu.
Zničí neřest, osvobodí od hříchu a rozptýlí
bludy.

4 Růženec způsobí, že ctnost a dobrá díla budou

vzkvétat, a získá lidstvu nejhojnější Boží milosrdenství, nahradí v srdcích lásku ke světu láskou
k Bohu a povznese lid, aby toužil po nebeských
a věčných dobrech. Ó, jak jen se duše tímto
prostředkem posvětí!

5 Ti, kdož se mi skrze růženec svěří, nezahynou.
6 Ti, kdo budou recitovat můj růženec zbož-

ně a rozvažovat přitom o jeho tajemstvích,
nebudou stiženi neštěstím a nezemřou špatnou
smrtí. Hříšník se obrátí, spravedlivý poroste
v milosti a získá zásluhy pro věčný život.

7 Ten, kdo bude mít pravou oddanost k mému

růženci, nezemře nezaopatřen svátostmi církve.

8 Ti, kdo věrně recitují růženec, budou mít za svého života i ve smrti světlo Boží a velké množství
jeho milostí. V okamžiku smrti budou mít účast
na zásluhách svatých v ráji.

9 Rychle osvobodím z očistce duše, jež jsou oddané mému růženci.

10 Pravé děti mého růžence se budou v nebi těšit
veliké slávě.

11 Oč v růženci požádáš, to obdržíš.
12 Všichni, kdo propagují posvátný růženec, obdrží
ode mne pomoc ve svých potřebách.

13 Od svého božského Syna jsem získala, že všichni
obhájci růžence budou mít během svého života
a v hodině smrti za své přímluvce celý nebeský
dvůr.

14 Všichni, kdo recitují růženec, jsou mé děti a bratři a sestry mého jediného Syna Ježíše Krista.

15 Oddanost mému růženci je velikým znamením
předurčení.
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TÉMA: MODLITBA V NAŠEM ŽIVOTĚ

BIBLICKÝ RŮŽENEC PODLE
DOMINIKA Z PRUSKA
Růženec je nejznámější a nejrozšířenější mariánská modlitba katolíků. Obsahuje dva podstatné
prvky:
1. Evangelijní slova tvořící slova
Zdrávasů (Lk 1,28; Lk 1,42).
2. Rozjímání o událostech
z Ježíšova života.
Rozjímání o růžencových tajemstvích pochází z bývalého kartuziánského kláštera v Trevíru na Mosele. Sem vstoupil jistý Dominik,
který pocházel z Pruska (malé
vesnice u dnešního Gdaňska).
Jako novic se měl modlit denně 50krát „Zdrávas Maria“ (V té
době tato modlitba obsahovala

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
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Otče náš..., Zdrávas...,
Sláva Otci...
Otče náš...
Ježíš, kterého jsi podle andělova Zvěstování počala z Ducha
Svatého;
Ježíš, kterého jsi již počatého
zanesla přes hory k Alžbětě;
Ježíš, kterého jsi porodila
v radosti a přitom zachovala své
panenství;
Ježíš, kterému jsi se klaněla jako
svému Stvořiteli a kterého jsi
kojila svými neposkvrněnými
prsy;
Ježíš, kterého jsi zavinula do plenek a položila do jeslí;
Ježíš, kterého chválili andělé zpěvem
„Gloria in excelsis Deo“ a kterého
pastýři nalezli v Betlémě;
Ježíš, který byl osmého dne
obřezán a bylo mu dáno jméno
Ježíš;
Ježíš, kterému se klaněli tří králové a kterému přinesli dary;
Ježíš, kterého jsi přinesla
na svých mateřských rukou
do chrámu, kde jsi ho obětovala
Bohu Otci;

jen polovinu dnešního Zdrávasu
a končila jménem Ježíš). Dominik měl potíže s udržením pozornosti a tehdy přišel s nápadem
ke každému Zdrávasu za jméno
Ježíš připojit nějakou myšlenku
z Ježíšova života. Sestavil tedy
50 dovětků, kterými obsáhl celý
Ježíšův život od jeho Zvěstování
až po jeho druhý příchod. Bylo to
v adventu r. 1409.
Převor kartuziánů prorocky vycítil
hluboký význam těchto dovětků,
a proto je nechal opsat a rozeslat
do mnohých evropských klášterů. Kolínští dominikáni následně vypracovali zkrácenou lehce

10. Ježíš, kterému se klaněl stařec

Simeon a choval ho ve svém
náručí a kterého poznala prorokyně Anna;
Sláva Otci..., Pane Ježíši...
Otče náš...

11. Ježíš, s nímž jsi utíkala do Egypta,

abyste se zachránili před Herodem;
12. Ježíš, s nímž ses po sedmi letech
vrátila do svého kraje;
13. Ježíš, kterého jsi ztratila v Jeruzalémě, když mu bylo 12 let, kterého jsi po tři dny s bolestí hledala
a kterého jsi nalezla v chrámě;
14. Ježíš, který prospíval moudrostí,
věkem a oblibou u Boha i u lidí;
15. Ježíš, kterého Jan pokřtil v řece
Jordánu a poukázal na něho jako
na Božího Beránka;
16. Ježíš, který se na poušti po 40 dní
postil a jehož satan třikrát pokoušel;
17. Ježíš, který hlásal Boží království
učedníkům i světu;
18. Ježíš, který navracel zrak slepým,
očišťoval malomocné, uzdravoval
ochrnulé a osvobozoval posedlé;

zapamatovatelnou verzi s 15 dovětky, které později papež Pius V.
ustanovil za závazná a které dnes
známe jako klasická růžencová tajemství.
Dodnes existují místa, kde se lidé
modlí růženec s původními 50 dovětky. Roku 1984 se na Katholikentag v Mnichově tímto způsobem modlil také kard. Ratzinger,
pozdější papež Benedikt XVI.
Níže uvádíme všech padesát dovětků, které můžete použít během své modlitby.

19. Ježíš, jemuž Maria Magdaléna

svými slzami umyla nohy a pak
je pomazala drahocenným
olejem;
20. Ježíš, který vzkřísil Lazara, jenž
byl mrtev již čtyři dny;
Sláva Otci..., Pane Ježíši...
Otče náš...

21. Ježíš, který byl šest dní před

svým umučením při slavném
vjezdu na oslátku do Jeruzaléma
lidmi oslavován;
22. Ježíš, který při poslední večeři
ustanovil svátost svého Těla
a Krve;
23. Ježíš, který se svými učedníky
vstoupil do Getsemanské zahrady, úpěnlivě se modlil a přitom
se krví potil;
24. Ježíš, který vyšel naproti svým
nepřátelům a dobrovolně se
vydal do jejich rukou;
25. Ježíš, kterého židovští představení
svázali a zavedli k veleknězi;
26. Ježíš, jehož obžalovali falešní
svědkové a který byl potom
popliván, zpolíčkován a zbit;

Foto: Stafan Schinn | Flickr.com
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27. Ježíš, kterého Herodes i Pilát jako

zločince odsoudili k smrti na
kříži;
28. Ježíš, jehož Pilát nařídil krutě
zbičovat;
29. Ježíš, jehož vojáci trním korunovali, pak mu pro výsměch oblékli
purpurový šat a ponižovali ho;
30. Ježíš, jenž byl odsouzen k hanebné smrti a který byl veden k popravě spolu se dvěma zločinci;
Sláva Otci..., Pane Ježíši...
Otče náš...

31. Ježíš, jehož ruce i nohy přibili

hřeby ke kříži a kterému podávali
víno smíchané se žlučí;
32. Ježíš, který se modlil za své
katany slovy: „Otče odpusť jim,
protože nevědí, co činí.“;
33. Ježíš, který řekl lotrovi po pravici:
„Amen, pravím ti, dnes budeš se
mnou v ráji.“;
34. Ježíš, který tobě, nejsvětější
Matko, řekl: „Ženo, to je tvůj syn“
a učedníkovi Janovi: „Hle, tvá
Matka“;
35. Ježíš, který křičel: „Bože můj,
Bože, proč jsi mě opustil?“;

36. Ježíš, který zvolal: „Dokonáno

jest!“;
37. Ježíš, který nakonec řekl: „Otče,
do tvých rukou odevzdávám
svého ducha.“;
38. Ježíš, který přestože je svatý,
za nás hříšné trpěl a umřel ukrutnou smrtí. Chvalme za to Pána!
39. Ježíš, jemuž voják kopím otevřel
bok, z něhož vytryskla voda
a krev na odpuštění hříchů;
40. Ježíš, jehož nejsvětější tělo přátelé sňali z kříže a mrtvé pochovali
do hrobu;
Sláva Otci..., Pane Ježíši...
Otče náš...

