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„Pojďme, klaňme se Kristu, Božímu Synu;
on nás vykoupil svou krví.“

(Antifona na Velký pátek)
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,
v tomto čísle Immaculaty jsme se více zaměřili
na téma „vlast“ – matka, otčina, domov. Je to dar,
který nám byl svěřen už tou skutečností, že jsme
se narodili právě na tomto území, v tomto národě,
s takovou národní historií a v této době. Je to dar,
který nám byl svěřen jako dědictví, jenž se stává
základem naší lidské i národní identity.
Dědictví je možné promarnit, anebo zúročit a rozmnožit. První případ je postoj nezralý a nezodpovědný, druhý v sobě obsahuje moudrost, zodpovědnost, péči, lásku. První postoj přináší jako
důsledek chudobu – materiální i duchovní; druhý
vede k hmotnému i duchovnímu pozvednutí.
Snad si ani neuvědomujeme, že láska k vlasti má
svůj základ ve čtvrtém přikázání – v úctě k otci
a matce. Skrze rodiče přechází dědictví na děti;
skrze děti je dědictví předáváno dalším pokolením.

Jak Tě máme oslavovat, nejpokornější
a v každém ohledu svatá a čistá?
Všichni na tomto světě máme v Tobě
naději spásy, všem věřícím skýtáš
pomoc a sílu. Posilni naši víru, zjednej
všemu světu pokoj, přimlouvej se,
ó nejsvětější, u svého Syna za hříšníky,
kteří se k Tobě utíkají.

Součástí našeho dědictví, které nám předaly
minulé generace, je také evangelium Ježíše Krista,
které nám říká o Božím záměru s námi lidmi.
Evangelium otevírá perspektivu naší pozemské
vlasti rozměru věčnosti. Bůh Otec, který nás
stvořil k tomuto pozemskému životu, pro nás
připravil také věčný nebeský domov. Tady na zemi
zakoušíme obtíže způsobené lidským hříchem,
u Otce bude mít svůj domov ničím nerušený mír,
spravedlnost a láska.
Přeji Vám, aby četba této Immaculaty probudila
ve Vašich srdcích vděčnost za mnoho dobra, které
v sobě nese dar naší vlasti.
Za redakci

Modlitba Rabbuly z Edessy (†436)

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

RYTÍŘSTVO NEPOSKVRNĚNÉ (M. I.)

je mariánské apoštolské hnutí, které založil v Římě 16. října 1917 svatý Maxmilián Maria Kolbe.
Toto hnutí usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou. Rytíři a rytířky Neposkvrněné skrze vlastní odevzdání se do rukou Matky Boží usilují v první řadě o vlastní obrácení a pak obrácení ostatních hříšníků, zvláště těch, kteří odešli od víry, a těch, kteří ještě Ježíše Krista neznají.

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).

Kdo se cítíte osloveni a chtěli byste vstoupit do M. I., napište na výše uvedenou adresu. Na případné dotazy rádi odpovíme.
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KATECHEZE PRO M. I.

DĚDICTVÍ OTCŮ...
text:
br. Bohdan Heczko
OFMConv
Čtvrté přikázání „Cti otce svého
a matku svou“ je jediné, k němuž je připojeno zaslíbení „abys
dlouho živ byl a dobře se ti vedlo
na zemi“. Snad je tomu také proto, že úcta projevená rodičům
přechází skrze ně k širšímu okruhu lidí, s nimiž tvoříme velké společenství: národ, vlast.
Proč ctít otce a matku? Protože díky
nim jsme získali mimořádný dar, kterým je život, a díky nim jsme získali
mnoho dobrého, abychom mohli
dozrát, začlenit se do společnosti
a žít vlastní plnohodnotný život. Oni
také představuji pro své děti autoritu, která je jim propůjčena samotným Bohem. Úcta k nim je zároveň
úctou projevenou Bohu.
Bylo by jistě zajímavé spočítat, kolik
úsilí a obětí tatínek a maminka vynaložili, aby jejich syn nebo dcera měli
vždy co jíst a do čeho se obléci, kolik neprospaných nocí strávili rodiče
u svých dětí, když byly nemocné, kolik
starostí trápilo rodičovské srdce a kolik museli vyřešit problémů, aby jejich
děti zvládly školu a nalezly nakonec
dobré místo a uplatnění, ale také to,
aby z jejich dětí vyrostli dobří lidé...
Nejspíš znáte ten příběh, jak maminka napíše svému synu seznam úkolů,
které má v domácnosti splnit: umýt
nádobí, vynést odpadkový koš, vysát
koberec. Syn úkoly splní a na papírek
mamince připíše: nádobí – 20 Kč, koš
– 20 Kč, koberec – 20 Kč. Maminka
po přečtení synovy faktury posmutní, zaplatí účet, ale na oplátku vystaví
synovi jiný účet: každodenní oblékání
– 0 Kč, každodenní jídlo – 0 Kč, každodenní střecha nad hlavou – 0 Kč, časté
noční vstávání – 0 Kč a dá ho přečíst
svému synu. Ten s úžasem pohlédne
na maminku a velmi se zastydí. Pochopil: Jsou věci, které se nedají přepočítávat na peníze a fakturovat. Jsou
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věci, které se dají splácet jen vděčností, láskou a vzájemnou službou.
V tomto jednoduchém příkladu je
obsaženo tak mnoho. Láska, práce
a zodpovědnost rodičů ve prospěch
dětí a zároveň požadavek vděčnosti
a úcty dětí k rodičům za jejich námahu a lásku. Čtvrté přikázání klade
požadavky na děti, ale i na rodiče.
Od dětí vyžaduje, aby se učili přijímat dobrodiní, jež k nim přichází
skrze rodiče, s láskou, úctou a vděčností. Od rodičů vyžaduje, aby své
otcovství a mateřství, kterým se podobají Bohu Otci a Stvořiteli, vykonávali zodpovědně, s plným nasazením
předat nezištně dobro, na kterém
sami mají podíl. Mají věrně zrcadlit Boží dobrotu a nezištnost a stát
se tak hodni titulu „otec“, „matka“.
Za toto jejich úsilí jím právem patří
poděkování, vděčnost a úcta.
Ale nejen jim. Postoj vděčnosti náleží
také mnohým dalším, kteří v širším
smyslu plní vůči nám roli otce či matky. Jistě sem budou patřit naši prarodiče, skrze ně jsme propojeni s naším
rodem a nakonec s celým národem.
Krásný rozbor hodnot, jež předává
národ svým dědicům, udělal sv. Jan
Pavel II. v knížce „Paměť a identita“.
Papež připomíná katolickou sociální
nauku, která hovoří o rodině a národu
jako o přirozených společnostech: „Jak
rodina, tak národ jsou přirozená společenství. Nejedná se tedy o důsledek
pouhé dohody. Proto nemohou být
v dějinách nahrazeny ničím jiným.“1
Jako synové a dcery určitého národa
se stáváme dědici velkého bohatství,
kterým je odkaz minulých pokolení,
jejich dějiny, kultura, jazyk, ale také
území a jeho bohatství – jedním slovem velkého dědictví, kterým je vlast.
Vlast-otčina je jakoby společným domovem, kde všichni jsou přijímáni
a formováni, je jakoby společným
pokladem, který všechny obohacuje
a otevírá jim možnosti růstu, je jakoby společnou tvrzí, kde si všichni

navzájem poskytují ochranu a mohou se cítit v bezpečí. Vlastenectví
pak je postoj vděčnosti a zodpovědnosti za toto bohatství. Ctnost, která
by se vůči vlasti měla dostávat do popředí, je především poctivost v práci,
kterou své dědictví jakoby přijímáme
do vlastnictví a dále rozvíjíme.
Součástí našeho dědictví je také víra
předků, „dědictví otců zachovej nám
Pane“, jak zpíváme v jedné náboženské písni. Uvědomujeme si, že jsme
byli obdarováni nejen v rovině přirozené, ale i nadpřirozené, že naše
historie nemá jen obsah pozemský,
ale i nebeský. Evangelium, které náš
národ do sebe přijal, především díky
našim věrozvěstům sv. Cyrilu a Metodějovi, otevřelo naši budoucnost
rozměru věčnosti. V Kristu jsme se
stali dědici samotného Boha a získali jsme za dědictví vytoužený život
věčný (srov. Tit 3,6-7).
Křesťanství svou vírou v Boží zjevení
ukazuje původ lidí nikoliv jako náhodu,
ale jako láskyplný stvořitelský záměr,
který na opačném konci dějin směřuje
ke svému naplnění v domově u Otce.
Čtvrté přikázání zde získává nový rozměr, že totiž všichni lidé a všechny
národy tvoří velkou rodinu a všichni
jsou pozváni, aby se stali jedním Božím
lidem, pro který je připraveno nevadnoucí dědictví života věčného.
„Abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo...“ – krásný příslib, krásná motivace.
Jak odpovíme na čtvrté přikázání?
Budeme se chovat jako marnotratný
syn, jenž své dědictví rozházel, anebo
se přimkneme ke svému Otci, abychom měli podíl na všem, co má On?
Maria, pokorná služebnice Páně, buď
naší učitelkou. Ježíši, Synu Otce, nedovol, abychom pohrdli dědictvím,
které nám Otec připravil.

1

Jan Pavel II.: Paměť a identita, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005, s. 68.
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

SETKÁNÍ M. I. V KRNOVĚ (29. 1. 2015)

Koncem ledna jsme přijali pozvání otce Josefa Goryla OFMConv, abychom navštívili rytíře a rytířky z Krnova a okolí. Bylo pro nás velkým
překvapením, že někteří členové vážili kus cesty, aby se mohli setkat
s ostatními. Povzbuzující bylo, že nepřijeli sami, ale přivezli s sebou
i pozdravy těch, kteří se tohoto setkání z různých důvodů nemohli
účastnit.

SETKÁNÍ M. I. V OPAVĚ A V DOMOVĚ
DŮCHODCŮ NA KYLEŠOVCE (30. 1. 2015)

Předposlední lednový den jsme strávili v Opavě. Nejdříve jsme navštívili obyvatele domova důchodců na ulici Kylešovické. Naše setkání se
neslo v duchu poselství Panny Marie svaté Kateřině Labouré, vztahující
se k zázračné medailce. Přestože naši posluchači byli již vyššího věku
a často trpěli řadou zdravotních obtíží, jejich zaujetí a radost záhy naplnila celý sál a přenesla se i na nás. Díky sestřičce Augustině Skálové,
která setkání zprostředkovala, jsme se mohli také seznámit s dobrým
dílem, které se v tomto domově důchodců dělá. Tentýž den večer jsme
měli pozvání do kostela a kláštera našich bratří minoritů v Opavě. Otec
Kryštof Skibiński OFMConv pro nás i všechny rytíře a rytířky přichystal
zázemí, ve kterém jsme zakusili blízkost a přijetí. Přednáška s promítáním na téma loretánských litanií, kterou měl bratr Bohdan, vytvořila
prostor, v němž jsme si mohli uvědomit, že blízkost Boha k lidem se
projevila také v tom, že nám dal Marii za Matku.

MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
V KYJOVĚ (13. 2. 2015)

Setkání s kyjovskými rytíři a rytířkami jsme uskutečnili v rámci Moravskoslezské křesťanské akademie, kde měl bratr Bohdan přednášku o svatém Maxmiliánovi a jeho odkazu. Následující beseda se nesla
v duchu mise svatého Maxmiliána, který chtěl pro Neposkvrněnou
získat celý svět. Díky laskavému přijetí otce děkana Vladimíra Mrázka
a ředitele MSKA v Kyjově, pana ing. Josefa Výlety jsme mohli naše
rytíře povzbudit v tomto poslání.

SETKÁNÍ MATICE VELEHRADSKÉ (15. 2. 2015)

V polovině měsíce února jsme se vypravili na staroslavný Velehrad,
kde jsme měli pronést zdravici členům Matice Velehradské. Toto setkání s lidmi, kteří jsou aktivními pečovateli Cyrilometodějské tradice, bylo velkým obohacením také našeho „rytířského“ poslání.

Foto: Člověk a víra, M. Snopek

Do východní části Moravy jsme se rozjeli díky horlivosti místních členů Rytířstva Neposkvrněné. Největší zásluha patří panu ing. Pavlovi
Záleskému, který zorganizoval toto setkání pro rytíře ze Zlína a okolí
v Klášterním domě Regina. Díky otci Josefu Zelinkovi, místoděkanu
z nedalekých Otrokovic, byla pro nás sloužena mše svatá v místní kapli, po níž jsme se sešli k poslechu přednášky a vzájemnému sdílení.

Foto: 5x Národní centrum M. I.

SETKÁNÍ M. I. VE ZLÍNĚ (3. 2. 2015)
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ROZHOVOR

KAPIČKA SLOVENŠTINY
V ČESKÉ IMMACULATĚ

aneb o česko-slovenské spolupráci na poli Rytířstva Neposkvrněné
Otázky klade: Jitka Navrátilová
Od letošního roku bude časopis Immaculata obohacen o pravidelný slovenský článek. Rádi bychom navázali
na již vytvořené pouto mezi Čechy a Slováky a rozvinuli spolupráci na duchovním poli. Zaniklý časopis Rytier
Nepoškvrnenej, který vycházel na Slovensku, tak bude alespoň v symbolické míře žít na stránkách časopisu Immaculata. Stejně tak navazujeme na již započatou spolupráci mezi českým a slovenským Rytířstvem
Neposkvrněné. Následující rozhovory s šéfredaktorem bratrem Bohdanem Heczkem OFMConv, asistentem
Rytierstva Nepoškvrnenej na Slovensku, otcem Martinem Kollárem OFMConv a bývalým šéfredaktorem časopisu Rytier Nepoškvrnenej, Dr. Dariuszem Żuk-Olszewskim Vám blíže přiblíží tento záměr.

BRATŘE BOHDANE,

od letošního roku bude časopis
Immaculata obohacen o pravidelný slovenský článek. Mohl
byste vysvětlit tento záměr, proč
tato změna?
Časopis Immaculata vznikl ještě
za Československa a dodnes má
svoje čtenáře také za hranicemi,
zejména na Slovensku. Proto bylo
vždy záměrem naší redakce, aby se
v časopise objevil nějaký slovenský
článek. Doposud se nám to moc nedařilo, ale doufám, že ve spolupráci
s panem Dariuszem Żukem-Olszewskim, dlouholetým redaktorem slovenského Rytiera Nepoškvrnenej, se nám to konečně podaří.
Proč si myslíte, že je důležité, aby
v časopise zazněla slovenština?
Právě kvůli čtenářům. Za Československa jsme vnímali oba jazyka
jako nedílnou součást naší kultury a rádi bychom v této tradici
pokračovali. Jsem přesvědčen, že
slovenský čtenář ať už v České republice nebo na Slovensku bude
potěšen článkem ve svém jazyce.
A pro českého čtenáře bude ta
kapička slovenštiny jemným rozšířením vlastních horizontů. A také
budu rád, když slovenský Rytier Nepoškvrnenej bude moci pokračovat
na stránkách Immaculaty.
Co byste slovenským čtenářům
vzkázal?
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Je úžasné, že zde existují dva tak
blízké národy, že mohou žít v přátelství vedle sebe a že naše jazyky jsou
pro nás tak jednoduše srozumitelné.
Byl bych rád, kdybychom se uměli
těšit ze vzájemného sousedství a zároveň kdybychom si uměli předávali
poselství Boží spásy.
Pokud by někdo ze slovenských
čtenářů chtěl časopis objednat,
co pro to musí udělat?
Je to velice prosté, stačí napsat do
brněnské redakce a časopis jim přijde do schránky.
Děkuji vám za vaše odpovědi.

