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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. (Zápis se dělá prostřednictvím přihlášky 

vlastnoručně podepsané. Tu zasílejte na: Národní  centrum M. I., Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: info.mi@minorite.cz.)

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,
srdečně vás pozdravujeme z redakce našeho časopi-
su Immaculata a děkujeme Vám za přáníčka a dopisy 
k Vánocům a Novému roku. Děkujeme Vám, že na nás 
myslíte a pamatujete v modlitbách. I my Vás chceme 
ujistit o naší modlitbě za všechny naše čtenáře.

Tématem nynější Immaculaty je Boží blízkost, 
o které obzvláště přemýšlíme v době vánoční. Když 
u jesliček rozjímáme o tajemství Vtělení, o tom, jak 
všepřesahující Bůh – neomezený prostorem ani 
časem – se stává člověkem podřízeným prostoru 
i času, a  jak se Král králů stává chudým, abychom 
my zbohatli z jeho chudoby, a že přichází kvůli ka-
ždému z  nás, aby nikdo z  nás nezahynul, ale měl 
život věčný, jsme plni úžasu nad Boží láskou.

Když jsme pro své hříchy, pýchu a ohraničenost ne-
byli schopni uvěřit v lásku všepřesahujícího Boha, 
on přichází k nám jako malé slabé Dítě, abychom 
se neděsili před jeho majestátem a zároveň mohli 
pocítit jeho lidskou blízkost. Krásně to říká ve svém 
článku pan Špilar: „Bůh se vtělil, aby mohl být jako 
člověk mezi námi, a vzal na sebe všechny naše nedo-
statky, slabosti a hříchy a obětoval se za nás, abychom 
my mohli být s ním.“  Ano, být s Bohem je naše pů-
vodní i konečné určení. Jak moc na to myslíme? Jak 
moc po něm toužíme? Jak moc si uvědomujeme, 
že Bůh je skutečně živý a  láskyhodný? Kolik času 
dáváme Bohu ve své modlitbě?

Milí čtenáři, snad se Vám zdá, že vše výše řečené 
je jaksi vzdálené a  nijak se nedotýká Vašeho srd-
ce, proto Vám přeji, aby Vám sám Emanuel – Bůh 

s  námi – dal zakusit svou blízkost 
a radost.

Za redakci
br. Bohdan Heczko OFMConv
provinční asistent pro M. I.Ildefons Toledský († 667)

Matko mého Pána, služebnice svého Syna,  
matko Stvořitele světa! 

Žádám tě a prosím o Ducha mého Pána,  
Ducha tvého Syna, Ducha mého Vykupitele, 

abych mohl říci o tobě, která jsi důstojná 
a pravdivá, co je důstojné a pravdivé. 

Ať tě tedy hlásám tak, jak máš být hlásána,  
ať tě miluji tak, jak máš být milována,  

ať tě chválím tak, jak máš být chválena,  
ať ti sloužím tak, jak je třeba sloužit tvé slávě.

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 Neposkvrně-
né usilují skrze vlastní odevzdání se do rukou Matky Boží v první řadě o vlastní obrácení a pak ob-
rácení ostatních hříšníků, zvláště těch, kteří odešli od víry, a těch, kteří ještě Ježíše Krista neznají.

Kdo se cítíte osloveni a chtěli byste vstoupit do M. I., požádejte o přihlášku na výše uvedené adrese.
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DAJÍ MU JMÉNO EMANUEL
O významu jmen Emanuel a Ježíš

text: br. Bohdan Heczko OFMConv

Když o  Vánocích vzpomínáme 
Kristovo narození, nemůže nám 
uniknout, že archanděl Gabriel 
oznamuje Marii, že počne a porodí 
Syna, který se bude jmenovat Ježíš. 
Starozákonní proroctví však hovoří 
o  tom, že „Panna počne a  porodí 
syna, kterému dají jméno Ema-
nuel“ (Iz 7,14). Nedošlo náhodou 
k záměně jmen? Abychom si mohli 
odpovědět na tuto otázku, je třeba 
se zaměřit na jejich význam.