41. Ježíš, jehož tělo spravedliví lidé

pomazali olejem, zavinuli do pláten a pochovali do hrobu;
42. Ježíš, jehož hrob mocní tohoto
světa zapečetili a postavili před
něj stráž;
43. Ježíš, jehož nejsvětější duše
sestoupila do pekel, kde potěšila
svaté patriarchy a vzala je s sebou
do ráje;

44. Ježíš, který na třetí den vstal

z mrtvých a naplnil nás nevýslovnou radostí;
45. Ježíš, který se po svém zmrtvýchvstání ukazoval učedníkům
a věřícím a utvrzoval jejich srdce
ve svaté víře;
46. Ježíš, který byl před zraky učedníků vyzdvižen do nebe, kde
zasedl po pravici Otce;
47. Ježíš, který v den Letnic seslal
svým věrným Ducha Svatého,
jehož jim slíbil;
48. Ježíš, který tebe, nejdobrotivější
Matko, vzal do nebe, posadil
po své pravici a slavně korunoval;
49. Ježíš, který ať nás, nehodné
služebníky, po tomto bolestném
pozemském putování, milostivě
na tvou, Matko, přímluvu vezme
k sobě do Božího království;
50. Ježíš, který s Otcem a s Duchem
Svatým a s tebou, blahoslavená
Matko, žije a kraluje, slavný
a vítězný Král, na věky věků;
Sláva Otci..., Pane Ježíši...
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text: Pavel Hruban

Foto: Wikimedia commons

SVĚDECTVÍ

SKRZE MARII K JEŽÍŠI

Duchovní cestu Skrze Marii k Ježíši představil ve své knize O pravé
mariánské úctě svatý Ludvík Maria
Grignion z Montfortu. V dnešní
době je možná trochu hůře pochopena. Myslím však, že platí
stále stejně. Svědčí o tom i moje
osobní zkušenost. Nikdy jsem
nepochyboval o úloze Panny Marie v duchovním životě křesťana.
Nepřikládal jsem jí však zvláštní
význam.
Obrat nastal před několika lety.
Neumím to vlastně ani uspokojivě
vysvětlit. Najednou, bez nějakého
vnějšího popudu, jsem začal být
přitahován k modlitbě růžence.
S touto modlitbou začal ve mně
ožívat vztah k Matce Boží intenzitou, jakou jsem dříve neznal. Zároveň se ve mně začal prohlubovat
vztah k Bohu a ke svatým. Začal
jsem lépe chápat a prožívat některá tajemství křesťanské spirituality,
především dvě, která spolu úzce
souvisí: poselství svaté Faustyny
Kowalské o Božím milosrdenství
a úctu k symbolu Boží lásky – Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, jak nám
ji zprostředkovala svatá Markéta
Marie Alacoque. Stala se mi blízkou
osoba svatého Maxmiliána Marii
Kolbeho, který je znám především
svou obětí života v koncentračním
táboře Osvětim. Tato oběť však
nepřišla z ničeho nic. Vyšla z jeho
spirituality, která spočívá ve svěření se Panně Marii na cestě ke svatosti. Svatost záleží ve sjednocení
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se s Kristem. Panna Maria jako jeho
matka je zcela jistě tou nejlepší
průvodkyní na této cestě.
Svatý Ludvík Maria Grignion krásně
vystihuje, v čem tkví podstata mariánské úcty: „Mariánská úcta spočívá v tom, že se úplně celí oddáme Panně Marii, abychom skrze ni
úplně celí patřili Kristu.“ Oslovila mě
ještě jedna jeho myšlenka: „Skrze
Marii se začala spása a skrze Marii
bude také dovršena.“ Spása se začala příchodem Ježíše Krista na svět.
Tento příchod se uskutečnil skrze
jeho Matku Marii, která je prvním
vykoupeným člověkem. Dovrší se,
když s její pomocí přijmeme Kristovo dílo vykoupení do našich životů.
Tato myšlenka mě přivedla k následující úvaze o Mariině úloze
v dějinách spásy: V posledních
několika staletích můžeme být
svědky narůstajícího významu
mariánské úcty v životě církve.
Myslím, že v současnosti graduje,
i když to na první pohled nemusí
být tak patrné. Může nás napadnout otázka, jak se tento narůstající význam shoduje s onou tichou dívkou z Nazareta, jak nám
ji představuje Bible. Neprotiřečí
si tyto dva pohledy? Nemyslím si,
že by si protiřečily. Maria v Bibli
opravdu mnoho nemluví, je spíše v pozadí. Bible však zachycuje
pouze důležité části Mariina života, jen to, co Bůh chce, abychom
o ní věděli. Každodenní život, tak

jak probíhal, nezachycuje. Maria je
Ježíšova matka a určitě s ním komunikovala jako každá jiná matka.
Od Kristovy smrti na kříži je i naší
matkou. Proto se její komunikace
s námi během dějin zintenzivňuje.
Představuje se nám jako ta, která
nás nejbezpečněji provede všemi
životními úskalími ke svému Synu,
který jediný může být konečným
cílem našeho života. Duch Svatý
nás vede dál. Nezůstáváme stát
na místě. Dějiny spásy se rozvíjejí
a s nimi se rozvíjí i Mariina úloha
v nich.
Mohu říci že Ježíš mě dovedl
ke své Matce a ona mě zase vede
zpět k Ježíši. Není to však obyčejný
„koloběh“, jdeme do větší hloubky. Panna Maria je tou, která k nám
přivádí Boha. Kdysi dávno dala Ježíše lidstvu a tento úkol plní stále,
protože je Matkou Boží i naší. Dává
ho každému z nás i v dnešní době.
Je to ona, která nám může svého
Syna představit v plnosti. O tuto
možnost, která je nám nabídnuta samotným Bohem, bychom se
neměli nechat okrást. „Skrze Marii k Ježíši“ směřuje k „Totus Tuus“,
biskupskému heslu papeže Jana
Pavla II., které se stalo jeho heslem
životním a přivedlo ho ke svatosti. Není sám. Toto nasměrování
přivedlo ke svatosti rovněž Ludvíka Mariu Grigniona z Montfortu
a Maxmiliána Kolbeho. Svatost
není nadstandard. Je to nutnost.
Můžeme se přidat.

5|2014|č.135

SVĚDECTVÍ

MUSÍM MU
TO PŘEDAT...

Proč by mě Panna Maria za ním asi
posílala

Foto: Juan Jose Tugores Gaspar | Dreamstime.com

text: Blanka z Prahy – vojáček Neposkvrněné
Už velmi dlouho odevzdávám Panně Marii vše, co
jsem a co od Pána mám: na co myslím, co říkám a co
dělám. A že bych chtěla být jejím vojáčkem. Občas
jsem pak bývala postavena před něco zvláštního,
nečekaného. Ptala jsem se kněze, co si o tom myslí.
Zeptal se, co se modlím, a pak řekl, že Panna Maria to
bere vážně, a nemyslím-li to doopravdy, ať s tím přestanu. Tak jsem pokračovala.
V té době jsem jezdila pracovat kousek za Smíchov
a jeden z řidičů autobusu byl velmi hodný. Nikdy nikomu neujel, a dokonce mi jednou pomohl zastavit
autobus na Strahov, který mi už pomalu ujížděl před
nosem. Když se mě ptal se, kam tak pospíchám, řekla
jsem mu, že do kostela, že je Panny Marie Bolestné,
že se jdu pomodlit za Slováky. Řekl: „Tak se pomodlete i za mě, jsem taky Slovák, ale nemodlím se už. Ale
modlí se za mě má maminka. Vypomáhám tu a jsem
tady zítra poslední den.“
Po mši svaté jsem cítila zvláštní neklid a neustálé nutkání dát tomu řidiči několik věcí, publikací, které se
většinou týkaly Turzovky a Panny Marie.
Připadalo mi to absurdní, běžet ráno za tím řidičem
a strkat mu něco, oč nežádal a o co nejspíš nestojí.
A co si o mě asi pomyslí, že mu snad nadbíhám apod.
Ale pokoj jsem neměla. Ani usnout jsem nemohla,
jak byla ta myšlenka „jít tam“ neodbytná. A tak jsem
nad ránem kapitulovala. Připravila jsem to, co mi bylo
nějak vnuknuto, dala do velké obálky, napsala tam
svou adresu a kolem 7. hodiny jsem jela na Smíchov.
Říkám si: „Stejně tam nebude, ani nevím, kdy jezdí,
a vždyť vlastně nevím, jak se jmenuje.“ No hrůza, potřásala jsem sama nad sebou hlavou. Abych ten tlak
zvládla, uklidňovala jsem se slovy: „Tak si dám u stánku kafe a jedu domů!“ Najednou u stánku zastaví
autobus a vystoupí řidič, kterého jsme včera zastavovali: „Nehledáte mě? To jste vy, co jsem kvůli vám
včera zastavil, že?“ Povídám: „Ano, ale hledám vašeho
kolegu, co mi včera pomohl. Nosí vousy.“ A on: „Ten
přijede za chvilku, něco opravoval, dám mu vědět.“
Vzpomněla jsem si, že o stanici dál mám v opravě
boty, a když přijel, řekla jsem to. A také že mu něco
přináším a ani nevím proč, ale nedalo mi to, a tak aby
se na to podíval. Nebude-li to chtít, vezmu si to buď

zpátky, až se bude vracet, nebo ať to hodí nevyplaceně do schránky, kdybychom se minuli. S botami
jsem stála na zastávce, právě když se vracel. Požádal
mě, abych si k němu nastoupila do autobusu, že má
20 minut pauzu a že by mi chtěl něco říci. A vyprávěl,
že je z jedné vísky nedaleko Turzovky a chodil tam
ministrovat. Kněz byl milý, dokázal zaujmout. Ale pak
se dověděl, že je ženatý a v Čadce má ženu a děti, takže je tam všechny podvádí. Přestal chodit do kostela
a na kněze plošně zanevřel.
Vyprávěla jsem mu, že jsem byla na Turzovce několikrát, sešla jsem se dvakrát s P. Lašutem, hajným, který
viděl Pannu Marii a velmi kvůli tomu trpěl. Honili ho
po blázincích a nutili ho, aby všechno odvolal. Vím
od něj, jak na faru dosadil režim člena StB, falešného kněze, včetně farní hospodyně, a takový „kněz“ ty
poutníky udával. Bylo to přímo ďábelské, protože lidé
o tom neměli potuchy. Kněží se prostě po čase mění
a tak se to i bralo. Pan Lašut měl jednu z dcer zaměstnanou jako průvodčí ve vlaku a ta slyšela, jak dva
muži, kteří tam jen tak vysedávali na peróně, odvraceli poutníky s tím, že hajný Lašut je blázen a opilec.
Řidič se ptal, může-li si to, co jsem mu přinesla, ponechat. Byl velmi tichý, vážný. Už jsem ho pak nikdy
neviděla. Jen doufám, že se vrátil zpátky. Proč by mě
Panna Maria asi za ním posílala.
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RECENZE NA KNIHU