OTČE MARTINE,

loni jste se stal národním asistentem pro Rytířstvo Neposkvrněné na Slovensku. Mohl
byste naše čtenáře uvést do situace tohoto mariánského hnutí
u vás?
Za národného asistenta pre Rytierstvo Nepoškvrnenej som bol
menovaný už 8. decembra 2013.
V súčasnosti sa v slovenskej minoritskej kustódii (viceprovincii) snažíme oživiť našu činnosť, pretože
ukončením vydávania časopisu
Rytier Nepoškvrnenej nastala v Rytierstve istá stagnácia. O obnovu sa
snažíme najmä prostredníctvom
nášho rehoľného časopisu „Minoritský list“, do ktorého sme dodali

štvorstránku venovanú Rytierstvu
Nepoškvrnenej a šíreniu mariánskej úcty na Slovensku.
Jaké máte plány pro obnovu M. I.
a jak tomu slouží „Minoritský list“?
„Minoritský list“ je občasník, ktorý
vychádza asi päťkrát do roka. Posielame ho priateľom našej rehole
a všetkým, ktorí o neho majú záujem, ako aj Rytierom Nepoškvrnenej,
s ktorými máme kontakt. Snažíme sa
o to, aby mohol slúžiť aj ako formačný materiál pre Rytierov Nepoškvrnenej a pre ostatných ctiteľov Panny
Márie. Chceli by sme tak vytvoriť isté
spoločenstvo ľudí, ktorí by mali väčšiu úctu k Panne Márii a ktorých by
sme mohli pozývať aj na duchovné
obnovy, púte a pod. Určitou víziou
je aj vytvorenie spolupráce s Nepokalanovom a podľa ich vzoru robiť
evanjelizačné Mariánske rekolekcie.
V rámci nich by mali vznikať malé
skupinky, ktorých členovia by sa mali
pravidelne stretávať, zdieľať a pracovať na svojom duchovnom rozvoji
prostredníctvom formačných materiálov. V Nepoklanove beží takýto
trojročný program, ktorého účastníci sa okrem pravidelných stretnutí
doma stretávajú aj cez zimné a letné
prázdniny na spoločných duchovných cvičeniach. Pre nás je to zatiaľ
hudba budúcnosti.
To jsou plány rekolekcí do budoucna. Ale víme, že jste se již
podílel na uskutečnění rekolekcí

Foto: Jitka Navrátilová
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Bratr Bohdan Heczko a otec Martin Kollár na společném setkání v Bratislavě
pro M. I. u nás v Česku. Jak vidíte spolupráci mezi českou M. I.
a slovenskou M. I.?
Veľmi fandím tomu, čo robíte v Čechách. Tá krásna evanjelizačná práca, ktorú vykonávate prostredníctvom Immaculaty, prináša dobré
ovocie, čo je vidieť aj v oživenom
záujme o duchovné cvičenia rytierov Nepoškvrnenej. Bolo mi cťou
i potešením, že som mohol mať
podiel na ich realizácii. Bolo to pre
mňa veľkým povzbudením. Dúfam, že české i slovenské M. I. bude
aj v budúcnosti v úzkom kontakte.
Pokud by někdo zvažoval vstup
do Rytířstva Neposkvrněné, co
může očekávat?
Rytierstvo ponúka cestu osobného
zasvätenia sa Nepoškvrnenej, skrze ktoré sa viac približujeme Bohu.
Mária v tajomstve svojho Nepoškvrneného počatia je tou, ktorá
nám pomáha stávať sa nepoškvrnenými. Toto obdivuhodné tajomstvo
veľmi pekne priblížil zakladateľ Rytierstva Nepoškvrnenej. Myšlienky

toho významného svätca 20. storočia sú veľmi dôležité a potrebné
dnešnej dobe. Svätý Maximilián
spojil hlbokú spiritualitu, hlboký život modlitby s veľmi činnou prácou
vo veľmi progresívnom, modernom
odvetví, akým sú masmédiá. Maximilián sa ich snažil v čo najväčšej
miere zapojiť do evanjelizácie, aby
podľa možnosti nebol nikto, kto by
o Bohu a o spáse nepočul.
Rytířstvo Neposkvrněné může
evokovat myšlenku, že se zdůrazňuje pouze Panna Maria a zapomíná se na Pána Ježíše. Jde mariánská úcta proti úctě k Ježíši?
Kto chváli Mamu, chváli zároveň
Syna. Aj Syn sa pochopiteľne teší,
keď chválime jeho Mamu. Mária je
zároveň najdokonalejším stvorením. Ježiš je Boh, Mária je samozrejme len stvorenie. To je zásadný rozdiel. No o čo viac chválime Máriu,
ktorá je stvorenie nedotknuté hriechom, o to viac vyzdvihujeme Stvoriteľa. Keď niekto obdivuje obraz,
nechce tým povedať, že obraz je
dôležitejší ako maliar. Obdivovanie

obrazu je obdivovaním diela maliara. Mária je Nepoškvrnená, teda
taká, akých nás Pán Boh chce mať.
Je dokonalým stvorením.
Vy jste se oddal Matce Boží
do služeb. Co to pro Vás osobně
znamená?
V prvej chvíli ma ako odpoveď napadá, že je to pre mňa veľké prekvapenie. Prekvapenie, že vždy, keď
človek s dôverou vysloví to sväté
meno Mária, zakúša priblíženie sa
k Bohu. Ako vravievajú svätí: „Kde
je Mária, odtiaľ démoni a satani utekajú.“ Je potrebné vyskúšať to a presvedčiť sa. Je to niečo také, ako keď
sa športovec uvoľní a potom podáva oveľa lepšie výkony. Keď zistí,
že mu nejaký cvik pomáha, tak ho
samozrejme používa. Už samotná
úctyplná spomienka na sväté meno
Márie je priblížením sa k tomu, čo
z nás Pán Boh chce mať. Zasvätenie sa Nepoškvrnenej je prejavom
toho, že dôverujem nielen Panne
Márii, ale zároveň, že dôverujem
Bohu. Keď sa odovzdávam stvoreniu, ktoré je vo všetkom ochotné
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plniť Božiu vôľu, tým sa odovzdávam samotnému Bohu a vyjadrujem tak, že jeho zámer s človekom,
ktorý sa najlepšie zviditeľnil v Márii,
chcem prijať aj ja vo svojom živote.
Pokud by někdo chtěl vstoupit
do Rytířstva Neposkvrněné, co
by pro to měl udělat?
Tým najdôležitejším je chcieť. Potom je už cesta pomerne jednoduchá. Stačí napísať a my mu pošleme
ďalšie potrebné informácie. Najdôležitejšie je osobne sa zasvätiť Panne Márii. My k tomu posielame text

zasvätenia sa od sv. Maximiliána.
Tento text samozrejme nieje jediný
platný a jediný najlepší. Je jedným
z možných spôsobov zasvätenia sa
Nepoškvrnenej. Posielame taktiež
medailónik Panny Márie ako znak
toho, že jej chceme patriť.
Na jakou adresu by měli poslat přihlášku do Rytířstva Neposkvrněné?
Naša adresa je: Kláštor minoritov;
Brat Martin Mária Kollár OFMConv;
Námestie sv. Františka 4; 841 04 Bratislava; email: martin@minoriti.sk.

Co byste chtěl vzkázat čtenářům
Immaculaty na Slovensku, rytířům současným i těm, kteří se
chtějí přihlásit?
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý
je Pán a aká úžasná je jeho nepoškvrnená Mamka.
Otče Martine, moc děkujeme
za rozhovor a přejeme, aby Neposkvrněná Panna Maria mocně
působila ve Vaší pastorační službě a shromáždila mnoho rytířů,
kteří budou uskutečňovat její
misi na Slovensku.

PANE DARIUSZI,

podělte se s námi, jak jste se dostal
k Rytířstvu Neposkvrněné a k vydávání
časopisu.

V roku 1989, pár mesiacov pred pádom
komunizmu, som mal možnosť s niekoľkými slovenskými bratmi františkánmi a so
svojím otcom navštíviť Nepokalanov. Pre
môjho otca to bola zároveň posledná cesta
do vlasti pred jeho smrťou na jar 1990. Táto
návšteva ma veľmi chytila za srdce. Od toho
času som začal prakticky uvažovať nad tým,
čo viac by sme mohli spraviť pre šírenie Rytierstva Nepoškvrnenej, pre šírenie tohto
vzácneho duchovného dedičstva sv. Maximiliána. V auguste 1991 sa konali Svetové
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Asi prvú informáciu o sv. Maximiliánovi
som dostal v druhom ročníku ZŠ, pri príprave na prvé sväté prijímanie. Nedávno som v zošite, ktorý si z toho obdobia
odkladám, medzi niekoľkými obrázkami
svätých, objavil aj vlepený obrázok sv. Maximiliána. So životom tohto svetca som sa
však zoznámil krátko pred birmovkou, keď
som sa ako trinásť-štrnásť ročný chlapec
po prvý raz stretol so životopisom sv. Maximiliána. Bol som ním úplne uchvátený
a tak som si ho vybral za svojho birmovného patróna. Od toho času ma sprevádza
životom. Bolo to pred rokom 1989. V tom
čase bol farárom farnosti Nitra – Horné
mesto dp. Ladislav Vrábel, ktorý dostával
Rycerza Niepokalanej v poľštine a dával ho
môjmu otcovi. Takto nejako vo mne začala postupne vznikať túžba, aby mohol raz
vychádzať Rytier Nepoškvrnenej aj v slovenčine.

Dariusz Żuk-Olszewski
dni mládeže v Čenstochovej, na
ktorých sa zúčastnilo mnoho
mladých ľudí z Československa.
So skupinou slovenskej mládeže sme sa po ich závere zúčastnili na duchovných cvičeniach

pre mladých ľudí v Nepokalanove-Lasku. Tu sme sa rozprávali o našom pláne tlačového
apoštolátu M. I. v slovenčine
s o. Stanisławom Piętkom a ním
povzbudení sme predostreli
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konkrétny návrh vtedajšiemu gvardiánovi Nepokalanova o. Paulinovi Sotowskému. Povedali sme
mu, že by sme chceli experimentálne začať vydávať slovenského Rytiera
Nepoškvrnenej. Na to nikdy nezabudnem, mal som
vtedy necelých 17 rokov
a môj kolega ešte menej.
Keď sme mu o našom
pláne porozprávali, cítil
som v gvardiánovej tvári
nemý úžas. Ale asi to tak
malo byť, asi to riadil Pán
Boh. Gvardián po chvíľke rozmýšľania povedal:
„Dobre, vyskúšame to.“
Bolo to v auguste. V decembri sa už podarilo vydať prvé číslo, ktoré bolo
veľmi skromné, malo iba
16 strán. Napriek tomu,
že tam bolo neuveriteľné
množstvo chýb, pretože
sa sadzba robila priamo
v Poľsku a texty prepisovali Poliaci, vyzeralo krásne. Keď som sa s otcom
Sotowskim po rokoch
stretol, tak mi povedal, že
ak by v tom čase za nim
prišiel „seriózny“ pán v rokoch a nie takmer pubertiak, povedal by rozhodné
nie. Bol v takom nemom
úžase, že keď za ním prišli
takí výrastkovia, povedal
si, že to nemôže byť náhoda, a súhlasil. V duchu
si však myslel, že je to nereálne a že z toho nič nebude. Nakoniec s Božou
pomocou a pomocou
minoritov v Nepokalanove sa podarilo tento projekt spustiť. Zo začiatku
vychádzal nepravidelne.
Prvé dva roky vychádzali
tri čísla ročne, potom štyri
čísla a v najlepšom období šesť čísiel ročne. Takto
pretrval Rytier Nepoškvrnenej až do roku 2007,
keď z viacerých dôvodov,

Setkání s rodinou Żuk-Olszewskich a jejich přáteli
ktoré sme nedokázali
ovplyvniť, prestal vychádzať.
Mohl byste nám objasnit, proč svatý Maxmilián tolik usiloval
o šíření tiskového apoštolátu?
Myslím že Maximilián
dokázal dokonale vycítiť
pulz doby, v ktorej žil.
Vnímal veľmi intenzívne,
čo je najväčším ohrozením spásy a základného
určenia človeka pre večné šťastie. Bolo to práve
ničenie morálky a ničenie dobrých mravov
európskej spoločnosti.
Nepriateľ našej spásy,
diabol, dokáže veľmi
dobre využiť najmodernejšie výdobytky vedy
a techniky, aby ľudí uvrhol do nešťastia. Maximilián chcel urobiť opak,
chcel pod ochranou Nepoškvrnenej využiť tieto
najmodernejšie
prostriedky pre šírenie úcty
k Bohu a šírenie ľudského šťastia. Vnímam Maximiliána ako priekopníka
moderného apoštolátu,
modernej komunikácie
s kresťanmi. Chcel vytvoriť alternatívu médiám,

ktoré šírili hriech. Myslím,
že dnes by sv. Maximilián svoj apoštolát prostredníctvom médií ešte
zintenzívnil. Dnes je aktuálnejší ako kedykoľvek
predtým.
Nedávno jste dokončil doktorská studia
v Ružomberku. Přineslo vám toto studium
nějaké nové inspirace
a výzvy pro tiskový
apoštolát?
Naozaj
Pánu
Bohu
a mnohým ľuďom, ktorí
ma mojím doktorandským štúdiom sprevádzali, ďakujem za možnosť získať nový pohľad
na sv. Maximiliána a hlbšie sa zoznámiť s jeho životom. Mal som možnosť
pri príprave svojej práce
stráviť veľa času nad rukopismi svätého Maximiliána, nad jeho článkami a nad svedectvami
jeho súčasníkov o jeho
živote. Začal som Maximiliána vnímať v širších
súvislostiach, ako krásnu, všestranne rozvinutú
osobnosť.
Myslíte si, že může Immaculata přinést něco

nového mezi slovenské
čtenáře a zvláště ty,
kteří byli dříve pravidelnými odběrateli Rytiera Nepoškvrnenej?
Česká Immaculata začala
vychádzať len o pol roka
neskôr ako náš Rytier.
Vždy sme tento časopis
vnímali, a to nie len ja,
ale všetci, ktorí sme sa
na príprave a vydávaní
Rytiera podieľali, ako najbližší sesterský časopis
a chceli sme sa dopĺňať.
Tak, ako ste vy posielali
určitú časť výtlačkov na
Slovensko, tak sme aj my
časť nákladu posielali našim čitateľom do Čiech.
Na základe spätnej väzby
sme cítili, že sa naozaj
dopĺňame, ideme rovnakým smerom a za tým
istým cieľom. Immaculatu v súčasnej podobe
vnímam ako naozaj moderný katolícky časopis,
ktorý je veľmi potrebný
pre dnešný, prudko sa
sekularizujúci svet. Vnímam ju aj ako kontinuitu
diela Rytiera Nepoškvrnenej na území bývalého
Československa.
Děkuji za rozhovor.
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TÉMA: VZTAH K VLASTI
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LÁSKA K VLASTI
alebo pár viet o našom vzťahu k domovu
text: Dariusz Żuk-Olszewski PhD.
Obdobie veľkého pôstu je obdobím zamýšľania sa a napravovania.
Zamýšľania sa nad našimi vlastnými zlyhaniami, nad vžitými stereotypmi a predovšetkým nad našimi
vzťahmi. Je časom napravovania
toho, čo sme v týchto vzťahoch pokazili či zanedbali. Zamýšľame sa
nad našimi vzťahmi k Bohu a k našim blížnym. A so vzťahom k Bohu
a k blížnym sa spája aj náš vzťah
k domovu – naša láska či neláska
k vlasti. Slovo vlasť sa, žiaľ, stalo
nielen synonymom domova, pri
spomienke na ktorý sa naše srdce
napĺňa najkrajšími spomienkami
a pozitívnymi pocitmi. Slovo vlasť
sa stalo taktiež termínom, ktorý
s obľubou zneužívajú mnohí svetoví či menej svetoví politici na dosahovanie svojich egoistických záujmov. Jeden v mene „lásky k vlasti“
neváha rozpútať vojnu so susedom
a ukradnúť mu kus územia jeho
vlasti, iný, v mene „lásky k vlasti“,
neváha roztočiť špirálu nenávisti
k cudzincom či vlastným oponentom. Skúsme sa preto spoločne zamyslieť nad tým, aký je náš postoj
k vlasti, postoj k tomu mikrosvetu,
v ktorom žijeme. Skúsme spolu hľadať odpovede na otázky, ako má
vyzerať kresťanské vlastenectvo,
ako prinavrátiť slovám vlasť a vlastenectvo pozitívny obsah.