Nejprve je třeba si uvědomit, že 
lidé ve  starověku přikládali jmé-
nu mnohem větší význam, než je 
tomu dnes. V současnosti lidé ne-
zřídka dávají svým dětem jméno 
podle toho, které je zrovna v módě 
a  jak se líbí jejich rodičům. Tehdy 
jméno představovalo identitu jeho 
nositele, obsahovalo jeho poslání 
anebo připomínalo okolnosti jeho 
narození. Latina pro to měla své 
pojmenování: „Nomen omen“ – 
tvé jméno je ti posláním.

BŮH S NÁMI
Význam jména Emanuel je „Bůh 
s  námi“. Jméno Emanuel v  sobě 
obsahuje zaslíbení, které vyvole-
ný národ dostal mnohokrát. Když 
Hospodin se svým lidem uzavíral 
smlouvu, tak mu slíbil, že bude 
s ním: „Budu procházet mezi vámi 
a  budu vám Bohem a  vy bude-
te mým lidem“ (Lv 26,12). Tento 
Hospodinův slib proroci vícekrát 
vyvolenému národu připomínali. 
Dá se říci, že tehdy ani netušili, jak 
úchvatným způsobem Bůh překo-
ná lidské představy o  jeho přebý-
vání uprostřed svého lidu, že Bůh 
sám se stane člověkem. Toto se 
zcela naplnilo v Ježíši. On, který je 
pravý Bůh, se Vtělením stal pravým 
člověkem, tedy někým blízkým, 
kdo vstupuje do  našeho každo-
denního života. 

Evangelista Jan v  prologu ke  své-
mu evangeliu říká stejnou myšlen-
ku slovy: „A  Slovo se stalo tělem 
a  přebývalo mezi námi“ (J  1,14). 
„Slovo“ ukazuje na  Ježíšovo pravé 
božství a  „tělo“ ukazuje na  jeho 
pravé lidství. O  jeho božství, kte-
ré bylo skryto za  jeho lidstvím, 
svědčily zázraky, které Ježíš konal: 
uzdravoval slepé, hluché, chromé, 
malomocné, a dokonce křísil i mrt-
vé. Ježíš zase jako člověk prožíval 
náš skutečný lidský život, takže 
můžeme říkat, že nám byl podob-
ný ve  všem, kromě hříchu (srov. 
Žid 4,15). V Ježíši tedy skutečně byl 
mezi námi lidmi pravý Bůh.

BŮH SPASÍ
Jméno Ježíš znamená „Bůh je spá-
sa“ či „Bůh spasí“. Když mluvíme 
o spáse, je třeba mít na paměti, že 
to není jen osvobození od něčeho 
zlého, ale že je to zároveň povo-
lání k  velkému dobru – povolání 
k  plnosti života, štěstí a  radosti. 
Bible nám ukazuje, že největší 
opravdové dobro je mít společen-
ství s Bohem a naopak největší zlo 
je zpřetrhání tohoto spojení, což se 
také nazývá hřích. Ale obdarovat 
člověka skutečným dobrem nebo-
li dát mu spásu může jedině Bůh, 
protože jedině on může člověka 
k  sobě znovu přivinout a  obno-
vit s ním osobní vztah. Člověk má 
na  tuto Boží iniciativu odpovědět, 
ale sám od sebe obnovit toto spo-
jení schopen není. 

Opět vidíme, že v  Ježíši se obsah 
jeho jména zcela naplnil. Ježíš nás 
svou výkupnou obětí na  kříži vy-
svobodil z neblahých důsledků hří-
chu, kterými jsou především ztrá-
ta společenství s  Bohem a  smrt, 
a  zároveň otevřel cestu k  získání 
vytouženého věčného života v pl-
nosti. Každý, kdo Ježíši důvěřuje 

a odevzdává mu svůj život, získává 
život věčný – získává od Boha spá-
su.

NAŠE ODPOVĚĎ
Spasitelova jména jsou pro nás 
radostnou zprávou o  Bohu, kte-
rý chce přebývat s  lidmi a dát jim 
spásu, ale nic by nám to neprospě-
lo, kdybychom Bohu neodpovědě-
li. Tak tomu bylo u každé smlouvy, 
které Hospodin uzavíral se svým 
lidem, tak je tomu i  u  poslední 
smlouvy, kterou uzavřel s  lidmi 
v  Ježíši Kristu. Bůh ze své strany 
nabízí své požehnání – tedy život 
v plnosti, a na druhé straně od člo-
věka žádá věrnost. Lid starého 
zákona nebyl schopen smlouvu 
naplnit a  stále ji porušoval svými 
hříchy. Nová smlouva uzavřená 
v Ježíši Kristu již však porušena ne-
byla, protože ji jménem celého lid-
stva dodržel a naplnil Ježíš ve své 
lidské přirozenosti. Teď je na  nás, 
abychom se přimkli k  Ježíši, s dů-
věrou mu odevzdali své životy i se 
všemi svými hříchy a  dovolili mu, 
aby nás osvobodil od  zla a  aby 
nám ukázal, jak žít důvěrný vztah 
s Bohem.