VÝCHODOČESKÉ
AVE
text: PhDr. Radomír Malý
Ne, není pravda, že Čechové jsou
„nejateističtějším národem v Evropě“. Nemohu tomu uvěřit, i kdyby
statistické údaje to sebevíc potvrzovaly. Ona vlastně ta západoevropská zbožnost se od té české příliš neliší, alespoň co se týká účasti
lidí na nedělních mších svatých,
tak zde příliš velký rozdíl není.
O to ale v mém příspěvku nejde.
Ukazatelem autentické katolické
religiozity je výskyt Bohem mimořádně omilostněných duší –
a tady český národ není nijak pozadu. Náš časopis již psal o Aničce
Zelíkové z moravských Napajedel.
K ní se řadí stigmatizovaná Anna
Bohuslava Tomanová z východočeských Pastvin, jež prožila
téměř celý život ochrnutá na posteli. Nakladatelství Flétna v Ústí
nad Orlicí vydalo letos o ní knihu
kolektivu autorů v čele s Otcem
Filipem Antonínem Štajnerem pod
názvem „Chudobka z Orlických
hor“. Je sestavena z životopisu vizionářky, duchovních úvah, svědectví osob, které ji poznaly zblízka,
a také z její korespondence a vlastních výpovědí, jež zachytili přímí
účastníci všech těch událostí.
Královéhradecké biskupství knize
udělilo církevní schválení.
Vizionářka Anička Bohuslava se
narodila 8. listopadu r. 1907 ve vsi
Pastviny, spadající pod farnost
Klášterec nad Orlicí. Její rodiče
byli chudí domkáři hospodařící
na drobném pozemku. Anička se
vyvíjela jako normální zdravé dítě.
V den jejích 4. narozenin 8. listopadu r. 1911 však vypukl v sousedním domě požár. Ona viděla záblesky ohně a z pouhé zvědavosti
si stoupla u okna na stoličku, aby
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to všechno mohla lépe sledovat.
Ze stoličky ale
nešťastně spadla – a už nikdy
do konce života
nevstala.
Nemohla chodit,
lékaři si nevěděli
rady. Až po řadě
bolestivých vyšetření zjistili, že
páteř je trvale
ochrnutá. K tomu
ještě přistoupila
pro rodinu Tomanových další rána:
otec Aničky se vrátil z první světové války jako invalida. Tíha prací
v hospodářství tak padla na její
matku a bratry Josefa a Bernarda,
jenž se později stal knězem. Protože Anička, upoutaná na lůžko,
nemohla chodit do školy, učil ji
Bernard číst a psát.
Děvče od prvopočátku projevovalo velkou zbožnost. Přijala první
svaté přijímání, do kostela ji vozili
na speciálně upraveném vozíku. Po 20. roce jejího věku začaly
její mystické zážitky. Píše o tom
r. 1929: „8. září na svátek Narození Panny Marie byla pouť na Vrchách. Tehdy jsem poprvé uviděla

Maria řekla: „Já
jsem Neposkvrněné
Početí a chci, abys
celý život nabídla
Bílému Králi jako
smír za čisté, svaté
kněžství.“

Matičku… řekla mi: ‚Dítě, dej mi
srdce své a já ti za to splním vše.‘
Já se jí ptala: ‚Jak ti mám dát srdce
a kdo jsi?‘ Maria řekla: ‚Já jsem Neposkvrněné Početí a chci, abys celý
život nabídla Bílému Králi jako smír
za čisté, svaté kněžství. Budeš trpět
velmi mnoho, ale výměnou ti dám
za to hodně duševních radostí…‘“
„Bílým Králem“ rozuměla Anička
Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti.
„Můj Bílý Králi…“, tak jej často oslovovala. Na svátek Krista Krále, který
se podle starého kalendáře slavil
poslední říjnovou neděli, se jí zjevil
sám Ježíš a dal jí příslib stigmat. Ta
dostala o patnáct let později r. 1944.
V době před obdržením stigmat však
vedla intenzivní mystický život. Měla
častá vidění Ježíše Krista a Panny
Marie, kteří s ní rozmlouvali. Denně
se modlila růženec a mnoho jiných
modliteb, které obětovala za svoji
rodinu, za vlast, za církev a také za to,
aby se její bratr Bernard mohl stát
knězem. Píše o jednom svém vidění r. 1930 toto: „Na Lurdskou Pannu
Marii (11. února, pozn. autora) jsem
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viděla vše, co mě čeká až do Bernardovy primice. Matička mi řekla: ‚Dítě,
musíš vše obětovat za Bernarda, aby
dosáhl svatého kněžství.‘ A podala
mi růženec a řekla: ‚Ten se musíš každý den modlit. Musíš srovnat svoje
utrpení s utrpením Božského Krále.‘“
Pověst o Aniččiných mystických
zážitcích se rozšířila po celé klášterecké farnosti i po okolí. Duchovní
z Klášterce i odjinud ji často navštěvovali a hovořili s ní. R. 1937
se stal jejím zpovědníkem a duchovním vůdcem kaplan a posléze farář v nedalekém Letohradu
P. Karel Šrajbr. Spousta lidí ji prosila
o modlitbu v nejrůznějších osobních záležitostech.
R. 1944 na sklonku temného období nacistické okupace se Anička
dočkala svého vytouženého snu:
její bratr Bernard byl vysvěcen
na kněze. Aničce tenkrát Panna
Maria sdělila, že válka a hitlerovská
okupace brzy skončí, ale po ní nastanou pro národ a církev další zlé
časy. Počátkem června téhož roku
se jí objevila na těle stigmata.
Utrpení Aničky se tím ještě znásobilo. Mnozí kněží a věřící jí nevěřili
a obviňovali ji z podvodu, jedna
lékařka ji záměrně týrala bolestivými vyšetřeními, aby dokázala její
údajný „klam“. Těmito lékařskými
zprávami se nechali ovlivnit i někteří vyšší církevní hodnostáři.
Přesto však za Aničkou v té době
jezdily významné kněžské kapacity, známé svojí publikační a jinou
veřejnou činností: na prvém místě to byl vyšehradský kanovník
mons. Antonín Stříž, jenž převzal
po P. Šrajbrovi duchovní vedení vizionářky, dominikánský provinciál
P. Ambrož Svatoš (Anička se stala
dominikánskou terciářkou a přijala
řádové jméno Bohuslava), jezuita
a autor řady apologetických spisů P. Konrád Kubeš, a několikrát ji
navštívil též českobudějovický biskup dr. Josef Hlouch.

To už ale Anička opouštěla rodné
Pastviny. Její bratr P. Bernard si ji
vzal k sobě na faru do Koclířova
a posléze do Dubence. Nastupovala komunistická éra. Její bratr
P. Bernard byl vyslýchán Státní bezpečností. Anička prorocky označovala tuto epochu jako dlouhou
dobu pronásledování církve, byla
nadále týraná některými lékaři, došlo i k pokusu otrávit ji.
Anička projevovala schopnosti, jež
byly přirozeným rozumem nevysvětlitelné. Biskup Hlouch, když ji
poprvé navštívil, přijel inkognito
a záměrně v civilním oděvu, ona
však jej okamžitě oslovila jako biskupa, ačkoliv ho nikdy předtím
neviděla a nemohla vědět, že je to
biskup. Někteří kněží k ní přicházeli
s Nejsvětější svátostí ukrytou pod
klerikou, ona ale vždycky radostně
zvolala: „Přichází Bílý Král!“ Neomylně též uměla rozlišit pravé ostatky
od falešných. Tyto nadpřirozené
schopnosti jí ale přinášely další nesnáze. Byla týrána zlým duchem,
který k ní vnitřně promlouval a ponoukal ji, aby se sama trýznila.
R. 1952 jí Matka Boží řekla: „Kdyby
mne lid český více prosil, zadržela
bych rozhněvanou pravici mého
Syna, která dopadla na český národ.“ Ježíš Kristus ji r. 1953 vyzval
k intenzivnější modlitbě sv. růžence, řekl jí, ať se místo pěti desátků
radostných tajemství modlí šest,
přičemž ten šestý měl znít: „…který Tě, Panno, po porodu Pannou
zachoval.“ V čase velkého sucha
r. 1952 si Anička napsala: „Panno
Maria, proto je tak sucho a od září
ani kapka vody nekápne, protože
náš lid se málo modlí k Tobě, Matko
Boží! Místo modlitby hučí na poli
traktory a lidé nemají kdy sedmý
den se věnovat Tobě, svátostný
Ježíši! Pak se lid rouhá: ‚Kdyby byl
Bůh, nemohl by se na to dívat!‘ “
R. 1956 se zdravotní stav Aničky
prudce zhoršil. Ona předpověděla, že zemře „v době bílých květů
prvního jara“, což se opravdu stalo,

zemřela na jaře 29. března r. 1957
na faře v Dubenci u svého bratra-kněze. Pohřbena byla ve své rodné farnosti v Klášterci nad Orlicí.
Při pohřebních obřadech v chrámu
lid spontánně začal zpívat „Bože,
chválíme Tebe!“. Kanovník Stříž, její
duchovní vůdce, pronesl dlouhé
působivé kázání, z něhož stojí za to
vyjmout alespoň toto: „…čtyřicet
devět let života a z toho čtyřicet
pět let těžkého utrpení, o jakém
se nám ani nesní. Kdo by to snášel? Kdo z nás by to dovedl snést?
... A přece každý odnášel si od ní
radost, nikoho nezarmoutila. To je
ten největší zázrak, který vidíme
zde jako dílo milostí Eucharistie:
Když pohlédla na obrázek Matky
Boží, držící ve svém náručí Děťátko Boží, živící se mlékem svatého
prsu, jako by slyšela z úst Ježíška:
‚Dělejte to jako já!‘ A Matka Boží,
Paní Eucharistie a Matka božské
milosti, denně ve svatém přijímání přiváděla Spasitele naší Aničce.
Jen tak si vysvětlíme těch čtyřicet
pět let utrpení, smíru a Boží síly,
která se dává a posiluje člověka,
aby snášel zástupné utrpení i smír.
Čtyřicet pět let ze svého utrpení
rozdávala druhým jen radost a nikoho nezarmoutila.“
Eucharistie a mariánská úcta, to
jsou hlavní sloupy naší katolické
víry, jak byly zjeveny ve vidění
sv. Janu Boskovi. Ty dělají z lidí veliké světce. Mariánská úcta je nemyslitelná bez sv. růžence, jehož
apoštolkou se Anička Bohuslava
Tomanová stala. Růženec a Nejsvětější svátost, to jsou nástroje k záchraně českého národa a celého
světa. To nám chce říci „chudobka
z Orlických hor“ – Anička Bohuslava Tomanová.