QUO VADIS EURÓPA,
MATKA SLOBODNÝCH
NÁRODOV?

Moderná Európa sa právom označovala ako „matka slobodných
národov“. Národov, ktoré svoju
slobodu i národnú identitu vybudovali na kresťanskom chápaní
dôstojnosti človeka. Pri súčasnom
vývoji v Európe sa zintenzívňujú
legislatívne a verbálne útoky na
kresťanov v EÚ zo strany nikým
nevolených „európskych inštitúcií“.
Ich cieľom je zrejme „vytlačiť náboženstvo z verejného priestoru“,
ako po tom v mene „európskej
budúcnosti“ mimochodom volal
veľmi nedávno vo svojom komentári istý mienkotvorný slovenský
denník. My kresťania preto máme
neraz tendenciu vnímať európsku integráciu ako temer diabolský projekt. Nenechajme sa však
zmiasť a ukradnúť si to, čo môžeme právom označiť ako projekt hrdých európskych kresťanov a skutočných vlastencov.
Projekt Európskej únie sa spája
s tromi významnými postavami
modernej európskej histórie – Robertom Schumanom, ministerským predsedom a ministrom zahraničných vecí Francúzska krátko
po ukončení druhej svetovej vojny,

Konradom Adenauerom, prvým
povojnovým nemeckým kancelárom, a Alcidom De Gasperim,
prvým a dlhoročným povojnovým
premiérom Talianska. Všetkých
troch spájal kresťanský pohľad na
politiku ako službu Bohu a svojej
vlasti. Všetkým trom ležalo na srdci
zmierenie Európanov otrasených
a vzájomne znenávidených v dôsledku hrôz druhej svetovej vojny. Budúcnosť kresťanskej Európy
videli v jej postupnom zjednocovaní. Je potrebné povedať nahlas,
že otcami myšlienky európskej
integrácie, otcami myšlienky Európskej únie boli hlboko veriaci,
praktizujúci katolíci, ktorí politiku
vnímali ako službu blížnym a v prípade Schumana i De Gasperiho sa
už pracuje na procese ich blahorečenia. Fascinujúce je geniálne jednoduché politické heslo Roberta
Schumana sformulované v dvoch
slovách: „Robiť dobro.“
Za zmienku stojí Schumanov náhľad na demokraciu a nevyhnutnosť európskej integrácie: „Demokracia vďačí za svoju existenciu
kresťanstvu. Zrodila sa v deň, keď
bol človek povolaný, aby svoj pozemský život žil dôstojne, v osobnej slobode pri rešpektovaní práv
druhého človeka a praktizovaní
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lásky ku všetkým. Nikdy pred Kristom neboli vyslovené podobné
myšlienky. Demokracia je takto
zviazaná s kresťanstvom, v učení
i v čase. Stotožňovala sa s ním len
postupne, po dlhom tápaní, niekedy za cenu opätovného upadnutia
do barbarstva. (...) Kresťanstvo učilo, že všetci ľudia sú si od prírody
rovní, sú deťmi toho istého Boha,
vykúpení tým istým Kristom, bez
rozdielu rasy, farby, spoločenskej
triedy či povolania. Kresťanstvo
priznalo každému právo na prácu a povinnosť pracovať. Takisto
uznalo aj prvenstvo vnútorných
hodnôt, ktoré jediné zušľachťujú
človeka. Univerzálne pravidlo lásky, na ktorom sú založené sociálne
medziľudské vzťahy kresťanského
sveta, urobilo z každého človeka nášho blížneho. Toto učenie
a praktické dôsledky, ktoré z neho
vyplývajú, otriasli svetom.“1
V poslednom období pociťujeme
zo strany moderných európskych
„osvietencov“ a hlásateľov rozličných ideológií vychádzajúcich
z čudesných náuk súdruha Marxa
neuveriteľný tlak na úplné vytlačenie kresťanského pohľadu na
človeka z verejného života. Jednou
z týchto ideológií je napríklad –
dnes tak veľmi agresívna a mocenskými tlakmi presadzovaná – ideológia gender.
O demokracii bez Boha a zodpovednosti pred ním vyslovil Schuman
tieto prorocké slová: „Spoločne s Bergsonom konštatujem, že demokracia má základ v Evanjeliu, pretože jej

motorom je láska. Demokracia bude
kresťanská, alebo nebude. Protikresťanská demokracia bude len karikatúrou, ktorá sa zvrhne na tyraniu
alebo na anarchiu.“2
Schumanove slová musíme preto
vnímať ako výzvu pre európskych
vlastencov. Nenechajme si vziať
našu kresťanskú Európu, lebo ak nebude európska demokracia založená na hodnotách Evanjelia, zmení sa
na tyraniu. Nemyslím si, že hlavným
ohrozením kresťanskej Európy sú
dnes veľké moslimské spoločenstvá
usadené v jej západnej časti. Najväčším ohrozením budúcnosti kresťanskej Európy, našej spoločnej veľkej
vlasti, je jej hodnotové vyprázdnenie a zrieknutie sa kresťanských koreňov. Moslimskí imigranti sa jednoducho nemajú do čoho integrovať,
keďže pôda, ktorú im ponúka demoralizovaná sekulárna Európa na
„zapustenie koreňov “ a asimilovanie
sa, je vysoko toxická.
Skutočné európske vlastenectvo
teda znamená vrátiť sa ku kresťanskému životnému štýlu.

Z LÁSKY K VLASTI
OBETOVAL TO
NAJCENNEJŠIE...

Z hodín dejepisu sa nám príklad
skutočných vlastencov spája neraz
s martýrmi, ktorí obetovali svoj život pre slobodu svojich krajanov
v zápase s cudzím agresorom či
okupantom. Skutočné vlastenectvo znamená chcieť pre svojich
blížnych, medzi ktorými žijem,
to najlepšie – pozemské i večné
šťastie. To však neraz znamená

postaviť sa na odpor nie vonkajšiemu agresorovi, ale tým, ktorí toto
šťastie ohrozujú a ničia zvnútra.
Napríklad popieraním rovnakej
ľudskej dôstojnosti každého člena
spoločnosti bez rozdielu.
Od kresťana sa právom očakáva,
a je to aj požiadavka Evanjelia, že
jeho reč bude jasná. Bude veci pomenúvať pravým menom. Tu, žiaľ,
neraz zlyhávame a skutočnosť, že
naše krajiny sú 25 rokov po páde komunizmu prerastené mafiánskymi
štruktúrami tzv. „finančných skupín“
ako rakovinovými metastázami, je aj
výsledkom mlčania kresťanov, mlčania predstaviteľov Cirkvi a prispôsobenia sa „duchu doby“. Mlčania pre
akési ponúkané či domnelé výhody
alebo mlčania zo strachu. Chcel by
som preto v poslednej časti môjho
uvažovania ponúknuť ešte jeden
príklad nebojácneho kresťana, ktorý
neváhal obetovať svoj život v boji za
ľudskú dôstojnosť svojich krajanov.
Nebol to boj s „vonkajším nepriateľom“, ale vlastenecký boj proti
diabolskej štruktúre miestnej mafie.
Reč je o blahoslavenom Giuseppem
P. Puglisim.
Tento taliansky kňaz sa narodil
v roku 1937 na predmestí smutne
presláveného sicílskeho Palerma
v chudobnej remeselníckej rodine.
V roku 1960 bol vysvätený za kňaza.
Pôsobil v rozličných chudobných
lokalitách v okolí svojho rodiska.
Od začiatku svojej kňazskej služby
sa venoval predovšetkým mládeži
odsúvanej na perifériu spoločnosti
a tiež sociálnym otázkam a zlepšeniu životných podmienok svojich krajanov. Šíril a popularizoval
medzi svojimi farníkmi učenie II. v
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Po sérií útokov, vyhrážok a zastrašovania ho dňa 15. septembra 1993,
v deň jeho 56. narodenín, zavraždila
skupina nájomných vrahov mafie
strelou do krku. Privítal ich s pokojom v hlase: „Vitajte, čakal som vás“.

Vlastenectví znamená
lásku ke všemu, co
je součástí vlasti:
k dějinám, k jejím
tradicím, k jejímu
jazyku a i k jejímu
přírodnímu bohatství.
Je to láska, jež se
vztahuje také na díla
krajanů a na plody
jejich génia. Každé
nebezpečí, které
hrozí dobru vlasti,
se stává příležitostí
k prokazování této
lásky.

Mučenícka smrť otca Giuseppeho
vyvolala po celej Sicílii zdesenie
a všeobecný odpor proti mafii a bezmocnosti štátu. Otec Giuseppe Puglisi bol vyhlásený za blahoslaveného 25. mája 2013 v Palerme.
Nech je pre nás príklad tohto sicílskeho vlastenca povzbudením v dobe,
ktorá od nás očakáva svedectvo
možno viac, ako kedykoľvek predtým. Nemusí ísť o svedectvo vyliatia
krvi pre záchranu vlasti, ale svedectvo vernosti Kristovmu Evanjeliu
v čase a prostredí, kde je zosmiešňované a vytláčané na okraj spoločnosti. V týchto chvíľach, ktoré sú pre
naše vlasti i našu spoločnú európsku
vlasť azda chvíľami prelomovými,
nezabúdajme na patrónov našich
krajín. Prosme Sedembolestnú Pannú Máriu, svätých Cyrila a Metoda či
sv. Václava, aby naše národy ochraňovali a vyprosovali nám dar uchovania pokladu kresťanskej viery. Aby
sme boli dôstojnými uchovávateľmi
a odovzdávateľmi dedičstva, ktoré
nám zverili naši otcovia.

1

Jan Pavel II., Paměť a identita
2

Por.: Schuman, Robert: Pour l’Europe, Nagel, Paris
1963, s. 56–58.
Por. tamtiež, s. 70–71.

Foto: © Radek Frýsa

atikánskeho koncilu o laikoch či
ekumenizme. V októbri 1970 sa stal
farárom v Godrane – malej dedinke
pri Palerme, ktorá bola, podobne
ako iné oblasti jeho vlasti, poznačená krvavými bojmi mafiánskych
rodinných klanov. Počas pôsobenia
vo farnosti sa mu podarilo zmieriť
rodiny rozdelené nenávisťou. V roku
1993 vo svojom rodnom Brancacciu
otvoril stredisko „Pater Noster“ pre
mládež a rodiny z tohto regiónu.
Spolupracoval s mnohými laikmi
v združení, ktorého cieľom bola
ochrana občianskych práv, odhaľovanie svojvôle úradníkov a boj proti
chudobe, ktorej boli miestni obyvatelia častými obeťami. Otec Puglisi
a jeho spolupracovníci začali veľmi
rýchlo dostávať vyhrážky a boli zastrašovaní miestnou mafiou. Puglisi
však odmietol ustúpiť, nedal sa zastrašiť a z kazateľnice pomenúval
pravým menom zlo, ktoré miestne
mafiánske skupiny páchajú. Odmietol nechať sa skorumpovať „príspevkami na dobročinné ciele“ od miestnych mafiánskych vodcov. A práve
sociálna práca a hlásanie Kristovho
posolstva o ľudskej dôstojnosti
každého človeka bez rozdielu, boj
o lepšiu budúcnosť svojich krajanov
a zápas o spravodlivosť ho stáli život.
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Pokud se učíme prokazovat dobro, Bůh velkoryse odpouští každý hřích.
Pokrytectví, předstíraná svatost však nepromíjí nic.
Homilie Svatého otce Františka z domu sv. Marty 3. března 2015 | česká sekce Vatikánského rozhlasu
Pokrytečtí světci mají starost o to, aby se také v nebi
zdáli něčím víc; posvěcení hříšníci se i navzdory zlu, kterého se dopustili, učí prokazovat více dobra. Není pochyb o tom, koho preferuje Bůh, řekl papež František,
který na tyto dvě kategorie zaměřil svoji promluvu.

PETR NAŠICH DNŮ

UČME SE JEDNAT DOBŘE,
NIKOLI PŘEDSTÍRAT SVATOST

„Slova proroka Izaiáše“ (Iz 1,10.16-20), vysvětlil v úvodu, „jsou rozkazem a zároveň pozváním, jež přicházejí
přímo od Boha: Přestaňte jednat zle, učte se jednat dobře, braňte sirotky a vdovy, to znamená,“ zdůraznil papež, „ty, na které nikdo nepamatuje, a mezi něž patří
také opuštění staří lidé, děti, které nechodí do školy
a neumějí ani znamení kříže. Za tímto rozkazem a pozváním je vlastně neustálá výzva k obrácení.“
„Jak se ale mohu obrátit? Učte se jednat dobře. To je
obrácení. Špínu srdce nelze odstranit jako nějakou
skvrnu. Jít do čistírny a odejít čistí. Odstraňuje se
jednáním, což je cesta, která se liší od té špatné. Učte
se jednat dobře – taková je cesta konání dobra. A jak
prokazovat dobro? Snadno. Hledejte spravedlnost, přispějte utlačenému, sirotku pomozte k právu, zastaňte
se vdovy. Připomeňme, že v Izraeli byli právě sirotci
a vdovy těmi nejchudšími a nejpotřebnějšími. Jim
prokazujte spravedlnost, jděte tam, kde jsou rány lidstva a kde je mnohá bolest... A takto, dobrým jednáním očišťuješ svoje srdce.“
Příslib obmytí srdce, tedy odpuštění přichází od Boha,
který nevede účetnictví hříchů toho, kdo má bližního
konkrétně rád.
„Jednáš-li takto, ubíráš-li se touto cestou, na kterou tě
zvu – říká nám Pán – i kdyby jak šarlat byly vaše hříchy,
vybílí se jako sníh. Je to nadsázka. Pán zveličuje, ale je
to pravda! Pán nás obdarovává svým odpuštěním. Pán
odpouští velkoryse. Neříká: Odpustím potud a potom
uvidíme dál. Nikoli! Pán odpouští vždycky všechno.
Všechno! Chceš-li však, aby ti odpustil, musíš se vydat
cestou konání dobra. Toto je dar!“
Naproti tomu dnešní evangelium (Mt 23,1-12) prezentuje skupinu chytráků, kteří – pokračoval papež – „mluví správně, ale jednají opačně. Všichni jsme prohnaní
a vždycky si umíme najít cestu, která není správná, abychom se zdáli spravedlivější než jsme. To je pokrytectví.“

„Takoví předstírají obrácení, ale jejich srdce je lež, jsou
lháři! Je to faleš. Jejich srdce nepatří Pánu, patří otci
všech lží, satanovi. Je to předstíraná svatost. Mnohokrát před nimi Ježíš upřednostnil hříšníky. Proč? Hříšníci o sobě říkali pravdu: Odejdi ode mne, Pane, neboť
jsem hříšný – řekl Petr. Takovíto však nikdy něco podobného neřeknou! Říkají: Děkuji ti, Pane, že nejsem
hříšný, nýbrž spravedlivý...
Druhý postní týden nám podává tato tři slova k přemýšlení a rozjímání: výzvu k obrácení; Pánem darovaný dar, to znamená velké odpuštění; a léčku, to znamená předstírat obrácení a vydat se cestou přetvářky,“
končil papež František dnešní ranní kázání v Domě
sv. Marty.
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TÉMA: VZTAH K VLASTI

STAROST O BOŽÍ SVĚT

ŘÁD
text: P. Jacek M.
Pędziwiatr ThLic.
Kdysi jsem slyšel příběh o židovském krejčím. Zákazník si u něj
objednal kalhoty. Týden po měření přišel ke krejčímu, ale kalhoty
nebyly ještě hotové. Uběhl druhý i třetí týden a stále nic. Teprve
po měsíci krejčí dokončil svou
práci. „Pán Bůh stvořil celý svět
v průběhu týdne a ty jsi šil hloupé
kalhoty tak dlouho!“ rozčiloval se
zákazník. „No,“ odpověděl starozákonní krejčí, „ale vážený pane, podívejte se, jak vypadají ty kalhoty
a jak vypadá ten svět...“
Četli jste samotný začátek Bible,
její první kapitoly? Mne tato pasáž
Božího slova velmi uchvacuje. Pokaždé tam nacházím něco nového.
To, co mne zaujalo poprvé, byl:
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Pán Bůh tvoří svět šest dnů, necelý
týden. Vše dělá neobyčejně promyšleným a systematickým způsobem,
jako by stavěl dům. Prvního dne
odděluje světlo od temnoty. Je to
tak, jako by na pozemku určil místo,
kde bude stát stavba, jako by oddělil
prostor ke stavbě od prostoru, který
bude sloužit jiným účelům. Druhého
dne odděluje množství vod nad oblohou (nebe) a pod oblohou (moře
a oceány). Jako by tím vystavěl stěny
a uzavřel je střechou. Třetího dne nahromadil vody pod oblohou na jedno místo a ukázala se souš. Jako by
tím vystavěl příčky: Zde bude kuchyň, tady chodba a zde ložnice.
Takže třetího dne již máme hotovou
hrubou stavbu světa.
V průběhu dalších tří dnů se Pan Bůh
zabývá naplněním a ozdobením
toho, co stvořil dřív. Když v prvním
dnu odděloval světlo od temnoty,

tak ve čtvrtém dni naplňuje den
sluncem a noc měsícem a hvězdami.
Když v druhém dni rozděloval vody,
tak o tři dny později vody pod oblohou naplnil rybami a prostor mezi
nimi a nebem naplnil ptactvem.
A nakonec souš vytvořenou třetího
dne v posledním dni stvoření naplnil
rostlinami a zvířenou. A nakonec učinil člověka.
V tom všem nacházíme podivuhodnou myšlenku, logiku, plán a jeho
realizaci, krátce řečeno, máme být
čím uchvácení. Biolog si všimne, že
tvorové vznikli v pořadí od těch nejprimitivnějších až po ty nejsložitější,
od toho, co je ve vodě, k tomu, co je
na zemi, od pulce a ryby až k člověku.
Vzniká otázka:

KOMU TO VŠECHNO
PATŘÍ?