První Kristovou učednicí, která šla 
věrně v  jeho stopách, byla Pan-
na Maria. Svou odpovědí, již dala 
archandělovi Gabrielovi při zvěs-
tování „jsem služebnice Páně, ať se 
mi stane podle tvého slova“, se sta-
la prvním člověkem nové smlouvy, 
který radostně a  věrně žil v  Boží 
přítomnosti. 

Milí rytíři Panny Marie Neposkvr-
něné, i my spěchejme do blízkosti 
„Boha s námi“. Přišel, aby vstupoval 
do  našeho každodenního života 
a přinášel nám spásu. 
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci

text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ M. I.  
VE FATIMĚ (28. - 30. 10. 2016, obr. 1, 2)
Jednou za dva roky organizuje mezinárodní centrum Rytířstva Ne-
poskvrněné Panny Marie setkání se zástupci zemí, kde je toto hnutí 
rozšířeno. Letos se uskutečnilo ve Fatimě a neslo se v duchu poutě 
k Matce Boží Fatimské, jako příprava na 100. výročí založení Rytíř-
stva Neposkvrněné Panny Marie sv. Maxmiliánem M. Kolbem. Sym-
bolicky bylo setkání také přípravou na 100. výročí fatimských zje-
vení Panny Marie. Sdílená radost ze setkání umocněná společnou 
modlitbou a téměř hmatatelnou blízkostí Matky Boží byla pro nás 
velkou posilou. Setkání přineslo také řadu nových impulzů do na-
plňování poslání všech rytířů a  rytířek, kteří slovy sv. Maxmiliána 
chtějí „získat pro Neposkvrněnou celý svět“.  

DUCHOVNÍ OBNOVA M. I.  
V ČESKÉM TĚŠÍNĚ (2.– 4. 12. 2016, obr. 3, 4, 5)
Jednou ročně připravuje Národní centrum M. I. víkendové exercicie 
v duchu spirituality Rytířstva Neposkvrněné. Letošní téma obnovy 
nazvané Adventní čekání s Marií nás mělo připravit na setkání s na-
rozeným Kristem. Společně jsme se ponořili do prvních tří tajem-
ství radostného růžence a rozjímali, jak tajemství Vtělení, navštívení 
a  Narození Páně promlouvá k  nám a  jak na  ně máme odpovídat 
svým životem. Je pro nás povzbudivé, když se s  některými z  vás 
pravidelně setkáváme na těchto akcích, neboť můžeme sdílet spo-
lečné poslání a postupně do něho dorůstat. Jsme vděčni, že letos 
náš tým významně rozšířil otec Piotr Pawlik, kvardián konventu mi-
noritů v Brně. Děkujeme také sestřičkám z několika řádů, které nás 
doprovázely svou modlitbou. Věříme, že jejich modlitba se dotýka-
la srdcí účastníků těchto exercicií.

SETKÁNÍ M. I. VE ZLÍNĚ (8. 12. 2016, obr. 6)  
Jeden z největších mariánských svátků – Slavnost Neposkvrněného 
početí Panny Marie jsme letos oslavili s rytíři a rytířkami ve Zlíně. Se-
tkání se neslo především v duchu odevzdání se Matce Boží. A pro-
tože měla ten den Panna Maria velký svátek, přinesli jsme jí všichni 
do kaple Neposkvrněného Početí dárek v podobě bílých růží, které 
se staly symbolem odevzdání a proseb, aby nám vyprosila u Boha 
milosti potřebné pro naše životy, které chceme prožít v  souladu 
s  Boží vůlí. Chvíle strávené při setkání a  adoraci v  nás zanechaly 
hlubokou stopu a vědomí, že všichni toužíme po setkání s Bohem. 
Tajemství Mariina Početí bez prvotního hříchu je podivuhodným 
Božím darem, který nám otevírá cestu k tomu, abychom mohli jed-
nou zcela patřit Pánu. Proto se tato slavnost stala také znamením 
radosti, kterou jsme mohli prožít s místními rytíři a rytířkami. Velkou 
zásluhu na tom, že jsme se s vámi mohli setkat v krásném prostředí 
klášterní budovy Regina, měl pan Pavel Záleský, kterému moc dě-
kujeme. 
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ZVĚSTUJEME VÁM RADOST
Bůh přebývá mezi lidmi.
text: Mgr. Jan Špilar