Knihu „Chudobka z Orlických hor“
si lze objednat na adrese: Martin
Leschinger – Flétna, Říčky 101,
562 01 Ústí nad Orlicí, nebo na internetové adrese fletna@fletna.cz
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HISTORICKÝ SERIÁL

KATOLICKÁ CÍRKEV
A SVOBODNÉ ZEDNÁŘSTVÍ (6)
text: PhDr. Radomír Malý
Zatímco v Itálii probíhal po dobytí papežského Říma teror zednářů proti katolické církvi, jenž ustal teprve ve 2. polovině 70. let 19. století, uplatnili zednáři v jiných zemích Evropy proti katolíkům taktiku tzv. „kulturního boje“. Zahájil ho
známý „železný kancléř“ Německa Otto von Bismarck. Tento „kulturní boj“ by bylo vhodnější nazvat „protikulturním“,
neboť jeho cílem se stala katolická církev, tvůrkyně evropské kultury a nositelka autentických kulturních hodnot.
„Kulturní“ boj zuřil v Německu, ve Francii, ve Švýcarsku, v Belgii, v latinskoamerických státech a v mírnější formě také
v habsburském Rakousko-Uhersku.

„KULTURNÍ BOJ“
V NĚMECKU BYL
DÍLEM SVOBODNÝCH
ZEDNÁŘŮ

V Německu zahájil tzv. „kulturní
boj“ proti katolické církvi kancléř Otto von Bismarck, svobodný zednář1. Bismarckovo členství v zednářské lóži však nebylo
na překážku jeho ostentativně
zdůrazňovanému protestantismu.
Administrativní represe proti církvi
svěřil Bismarck do rukou dalšímu
zednáři, ministrovi kultu Adalbertu
Falkovi.
Vše započalo r. 1872, kdy vláda
vyhlásila tzv. „jezuitský zákon“. Jezuité a tzv. „jim příbuzné řehole“
(redemptoristé, lazaristé, Otcové
Sv. Ducha a panny Srdce Ježíšova)
byli označeni za „státu nepřátelské“, vypovězeni ze země a jejich
domy a majetek zabaveny. V květnu r. 1873 následoval potom další
zákon, jenž byl téměř totožný s komunistickým zákonem o „státním
dozoru nad církvemi“ u nás před
r. 1989. Bez státního souhlasu se
nikdo nemohl stát biskupem nebo
farářem, všechny bohoslužby včetně těch, které se konaly uvnitř kostela, musely být příslušným úředníkem povoleny, církevní soudy
nesměly uplatňovat svou pravomoc nad kněžími a věřícími, výuka
náboženství nemohla probíhat
ve škole, pouze na faře za dozoru
příslušného státního úředníka, církevní školy byly zavřeny, vydávání
katolického tisku a literatury bylo
silně omezeno a podrobeno přísné
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Otto von Bismarck
cenzuře. Režim tato opatření zdůvodňoval vyhlášením dogmatu
o papežské neomylnosti na I. vatikánském koncilu, čímž se prý Katolická církev stala „nekulturní“ a proto je nutno ji zničit jako „škůdkyni
kultury“. 2
Proti katolické církvi německá
vláda podporovala tzv. starokatolickou církev, vedenou odpadlým
mnichovským kanovníkem Ignazem Doellingerem, jež se odštěpila
od římské církve na protest proti
dogmatu o papežské neomylnosti. Navzdory mohutné agitaci však
katolický lid zůstal věrný pravé
církvi Kristově a pokus instalovat
tzv. starokatolickou církev místo
římskokatolické skončil fiaskem.
Protesty biskupů byly přísně trestány, většině byl odňat státní

souhlas a museli se zdržovat mimo
své diecéze. V největší říšské zemi
v Prusku, které tenkrát zahrnovalo i katolické Porýní, mohli pouze
4 biskupové z tamních 12 vykonávat svůj úřad, stovky kněží se
octly mimo duchovní službu. Někteří duchovní se dokonce dostali
do vězení jen za to, že měli odvahu
kritizovat zákon o civilním manželství a možnosti rozvodu církevně uzavřeného sňatku. Vláda též
uplatnila tzv. „kazatelnicový paragraf“ (později hojně využíván hitlerovským Německem), podle něhož mohl příslušný státní úředník
odejmout knězi souhlas k výkonu
duchovní služby na základě pouhého „nevhodného kázání“3.
I přes tyto represe se nepodařil
Bismarckově vládě její záměr odvést obyvatelstvo katolických oblastí Německa k nové tzv. starokatolické denominaci. Právě laikové
kladli statečný odpor, především
vůdce katolické politické strany Centrum Ludwig Windhorst.
Bismarck nakonec kapituloval
a v letech 1880–1883 postupně
ukončil tzv. „kulturní“ boj a uzavřel
dokonce s papežem Lvem XIII. dohodu, v níž zaručil katolické církvi
svobodu a nezasahování do jejich
vnitřních záležitostí ze strany státu.

SVOBODNÍ ZEDNÁŘI
A „KULTURNÍ“ BOJ
VE FRANCII

Podle příkladu Německa zahájila tzv. „kulturní“ boj proti církvi i Francie. Stalo se tak za vlády
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svobodného zednáře Leona Gambetty4, ministerského předsedy
III. Francouzské republiky.

„kulturního“ boje, i když některé
kantony ponechaly proticírkevní
zákony nadále v platnosti10.

Francouzské III. republice předcházela ostudná porážka Francie
ve válce s Německem r. 1870 a pád
císaře Napoleona III. Na jaře r. 1871
se zmocnili vlády v hlavním městě
Paříži tzv. komunardi, vyznavači
socialistické nauky Marxe a Engelse. Ti postavili katolické náboženství zcela mimo zákon a systematicky vyvražďovali kněze, zabili
i pařížského arcibiskupa Darboye.

Velmi svérázný byl „kulturní“ boj
v Rakousko-Uhersku. V této zemi
byly zednářské lóže zakázány, ale
pouze v tzv. Předlitavsku, tj. v českých zemích, v Rakousku, v Malopolsku a v Haliči. V Uhrách naproti
tomu byly povoleny, proto většina
liberálních politiků ve Vídni náležela buď k uherským, nebo k německým lóžím11. Přesně toto byl případ
ministerského předsedy Friedricha
Beusta protestantského vyznání,
jenž r. 1868 prosadil tzv. květnové
zákony. Ty se týkaly školství a manželství. Školský zákon rušil církevní
dozor nad vyučováním, zavedený
konkordátem mezi Rakouskem
a Římem r. 1855, a zredukoval výuku náboženství na pouhé 2 hodiny
týdně. Manželský zákon umožňoval rozvody církevně uzavřených
manželství a nové sňatky rozvedených osob.

Zednáři tento teror podporovali.
26. dubna r. 1871 se sešli zástupci
všech zednářských ritů působících ve Francii ve městě Chatelet,
kde vydali prohlášení, v němž stojí
mimo jiné: „Komuna je největší
revolucí, jakou svět může obdivovat...“5
Divoké běsnění pařížských komunardů se však brzy stalo zednářům
nepohodlné, proto prezident nově
vzniklé III. Francouzské republiky
svobodný zednář Martin Thiérs6
s nimi krvavě zúčtoval. Zednáři
tvořili většinu členů všech francouzských vlád až do II. světové
války, např. r. 1895 v jedenáctičlenném kabinetu premiéra Bourgeoise jich bylo deset7.
Premiér Gambetta, věrný svým
zednářským zásadám, vytyčil
r. 1877 heslo: „Klerikalismus je náš
největší nepřítel!“ Hlavní úder byl
veden proti církevnímu školství.
Vláda zavřela všechna katolická
vzdělávací zařízení a nařídila jednotné státní školy, v nichž se nesmělo vyučovat náboženství. Podle německého vzoru byli zakázáni
jezuité a některé další řehole, kněží
nesměli vykonávat pastoraci v nemocnicích. Došlo i k takovým absurditám, jako byl zákon o „laicizaci hřbitovů“, podle něhož nemohli
kněží vysluhovat pohřebními obřady na hřbitovech a majitelé hrobů na ně nesměli umísťovat kříže8.
Teprve v 80. letech po několika

Leon Gambetta
diplomatických intervencích francouzská republikánská vláda svůj
„kulturní“ boj odvolala a vrátila
církvi svobodu.