„Hospodinova je země se vším, co
je na ní,“ napovídá nám žalm 24.
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A co člověk? Má tady co říci? Je
jeho zasahování do životního prostředí dovolené? Copak Jan Křtitel,
když volal: „Vyrovnejte pahorky, zasypte údolí,“ nenabádá nás ke hříchu (ó hrůzo)? Copak se Pánu Bohu
líbí měnění toku řek, zpevňování
vysokých břehů a stavění umělých
vodních přehrad?
Odpovědi na tyto znepokojující
otázky nám opět přináší Boží slovo. Na začátku druhé kapitoly knihy Genesis, v tzv. druhém popisu
stvoření člověka, čteme: „V den,
kdy Hospodin Bůh učinil zemi
a nebe, nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko, ani nevzcházela
žádná polní bylina, neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm,
a nebylo člověka, který by zemi
obdělával. I vytvořil Hospodin Bůh
člověka, prach ze země, a vdechl
mu v chřípí dech života. Tak se stal
člověk živým tvorem“ (srov. Gen 2,
4-7). Copak můžeme mít více upokojující text, který lépe vysvětluje
roli člověka a úkol, který mu Bůh
svěřil?
Pán Bůh postavil dům. Vystavěl
obvodové zdi, přikryl je střechou.
Ozdobil a vybavil a uvedl tam člověka, aby v tomto domě bydlel. Ale
také, aby o tento dům pečoval. Člověk je sice v tomto domě, kterým
je stvořený svět, jen v nájmu, ale je
za něj zodpovědný. Naším povoláním je tedy starost o všechna jiná
stvoření: od kopání kanálů, kterými
zavodňujeme zemi, až po obyčejné krmení ptáků v zimním období.
Jsme moudřejší od všech tvorů ne
proto, abychom se nad ně vynášeli,
ale abychom se o ně starali.

CÍL, NEBO
PROSTŘEDEK?

Je starost o stvořený svět konečný
cíl, který Pán Bůh staví před lidi?
Před klášterní bránou zaparkovalo
auto celé špinavé od prachu. Jeho
řidič prosil bratry o nocleh. Dostal
jednu celu s postelí, stolem, židlí a věšákem na oblečení. Nic víc.

Jsme moudřejší
od všech tvorů ne
proto, abychom se
nad ně vynášeli,
ale abychom se
o ně starali.
U večeře se divil: „Bratři, jak můžete
žít tak chudě? Bez televize, pořádného nábytku a pohodlí?“ „Ale vy
tu taky nemáte televizi, nábytek
ani pohodlí...“ „No ano, ale já jsem
se zde zastavil jenom na nocleh!“
„My také,“ odpověděli bratři.
Touhle zemí jenom projíždíme.
Naše pravá vlast je v nebi (Flp 3,
20). Vždycky kolikrát se pouštíme do nějaké práce zde na zemi,
dokonce pro její dobro a k užitku
jiných tvorů, kterými se to zde jenom hemží, musíme si uvědomovat, že jsme zde jenom na chvíli.
Náš pozemský čas a naše pobývání na zemi nás učí, jak se dobře
dostat do nebe. Viděli jste někdy,
jak si hrají malé děti? Holčičky nosí
v náručí panenky a představují
si, že jsou maminkami pečujícími
o své děti. Kluci zase charakteristickým hlasem napodobují zvuk
motoru svých imaginárních automobilů. Někdo řekne, že to není
žádná příprava na život, ale jenom
zábava. Ano, ale nikdo nedá malé
holčičce hned do náruče skutečné
nemluvně do péče ani malého kluka nikdo neposadí hned za volant
autobusu. Tato etapa dětské zábavy je jakousi přípravou k opravdovým povinnostem, kterých se děti
ujmou v dospělosti. A jak moc je
tato příprava důležitá a potřebná.
A proto nás ani Pán Bůh nevpouští
hned do nebe. Nejprve nás posílá
na zemi, abychom se naučili, jakoby formou zábavy, hospodaření
a zodpovědnosti. „Kdo je věrný
v malé věci, bude věrný i ve velké,“
říká Ježíš (srov. Lk 16,10). A tak je to
i v případě našeho vlastnění nejprve země a pak nebe.

MARIA SPOLUPRACUJE
S BOHEM

Takže povoláním člověka je spolupráce s Bohem, pokračování v jeho
stvořitelském díle. Ne vždy se nám
to dařilo. První vážnou katastrofou
byl pád Adama a Evy. Pohromy se
stávají pořád. Slyšel jsem takový
příběh: dva američtí myslivci, bohatí lidé, si pronajali letadlo a odletěli
lovit bizony. Ulovili dva pořádné
kusy. „Můžeme naložit jenom jednoho bizona,“ bránil se pilot. „Letadlo neunese dva takové kusy.“ „Ale
v minulém roce jste neprotestoval!“
Tento argument rozhodl. Přetížené
letadlo se velice dlouho rozjíždělo,
než se mu podařilo vzlétnout, ale už
nebylo schopno vyhnout se nejbližšímu horskému hřebenu a zřítilo
se. „Kde to jsme?“ zeptal se jeden
z myslivců. „Tipuji, že asi tak dvě
míle na západ od místa, kde jsme se
zřítili minulý rok,“ řekl druhý.
Odborníci na katastrofy shodně
přiznávají, že vinu za ně nese vždy
člověk. Dokonce i tehdy, když je
příčinou technická závada na nějakém zařízení, tak u zdroje poruchy
se nachází nějaký lidský omyl, nesolidní práce nebo také nějaké tvrdohlavé rozhodnutí. Jak napravit
jejich důsledky a je to vůbec možné? Spíše ano, i když ne vždy se to
vyplácí a ne vždy se najde k tomu
vhodný člověk.
Pán Bůh však uznal, že stojí za to
napravit důsledky hříchu, a nalezl
k tomu vhodného člověka. Maria
Neposkvrněná souhlasila v Nazaretu, že bude tou nejposlušnější
ženou, díky níž bude katastrofa hříchu zažehnána Vtělením a následně smrtí a Zmrtvýchvstáním Ježíše.
To, co Eva ztratila svou nevěrností,
Maria opět získala skrze víru. Co
Adam pokazil, to Kristus napravil.
Ona je pro nás vzorem dobré a dokonalé spolupráce s Bohem. Spolupráce, která nejen zavodňuje zemi,
pečuje o rostliny a stará se o zvířata, ale – především – dovoluje Kristu přijít na svět. Také proto Pán Bůh
stvořil nebe i zemi.
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TÉMA: VZTAH K VLASTI

POLÍBENÍ ZEMĚ

Políbení země bylo jedním z největších gest Jana Pavla II., bylo to znamení
úcty a lásky zemi, kterou přijel navštívit.
text: Janusz Poniewierski | Tygodnik Powszechny 10. 7. 2005 | překlad redakce
Karol Wojtyla políbil zemi poprvé asi v roce 1948, kdy nastupoval na své první pastorační místo. „Pamatuji si,“ píše v knížce Dar
a tajemství, „že v jistém okamžiku, když jsem překračoval hranici
farnosti v Niegowici, jsem poklekl
a políbil zemi. Naučil jsem se tomu
gestu nejspíš od svatého Jana
Marie Vianneye.“ Jan Pavel II. Janu
Vianneyi, arskému faráři z 19. století, vděčí za mnohé a mimo jiné také
za svou pastorační vizi. Od něho
převzal svůj pohled na církev
i na celý svět jako na svou farnost.
Člověk je zde jako chrám a země je
jako oltář, který kněz před zahájením bohoslužby líbá.
A to je i důvod, pro který políbil
zemi, když překračoval hranice
své první farnosti, a potom nosil
toto gesto ve svém srdci po dobu
30 let, než se stal papežem a začal
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cestovat po světě – po „farnosti“,
kterou mu svěřil Kristus.
* * *
Papež se díval na zem optikou
knihy Genesis („Bůh stvořil ... a viděl, že všechno co učinil, bylo velmi dobré.“). Proto ji líbal; jako otisk
Boha a jako knihu, která nám hovoří o svém Stvořiteli.
* * *
Avšak Jan Pavel II. ne vždy a ne
všude políbil zemi. Ale kdyby mu
šlo vždy o stvoření a „oltář“, tak by
to měl přece udělat! Ale ne: on to
dělal jenom tehdy, když chtěl projevit úctu zemi, která představuje „vlast“. Když chtěl projevit lásku
„synům a dcerám země, kam připutoval“. Udělal toto gesto pokaždé, když odjížděl mimo hranice
Itálie a navštěvoval jiné státy a jiné
národy (Snad se nepletu, ale Svatý

otec asi nikdy nepolíbil italskou
zemi. Nemusel, protože zde papež
– římský biskup a primas Itálie – je
doma vždycky.)
Stávalo se, samozřejmě, že Jan
Pavel II., papež z Polska (zdůrazňuji
to s ohledem na jeho zvláštní historickou zkušenost), vícekrát políbil zemi, přestože stále zůstával
uvnitř hranic jednoho státu. Učinil
tak například v Československu
(1990), kde políbil zemi v Praze
i v Bratislavě – zemi českou a slovenskou.
Politický cit (a současně pocit solidarity) vyžadovala návštěva
ve Východním Timoru, bývalé kolonii Portugalska, která byla násilím obsazena Indonésií (tuto anexi
Apoštolský stolec nikdy neakceptoval). Kdyby tam papež políbil
zemi, vyvolalo by to pobouření
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tomu bylo například v pravoslavném Řecku. Řečtí pravoslavní argumentovali, že políbení země je
jako políbení matky, a proto ať si
papež nedělá žádné nároky na řeckou zemi.
* * *
Pamatuji si, tehdy v lednu v roce
1979, to byla úplná senzace. Jan
Pavel II., na ploše letiště v Santo
Domingo, poklekl a udělal něco,
co nikdo tehdy nečekal: políbil
zemi. „Poprvé ho tehdy lidé viděli
na kolenou před lidmi, k nímž přijíždí s papežským posláním,“ psal
Marek Skwarnicki, který doprovázel Svatého otce při jeho první zahraniční cestě. A potom Jan
Pavel II. opakoval toho gesto mnohokrát.

vlády v Jakartě. Kdyby ji nepolíbil,
zklamal by obyvatele ostrova, kteří chápali Indonésii jako okupanta.
V této situaci mu vatikánští diplomati doporučovali, aby tam vůbec
nejel. Ale Jan Pavel II. je neuposlechl. Přijel do Dili, hlavního města Východního Timoru, a přestože
na letišti nevykonal žádné gesto,
které by indonéská vláda mohla chápat jako provokaci, později,
přede mší svatou, políbil na zemi
ležící kříž.
Políbení země bylo projevem úcty
pro celý národ a jeho kulturu; zpravidla to bylo přijímáno s potleskem a vděčností. Stávalo se však,
že naráželo také na nesouhlas. Tak

Samozřejmě byly s tím spojené i jisté komplikace. Velice často
„země“, to byl jednoduše beton.
Jednou (v Paraguayi) kvůli lijáku,
Svatého otce zavedli přímo do letištní budovy a zde se musel spokojit s políbením dlažby.
Mladý papež neměl problémy s klekáním. Padal na kolena a zvedal se
jako vycvičený sportovec (jeho gesto probouzelo uznání mimo jiné
také mezi muslimy, protože papež, když líbal zemi, jim připomínal
muslima, který se modlí). S přibývajícími roky to však bylo stále obtížnější. Od poklekání na letišti papež definitivně upustil v roce 1994
v Záhřebu. Tehdy poprvé políbil
zemi, kterou mu podali na podnosu. Papež ji políbil ve stoje a ještě
později, když už si nastálo „přesedl

do křesla“, líbal zemi v sedě. Ale
vždy u tohoto gesta velice nízko
skláněl hlavu.
* * *
Jestliže země – vlast lidí – je matkou, potom on jí „líbal ruce“. To je
jedna strana mince. Ale existuje i druhá strana: On byl přece otcem, který přijížděl do utrápené
země jako k dceři, aby ošetřil její
rány a přinesl pokoj. Konal tak s lásky k jejím obyvatelům. Podle kněze
Alfréda Wierzbickiho toto gesto říkalo: „Je to země vašich zkušeností,
vašich tragédií a vašich radostí... Je
možné nalézt ještě výmluvnější slova? Jak lépe říci: Já vás miluji?“
Zvláštní význam mělo pro Jana
Pavla políbení Polské země, jeho
vlastní otčiny. V roce 1979 to dokonce udělal dvakrát: na začátku
(„políbil jsem zemi, kde jsem vyrostl, zemi odkud mne zavolal Bůh...“)
a na konci návštěvy („líbám zemi,
s níž se mé srdce nemůže nikdy
rozloučit“). Všude na světě papež
líbal zemi ve jménu lidí, jejich obyvatel. Ve jménu církve mající v úctě
kulturu, k níž přichází s poselstvím
evangelia. Tady v Polsku ji Jan
Pavel II. líbal také jménem chlapce
z Wadowic a bývalého krakowského biskupa. Pak také jménem papeže, kterého tato země, jeho vlast,
živila až do konce jeho života.
* * *
8. dubna 2005 byla rakev s tělem
Svatého otce, Jana Pavla II., položena přímo na zem bez podstavce. Země mu opětovala jeho políbení.