Můžeme se tázat, zda je možné, aby se Bůh projevoval v našem každodenním životě. Bůh se vtělil, aby mohl být 
mezi námi a obětoval se za nás, abychom my mohli být s ním. Každý den, i právě teď.

TEMNOTA JE JAKO 
SVĚTLO
Narození dítěte je pro rodiče prová-
zeno nejen radostí, ale i úzkostí, oba-
vou, aby všechno dobře dopadlo, 
všichni byli zdraví, aby nic nechybě-
lo. Byl jsem při narození všech svých 
dětí a pokaždé jsem žasl nad zázra-
kem zrození nového života, čím jsem 
byl starší, prožíval jsem, také větší 
obavy. Zkušenost člověka vyučí, že 
se události mohou nečekaně zvrá-
tit a vše může dopadnout jinak, než 
očekáváme. V takové chvíli prosíme 
Boha o posilu, o pomoc, aby upev-
nil naši víru, že vše dobře dopadne. 
Co je pro nás dobré, však nevíme,  
a tak je naše víra provázena nejisto-
tou a pochybnostmi. Psychologové 
tvrdí, že správná míra pochybností 
svědčí o našem duševním zdraví. Jak 
však poznáme, že se jedná o správ-
nou míru? Nevíme-li si rady v  du-
ševní oblasti, navštívíme odborné-
ho lékaře. Proč když si nevíme rady 
v duchovní oblasti nenavštívíme od-
borníka na slovo vzatého, Boha? Ne-
víme, kde má ordinaci? Nevíme, kde 

se objednat? Bůh je přece 
stále přítomný. „Oči Hos-

podinovy jsou tisíckrát 
jasnější, než slunce, 

dívají se na všechny 

cesty lidí a  pronikají i  do  nejskry-
tějších míst“ (Sir 23,19). A  žalmista 
vyznává: „Kam odejdu před tvým 
duchem, kam uprchnu před tvou 
tváří? Zamířím-li k  nebi, jsi tam, 
a  když si ustelu v  podsvětí, také 
tam budeš. I kdybych vzlétl na kří-
dlech jitřní záře, chtěl přebývat při 
nejzazším moři, tvoje ruka mě tam 
doprovodí, tvá pravice se mě chopí. 
Kdybych řekl: snad mě přikryje tma, 
i noc kolem mne se stane světlem. 
Žádná tma pro tebe nebude dost 
temná: noc jako den svítí, temnota 
je jako světlo“ (Žl 139,7-12). Uteč-
me před svými úzkostmi a  strachy 
k  Božímu lékaři, který nám poradí, 
a  je-li třeba uzdraví, naše zranění 
i chronické nemoci. Naše víra se po-
sílí a začneme vnímat Boží přítom-
nost i ve všedních situacích našeho 
života. 

BŮH DĚLÁ 
PRAPODIVNÉ VĚCI
Bůh nás miluje a chce být součástí 
našich životů. Proto udělal prapo-
divnou věc, vtělil se do  malého dí-
těte, narodil se prosté dívce Marii, 
přišel do bezvýznamné vesnice, aby 
ukázal pravý význam moci v  bez-
moci. Postaral se o vše, mnoho set 
let před narozením Ježíše inspiroval 