„KULTURNÍ“ BOJ POD
TAKTOVKOU ZEDNÁŘŮ
V JINÝCH ZEMÍCH

Inspirováni francouzským a německým příkladem zahájili zednáři „kulturní“ boj také v Belgii.
Liberální vláda sestavená převážně ze zednářů9 vyhlásila r. 1879
zákon o zrušení církevních škol.
Tím ale vyvolala v převážně katolické Belgii bouři odporu obyvatelstva, což způsobilo ve volbách
r. 1884 porážku liberálů a socialistů a vítězství katolické strany, jež
vládla až do r. 1919.
Rovněž ve Švýcarsku r. 1874 zednářská vláda vypověděla ze země
jezuity a některé další řády a zabavila jejich majetek. Zrušila též
diplomatické styky se Svatým stolcem, nuncius musel opustit zemi.
Stejně tak biskup Ženevy a Lausanne Caspar Mermillod byl donucen k odjezdu ze země. Zároveň
vláda veřejně vyhlásila svoji podporu starokatolické církvi a vyzvala katolické obyvatelstvo, aby do ní
vstupovalo. Neúspěch této propagandy vedl nakonec i ve Švýcarsku
v 80. letech k opuštění politiky

Je smutné, že tehdejší rakouský
episkopát tyto proticírkevní zákony přijal, na zasedání rakouských
biskupů hlasovali proti nim pouze
2: linecký Joseph Rudigier a českobudějovický Jan Valerián Jirsík12.
Vyhlášení dogmatu o neomylnosti
na I. vatikánském koncilu vyvolalo i v Rakousko-Uhersku ostrou
mediální kampaň proti katolické
církvi, do níž se zapojili i poslanci
a ministři. Organizovaly se tábory
lidu, na nichž řečníci uráželi papeže a církev.
Tzv. „kulturní boj“ probíhal i v latinskoamerických zemích. V Argentině, Brazílii, Peru a Chile tamější
vlády, složené vesměs ze svobodných zednářů, provedly odluku
církve od státu, zabavily církevní
majetek, vypověděly jezuity a zakázaly výuku náboženství na školách. Když ušlechtilý katolický
prezident Ekvadoru Gabriel García
Moreno se těmto snahám postavil
a vykonal zasvěcení země Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, rozhodly se
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latinskoamerické zednářské lóže
na své tajné schůzi v peruánské
Limě zavraždit jej atentátem. To se
stalo r. 1875 v okamžiku, kdy prezident vycházel z katedrály. O dva
roky později byl zednáři otráven
i arcibiskup hlavního města Quito
José Checa13.
Zednáři využívali každé příležitosti,
aby podnítili proticírkevní propagandu. Vždycky si nějakou našli,
i když k ní nebyl jediný racionální
důvod. Tak si vzali za záminku vyhlášení dogmatu o papežské neomylnosti, které tisk jimi ovlivněný
svévolně a lživě dezinterpretoval,
jako by se papež sám prohlašoval
za neomylného ve všem a vždycky.

Nic nepomohlo, že církevní autority toto dogma jasně a srozumitelně vysvětlily jako mimořádný dar
Ducha Svatého v situaci, kdy viditelná hlava církve definuje nějakou
pravdu víry, zednářská média pořád
mlela svoje a štvala lid proti papeži
a učitelskému úřadu, že se „nekulturně“ prohlašují za neomylné.
Papežové na to museli náležitě reagovat, poukázat na celosvětovou
podvratnou činnost zednářstva
a strhnout jim masku „humanismu“, „tolerance“ a „dobročinnosti“,
kterou si nasazovali. To učinil Lev
XIII. v encyklice „Humanum Genus“
r. 1884, nejostřejším protizednářském dokumentu, jaký kdy Svatý

stolec vydal. Jím se budeme zabývat v příštím čísle.

Podolský, Peter B.: Slobodomurárstvo, nešťastie našej
doby, Bratislava 2007, s. 110.
2
Buehlmeyer, Carl: Kirchengeschichte III, Paderborn
1958, s. 407n.
3
Buehlmeyer…, s. 407n.
4
Podolský…, s. 102.
5
Arnaud de Lassus: Masoneria, Paris 1993, s. 21.
6
Lassus…, s. 21.
7
Podolský…, s. 102.
8
Buehlmeyer III…, str. 417-18.
9
Buehlmeyer III …, s. 421.
10
Buehlmeyer III…, s. 415.
11
Podolský…, s. 137.
12
Buehlmeyer III …., s. 414.
13
Adolph von Berlichingen: Gabriel García Moreno,
Dettelbach 2007.
1

RUCE OVINUTÉ
RŮŽENCEM
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Ruce člověka vyjadřují to, co si on
doopravdy myslí a cítí, jeho moudrost, dobrotu, práci. Mohou ale též
vyjadřovat násilí a egoismus. Ježíš
Kristus však žádá, aby ruce byly
obrazem lásky člověka k člověku.
Spasitelovy ruce probodené hřeby
na kříži o tom mluví více než jasně.

s manželským partnerem, jehož si
vybraly. Tyto ruce věřících rodičů
zavěšují dětem na krk křížek a dávají jim růženec, který často držely,
když se otec a matka za ně modlívali a nepřestanou se modlit až
do své smrti. Růženec potom bude
omotán kolem jejich ruky v rakvi.

Je těžké žít bez lásky, bez pomocné ruky podané druhým člověkem:
matky, otce, manželky, manžela,
babičky, přítele… Nezáleží na tom,
jestli je to ruka člověka těžké fyzické práce, plná jizev, nebo jemná
ruka učitele či lékaře. Záleží pouze na tom, jestli je rukou láskyplné pomoci druhému člověku.
Vzpomeňme jen na mámu, která
se od nemluvněte až do odchodu z domu láskyplně stará o své
dítě. Ruce přitom hrají rozhodující
úlohu, jimi máma své dítě přebaluje, hladí, jimi vaří, pere, uklízí…
To jsou ruce lásky, ruce, které posléze žehnají dospělým dětem
na samostatnou cestu životem

Růženec v rukou věřícího člověka tak zjevuje radostnou pravdu,
že jsme všichni v rukou Božích,
v rukou milosrdného Boha, který
z lásky k nám se vtělil, žil náš život,
podstoupil pro naši věčnou záchranu mučednickou smrt na kříži
a nakonec vstal z mrtvých, abychom se i my s duší i tělem mohli
spolu s ním na věčnosti radovat.
To vyjadřují jednotlivá tajemství
sv. růžence. Tato modlitba právě
tím, že ukazuje úžasnou Boží lásku
k nám, vede a vybízí každého, kdo
se ji modlí, k lásce vůči druhému
člověku. Ruce ovinuté růžencem
jsou tedy, můžeme říci bez přehánění, vysokou školou lásky.

Foto: bB

text: podle Źródlo 17. 4. 2011 zpracoval -kb-

Foto: Jo Naylor | Flickr.com
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MUČEDNÍCI SV. RŮŽENCE
VE 20. STOLETÍ
text: Jacek Salij OP | volný překlad redakce
20. století, které papež sv. Jan Pavel II. nazval „dobou největšího
pronásledování křesťanů v dějinách“, zná i takové mučedníky,
kteří podstoupili smrt právě kvůli
modlitbě růžence.
Snad nejvíce si zaslouží v této souvislosti vzpomínku bl. Zeferino
Jiménez Malla, první blahoslavený romské národnosti, povýšený ke cti oltáře Janem Pavlem II.
r. 1997.
Bylo to ve španělském městě Barbastro r. 1936 v době krvavé občanské války, kdy komunisticko-zednářský režim vraždil katolické
kněze a aktivní laiky. Obchodník
s dobytkem Zeferino Malla byl
svědkem, jak milicionáři odvádějí
na popravu několik kněží, a veřejně se jich zastal. Okamžitě zatkli
i jeho. Když našli v jeho kapse růženec, nabídl mu jeden z milicionářů,
že když mu jej dá, zachrání si život.
Zeferino odmítl, dobře věděl, co by
se s růžencem stalo. Modlil se jej

ještě těsně před popravou, k níž
došlo 2. srpna r. 1936.
R. 1999 sv. Jan Pavel II. blahořečil
108 Poláků, kteří pro katolickou
víru položili svůj život v nacistických koncentračních táborech.
I mezi nimi byli mučedníci růžence, za všechny uveďme P. Wladyslawa Demského z Inowroclawi,
jehož nacisté věznili v koncentráku
v Sachsenhausenu. Jednou mu
z kapsy před zraky dozorujících
esesáků vypadl růženec. Ti mu
přikázali, aby ho pošlapal. Když
odmítl, jeden esesman růženec
vzal a mrštil s ním do bláta. Poté
P. Demského vyzval, aby si klekl
na zem a políbil jej. Kněz to udělal. To esesáky natolik rozzuřilo, že
jej začali bít holemi, až ho utloukli
k smrti. Příběh se udál r. 1940.
Něco podobného se stalo r. 1942
v Osvětimi polskému salesiánovi
P. Józefovi Kowalskému, u něhož
esesáčtí dozorci také našli růženec.
Když jej odmítl pošlapat, zbili jej