I ZEMĚ OČEKÁVÁ SVÉ VYKOUPENÍ

Země se podílí na osudu nového lidu Božího podobně, jako kdysi byla zavlečena hříchem člověka do zlořečení. Také ona „očekává... zjevení synů Božích v naději, že bude vysvobozena z poroby porušení, k účasti
na svobodě, které oslavením nabudou Boží děti“ (srov. Řím 8,19n). Sdílela osudy člověka na počátku a sdílí
je až do konce. Je spolu s člověkem zahrnuta do vykoupení, třebaže jiným způsobem než člověk sám.
Země, jak ji známe dnes, pomine (Mt 24,35), „živly se žárem stráví a země a všechno na ní bude souzeno“
(2 Petr 3,10). To všechno totiž bude nahrazeno „novou zemí“ (Zj 21,1), „kterou čekáme podle Božích slibů“
(2 Petr 3,13). V ní bude mít spravedlnost svůj domov.
Léon-Dufour Xavier: Slovník biblické teologie, Velehrad – Křesťanská akademie, Řím 1981, úryvek z hesla „Země“, s. 613.
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TÉMA: VZTAH K VLASTI

LIDSKÁ A KŘESŤANSKÁ
HODNOTA
text: PhDr. Radomír Malý
Každý člověk náleží k nějakému
národu nebo etniku. Ani katolíci nejsou výjimkou. Jak se mají
ke svému národu postavit pod
zorným úhlem víry? Víme, že dnes
vlastenectví není příliš „v módě“.
Když si ale přečteme knihu papeže sv. Jana Pavla II. „Paměť a identita“, zavane na nás okamžitě
takový duch vroucí lásky k jeho
polské vlasti, jaký lze dnes sotva
někde jinde najít. To by mělo být
inspirující i pro českého katolíka.
Neměnná katolická nauka cení
totiž lásku k vlasti vysoko jako autentickou lidskou a křesťanskou
hodnotu. Už sv. Augustin ve 4. století v dopise Nectariovi chválí adresáta za jeho hlubokou „lásku
k vlasti, pro jejíž dobro se namáhá
ze všech sil….“1. Ve spise „O obci
Boží“ připomíná potom tento církevní učitel, že máme dvě vlasti:
pozemskou a nebeskou. Tu první
máme ctít a bránit, o tu druhou,
která stojí řádově výš, svým křesťanským životem usilovat. O vlastenectví jakožto pozitivní hodnotě
píší všichni církevní otcové a spisovatelé starověku i středověku.
V novověku zaujal k tomuto tématu postoj papež sv. Pius X.
v promluvě k věřícím 20. 4. 1909.
Poukázal zde na příklad Ježíše Krista, který sám projevil své opravdové vlastenecké cítění tím, že při
předpovědi zkázy jeruzalémského
chrámu plakal nad osudem svého
národa (Lk 19,41). Pius X. k tomu
dodává: „Kdyby byl katolicismus
nepřátelský lásce k vlasti, tak by
nebyl žádným božským náboženstvím. Vlast je svaté jméno, které
vyrůstá z našich nejdražších vzpomínek. Tady jsme byli zrozeni, tady
nás vážou svazky krve, ušlechtilého smýšlení a tradice…“2
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Od takto plně katolicky chápaného vlastenectví nutno ovšem odlišit nacionalismus, který se někdy
za tímto pojmem skrývá. Papež
Pius XII. to připomíná r. 1939 ve své
nástupní encyklice „Summi Pontificatus“, zaměřené proti německému
nacismu a jeho zneužití myšlenky vlastenectví: „…opodstatněná
a pravá láska k vlasti nesmí však být
slepá ke všeobecné křesťanské lásce, která vyžaduje přát a prokazovat dobro také jiným… Církev stojí
v první linii správné výchovy k lásce
vůči vlasti, která má svůj nábožensko-mravní základ. Proto tím více
odmítá nezdravý a přehnaný nacionalismus, protože katolická nauka
vyžaduje úctu ke každému člověku
a také přát spravedlnost a dobro
jiným národům…“3 Nacionalismus
může přerůst do ještě horšího zla,
šovinismu, kdy už se nejedná o lhostejnost vůči dobru jiných národů,
ale o nenávist vůči nim, přání zla
a dokonce o akce směřující k jejich
likvidaci. Přesně toto byl případ německého nacionálního socialismu
s jeho nenávistí vůči Židům a slovanským národům.
Dnes jsme ale svědky i opačného
extrému: globalizačního kosmopolitismu a internacionalismu,
který ignoruje jakékoliv národy
a jejich vzájemné odlišnosti. Tyto
myšlenky hlásali už v 19. století
socialisté a později komunisté.
Základ položil Karl Marx, podle něhož „proletář nemá vlast“. V. I. Lenin
na mezinárodním kongresu sociální demokracie v Ženevě 18. 3. 1908
prohlásil: „Sociální demokracie
dokázala zbavit proletariát celonárodního a vlasteneckého poblouznění…“4
Dnes pod heslem „globalizace“ se
opět projevuje marxisticko-leninská

tendence likvidace jednotlivých národů a každého vlastenectví. Tato
politika je často protlačována prostřednictvím mezinárodních organizací a sdružení typu OSN nebo EU.
Národy a státy, především ty menší
a malé, se mají postupně zbavovat
své státní, národní a kulturní identity
ve prospěch velkých globalizačních
celků. Záměr je zřejmý: Čím méně
politické a kulturní samostatnosti,
tím více možností a příležitostí k prosazení nemravných zákonů ve prospěch potratů a zničení monogamní
rodiny, což ve svém důsledku vede
ke snadnější manipulovatelnosti
s lidmi. Pravé vlastenectví je tedy
v dnešní době spojeno i s obranou
života od početí až k přirozené smrti a obranou rodiny tvořené otcem,
matkou a dětmi.
Pojem „vlastenectví“ se samozřejmě v Evropě vyvíjel. Ve starověku
a ve středověku znamenal především lásku k rodné zemi a ke krajanům, na tom, jakou řečí kdo mluvil,
příliš nezáleželo, neboť úředním
jazykem byla mrtvá latina, proto
stížnosti, že jazyk jednoho národa je znevýhodněn proti jazykům
jiných, hrály jen minimální roli.
Vývoj po třicetileté válce, urychlený zejména osvícenstvím, však
odboural mrtvou latinu a zavedl
národní jazyky jako oficiální. To
ovšem vedlo k upřednostňování
jazyků velkých národů a ke snahám vnutit tuto řeč menším žijícím v daném státě. Habsburské
Rakousko za vlády Marie Terezie,
Josefa II. a Františka I. se svojí politikou germanizace bylo toho typickým dokladem.
Menší národy se ovšem bránily –
a to jak důrazem na svoji kulturu
a hodnotu svého jazyka, tak někdy i ozbrojeným bojem, typickým
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příkladem jsou zde Poláci. Jedná se
o 19. století, které vstoupilo do dějin jako epocha tzv. romantismu,
kdy evropské národy akcentují
především svůj jazyk a tam, kde je
potlačován, vedou zápas za jeho
emancipaci a také za uznání své
historie a kultury.
To vše je v souladu s katolickou
naukou a odkazem Písma svatého.
Každý člověk je občanem nějakého státu, náleží k nějakému etniku
a mluví nějakým jazykem. Na tuto
příslušnost nejen může, ale má být
hrdý a má se snažit poznat kulturu a dějiny svého národa. Každý
národ nalézá ve své historii světlé
i stinné stránky, proto jeho příslušník by měl podle svých možností
a postavení se přičinit o to, aby ty
stinné se už neopakovaly a ty světlé naopak vyzvednout jako vzor
k následování.

Karel Čapek v jedné své úvaze
napsal, že člověk, jenž procestuje řadu zemí, nakonec pozná, že
jen tady, mezi lidmi stejné krve
a stejného jazyka je jeho pravý
domov. Tady má svoji vlast, tady
ho spojuje s lidmi kolem pouto
společné řeči, společné historie,
společné kultury a společného
úsilí o obranu těchto hodnot. Odtud plyne i citový vztah vůči nim,
který je ušlechtilou a autenticky
křesťanskou hodnotou. Vroucí láska k vlasti inspirovala v každém
národě umělce slova, štětce i dláta k nejlepším dílům. V nejtěžších

chvílích, které na národ dolehnou,
city vlastenectví pokaždé dosahují
svého vrcholu.
Nejkrásnější rozměr získává láska
k vlasti tehdy, když je spojena s náboženskou motivací. Tu má v sobě
zakódovanou i český národ navzdory jednostranně deklarovanému údajnému ateismu. V kritických
okamžicích se vždycky shromažďoval v Praze u sochy katolického patrona země sv. Václava. Láska k vlasti, ať už kdo chce nebo nechce, má
tedy svůj náboženský původ a je
člověku dána Bohem. Pro katolíka
z toho vyplývá nejen ušlechtilé poslání bránit rodný jazyk a národní
existenci, kterou má společnou se
svými krajany, ale také být mezi
nimi autentickým svědkem a hlasatelem Ježíše Krista, největšího vlastence v dějinách.
1
2
3
4

Augustin: Epistola 91,1.
Kard. Mery del Val: Pius X., Basel 1964, s. 48.
Kirchliche Umschau 9/2014, s. 35–36.
Zveřejněno v Zagraničnaja gazeta 23. 3. 1908.

Foto: © Radek Frýsa

Pravé vlastenectví vždycky mělo
a má svůj základ v bibli a v křesťanství. Když je založeno na etice

evangelia, přináší danému národu
požehnání, když ne, tak působí
pravý opak. Snad nejlépe to vyjádřil papež sv. Jan Pavel II. ve svém
kázání u Jasnohorské Madony
v Čenstochové 19. 6. 1983. Řekl
doslova: „Národ hyne, když demoralizuje svého ducha, národ sílí,
když se jeho duch stále více očišťuje – a to nedokážou žádné vnější
síly zničit.“
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NÁŠ SVĚTEC

SVATÝ
VOJTĚCH
Vztah jednoho
z nejvýznamnějších
českých světců k vlasti
pozemské a k vlasti
nebeské
text: Mgr. Jan Slepička

Vojtěch se narodil, jako jeden ze
synů, Slavníkovi a Střezislavě. Rok
jeho narození není přesně znám,
podle výpočtů z legend se narodil
snad r. 956. Mladý Vojtěch byl poslán na studia do Magdeburku, kde
působil jako arcibiskup bývalý misijní biskup Adalbertus, jenž nejspíš
procházel přes Slavníkovo území
při svých dřívějších cestách. Vojtěch
přijal při biřmování jeho jméno,
pod nímž je znám v celé Evropě.
V magdeburské proslulé katedrální
škole se učil celých devět let. Byla to
doba, kdy si mladý Vojtěch užíval
života plnými doušky, „celý ten čas
byl bujný jako každý druhý, oddával
se světským rozkoším a vyhledával
mladické rozkoše: libuje si v jídle
a pití, schyluje tvář k zemi jako zvěř,
nedovedl hledět zpříma k nebi“.
Zpět do vlasti se vrátil r. 981, rovnou do Prahy. V lednu 982 byl

20
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Jméno svatého Vojtěcha jistě není
neznámé všem českým katolickým
křesťanům. Tento „velikých rodičů
větší syn“ a „nachový květ“, jak jej nazývá jeho přítel a legendista Bruno
z Querfurtu1, je skutečně významnou postavou raného středověku,
nejen v naší vlasti, ale i v celé Evropě.
Podle legendy byl Vojtěch už v raném dětství zasvěcen Bohu a Panně Marii, když položen na její oltář,
uzdravil se ze smrtelné nemoci. Ač
zprvu žil veskrze pohanským způsobem života, milost Boží na něho silně
zapůsobila; díky ní se stal horlivým
pastýřem, který neváhal svou věrnost Kristu stvrdit mučednickou krví.

Vojtěch přítomen umírání a smrti prvního pražského biskupa
Dětmara, což na něho hluboce
zapůsobilo. Umírající pastýř si totiž vyčítal vlažnost při pasení svého stáda: „Hřivnu svěřenou sobě,
ach, bez všeho užitku vrátím, národ
tonoucí v hříších a zlu a propadlý
zkáze: to jsem já nenapravil, jsa pastýřem pouze dle jména.“ Také pod
vlivem tohoto zážitku se Vojtěch
přimkl k Bohu a později jako hlavní cíl svého života stanovil si péči
o chudé a potřebné a o celý český
národ. Po Dětmarově smrti bylo
ovšem nutné zvolit nového biskupa a Vojtěch, obdržev perfektní
vzdělání a navázav množství kontaktů v Magdeburku, jevil se jako

ideální kandidát na uprázdněný
pražský stolec.
Skutečně se stalo to, že 19. února
982 byl Vojtěch zvolen druhým
pražským biskupem. Ústřední
roli při této volbě hrál vládnoucí
přemyslovský kníže Boleslav II.,
jemuž měl biskup v podstatě dělat jakéhosi „hradního kaplana“.
Slavníkovec však působil daleko
samostatněji, než by si byl býval
kníže přál. Mladý biskup, dříve než
se vůbec mohl ujmout své funkce,
musel obdržet insignie a také být
vysvěcen. Vydal se tedy za císařem
Otou II. do Itálie, který, jako nejvyšší představitel světské moci, mu
udělil berlu a prsten. Stalo se tak
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v polovině r. 983 ve Veroně. Krátce
nato byl také vysvěcen na biskupa
mohučským arcibiskupem a svým
metropolitou Willigisem. Nyní se
mohl Vojtěch vrátit do Prahy.
Ve svém úřadě působil bez přestávky pět let. Skutečně miloval
českou zemi a lid bydlící v ní. V té
době měl pod správou nejen celé
Čechy, nýbrž i Moravu. Legendisté zaznamenávají mnoho příhod,
kdy biskup rozdával almužny chudým, odstraňoval příkoří páchaná
na bezbranných, vykupoval otroky a vůbec všemožně pomáhal lidem. Roku 988 ale z vlasti odešel
do Říma; příčina tohoto odchodu
je obestřena tajemstvím, nicméně
nezanedbatelný vliv na to měli jistě
obyvatelé jeho diecéze, kteří nežili
podle Vojtěchových slov a hlavně
podle jeho příkladu; „žili v mnohoženství, s příbuznými, bez zákona,
[…] řídíce se jakýmsi zmateným
náboženstvím svátky zachovávali,
dnů postních však naprosto nedbali, oddávajíce se rozkoším. Dokonce
i kněží si veřejně brali ženy, biskupa,
který tomu odporoval, nenáviděli
nespravedlivou nenávistí.“ Vojtěch
poznal v Magdeburku a v Itálii jistě
zcela odlišné prostředí, než které
vládlo tehdy v Čechách, přesto
chování lidu nejspíš nebylo hlavní
příčinou jeho odchodu. Tou se zdá
být především politický spor s knížetem Boleslavem II., jemuž (a privilegované vrstvě) chtěl zamezit
v prodávání křesťanských otroků
do pohanských zemí.
Vojtěch tedy putoval do Říma,
měl v plánu pokračovat až do Jeruzaléma a navštívit Boží hrob,
nicméně své rozhodnutí změnil
a uchýlil se do klášterní samoty,
nejprve na Monte Cassino, poté,
přímo v srdci Říma, do kláštera
sv. Bonifáce a Alexia na Aventinu.
V biskupově mnišském životě se
nádherným způsobem projevuje jeho pokora. Ač byl biskupem,
svěcením, vědomostmi i kontakty
převyšující zvysoka téměř všechny
tehdejší mnichy, neváhal v klášteře

vykonávat nejposlednější práce,
ba si o ně sám opatovi říkal. „Čistil
kuchyně, velmi bedlivě obstarával
týdenní úkoly, umýval misky a v největší rychlosti sháněl všecko, čeho
potřebovali kuchaři.“ V římském
klášteře strávil dva roky, vycvičil se
zde v mnohých ctnostech. Čechové ale potřebovali biskupa a osiřelou diecézi jen těžko spravoval míšeňský biskup Volkold, který navíc
r. 992 zemřel. Vyslali tedy do Říma
poselstvo, které dalo Vojtěchovi
slib o napravení mravů Čechů. Pobídnut i samotným papežem, Vojtěch se odebral zpět do Prahy. Vzal
s sebou také několik benediktinských mnichů z aventinského kláštera, aby je r. 993 uvedl do nového
břevnovského kláštera, prvního
mužského kláštera v Čechách.
Ani druhé období Vojtěchova působení na pražském stolci nebylo
příliš úspěšné. „Vraceje se přišel
v neděli domů, do jedné obce, kde
byl toho dne veliký trh. Tento pohled
způsobil světci nemalý zármutek.“
Lid se nezměnil, dál páchal nepravosti a nedbal slov biskupových.
Vojtěch opět s žalostí v srdci odešel do Říma. Chvíli pobýval v aventinském klášteře, ale rozhodnutím papeže se musel vrátit zpět
do Čech. Vymohl si však příslib, že
pokud o něj lid nebude stát, může
jít hlásat křesťanství pohanským
Prusům.
Zde se počíná psát poslední kapitola světcova života. Vojtěch již
dlouho toužil po mučednictví; tak
miloval Krista, že si přál do nebeské vlasti odejít co nejdříve a setkat
se se svým Pánem. Byla to doba,
kdy biskup již věděl o vyvraždění
svého rodu na Libici (995). I přesto byl ochoten ještě jednou vrátit
se do Prahy, nicméně Češi o něj
nestáli, tak svou pozornost upřel
na Polsko a připravoval se na misie.
S pomocí družiny polského knížete Boleslava Chrabrého se dostal
na pruské území, několikrát se pokoušel hlásat barbarům evangelium, leč marně. Divocí Prusové jej,

v pátek 23. dubna 997, na svátek
sv. Jiří, zabili.
Vojtěcha při všech jeho cestách
doprovázel jeho nevlastní bratr
Radim (známý také pod jménem
Gaudentius), byl s ním i na této
jeho poslední cestě. Radima barbaři nechali žít a ten s družinou Boleslava Chrabrého později převezl
světcovo tělo do Hnězdna. Nad
hrobem sv. Vojtěcha v tomto polském městě vzniklo r. 1000 arcibiskupství, jehož prvním pastýřem se
stal právě Radim.
Život sv. Vojtěcha byl neustálým
putováním. Biskup procestoval
půl Evropy, zasel semena křesťanství v Uhrách a Polsku. Setkal se
s nejvýznamnějšími evropskými
osobnostmi své doby, znal se s císaři Otou II. a Otou III., pokřtil uherského panovníka Štěpána I. Z jeho
osobních ctností vyniká zvláště
zbožnost, skromnost a pokora,
kterým se ale musel učit na své
duchovní cestě. Přes svůj obrovský rozhled nikdy nezapomněl
na vlast, kde se narodil, a Čechy,
obyvatele své diecéze, měl vždy
v lásce. I když lidé nežili podle křesťanství, s neúnavnou horlivostí jim
vštěpoval pravdy víry a osobním
příkladem ukazoval cestu k Bohu.
A i když byl několikrát odmítnut,
přesto byl ochoten se vždy vrátit
ke svému svěřenému stádu. Bohužel Češi jej nakonec definitivně
odmítli a Vojtěch, než aby se usadil
v Polsku a přijal je za svou novou
vlast (měl tu možnost), raději spěchal vstříc ke svému Otci do vlasti
nebeské.