proroky, aby oznámili 
narození Spasite-

le, který přijde 
aby zachránil 
všechny lidi. 
Nikdo ne-
čekal, že to 

bude sám Bůh, nedovedli si před-
stavit, že by Bůh přebýval mezi lid-
mi osobně v  lidském těle. Když se 
to stalo, nemohli tomu uvěřit, i my 
dnes zápasíme s nevírou. Možná 
věříme,  že se Ježíš narodil v  Betlé-
mě Panně Marii a že Josef přijal roli 
ochránce a  nevlastního otce, věří-
me, že Ježíš žil v Palestině jako chu-
dý dělník, kázal radostnou zprávu 
o Boží přítomnosti mezi lidmi a vy-
zýval k pokání, byl ukřižován, zemřel 
a  vstal z  mrtvých, vystoupil na  ne-
besa a  je s  Bohem Otcem a  spolu 
poslali Ducha svatého, aby byl Bůh 
mezi lidmi přítomen. Že by se však 
projevoval v mém každodenním ži-
votě? Možná při výjimečných příleži-
tostech, při křtu, při biřmování, když 
přistupuji ke svatému přijímání, při 
zpovědi, při pomazání nemocných, 
při uzavírání manželství a při kněž-
ském svěcení všech stupňů, při mši 
svaté, ale  že by byl přítomen pořád? 
To už je naší realitě vzdálené, ale On 
je blízko. „Vaše mírnost ať je známa 
všem lidem, Pán je blízko“ (Flp 4,5) 
a  žalmista dosvědčuje „Hospodin 
je blízko všem, kteří volají k  němu, 
všem, kdo volají opravdově. Vypl-
ňuje přání těch, kdo se ho bojí, sly-
ší, když volají o  pomoc, a  zachrání 
je“ (Žl 145,18-19) a apoštol Matouš 
zaznamenává Ježíšova slova: „Pojď-
te ke mě všichni, kdo se namáháte 
a  jste obtíženi břemeny, a  já Vám 
dám odpočinutí“ (Mt 11,28).

NEJDRAŽŠÍ VSTUPNÉ
Království, o  kterém Ježíš mluví, je 
království Lásky, Láska je propustkou 

do něho, z Lásky se vzdáváme 

T
ÉM

A
: B

Ů
H

 M
EZ

I N
Á

M
I



7

6|2016|č. 148

hříchu, který nám brání vidět a slyšet 
Boha, a Jeho milosrdenství nás očiš-
ťuje, pokud připustíme svůj hřích 
a  rozhodneme se ho odmítnout, 
i vše, co k němu láká, a vyznáme jej. 
Pak jsme v  milosti posvěcující, tedy 
ve  stavu, kdy můžeme plněji zaží-
vat Boží přítomnost v našem životě. 
Bůh nás posvěcuje, abychom mohli 
vstoupit do  království. „Bůh se stal 
člověkem, aby se člověk stal bož-
ským. V plné míře se to uskutečňuje 
jenom v  Kristu. Stalo se to jednou, 
o  vánoční noci v  Betlémě. Ale ten 
proces pokračuje v celých dějinách.“1

Boží vtělení má mnoho rovin a ne-
bude nám stačit celý život na  to, 
abychom je všechny odhalili, po-
chopili a  vírou přijali, ale  dvě jsou 
opravdu zásadní. Bůh se vtělil, aby 
mohl být jako člověk mezi námi, 
a  vzal na  sebe všechny naše nedo-
statky, slabosti a hříchy a obětoval se 
za nás, abychom my mohli být s ním. 

MARIA A JOSEF  
VZOR VĚŘÍCÍCH
Podíváme-li se na  obrazy, či ikony 
zobrazující narození Páně, nemů-
žeme přehlédnout význam Panny 
Marie, důvěrný vztah Marie a  dítěte 
Ježíše je patrný v  každém detailu. 
Mladá dívka, která přijala nelehký 
úkol přijmout a  devět měsíců nosit 
Boha ve svém těle, porodit ho, starat 
se o  něho, naučit ho chodit, mluvit, 
modlit se a statečně překonávat ob-
tíže. Její hlas pronikal skrze lidskou 
podstatu Ježíše, jeho podobu, chůzi, 
hlas, dikci. Žena, která se ho musela 
vzdát, když odešel kázat, když umí-
ral na kříži, když ho kladla do hrobu, 
a  nakonec ho znovu přijmout jako 
vzkříšeného Pána, aby se navždy 
stala vzorem věřících. Žena, která vše 
uchovávala ve svém srdci a spoléhala 
na  Boha, že jí neopustí, vyrovnáva-
la se s nenadálými situacemi. Byla 
manželkou, vdovou a tři dny snášela 
úděl ztráty milovaného dítěte, ne 