do bezvědomí a poté utopili v bečce s fekáliemi. Připomeňme ještě, že
útrapy pro sv. růženec podstoupil
i sv. Maxmilián Kolbe, známý tím, že
se jej denně a s horlivostí modlíval.
Když byl r. 1940 vězněn ve varšavském Pawiaku, měl růženec připevněn na svém řeholním oděvu, jak je
u minoritů zvykem. Dozorující esesák jej chtěl zastrašit křikem: „Ty v to
věříš?“ Když se o. Kolbe nezalekl
a potvrdil svou víru, dostal opakovaně rány do obličeje.
Mnoho kněží a laiků bylo kvůli růženci umučeno nebo zbito i v sovětských komunistických vězeních
a pracovních táborech. Polskému
knězi Antoninovi Chonickému vyšetřující důstojník KGB řekl: „Růženec je horší než atomová bomba.“
Měl pravdu, avšak s opačným znaménkem. Zatímco atomová bomba uvolňuje obrovské síly smrti,
růženec uvolňuje mnohem větší
síly života, toho života, který nikdy
nepomíjí.
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jako i my odpouštíme našim viníkům...
text: P. Bohumil Kolář
Drahé děti, stalo se ve škole, že
malý chlapec, který býval často
vzteklý, ve zlosti uhodil spolužáka.
Ten zůstal úplně klidný a ani na to
nic neřekl. Jeden z přítomných mu
řekl: „To si to necháš líbit? Prašti ho
také, ale pořádně!“ Ale on odpověděl: „Kdybych se mstil, tak by se to
zlo ještě zvětšovalo.“ Řekl to proto,
že chodil do kostela a na náboženství. Věděl, že Pán Bůh tak rád
odpouští. Že se Pán Ježíš nikdy
nemstil a odpouštěl i velkým hříšníkům. I zločinci, který byl vedle něho
ukřižován a poprosil: „Ježíši, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého
Království,“ řekl: „Ještě dnes budeš
se mnou v ráji.“ Prosil svého Otce
za odpuštění i pro ty, kteří ho ukřižovali a omlouval je: „Otče, odpusť
jim, neboť nevědí, co činí.“
A mnohokrát nás vybízí, abychom
i my odpouštěli. Učí nás modlit se:
„Odpusť nám naše viny, jako i my
odpouštíme našim viníkům.“ A dodává k tomu: „Neboť jestliže vy odpustíte lidem jejich provinění, i váš
nebeský Otec odpustí také vám
vaše hříchy. Jestli neodpustíte vy,
ani váš nebeský Otec neodpustí
vám.“ Také nám říká: „Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Jakou
mírou měříte, takovou se naměří
vám.“
Pán Ježíš také vyprávěl podobenství o králi, který půjčoval peníze těm,
kdo naléhavě

potřebovali něco zaplatit a právě
neměli tolik peněz. Někteří mu
to brzy vrátili, někteří po částech
a někteří dlouho nevraceli nic.
Jednou král dal zjistit podle účetních knih, kolik mu kdo ještě dluží
vrátit. Byl mezi nimi i jeden jeho
služebník, který si vypůjčoval a nevracel, takže jeho dluh už byl obrovský, byly to miliony. Král nařídil
prodat všechno, co dlužník má,
a zaplatit. Služebník úpěnlivě prosil, aby ještě počkal, že to zaplatí.
Král se nad ním slitoval a celý dluh
mu odpustil.
Když služebník odešel od krále,
potkal druhého královského služebníka, a vzpomněl si, že ten zase
jemu je dlužen nepatrnou částku
ve srovnání s tím, co mu odpustil král. Asi jen pár stovek. Chytil
hrubě tohoto druhého služebníka
a začal křičet, že mu to hned musí
vrátit. Ale ten zrovna tolik peněz
neměl a prosil ho, aby počkal, že
mu všechno zaplatí. Ale ten bezohledný služebník nechtěl počkat
a dal toho druhého zavřít do vězení, dokud nezaplatí.
Dověděli se to ostatní královští
služebníci a bylo jim z toho velmi
smutno. Řekli to králi. Ten si dal
toho nemilosrdného služebníka
znovu zavolat a řekl mu: „Služebníku ničemný,
celý dluh jsem
ti odpustil,
protože
jsi mě

prosil. Neměl ses tedy i ty slitovat nad svým spoluslužebníkem?
Proto půjdeš do vězení ty, dokud
nezaplatíš všechno do posledního
haléře.“ A Pán Ježíš dodal: „Tak učiní
i váš nebeský Otec, jestli neodpustíte druhému ze srdce.“
Také nám říká: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství
dostanou.“
Větší sílu a statečnost má ten,
který dovede odpouštět, než ten,
kdo se mstí. Písmo svaté nám říká:
„Nenech se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ Kdo odpouští,
vždycky nakonec vítězí.
Odpouštějme rádi a každému. Kdo
nám ubližuje, za toho se zvlášť
modleme. Dojde-li k nějaké neshodě, k nějakému sporu, snažme se
co nejrychleji to zase urovnat. Dát
najevo, že se vůbec nehněváme.
Umět se omluvit, poprosit za odpuštění. A může se stát, že z toho,
který nám nejvíc vadil nebo ubližoval, se stane náš nejlepší kamarád.
A nejkrásnější je, že budeme dělat
Pánu Ježíši radost tím, že se snažíme jednat jako on. A až nás zavolá
na věčnost, bude nám soudcem
plným nesmírné lásky a milosrdenství.
Ve všem tom nám chce ustavičně
pomáhat naše nebeská Matka,
Panna Maria, která je „Útočiště
hříšníků“, „Matka milosrdenství“
a „Brána nebeská“.
S přáním ustavičného Božího požehnání Vám všem a s prosbou,
abyste se za mě pomodlili, Vás
velmi srdečně zdraví
Váš P. Bohumil Kolář
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ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY,
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SVÍČKA

„Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili
vašeho Otce v nebesích“ (Mt 5,16).
text: P. Václav Trmáč

Foto: Aigarsr | Dreamstime.com

Eliška dostala k l. svatému přijímání krásnou svíčku. Po návratu
z kostela si ji chtěla doma zapálit
při slavnostním obědě. Svíčka však
začala protestovat: „Nezapaluj mě!
Mám strach z ohně, a kdybych hořela, byla bych menší a menší a má
krása by přišla nazmar a sama bych
z toho vůbec nic neměla. Nezapaluj mě!“ Eliška se nakonec nechala
přesvědčit a vystavila svíčku, která
nechtěla hořet, na poličce. Svíčka
byla ráda, že se na ni všichni jen
dívají a nikdo po ní nechce, aby
svítila.
O několik dní později se večer přihnala bouřka a potrhala elektrické dráty. Všude byla tma. Eliška
nahmatala svoji svíčku a řekla jí:
„Jsi jediná svíčka v celém domě.
Všichni tě moc potřebujeme. Pojď,
já tě zapálím a budeš nám svítit,
abychom nezakopli a nějak si neublížili.“ Ale svíčka zase spustila
tu svoji písničku: „Nezapaluj mě!
Mám strach z ohně, a kdybych
hořela, byla bych menší a menší a moje krása by přišla nazmar
a vůbec nic bych z toho neměla!“
Tentokrát se však Eliška nenechala
umluvit. Rozzlobeně řekla svíčce:
„Co si myslíš, k čemu by mi byl
bonbon, který by nebylo možné
vybalit ze staniolu? Leda na vyhození. Mohla bych ho cucat třeba
půl roku a stejně bych nevěděla,
jakou má chuť. Zrovna tak zbytečná je svíčka, která nechce svítit.
Hodí se nanejvýš k tomu, abych ji
při zatápění hodila do kamen, aby
se oheň rychleji rozhořel. A kdyby
ani v kamnech nechtěla hořet, musela bych ji vyhodit do popelnice.
Tak si to rozmysli!“ To se ví, svíčka
to měla rozmyšlené hned. Nechtěla skončit v popelnici, a tak rychle
řekla: „Víš co? Zapal mě, možná
to nebude tak hrozné, jak si teď

myslím.“ Když za hodinu elektrikář
odstranil poruchu a v domě opět
zazářily žárovky, prohlásila svíčka:
„To byla krása! Až budeš příště potřebovat, přijď mě klidně zapálit.
Já se už nebudu vymlouvat a ráda
budu užitečná.“

že nesplním svůj úkol. Prosím tě,
odpusť mi, že jsem dneska tolik
zlobila, a pojď se mnou poprosit
taky Pána Ježíše, aby mi odpustil,
že jsem ho tak zklamala.“

Den na to posedla Elišku jakási
zlobivá nálada. Ve škole se poprala
s kamarádkou a dostala poznámku. Doma odmítla umývat nádobí,
že prý se musí učit, ale místo učení
si hrála. Pak měla hlídat mladšího
brášku. Rychle se vymluvila, že se
musí jít zeptat kamarádky, které
příklady mají doma vypočítat, a až
do tmy běhala někde venku. Vůbec
jí nevadilo, že maminka má strach,
co se jí asi stalo, že se tak dlouho
nevrací. Po návratu byla na rodiče drzá, ani ji nenapadlo poprosit
o odpuštění. Tatínek už chtěl vytahovat pásek, ale maminka to zkusila po dobrém: „Pamatuješ si, o čem
jsi včera mluvila se svou svíčkou?
Jak jsi jí vysvětlovala, že svíčka,
která nesvítí, není k ničemu? Když
jsi byla u l. svatého přijímání, slibovala jsi Pánu Ježíši, že budeš zářit
dobrými skutky, ale nějak rychle
jsi na to zapomněla. Dneska se
chováš, jako by k tobě nikdy
Pán Ježíš nepřišel, jako bys
ho nepozvala do svého
srdíčka. Myslíš, že je to
v pořádku?“
To si Eliška nemyslela. Celá zčervenala, jak se styděla.
A pak docela potichoučku slíbila
mamince: „Mami,
já už to nikdy
neudělám. Já
nechci být vyhozená v popelnici
proto,
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DOPISY OD VÁS

PODĚKOVÁNÍ
❧ Chci splnit svůj slib veřejně
poděkovat naší nebeské Matičce.
Chci poděkovat za to, že byly vyslyšeny moje prosby, když jsem
před lety během jednoho měsíce
podstoupila dvě závažné operace
na onkologii a poté i léčbu chemo- i radioterapií. Díky Pánu Bohu
a jeho Matičce i za vedení rukou lékařů a sestřiček při nelehké každodenní jejich práci v Brně na Žlutém
kopci. Chci poděkovat naší Matičce a sv. Janu Pavlu II., ke kterému
jsem se před letošní operací utíkala v litanii a modlitbě a i z této těžké operace se pomalu uzdravuji.
Díky P. Bohu i tentokrát se vše obešlo bez následné chemo- i radioterapie a nález byl negativní. Medailku Panny Marie jsem musela
nechat na pokoji, ale s sebou na sál
jsem měla v ústech slova modlitby:
„Ó Maria, beze hříchu počatá, prosím, oroduj za mě, ale děj se vůle
Boží, děj se vůle tvého Syna.“ Chci
také poděkovat i za ostatní milosti, kterých se naší rodině dostalo
a stále dostává. Díky, Matičko, díky.
věrná rytířka Jana
❧ Opožděně děkuji Bohu a Matce Boží za vyslyšení proseb a pomoc v rodině. Zároveň prosím o pomoc při hledání vhodné práce pro
syna a za dar víry pro celou rodinu.
vděčná čtenářka Anežka
❧ Chtěla bych touto cestou poděkovat Nejsvětější Trojici, Panně Marii, sv. Judovi Tadeášovi, sv.
otci Piovi, sv. Anně, sv. Filoméně
a sv. Antonínovi za přežití gynekologické operace v mém špatném
zdraví.
vděčná Anna z Horňácka
❧

Jak by to bylo „včera“, a přitom uběhlo již 13 let, co jsem byl
na svátek Panny Marie Ostrobramské přijat do Rytířstva Neposkvrněné. Později na další svátek Panny
Marie jsem byl roku 2002 po pětidenní přípravě obdarován zástupci
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O MODLITBU PROSÍ

karmelu v Bazilice Panny Marie Frýdecké škapulířem.
Za celé toto období Ti, Panno Maria, děkuji. Promiň mi moje nedostatky a prosím buď nadále denně
při mně jako doposud.
Tvůj vděčný rytíř T.