1

Sv. Bruno z Querfurtu sepsal několik let po Vojtěchově
smrti (před r. 1009) legendu o něm, zvanou latinsky
podle začátku Nascitur purpureus flos (Vykvetl
nachový květ), někdy se nazývá prostě Brunova
legenda. Vedle Brunovy legendy je velmi významná
veršovaná legenda Versus de passione sancti
Adalberti z přelomu 11. a 12. století. Z těchto dvou
legend pocházejí citované úryvky. Obě je možné
najít v publikaci Králík, Oldřich: Nejstarší legendy
přemyslovských Čech, Vyšehrad, Praha 1969.
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NÁŠ SVĚTEC

Doba jeho panování (1916–1918) byla sice krátká a navíc z lidského hlediska většina jeho snah ztroskotala, ale
v procesu blahořečení se hodnotí, jakým způsobem své
poslání určitý adept naplňoval. Jak zmínil později jeho
syn Otto, Bůh nevyžaduje od lidí vítězství, ale cení snahu
a dobrý úmysl. Karel se o dobro svých národů snažil ze
všech sil. Otto svědčil: „Byl politikem, který své politické
úkoly chápal jako skutečné poslání. Udělal vše, co bylo
v zájmu lidu, za který cítil zodpovědnost. Tento pocit zodpovědnosti před Bohem má na člověka, který v Boha skutečně věří, ohromný dopad… Je totiž pravděpodobně
tou nejjistější zárukou občanů, že zákony, pořádek a především jejich osobní svobody budou respektovány.“1

SPLNIT
VZNEŠENÝ
ÚKOL
text: MUDr. Jana Balharová

Každou zemi reprezentují její vládnoucí činitelé. Dříve
to byli panovníci, jichž se v historii naší vlasti vystřídala
celá řada. Někteří se obzvláštním způsobem zasloužili
o rozkvět naší země – např. Karel IV., nazývaný Otcem
vlasti – a vzpomínáme na ně proto s hrdostí. Byli mezi
nimi i ti, kteří jsou pro nás vzory křesťanského života
a našimi přímluvci v nebi. Jedním z prvních českých
panovníků byl svatý Václav a jejich výčet uzavírá jeho
vzdálený příbuzný, blahoslavený Karel I. Rakouský. Byl
totiž potomkem nejen Habsburků, ale byl spřízněn
i s Přemyslovci, Lucemburky, Jagellonci, a dokonce
i s králem Jiřím z Poděbrad. I když korunovaci svatováclavskou korunou nestihl, přesto byl právoplatným
českým králem. Podnětem pro jeho blahořečení, uskutečněné dne 3. dubna 2004 sv. Janem Pavlem II., se staly tyto Karlovy mimořádné přednosti: jeho mírové úsilí,
sociální zákonodárství a hluboká zbožnost.
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Doba jeho vládnutí nebyla lehká. Při nástupu na trůn
zdědil Karel I. světovou válku, i když o jejím propuknutí nerozhodoval. Všemi prostředky se snažil o uzavření míru. Jako jeden z mála politiků viděl zblízka
hrůzy války, i když to bylo pro něj nebezpečné. Po bitvě u Soči při pohledu na mrtvé prohlásil se slzami
v očích: „Z toho se nemůže před Bohem nikdo zodpovědět. Udělám s tím konec, a to co nejdřív.“3 Za jeho
panování byly výrazně zmenšeny ztráty na životech,
zrušil některé vojenské tresty, zakázal bombardování
otevřených měst a církevních památek. Byl terčem odporu generality pro své humanistické „blouznění“, jak
byly nazývány jeho rozkazy, sloužící k ušetření životů
a lidského utrpení. Měl zájem na tom, aby vojáci měli
možnost účastnit se mší svatých a přijímat svátosti.
Byl jediným, kdo reagoval na mírovou iniciativu Svatého otce Benedikta XV. a pokoušel se uzavřít mír
i za cenu územních ztrát. Zahájil tajná mírová jednání, která bohužel skončila neúspěšně. (Tato jednání
musela být tajná kvůli spojenectví s Německem, které
chtělo ve válce pokračovat.)
Karel I. se snažil i o sociální zákonodárství. Zasloužil se
o založení ministerstva sociální péče a ministerstva národního zdraví, prvních svého druhu v západním světě.
Byl vylepšen zákon o zdravotním pojištění, vznikl zákon na ochranu nájemníků a byla stanovena regulace
mzdových a pracovních podmínek. Císař znovu obnovil zasedání říšské rady a vyhlásil amnestii pro vězněné
české předáky. I když se tento čin nesetkal s vděčností,
přesto tohoto svého aktu dobré vůle nikdy nelitoval.

Foto: archiv

Tomu nasvědčuje i část Karlova prvního prohlášení při
nástupu na trůn: „Okřídlen hlubokou láskou k mým národům chci věnovat celý život a veškerou sílu plnění
svého vznešeného úkolu.“2 Tato slova zcela dosvědčil
svým životem i smrtí. Byl přesvědčen, že Ten, kdo mu
tento úkol dal, nikdy jej nezrušil. Role vladaře byla pro
něho posvátná za jakýchkoli okolností. Raději snášel
chudobu ve vyhnanství a byl ochoten obětovat utrpení
i život za své národy, než by se vzdal tohoto poslání.
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Bohužel Karlovy snahy z října 1918 o přeměnu monarchie na spolkový stát s rozšířenou autonomií pro jednotlivé národnosti přišly příliš pozdě, ačkoli o co největší autonomii pro každý národ uvažoval již delší dobu předtím.

MODLITBA K BL. KARLU

Blahoslavený císaři Karle, ty jsi ve svém životě přijal nesnadnou
službu panovníka i tíživé úkoly jako pověření od Boha a svěřoval jsi
všechno své myšlení, rozhodování a jednání Trojjedinému Bohu.

Císař Karel se setkával s mnoha lidmi a pozorně jim naslouchal. Svůj životní styl se snažil přizpůsobit životním
podmínkám trpícího obyvatelstva. On a jeho rodina se
živili jen z válečných přídělů. Bílý chléb nechal poslat
nemocným do špitálu a sám jedl chléb černý. Když se
na něj jeho malý syn Otto obrátil s otázkou, proč nejedí
maso, řekl, že si to nemohou dovolit. Posléze se pětiletý
Otto bezelstně zeptal příchozího generála Arze, co měl
k obědu. Generál odpověděl, že jedl guláš. Otto byl udiven: „Guláš, ale to je maso! Ty jsi tak bohatý?“4 Karel se
také snažil mírnit bídu nuzných ze svých vlastních prostředků, třeba věnoval i část osobního šatníku. V rozdávání neustal, i když sám později upadl do bídy. Osud
jeho národů mu nebyl lhostejný ani v exilu.
Karlova manželka Zita mu ve všem byla velikou oporou.
Jejich svazek byl velice šťastný, proto diskutovali o všem.
Karel později o tom napsal:„ Když má inteligentní panovnice inteligentní myšlenku, je povinností jejího manžela,
aby o ní přemýšlel a případně ji uskutečnil, povinností
manželky je nepřiznat, že to vymyslela ona.“5
Manžele Karla a Zitu spojovala hluboká zbožnost. Svou
rodinu zasvětil Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a poté svatému Josefovi. Každý den začínal mší svatou, chodil
pravidelně ke svatému přijímání a ke svátosti smíření.
Modlil se často litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, k Panně Marii a k sv. Josefovi. Byl členem Českého
velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů
a mariánského bratrstva, od svých devíti let nosil škapulíř. Každý den se modlil růženec. Projevoval zbožnost k andělům, zvláště k archandělu Michaelovi. Často
se stáhl do ústraní domácí kaple, aby před Nejsvětější
svátostí promodlil důležitá rozhodnutí. Koncem roku
1918, kdy se musel vzdát účasti na řízení státních záležitostí, nechal zpívat chvalozpěv Te Deum jako poděkování za uplynulý rok a poznamenal, že musí poděkovat
za mnoho milostí: „Nemůžeme z Boží ruky přijímat jen
dobré, nýbrž musíme být vděční za všechno ostatní, ať
je to jakkoli těžké a bolestné. Nepřinesl snad tento rok
tak dlouho toužebně očekávaný konec války? A za mír
je každá oběť a odříkání oprávněná a levná cena.“6 Svým
nepřátelům odpustil, považoval je za prostředníky svého zdokonalení. Na konci života byl přesvědčen, že Bůh
chce po něm oběť života za jeho národy, a on tento
Boží záměr přijal. Při svém bolestném umírání se hodně
modlil a opakoval: „Musím tolik trpět, aby se mé národy opět mohly sjednotit.“7 Zcela bez prostředků zemřel
dne 1. dubna 1922 ve svých 34 letech v exilu a zůstala
po něm těhotná manželka se sedmi malými dětmi.

Prosíme Tě, přimluv se za nás u Boha a vypros nám důvěru a odvahu
i v nejtěžších situacích našeho života, abychom neklesali na mysli,
ale abychom věrně následovali Krista.
Vypros nám milost, ať jsou naše srdce přetvořena podle Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova. Pomáhej nám, abychom se soucitem a s odhodláním
pomáhali chudým a potřebným a neohroženě usilovali o pokoj doma
i ve světě. Ať své životy v každé situaci s důvěrou vkládáme Bohu
do rukou, abychom mu mohli patřit a k němu dojít jako Ty, skrze
Krista, našeho Pána. Amen.
(S církevním schválením Biskupství brněnského č.j. Ep/337/10 ze dne 12.4.2010)

Blahoslavený Karel měl také pěkný vztah k českému
národu. Uměl česky a do posledních chvil svého života
tímto jazykem mluvil s hraběnkou, která ho s manželkou Zitou ošetřovala. Zvláště si oblíbil Brandýs nad Labem, kde jako mladík sloužil u 7. dragounského pluku
a kam si po svatbě přivedl svou novomanželku. Na pobyt v Brandýse vzpomínali oba jako na nejpěknější
období jejich života. Později si zdejší zámek z vlastních
prostředků v r. 1917 koupil. K nedalekému staroboleslavskému Palladiu země české měl velikou úctu nejen
on, ale i jeho potomci. V exilu na Madeiře si přál, aby
vychovatelka učila jeho děti česky. I při svém bolestném umírání se usilovně modlil za český národ, především za schizma po roce 1918 (rozštěpení církve).
Svatý Jan Pavel II. při Karlově blahořečení řekl: „Nejdůležitějším úkolem křesťana je hledání, rozpoznání a následování Boží vůle v každé záležitosti. Křesťanský státník, císař a král Karel I. přijímal tuto výzvu každý den.“
Pro svoji věrnost křesťanským hodnotám mohl by být
blahoslavený Karel I. Rakouský účinným přímluvcem
nejen za náš český národ, ale i za celou Evropu.
Blahoslavený Karle Rakouský,
oroduj za náš národ!

1
2
3
4
5
6

7

Demmerleová, Eva, Císař Karel I., Ikar, Praha 2006, s. 247–248, 259.
Tamtéž, s. 224.
Tamtéž, s. 230.
Tamtéž, s. 264.
Sévillia, Jean, Poslední císař Karel Rakouský, Plejáda, Plzeň 2010, str. 49.
Novéna k blahoslavenému Karlovi Rakouskému, Kartuziánské nakladatelství, Brno
2012, s. 29.
Tamtéž, s. 10.
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text: PhDr. Radomír Malý
Nejen Lev XIII., ale i jeho nástupce sv. Pius X. ostře odsoudil protikatolickou ideologii zednářů. Učinil tak v apoštolském
listě „Vehementer Nos“, namířeném proti odluce Církve od státu, kterou provedla francouzská vláda v čele s premiérem
Emilem Combesem, jenž se svou příslušností k lóži netajil. Pius X. v dokumentu skvěle analyzoval, že zednáři stojí za všemi proticírkevními opatřeními té doby, neboť jejich nauka k tomu vyzývá. Podobně postupoval i v případě zednářského
pronásledování katolíků v Portugalsku.