❧ Prosím Pána Boha, P. Marii,
sv. Františka a všechny svaté o pomoc a obrácení pro mou dceru,
za uzdravení vztahů, aby nás nevyháněla z domu, a za odpuštění.
Děkuji.
čtenářka Alena

❧ Plním svůj slib a děkuji Panně
Marii Neposkvrněné za pomoc pro
moji vnučku Marii, která pracovala
na velmi důležité zkoušce na vysoké škole.
vděčný čtenář Vladimír z Bratislavy

❧ Prosím o modlitba za mamku
za dar víry a zdraví.
Darina

❧

Chci touto cestou splnit svůj
slib a prostřednictvím časopisu
Immaculata poděkovat Pánu Ježíši
a Panně Marii za to, že vyslyšeli mé
prosby a poslali mi do mé životní
cesty partnera, který během našeho poznávání našel dar víry a přijal
svátost křtu i svátost biřmování.
Taktéž bych chtěla poděkovat, že
při mně stáli po celou dobu mého
rizikového těhotenství, kdy mi v I.
trimestru hrozil potrat a od konce II. trimestru předčasný porod.
Po celou dobu jsem se vroucně modlila a prosila Pannu Marii
o přímluvu u Pána Ježíše za šťastný
konec těhotenství. Mé prosby byly
vyslyšeny a koncem letošního července se nám narodil krásný a zdravý chlapeček. Pane Ježíši, Panno
Maria, z celého srdce Vám děkuji
a prosím nadále o stálou pomoc,
ochranu a zdraví pro celou rodinu.
Vkládáme stále své životy do Vašich rukou a důvěřujeme Vám.
čtenářka Dorota

❧ Děkuji Matičce Boží, že mi v životě nesčetněkrát pomohla.
rytíř Pavel
❧ Děkuji touto cestou za uzdravení, za zdraví pro staré rodiče,
za neustálou Boží lásku
a přímluvu Nebeské maminky
za probuzení darů víry u všech členů rodiny.
věrná čtenářka Kateřina

❧ Prosím pokorně o modlitbu
za mou rodinu a za syna, aby opět
nalezl sílu víry.
Eva
❧ Prosím za mého syna Josefa,
za jeho budoucnost.
Zdeňka
❧ Prosím o dar zdraví a za dar
duchovního povolání.
Petr
❧ Prosím o pomoc a požehnání
ve své těžké životní situaci.
Natalie
Z VAŠICH DOPISŮ

❧ Nejsem římský katolík přesto
mi, ač jsem členem protestantské
církve, vždy byl katolicismus bližší a delší dobu uvažuji o konverzi právě k římskokatolické církvi.
Ve zdejším kostele sv. Františka
jsem se mi ale dostal do rukou váš
časopis Immaculata, který mě, dá
se říci, utvrdil a urychlil v myšlenkách, že bych již déle neměl váhat.
Chtěl jsem vás tedy poprosit, jestli
je možné, mi nějakými dobrými radami pomoci. Také jestli je možné
se po ukončení konverze přihlásit
k Rytířstvu Neposkvrněné a také,
pokud je to samozřejmě možné, zaslat mi nějakou literaturu
k mému dalšímu vzdělávání.
Děkuji vám velice a Bůh ať stále
žehná vaší práci.
Pavel
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ZPRÁVY
Libye: „Křesťanská obec v Libyi
je zredukována na minimum, ale já
tu zůstanu, dokud tu zbyde jediný
křesťan,“ prohlásil mons. Giovanni Innocenzo Martinelli, apoštolský vikář
Tripolisu. Podle něho prochází Libye
nejhorším obdobím od pádu Kaddáfího režimu. „Církev zde žije díky
přítomnosti laiků pracujících ve zdravotnictví. Nevím, kde skončíme, ale
věřím, že tu pořád skupina křesťanů
zůstane a bude sloužit církvi,“ řekl
mons. Martinelli. „Nemohu ty zbylé
křesťany opustit,“ prohlásil a vyzval
k modlitbám.
Res Claritatis, Fides, 19. 8. 2014
Nigérie: „Několik kostelů je v troskách a desítky tisíc lidí, převážně
křesťanů, prchají před Boko Haram,“
řekl agentuře Fides P. Patrick Tor Alumuku, pracovník zodpovědný za komunikaci s médii v arcidiecézi Abuja.
„Mluvil jsem s kněžími v Maiduguri
(hlavní město státu Borno na severovýchodě Nigérie, kde je tato islamistická sekta nejaktivnější), kteří vyprávěli o děsivých událostech,“ řekl
P. Patrick. „Skupina Boko Haram je
odhodlána odstranit jakoukoli známku přítomnosti křesťanů. Zničila
nebo vypálila mnoho kostelů.“ Podle
informací od biskupa z Maiduguri,
Olivera Dashe Doemeho, „z oblastí,
kde je aktivní Boko Haram, křesťané
prchají po tisících“. Biskup řekl, že
vyhnáno bylo nejméně 90 tisíc katolíků. „V davech prchajících křesťanů
jsou však i muslimové,“ sdělil P. Patrick. „Někteří z nich jsou předáci vesnic a měst, jiní jsou muslimští náboženští představitelé (emíři), kteří se
neztotožňují s tím, čeho se dopouští
Boko Haram.“
Res Claritatis, Fides, 11. 10. 2014
Vatikán: Vatikán zahájil diplomatickou iniciativu na podporu utlačovaných křesťanů v Iráku. V dopise
adresovaném vládám více než 170
států žádá o pomoc členům církve
v severoiráckém Mosulu a v dalších oblastech na Blízkém východě.
Vatikánský Státní sekretariát zaslal
formální diplomatický dopis všem

velvyslancům akreditovaným u Svatého stolce, řekl vatikánský „ministr
zahraničí“ arcibiskup Dominique
Mamberti ve středu v rozhovoru pro
Radio Vatikán. Takzvaná verbální
nóta obsahuje nejnovější výzvy papeže na pomoc křesťanům a měla
by být předána příslušným vládám,
uvedl Mamberti. Vatikán si přeje, aby
si mezinárodní společenství vzalo
situaci křesťanů na Blízkém východě
„k srdci“, vysvětlil vatikánský ministr
zahraničí. Státní sekretariát sleduje
situaci křesťanských komunit na Blízkém východě „s nesmírnými obavami“, řekl Mamberti. Jsou zde v sázce
základní principy lidské důstojnosti
a pokojného soužití národů.
Res Claritatis, Kathnet, 12. 8. 2014
Mohammed Bakr al-Baghdádí,
bratr vůdce teroristické organizace
Islámského státu (IS), se stal křesťanem. Ohlásila to stanice Al Džazíra.
Kalif Abu Bakr al-Baghdádí vydal
před svými příznivci nad svým bratrem fatwu smrti. Řekl: „Je mým bratrem tak málo, jako nevěřící americké
svině, které denně pobíjíme.“
Res Claritatis, Kathnet, 18. 9. 2014
Afrika: Řád milosrdných bratří má
už v západní Africe 18 zemřelých
na infekci ebola. Přesto chtějí řeholníci nadále s nemocí bojovat a své
kliniky v liberijské Monrovii a v Lunsaru (Sierra Leone) nezavřou. Milosrdní bratři jsou považováni za průkopníky moderní zdravotnické péče.
Založil je v 16. století Španěl, svatý
Jan z Boha, a dnes má řád ve světě
1 110 členů.
Res Claritatis, Fides, 30. 9. 2014
Středoafrická republika: Cenu
Alison Des Forges uděluje organizace
Human Rights Watch statečným jednotlivcům, kteří dali svůj život v sázku, aby ochránili důstojnost a práva
druhých. Tuto cenu letos obdržel
otec Bernard Kinvi. Otec Bernard je
katolický kněz, který řídí nemocnici v katolické misii v Bossemptele na severozápadě Středoafrické
republiky. Když v zemi roku 2013
propuklo brutální sektářské násilí,
otec Kinvi zachránil život stovkám
obléhaných muslimů, které ukryl

v katolickém kostele, a to i navzdory
opakovaným výhrůžkám zabitím ze
strany bojovníků anti-balaka. Human
Rights Watch vyznamenává otce Bernarda Kinviho za jeho neochvějnou
odvahu a odhodlání chránit civilní
obyvatelstvo ve Středoafrické republice.
Res Claritatis, HRW, 6. 10. 2014
Francie: Francouzi opět vyšli
do ulic bránit rodinné hodnoty. Demonstrace „La Manif Pour Tous“ (Demonstrace pro všechny) se v neděli
5. října v Paříži a v Bordeaux zúčastnilo více než 530 tisíc lidí.
Francouzi nyní požadují po premiérovi Manuelu Vallsovi zákaz tzv.
náhradního mateřství a využívání
metod asistované reprodukce v rámci zákona o tzv. manželství osob stejného pohlaví. Demonstranti rovněž
nesouhlasí s programem „egalité“
(rovnost) – šíření genderové ideologie ve školách a s protirodinnými plány na snížení finanční podpory rodin.
Organizátoři La Manif Pour Tous jsou
připraveni pokračovat v pokojných
protestech.
Res Claritatis, HPŽ ČR, 5. 10. 2014
Vatikán: V sobotu 18. října 2014
byla ve Vatikáně zveřejněna závěrečná zpráva (tzv. Relatio finalis) III. mimořádného shromáždění biskupské
synody. Dokument není textem
učitelského úřadu církve, zachycuje však stav diskuse biskupů i body,
které je třeba dále ujasnit. Současně
bude podkladem pro reflexi nad tématem rodiny v následujícím roce.
Publikovaný text o dvaašedesáti odstavcích zahrnuje také tabulku s uvedenými výsledky hlasování. Plné znění závěrečné zprávy je možné nalézt
na stránkách Tiskového střediska
Svatého stolce (zatím jen v italštině).
Řádné zasedání biskupské synody
proběhne v Římě v příštím roce (4.
až 25. 10. 2015). Cílem bude navrhnout vhodné směrnice v oblasti pastorace rodin, projednávána budou
také některá nová témata.
TS ČBK, 19. 10. 2014
Ukrajina: Na konci září Ukrajinci
strhli v Charkově Leninův pomník,
symbol komunismu a zla. Byl to podle
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velikosti druhý pomník Lenina na
Ukrajině. Rozhodnutí o stržení podepsál gubernátor oblasti Ihor Baluta.
Nyní na místě Leninova pomníku
stojí kříž. Při jeho montáži se u kříže
shromáždila skupina asi 100 lidí, někteří měli ukrajinské vlajky. Informaci
přinesly internetové portály a vyvolala pozitivní emoce.
Fronda.pl, Niezależna.pl, 6. 10. 2014
Pákistán: Rozsudek smrti nad
Asiou Bibi potvrzen, zbývá odvolání
k Nejvyššímu soudu. Celkem 4 roky
čekala ve vězení 43letá pákistánská
katolička a matka 5 dětí Asia Bibi
na výsledek svého odvolání proti rozsudku smrti kvůli „rouhání se
proroku Mohamedovi“. Skutková
podstata měla spočívat v tom, že
tato prostá venkovská žena při práci
na poli obhajovala v debatě se svou
spolupracovnicí, manželkou muslimského imáma, Ježíše Krista jako
Syna Božího. Spolupracovnice na ni
podala trestní oznámení pro „rouhání se proroku Mohamedovi“. Soud ji
odsoudil r. 2010 k trestu smrti. Proti
rozsudku vystoupili ministr pro záležitosti menšin Šakbár Bhatti (křesťan) a místní guvernér Salman Taseer
(muslim). Zaplatili to životem, oba se
stali oběťmi atentátu. Advokát Asie
Bibi poukázal na to, že rozsudek se
opírá pouze o svědectví jedné ženy,
v němž nadto existují rozpory. Asia
Bibi podala odvolání. Nyní odvolací
soud po 4 letech rozsudek smrti potvrdil. Kauza Asie Bibi nyní postupuje
k pákistánskému Nejvyššímu soudu.
Podle Paula Bhattího zatím Nejvyšší
soud v Pákistánu nikoho neodsoudil
k smrti na základě zákona o blasfemii. Pákistánský politik zdůrazňuje,
že je nutné odvolání u nejvyšší soudní instance dobře připravit.
„Myslím, že mobilizace na mezinárodní úrovni nemohou posloužit
k tomu, aby vyvinuly tlak na pákistánskou vládu. Nyní potřebujeme
skupinu právníků, která by k Nejvyššímu soudu přinesla nové důkazy
a případ tu projednala. Kupříkladu
také v obžalobě je mnoho bodů,
na základě kterých by Asia Bibi mohla být propuštěna. Již jsme to konzultovali s dalšími právníky a já doufám, že se budu brzy případem opět
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zabývat osobně, abychom nalezli
definitivní řešení,” sdělil Paul Bhattí,
jehož bratra Šahbáze islamističtí extrémisté zavraždili právě kvůli obhajobě obviněné ženy.
RaVat, Nasz Dziennik, 21. 10. 2014
Švýcarsko: Švýcarští ateisté prohráli pokus o zákaz nočního osvětlení kostela svaté Markéty v Solothurnu (diecéze Basilej). Místní stavební
komise odmítla protest Barbary Jostové a Daniela Sticha.
Jostová, která je členkou švýcarského sdružení volnomyšlenkářů, tvrdila, že noční osvětlení zdůrazňuje náboženský symbol „se samozřejmostí,
jež hraničí s arogancí“. Stavební komise označila její tvrzení za „nedůležitý soukromý zájem“. Právní poradci
volnomyšlenkářů nedoporučili, aby
spolek ve sporu pokračoval.
Res Claritatis, Kipa, 18.  9.  2014
Vatikán: Papež František v neděli
19. října 2014 při slavnosti na Svatopetrském náměstí v Římě zapsal
na seznam blahoslavených papeže
Pavla VI. Končí tím nejen mimořádné
shromáždění biskupské synody o rodině, ale dovršuje se tak i připomínka letošní misijní neděle, Světového
dne misií. Mše svaté s beatifikací se
zúčastnil i emeritní papež Benedikt
XVI. a synodní otcové. Blahoslaveného Pavla VI. si ode dneška budeme
připomínat vždy 26. září.
Pavel VI. po svém zvolení pokračoval
v díle II. vatikánského koncilu, které
započal jeho předchůdce Jan XXIII.
Roku 1964 se v Jeruzalémě setkal
s konstantinopolským patriarchou
Athenagorem I. Jejich symbolické
objetí předznamenalo sblížení pravoslavné a katolické církve. V roce
1965 ustavil Pavel VI. biskupskou
synodu. Byl prvním papežem, který
navštívil pět kontinentů. Je autorem sedmi encyklik, např. Ecclesiam
suam o dialogu v církvi i mezi církví
a světem, Sacerdotalis caelibatus o
kněžském celibátu, Humanae vitae
o manželství a předávání života. Významná je též jeho exhortace Evangelii nuntiandi o hlásání evangelia.
Zázrak, který umožnil blahořečení,
se odehrál v roce 2001 ve Spojených státech amerických a týkal se

uzdravení těžce postiženého nenarozeného dítěte (24. týden těhotenství). Matce byl navržen potrat, ta jej
však odmítla. Na radu jisté řádové
sestry prosila o uzdravení na přímluvu papeže Pavla VI., autora encykliky
Humanae vitae o předávání lidského
života. O deset týdnů později lékaři
zaznamenali značné zlepšení zdravotního stavu. Zázračné uzdravení
dnes již třináctiletého dítěte schválila lékařská komise Kongregace pro
svatořečení 12. prosince 2013.
TS ČBK, 19. 10. 2014
Polná: Pražský arcibiskup kardinál
Dominik Duka OP odhalí 6. září 2014
v 17.00 hodin na budově bývalé
hospodářské školy v Polné pamětní
desku někdejšímu žákovi této školy
P. Josefu Toufarovi. Následné debaty
se kromě kardinála Duky zúčastní
také postulátor kauzy blahořečení
doc. Tomáš Petráček a autor knihy
o číhošťském faráři Miloš Doležal.
V roce 1950 byl Josef Toufar brutálně utýrán v komunistickém žaláři,
kam ho unesla tajná policie po takzvaném číhošťském zázraku, kdy se
v Toufarově kostele při nedělní mši
svaté záhadně rozhýbal kříž na oltáři.
V době, kdy se režim pokoušel oslabit vliv církve ve společnosti, chtěli
jeho představitelé této události využít k zahájení politických procesů
s duchovními. Ve snaze získat od
P. Toufara nepravdivé doznání, že zázrak na popud Vatikánu zinscenoval,
ho vyšetřovatelé ubili k smrti a neposkytli mu pomoc při doprovodných
zdravotních potížích.
Res Claritatis, TS ČBK 6. 9. 2014
Brno: Mše svatá za děti, které zemřely před narozením nebo při porodu, za jejich rodiny a za počatý život
bude 11. 12. 2014 v 15.30 hod. v Brně
u minoritů. Modlitba růžence před
mší svatou a adorace po mši svaté
bude též na tyto úmysly. Pokud se
nemůžete zúčastnit osobně, můžete
nám zaslat jméno dítěte: tobit@tobit.
cz. Tyto mše sv. bývají pravidelně jednou za čtvrt roku. Další informace na
www.tobit.cz.
20. 10. 2014

(Mt 10,7.12)
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„Jděte a kažte,
že se přiblížilo království nebeské.
		
Když vstoupíte do domu,
				
řekněte: ‚Pokoj vám.‘ “

Řád minoritů přijímá nové kandidáty
Kontakt: P. Bogdan Sikora, e-mail: provincialat@minorite.cz
Provincialát Řádu minoritů, Minoritská 1, 602 00 Brno
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Prosím Tě, Pane,
ať je tato svíce,
kterou zapaluji,
Tvým světlem,
které mne osvítí
v těžkostech
a v okamžicích
rozhodování.
Ať je Tvým ohněm,
který ve mně spálí
každé sobectví,
pýchu a nečistotu.
Ať je Tvým plamenem,
který bude hřát
mé srdce i tvář.

Foto: Verastuchelova | Dreamstime.com

Amen.