ODLUKA CÍRKVE
OD STÁTU VE FRANCII

Francouzský parlament odhlasoval r. 1904 zákon o odluce Církve
od státu, který vstoupil v platnost
r. 1905. Pod záminkou náboženské
svobody byly zakázány jakékoliv
katolické symboly na veřejnosti:
kříže, mariánské obrazy apod. musely zmizet ze škol, kanceláří, dílen
a dalších veřejných prostor, ani jesličky o vánočních svátcích nesměly
být na náměstích vystaveny. Škola
se stala tzv. „laickou“, to znamená,
že v ní nemohlo být vyučováno náboženství a učitelům se zakazovalo
říkat před žáky, že existuje Bůh.
Církevní majetek byl zabaven, dokonce i kostely, fary, kláštery, biskupství a seminární budovy připadly do vlastnictví státu a obcí, které
je pouze „propůjčovaly“ katolíkům
k bohoslužbě a k výuce. Vláda také
přestala platit mzdu kněžím, kteří,
zbaveni i farních pozemků a hospodářství, byli tím odkázáni pouze
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na milodary věřících. Většina řeholních řádů a kongregací byla zrušena a jezuité vypovězeni ze země.
Úřady též zavřely většinu církevních
škol.
Když papež sv. Pius X. osobně
u francouzského prezidenta Loubeta, jenž přijel na státní návštěvu Itálie, protestoval, vypověděla
Combesova vláda konkordát se Sv.
stolcem, uzavřený za předchozího
pontifikátu Lva XIII. Kněží a laikové, kteří projevili veřejný nesouhlas
s odlukou, putovali do vězení. Proticírkevní opatření let 1904–1905
byla zmírněna teprve po I. světové
válce, kdy Francie opět uzavřela
konkordát se Sv. stolcem.1

KRVAVÁ PERZEKUCE
V PORTUGALSKU

Svobodní zednáři ve vojsku provedli r. 1910 v této zemi státní
převrat.2 Král Manuel II. byl svržen
a musel emigrovat. Portugalsko
se stalo republikou. O rok později

se na mezinárodním zednářském
sjezdu v Římě portugalský velmistr
Magalhaes Lima chlubil: „Během
10 měsíců naší vlády jsme udělali to,
co jiní nebyli schopni ani za mnoho
let. Vyhnali jsme jezuity, zlikvidovali
náboženské spolky, zavedli rozvody a oddělili Církev od státu…“3
Do r. 1916 byly desítky kněží, především řeholních, povražděny zfanatizovanými antiklerikálními tlupami, mnoho duchovních se octlo
ve vězení. Stačilo jen z kazatelny
protestovat proti opatřením republikánské vlády, aby dotyčný kněz byl
zatčen.4 Pius X. se ozval na obranu
Církve v Portugalsku proti zednářskému teroru ostře psanou encyklikou „Iam dudum“ r. 1911.
I když tato opatření byla v průběhu I. světové války zmírněna,
k definitivní změně došlo až po ní.
Z duchovního hlediska je zde nezanedbatelný vliv zjevení Panny
Marie ve Fatimě r. 1917. I tady se
ukázali svobodní zednáři jako

Foto: Mesut Doğan | Dreamstime.com

HISTORICKÝ SERIÁL

KATOLICKÁ CÍRKEV
A SVOBODNÉ ZEDNÁŘSTVÍ (8)
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Latinský most v Sarajevu – dějiště atentátu na Františka Ferdinanda d’Este dne 28. června 1914.
největší odpůrci tohoto poselství
nebes. Policejní velitel v okresním
městě Ourém, svobodný zednář
Arturo dos Santos nechal 11. srpna r. 1917, tedy dva dny před avizovaným zjevením Panny Marie,
všechny tři vizionáře zajistit. Byli
předvedeni k výslechu na stanici.
Tam jim dos Santos vyhrožoval, že
když neprozradí tajemství, které
jim Matka Boží svěřila, nebo když
neprohlásí, že si všechno vymysleli, dá je uvařit v oleji. K zastrašení
těchto dětí ve věku 6–10 let byla
zinscenována nechutná komedie,
kdy se velitel ptal podřízených, jestli
už olej vře. Protože vizionáři zůstali
pevní a byli ochotni raději podstoupit mučednickou smrt, než by zradili Pannu Marii, odeslal dos Santos
do vedlejší místnosti, kde údajně už
„se vaří olej“, nejprve Jacintu, o níž
poté řekli Františkovi a Lucii, že prý
je „již mrtvá“. Pak následovalo totéž
s Františkem a dos Santos vyvíjel
stejný nátlak na Lucii. Ani u ní však
nepochodil.5
Kruté zahrávání si s dětskou psychikou pomocí zastrašování takového
typu je naprosto odsouzeníhodné
a ukazuje na ztrátu veškerého taktu a ohleduplnosti u lidí zaujatých
bojem proti Pánu Bohu, Kristu
a Marii. Nicméně námaha zednářů
se ukázala marná. Zjevení Nejsvětější Panny ve Fatimě změnilo celkovou atmosféru v zemi a přineslo
své požehnané plody mimo jiné
i v tom, že r. 1926 došlo v Portugalsku ke změně režimu a nová vláda

prezidenta Oscara Carmony zaujala
ke Katolické církvi vstřícnější postoj.
O dva roky později se poté stal premiérem praktikující katolík Antonio
Salazar, ctitel Panny Marie Fatimské.

SVOBODNÍ ZEDNÁŘI
A SARAJEVSKÝ ATENTÁT

Následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d’Este byl
praktikujícím katolíkem a netajil se
tím, že až se stane císařem, posílí
vliv církve a odstraní zákony, které
jsou v rozporu s katolickou etikou
a byly odhlasovány na popud svobodných zednářů. Dnes je na základě písemných pramenů dostatečně
doloženo, že atentát na jeho osobu
28. 6. 1914 byl naplánován mimo
jiné i v zednářské obedienci Velký
východ (Grand Orient) v Paříži.
Už 15. 9. 1912, tedy dva roky předtím, francouzský novinář Tourmentin publikoval článek, že získal
tajnou zprávu od svého známého
příslušníka Velkého východu, že
tato zednářská obedience chystá
atentát na Františka Ferdinanda.6
V korespondenci srbského nacionalisty Ciganoviče, člena Velkého
východu, se rovněž nachází zpráva
o tom, že zednáři plánují atentát
na rakousko-uherského následníka trůnu.7 Na zednářském kongresu v Paříži 28. 6. 1917 (symbolicky
na výročí zavraždění Františka
Ferdinanda) jistý zednářský funkcionář Lebey se chlubil tím, že zavraždění rakousko-uherského následníka trůnu je dílem svobodných

zednářů.8 Mnozí z významných
hodnostářů Velkého východu (Papus, Gabrinovič aj.) se otevřeně vyjadřovali o Františku Ferdinandovi
jako o „nábožném katolíkovi“, což je
prý „nepřijatelné“.
Bylo by samozřejmě přehnané,
kdybychom považovali atentát
na Františka Ferdinanda pouze
za dílo svobodných zednářů a přehlíželi celkový politický kontext
tehdejší Evropy, rozdělené do dvou
mocenských bloků s Německem
a Rakousko-Uherskem na jedné
straně a Francií, Velkou Británií
a Ruskem na straně druhé. Nelze
popřít, že atentát na následníka
trůnu byl důsledkem napětí mezi
Srbskem a habsburským soustátím
kvůli Bosně a Hercegovině. Režie
svobodných zednářů, usilujících
o nastolení světovlády a o vyhlazení křesťanství, kteří využili tohoto
stavu k prosazení svých záměrů,
však není rovněž zanedbatelná.
Proniknout do srbské odbojové
organizace a do jiných politických
sdružení včetně tajných výzvědných služeb jednotlivých států nebylo pro ně problémem.
Buehlmeyer, Carl: Die Kirchengeschichte III, Paderborn
1959, s. 418n.
2
Podolský, Peter B.: Slobodomurári, nešťastie našej
doby, Bratislava 2007, s. 120.
3
Podolský..., s. 120.
4
Buehlmeyer..., s. 423.
5
Gonzaga da Fonseca: Fatima, Český Těšín 1993, s. 23n.
6, 7
Podolský..., s. 139.
8
Podolský..., s. 138.
1
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O slovech víry, důvěry a lásky
text: P. Bohumil Kolář
Drahé děti, mnohokrát slyšíme
nebo společně říkáme při mši
svaté slova: „Pane, nezasloužím si,
abys ke mně přišel, ale řekni jen
slovo, a má duše bude uzdravena.“

své vojenské hodnosti a se skloněnou hlavou říká ta slova: „Pane,
nezasloužím si, abys ke mně přišel,
ale řekni jen slovo, a můj služebník
bude uzdraven.“

Odkud pocházejí tato slova?

Pán Ježíš měl velikou radost z jeho
víry, důvěry a lásky. Ti, kteří stáli
okolo, se divili, že s vojákem, cizincem a pohanem mluví tak laskavě.
Ale ještě víc žasli, když jim řekl: „Tak
velikou víru jsem nenašel ani v izraelském národě.“ A v tu hodinu se
služebník uzdravil.

K Pánu Ježíši přišel jednou voják, důstojník. Byl to pohan, ale
o Pánu Ježíši slyšel vyprávět a uvěřil v něho. Židé neměli vojáky rádi.
Byli to lidé, kteří sloužili těm, kteří
je utlačovali, a byli to pohané. Ale
tento důstojník byl dobrý člověk.
Měl sluhu, který těžce onemocněl
a umíral, a důstojník se o něj staral,
jako by patřil do jeho
rodiny. Ale když
žádné léčení nepomáhalo, rozhodl
se, že půjde k Pánu
Ježíši a poprosí ho
o uzdravení toho
služebníka.

Církev, rodina Božích dětí, se modlí
těmi krásnými slovy toho důstojní-

Mluvil s Pánem
Ježíšem s velkou
úctou a pokorně.
Pán Ježíš mu řekl:
„Přijdu a uzdravím
ho.“ Ale důstojník,
který uvěřil, že Pán
Ježíš je všemohoucí Bůh, odpověděl:
„Pane, nezasloužím
si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a můj služebník
bude uzdraven.“
Jeden malíř, který chtěl obrazem
vyjádřit víru, důvěru a lásku toho
důstojníka, jeho velikou úctu,
skromnost a pokoru, namaloval
ho, jak klekl před Pánem Ježíšem,
sundal si s hlavy přílbu s odznaky
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ka při mši svaté před svatým přijímáním, když se Pán Ježíš chystá
přijít k nám. Je to tentýž Pán Ježíš,
který tenkrát mluvil s důstojníkem.
I když teď skrytý v podobě chleba
a vína v nejsvětější svátosti. Stejně

jako tenkrát důstojník věřil, že je to
všemohoucí Bůh, i když viděl jen
chudého člověka, tak i my věříme,
že je to všemohoucí Bůh, i když vidíme jen chléb a víno. Jako tenkrát
měl Pán Ježíš velkou radost z víry
toho důstojníka, podobně má
i z naší víry, jestliže v něj opravdu
věříme, důvěřujeme mu a doufáme v něho a milujeme ho podobně
jako tenkrát ten důstojník. Prosme
často o veliký Boží dar stále větší
víry, naděje a lásky.
Můžeme prosit Pannu Marii –
i toho zbožného důstojníka – aby
nám pomáhali, abychom ta slova
při mši svaté před
svatým
přijímáním neříkali jen
tak
naprázdno,
bezmyšlenkovitě,
ale abychom říkali ze srdce, s láskou a vděčností,
s důvěrou v Boží
milosrdenství a odpuštění: „Pane, nezasloužím si, abys
ke mně přišel, ale
řekni jen slovo,
a má duše bude
uzdravena.“ A Pán
Ježíš, přestože si
to nezasloužíme,
rád k nám přichází
se svou nesmírnou
láskou a s bohatstvím svých nejkrásnějších darů.
Často na Vás vzpomíná, modlí
se za Vás, o vzpomínku ve Vašich
modlitbách Vás prosí a srdečně Vás
všechny zdraví
Váš P. Bohumil Kolář

Foto: lookandlearn.com

PRO DĚTI

„PANE, NEZASLOUŽÍM SI,
ABYS KE MNĚ PŘIŠEL…“
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Foto: Drawshop | Dreamstime.com

SKOŘÁPKA
text: P. Václav Trmáč
Ptačí mládě, sotva se vyklubalo
z vajíčka, začalo štěbetat: „Mami,
proč se musíme dostávat na svět
přes skořápku? Víš, jaká je to dřina?
Už jsem si myslelo, že se mi to nepodaří. Nešlo by to zařídit tak, aby
byla vajíčka bez skořápky?“
„Jeden náš vynálezce taky dostal
takový nápad,“ odpovídala ptačí
maminka, „chtěl svým dětem ulehčit líhnutí, a tak jedl jen takovou
potravu, v níž nebylo ani trochu
vápníku, ze kterého je vytvořena
skořápka. Záměr se mu zdařil, snesl vajíčka obalená jen tenoučkou
blankou. Brzy však přišel na to,

že jeho vynález
má sice jen jednu, zato tak velikou chybu, že byl
vlastně bezcenný.
Vajíčka bez skořápek
nebylo možné vysedět.
Buď se propíchla o nějaké stéblo v hnízdě nebo
je rozmáčkl, když se na ně snažili
zlehounka posadit.“
„Já bych nechtělo být propíchnuté
ani rozsednuté!“ děsilo se mládě,
„to je přece jen lepší prodírat se
pracně přes skořápku.“ „A nemysli si,“ poučovala mládě maminka,

SMĚR NARUBY
text: Eduard Martin | Andělské vteřiny, KNA 2005
„V mládí jsem byla nějakou dobu
v klášteře,“ vyprávěla paní J. V., „moc
nechybělo a byla by ze mne jeptiška, jenomže osud chtěl jinak. To, jak
jsem se dostala na jinou cestu, je zajímavá historie, ale zajímavější – a užitečnější – je, co mi jednou řekla stará
řeholnice, které jsem pomáhala pe
čovat o zahradu a klášterní hřbitov.
Stály jsme na hřbitově a stříhaly
růže mezi hroby.
Uvažovala jsem o jednom pro mne
tehdy velmi důležitém problému
a požádala jsem sestřičku, aby mi
poradila.
Obrátila se – většina jeptišek má takovou svítící tvář, jakmile se na vás
podívají, jako by vám ten sluneční
pohled vysoušel trápení – a řekla:

‚Obvykle můžeš jednat buď tak
nebo tak, třetí možnost je odklad
a to znamená, že se stejně jednou budeš mu
set rozhodnout.
Ať budeš jednat jakkoli, je možné
a dokonce pravděpodobné, že budeš litovat a vyčítat si, proč jsi nejednala opačně.‘
Kývla jsem, tohle jsem znala, tohle
jsem moc dobře znala.
‚Ale je tady jedna možnost: předtím, než se rozhodneš, představíš
si, že bys jednala tak, jak nechceš.
A domyslíš si tohle svoje jednání
co nejdál, jak to jen jde.‘
Odmlčela se.

‚Víš, povím ti, co hodně pomáhalo
v životě mně.‘

Já jsem chvíli přemýšlela a zdálo
se mi, že začínám chápat, dosadila
jsem si svoji situaci do tohoto vzorce a rázem se mi jevila jako srozumitelnější.

Posadila se na lavičku u bohatě
kvetoucího keře čajových růži.

‚Kolikrát poznáš, že když budeš
jednat, jak se ti nechce, že bude

„že tím máš
všechny
trampoty za
sebou! V životě
budeš muset překonat ještě spoustu
překážek. Jsou pro
nás stejně důležité
jako skořápka pro vajíčko. Když je překonáváme, stáváme se silnějšími a nemusíme se
bát, že nám uškodí špičaté stéblo
špatného jednání někoho, kdo nás
nemá rád, ani toho, že nás rozsedne někdo, kdo se nám snaží nahnat
strach.“

výsledek správný. A že když budeš
jednat tak, jak se ti chce, dostaneš
se jen a jen k tragédii.‘
Pak sestra opět vstala, vzala nůžky
a pustila se do růží. Mlčely jsme a já
si představovala, jak by dopadly
mé situace, kdybych se vydala jinou cestou, než se mi zachtělo.
Než jsme dostříhaly růže, věděla
jsem, co je správné. A co je jen lákavé – a nebezpečné.
Často vzpomínám na onu chvíli mezi hroby a vonnými růžemi.
Jako by hroby a růže symbolizovaly dvě možnosti, mezi nimiž je
tak často nutné volit. Vzpomínám
na tu účin
nou radu, kterou mi
sestra dala. Je dobré podívat se
i na rub každého problému. Neposuzovat jej jen podle toho, o čem
se domníváme, že přesně to je líc.
Podívat se i z druhé strany.
Každá možnost je jako růže. Má trny
i květy. Čeho se chystáme dotknout?
A jaké důsledky by měl opak?
Kolikrát zjistíme, že jsme chtěli
květ, a zatím – jsme si vybrali trn.“
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DOPISY OD VÁS

PODĚKOVÁNÍ
❧

Rád bych poděkoval touto cestou Pánu Ježíši a Panně Marii za mé
uzdravení z rakoviny kostního skeletu, o níž jsem se dověděl po scintigrafickém vyšetření ve čtvrtek
15. května 2014. Měl jsem podstoupit radiochemoterapii prakticky celého těla. Po zkušenostech
s chemoterapií lymfatických uzlin
manželky v r. 1999 jsme se rozhodli k jinému řešení. Prosili jsme
naše příbuzné a známé o modlitby
a také našeho známého kněze P. Jaroslava z Křešic u Litoměřic. Tam se
každou sobotu schází společenství
na noční adorace. Hned tu nejbližší sobotu 17. května se tam modlili
celou noc za moje uzdravení. Asi
po půl druhém roce bolestí, které
se stále stupňovaly a žádné rehabilitace nepomáhaly, když už jsem
nemohl ani chodit nebo se v posteli
otočit, vstával jsem v neděli ráno již
bez bolestí. Byl jsem na mši svaté
a ani mi už nedělalo problémy vyjít domů po schodech bez pomoci.
Onkolog (náš známý z kostela) mne
poslal na vyšetření PET/CT, které
rozliší zhoubné od nezhoubného.
Výsledek byl negativní. Jemu jsme
řekli i o modlitbách a on to akceptoval. Nyní svědčím, kde mohu, o síle
modlitby a Boží milosrdné lásce.
Také děkuji Pánu Ježíši a Panně
Marii za stálou pomoc při recidivě
rakoviny lymfatických uzlin manželky. Spolu se sv. Josefem jsou
oporou při řešení všech našich problémů. A s důvěrou se na ně obracíme s prosbami, aby nás i nadále
chránili a pomáhali nám. Velký dík
za všechna jejich dobrodiní.
čtenář Karel

❧

Děkuji za malého Jakoubka
a za všechny pravnoučata (9). Zároveň prosím o dar křtu pro všechny nepokřtěné.
čtenářka Veronika

❧

Děkuji Panně Marii za narození zdravé dcery.
maminka Lada z Hané
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❧

Chtěla bych poděkovat Panně Marii a všem našim ochráncům
v nebi za malého Honzíka z našeho
příbuzenstva.
Před dvěma lety, kdy mu byly čtyři roky, mu byl objeven zhoubný
nádor na ledvině. Nastalo léčení
v Motole. Na moji prosbu, prostřednictvím br. Bohdana Heczka
a paní Jitky, naší milé koordinátorky, se za uzdravení Honzíka modlilo velké množství lidí.
On sám podstoupil terapii, operaci,
znovu terapii a ozařování. Byla to
zkouška pro něj i jeho rodinu. Naše
modlitby byly vyslyšeny. Honzík se
uzdravil (Pán Bůh vedl jistě i lékaře
v nemocnici) a je z něho šikovný
žáček 1. třídy, který se může radovat ze života s ostatními dětmi.
Děkuji za všechna dobrodiní, kterých se nám dostalo a dostává,
a prosím o Boží ochranu a požehnání pro Honzíka a celou širokou
rodinu.
čtenářka Naděžda

❧

Děkuji Bohu a Panně Marii
za uzdravení, zároveň prosím o pomoc při hledání vhodného zaměstnání.
vděčná čtenářka z Vysočiny

❧

Chtěla bych splnit slib a poděkovat za uzdravení syna po těžkém
úrazu, po těžké nemoci vnoučka,
za snachu o pomoc a velkou oporu v boji s rakovinou. Děkuji sv.
Trojici, Panně Marii, sv. Janu Pavlu
II., sv. Judovi Tadeášovi, sv. Piovi,
blahoslavené sestře Marii Gabriele
Seghedu, Božímu milosrdenství
za přímluvy a Boží pomoc ve velmi
těžkých životních nesnázích a obtížích. Děkuji.
věrná čtenářka Jarka ze Zlínska

❧

Veřejně děkuji Panně Marii,
sv. Josefu, všem našim patronům
za uzdravení po těžkém úrazu
a také vyšetření, ze kterých jsem
měla strach a vše dobře dopadlo.
Také děkuji za pomoc vnoučatům

při zkouškách na vysoké škole. Díky, Panno Maria, sv. Josefe,
sv. Karle a sv. Dominiku.
Díky, Panno Maria, že se za nás přimlouváš u svého Božského Syna
Pána Ježíše. Panno Maria, i nadále
nás ochraňuj a drž nad námi svůj
ochranný plášť. Prosím o obrácení
mojí rodiny, dcery, zetě a vnoučat.
pravidelná čtenářka Jozefína

❧

Svatá Panno, naše nebeská
Maminko, vroucně Ti děkujeme
za všechny dary a milosti, které
nám stále rozdáváš ze zásluh svého Božského Syna, za Tvoji neustálou pomoc a ochranu celé naší
rodiny. K Tobě jsme se utíkali v největších nebezpečích našeho života
a Tys nás vždy vyslyšela. Tvoji péči
o nás chceme splácet svojí láskou
a vděčností.
Marie a Jaroslav

❧

Chtěla bych splnit slib a poděkovat touto cestou Panně Marii
a sv. Dominiku Saviovi za narození ZDRAVÝCH dětí.
S prosbou o dar víry pro mého
manžela, urovnání rodinných vztahů a ochranu celé naší rodiny
čtenářka Petra

❧

Plním slib a opožděně děkuji
Pánu Ježíši, Panně Marii za narození našeho pátého syna Marka
a za vyslyšení proseb všech, kteří
se přimlouvali za jeho šťastnou
operaci. Narodil se se širokým rozštěpem měkkého patra, a když mu
bylo 10 měsíců, nesrostlou část patra mu sešívali. Operaci zvládl bez
komplikací, statečně snášel i pooperační zotavování.
Po několika dnech od propuštění
z nemocnice se ale vytvořila dírka
na rozhraní měkkého a tvrdého
patra, která se ještě do týdne ošklivě nesouměrně zvětšila. Už tak náročná péče, mimo jiné aby zbytky
jídla na patře nezůstávaly a sešití
se dobře zhojilo, se tak podstatně
zhoršila. Hrozila opětovná operace. Začali jsme se tedy se staršími
syny modlit novénu k svaté Anežce
České a prosili o její přímluvu. Naše
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důvěra nebyla zklamána a po této
novéně se dírka zcela zacelila.
Chvála Pánu a velké díky za vyslyšení na přímluvu svaté Anežky
České, všech ostatních svatých
a příbuzných, kteří také za Marečka prosili.
vděční manželé Waclawkovi

❧

Děkuji Matce Boží, že v posledních chvílích života naší maminky jsme si byli nablízku. Žel,
kratičce po převozu do nemocnice
zemřela. Zázračnou medailku Neposkvrněné stále nosila!
čtenář Jaromír

❧

Každý člověk by rád zažil zázrak.
Zvláště když se ocitne v těžkých situacích, kdy nemůže ovlivnit dění
osudu. Tu i nevěřící v Boha se uchyluje k „Vyšší mocnosti“. Kolik však zázraků se děje, aniž bychom je za zázrak pokládali. Ochrana na cestách,
úleva v bolestech tělesných i duševních, zdar práce, úspěšná operace,
obrácení na víru a třeba i ze špatného života a mnoho dalších situací. To
všechno se neustále děje, když svoje
záležitosti svěřujeme do rukou Božích, a to s plnou důvěrou. I když to
není podle našich představ, v konečné fázi musíme uznat, že je vše pro
naše dobro. Kolik máme svatých pomocníků, patronů a ochránců. Nelze
je všechny vyjmenovat, kde který
právě přispěl svou pomocí a přímluvou, ale cítíme tuto nesmírnou milost. Tyto tiché, nepatrné zázraky mě
provázejí celý život a já mohu jen říci:
Díky, Pane Bože, že jsem Tvoje dítě,
díky, že se o mě staráš svými Božskými prostředky.
Františka

O MODLITBU PROSÍ

❧

Prosím o modlitbu za rodiče
a dále prosím za dar víry a zdraví
pro celou rodinu.
čtenářka Kateřina

❧

Prosím o pomoc a požehnání
ve své těžké životní situaci.
věrná čtenářka K.

❧

Prosím o modlitbu za uzdravení duše i těla.
čtenářka Marie

❧

Prosím o modlitbu za vnuky, aby
zvládli studium na vysoké škole.
čtenářka Milada

❧

Mám manžela těžce nemocného s Alzheimerovou chorobou. Protože už jsem nezvládala péči o něj,
musela jsem ho umístit do domova se zvláštním režimem – prosím
o modlitbu.
Leontina Batalová

Z VAŠICH DOPISŮ

❧

Vážená a milá redakce,
zasílám vyplněný dotazník a pro
Vás jako poděkování následující
řádky:
Bolestné jsou slzy smutku,
když třeba náhle tu někdo není...
A naopak, když lidi láska Boží spojí
– pak slzy radosti
kanou – bez prodlení...
Setkání Rytířů M. I. ve Zlíně
mělo své kouzlo i řád –
tak ať to bylo nejen tam,
ale i jinde. A napořád!
Ludmila Schwarzová

❧

Moc prosím o modlitbu
za syna mé kamarádky, který tragicky zemřel, a za jeho nešťastné
rodiče a bratra.
Marie Pospíšilová

❧

Prosba: za milost osvobození
syna z moci ducha závislosti.
děkuji všem, matka

❧

Prosím za svého syna,
za jeho uzdravení a osvobození ze závislosti a řešení
jeho velmi těžké situace. Moc
děkuji všem, kteří se doposud modlili, a prosím o vytrvání v modlitbách.
utrápená matka

ÚMYSLY MODLITEB M. I.

Březen: Aby pohotovost k naslouchání a k poslušnosti, kterou
se vyznačovala Panna Maria, byla pro všechny zasvěcené osoby
příkladem k věrnému následování Krista podle evangelijních rad.
Duben: Aby zasvěcené osoby byly opravdovými svědky Krista
Zmrtvýchvstalého.
Květen: Aby zasvěcený život a především aktivity, které vedou
Bohu zasvěcení lidé ve shodě s Božím plánem, byly vždy
prostorem, v němž působí Duch Svatý.
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ZPRÁVY
Irák: Bojůvky tzv. Islámského státu
v iráckém Mossulu veřejně popravily
4 křesťanské děti mladší 15 let, jejichž jediná „vina“ spočívala v tom, že
se nechtěly vzdát víry v Ježíše Krista.
Všechny před popravou vyznaly: „Milujeme Ježíše. Vždycky jsme ho následovaly. On je stále u nás.“ V Mossulu
žilo ještě r. 2003 cca 60 tisíc křesťanů,
převážně katolíků chaldejského ritu.
Do dnešního dne všichni buď uprchli, nebo byli nuceni přestoupit k islámu, nebo byli veřejně popraveni.
Kath.net 9. 12. 2014
USA: V New Orleansu (stát Louisiana) katolický arcibiskup Gregory
Armond vyzval k bojkotu nově postavené potratové kliniky. Arcidiecéze a jí spravované školy, nemocnice
a charitativní zařízení nesmějí mít
k ní žádný profesionální nebo obchodní vztah a udržovat s ní jakýkoliv
kontakt. V důsledku bojkotu a modlitebních protestních akcí před potratovými klinikami musely mnohé pro
nedostatek klientely ukončit svoji
činnost. Jen během roku 2013 poklesl jejich počet v USA ze 669 na 582.
Information FMG 4/2014
USA: Psycholožka Meg Jayová
z Univerzity státu Virginia vydala studii, v níž statisticky dokládá, že soužití před manželstvím představuje
zvýšené riziko rozvodu pro tyto páry.
Dle jejích výzkumů více než 60 procent se jich v pozdější době rozvádí,
zatímco u párů, které zachovaly zdrženlivost až do manželství, to nečiní
ani jednu pětinu.
Information FMG 4/2014
Pákistán: 30letá pákistánská katolička Aisha Bibi (neztotožňovat
s Asiou Bibi, odsouzenou k smrti,
pozn. red.) ve městě Rana Tozun
šla loňského 19. listopadu ze školy
s dcerou a potkala muslimku, která
začala slovně urážet její víru a rouhat
se Ježíši Kristu. Aisha Ježíše bránila
a s dotyčnou ženou polemizovala.
Ta ale povolala své dva syny, kteří ji
zbili, strhali z ní šaty a ukradli jí 10 tisíc rupií. Útočníci byli sice zatčeni, ale

30

ihned propuštěni, neboť jejich otec
je vlivný a bohatý místní mafián, jehož se i policie bojí. Ti nyní Aishu lživě obvinili, že prý na ně vytáhla nůž
a ohrožovala je.
Nasz Dziennik 14. 12. 2014
Velká Británie: Damon Kelly je
členem řeholní kongregace „Černí
eremité“ v britském městě Corby. Již
několik let se věnuje vhazování letáků do schránek britským občanům
v různých městech s texty proti potratům, homosexuální neřesti a sexuální výchově ve školách. Zároveň
v nich také pranýřuje mlčení západních demokracií ke krvavému pronásledování křesťanů na Blízkém
východě. Nedávno se mu podařilo
během 2 hodin rozšířit 1 300 letáků. Již šestkrát stanul před soudem,
který mu zakázal tuto činnost. Neposlechl a za to mu nyní hrozí několik
měsíců vězení.
Kath. net 19. 12. 2015
EU: Evropská komise v Bruselu
rozhodla, že ještě během roku 2015
má být ve všech členských zemích
EU zaveden v lékárnách volný prodej
potratové „pilulky po“, která zabíjí již
počatý lidský život. Z toho nejspíš
vyplyne povinnost i katolických farmaceutů tento vraždící prostředek
prodávat, což bude znamenat další
omezení svobody občanů a konflikt
svědomí pracovníků lékáren, kteří
jsou věřícími katolíky.
Kath.info 14. 1. 2015
Chile: Tato latinskoamerická republika má od r. 1989 zakázány potraty bez jakékoliv výjimky. Propotratoví aktivisté předpovídali, že dojde
k nárůstu ilegálních potratů a tím
i ke zvýšení úmrtnosti těhotných
žen, neboť pokoutní tzv. „andělíčkáři“ nejsou schopni zajistit ženám
podstupujícím potrat tu bezpečnost,
jako řádní lékaři na klinikách. Nestalo se tak, statistiky naopak vykazují
od r. 1989 pokles úmrtnosti těhotných žen ze 41 na 12 v propočtu
na 100 tisíc obyvatel. Propotratová
propaganda tím dostává další trhlinu, zákaz potratů má totiž ten efekt,
že ženy na ně nechodí.
Kath.info 2. 1. 2015

Itálie: V Cardoně v severní Itálii
50letý profesor náboženství na státním gymnáziu promítl 16letým studentům obojího pohlaví film známého lékaře Bernarda Nathansona
„Němý výkřik“, zachycující autentické chování nenarozeného dítěte při
potratu. Na základě stížnosti rodičů
jedné žákyně ředitel školy dotyčného pedagoga po 8 letech působení
propustil.
Kath.info 9. 1. 2015
Kanada: Obhájkyně nenarozeného života Mary Wagnerová je opět
ve vězení, z něhož byla v létě loňského roku propuštěna. Její „vina“
spočívala v tom, že v klinikách nebo
před nimi rozdávala ženám jdoucím
na potrat bílé a červené růže a přemlouvala je, aby své dítě nechaly žít.
Protože s touto činností nepřestala,
byla před Vánocemi znovu zatčena. Předtím ještě absolvovala cestu
do Polska, kde byla vřele přijata hnutími pro život i některými biskupy
a pronesla přednášku v katolickém
Radiu Maryja a televizi Trwam.
Nasz Dziennik 27. 12. 2015
Česká republika: Radio Proglas
vysílá letos již 20. rokem. Dne
16. května 2015 zve
všechny své
příznivce
ke společnému ohlédnutí, vzpomínání a děkování na Svatý Hostýn.
Společné setkání začne mší svatou v 10.15, kterou bude celebrovat J. Em. Dominik kard. Duka.
Odpoledne bude následovat vystoupení hudebních skupin, program pro děti a živé vysílání s pozdravy hostů a zástupců médií.
Svou účast plánuje také redakce
časopisu Immaculata.
Česká republika: Národní centrum
Rytířstva Neposkvrněné zve všechny členy, ale nejen je, na jarní víkendové rekolekce, které se budou konat v rekolekčním domě v Českém
Těšíně ve dnech 1.–3. května 2015.
Podrobnější informace na http://immaculata.minorite.cz.

Národní pochod pro život
Aby každá žena věděla, že v tom nezůstane sama.

Foto: ©iStock.com/nicolesy

21. března 2015 v Praze
zahájení ve 14:15 na Mariánském náměstí

V loňském roce přišlo o život dalších 23 tisíc dětí. Možná jen jejich
maminkám nikdo neřekl, že na potrat jít nemusí.
Jsme kreativní. Jsme pro život.

pochodprozivot.cz
modlitby

za nejmenší

Buď pochválen, můj Pane,
za naši sestru, matku Zemi...
sv. František z Assisi

Foto: minoriti.sk
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