nadarmo nese titul sedmibolestná, 
vnáší do tajemství Vtělení lidský roz-
měr a umožňuje nám snáze pocho-
pit, kdo byl a  je Ježíš a  proč přišel 
na svět jako bezbranný člověk. Aby-
chom uvěřili v Boží Lásku a podle této 
víry žili. Mariino svědectví se může 
zdát vzdálené pro muže, i když kaž-
dý muž má zkušenost se svou vlastní 
matkou, může nám připadat Mariina 
zbožnost příliš citová. Proto vstupuje 
do děje Vtělení postava Josefa, muže 
žijícího podle Božích doporučení zá-
kona desatera, muže spravedlivého 
a zdánlivě v pozadí hlavních událostí. 
Svatý Josef byl muž každým coulem, 
ochraňoval Marii i  Ježíše, podstou-
pil nebezpečnou cestu do emigrace 
a zpět a vychoval Ježíše jako správné-
ho, pracovitého a zbožného Žida. Byl 
s Ježíšem po celé dny i noci, při každé 
příležitosti. Když to otočíme, byl Ježíš 
s Marií a Josefem ve dne v noci. Bůh 
s  nimi a  oni s  Bohem. Svatá rodina 
odkrývající tajemství Boží přítomnos-
ti, vyzývající nás k následování. 

JAK ŽÍT  
PODLE BOŽÍ VŮLE
Proč nám to tedy nejde, žít jako Ma-
ria a Josef neustále s Ježíšem? Proto-
že neposloucháme Boží vůli. 

Jaká je Boží vůle pro náš život? Žít 
podle Božího zákona. Důvěřovat 
zcela Bohu a druhým jako sobě, mít 
úctu k Bohu, k lidem i k sobě. Najít si 
čas na Boha, na druhé i na sebe. Ře-
šit svůj vztah k rodičům a přijmout je 
takové, jací jsou. Zpracovávat svou 
nenávist a  hněv. Pochopit a  žít čis-
totu, předmanželskou, manželskou 
i pomanželskou, tedy že mé tělo patří 
Bohu a  je chrámem Ducha svatého 
a že darování se druhému je vzác-
ným darem, který patří pouze 
do  manželství. Respektovat, 
že co není moje, mi nepatří, 
a pokud něco ukradnu, mám 
to nahradit. Přijmout,  že prav-
da nás osvobodí, nelhat tedy 

sobě, druhým, natož Bohu. Odmít-
nout závist a žádostivost hned v pr-
vopočátku. Tedy realizovat ve  svém 
životě Ježíšovo: miluj Boha nade-
všechno a  bližního jako sebe. Miluj 
i  své nepřátele při každé příležitosti, 
neboť ten, který nás stvořil, nás miluje 
neustále a není možné být s Bohem, 
jehož esencí je Láska, aniž bychom 
milovali. 

BŮH NÁS MILUJE 
TAKOVÉ, JACÍ JSME
Dlužno říci, že Vtělení je tajemství,  
mezi Bohem a  Marií, které se jen 
pokoušíme odhalit, a  dokud se ne-
setkáme s  Bohem při vzkříšení, tak 
je plně nepochopíme. To vše Bůh 
učinil proto, že nás miluje a nechce, 
abychom se trápili, touží po našem 
věčném štěstí, které ale my tvrdo-
šíjně hledáme v  něčem jiném než 
v  Něm. Cesta vede přes naše tělo, 
které stvořil a které se mu podobá. 
Přijetím sebe sama takových, jací 
jsme, a  přijetím druhých takových, 
jací jsou, přijímáme Boha, stáváme 
se mu podobnými a naplňujeme tak 
záměr Vtělení. 

1 Špidlík, Tomáš. Vatikánské promluvy. Velehrad-Roma: 
Refugium, 2010, s. 35. 
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BLÍZKOST VYJÁDŘENÁ MÍSTEM
Role stolu ve společném životě
text: Katarzyna Matejek | překlad Libor Rösner

Nedávno mě moji známí pozvali 
do svého nového bytu. Ač je vcel-
ku prostorný a  komfortní, necí-
tili se v  něm podle svých slov ze 
začátku zrovna nejlépe. „Úplně 
vidím ten večer, kdy jsme sem 
nanosili většinu nábytku a  provi-
zorně rozložili postele, ať máme 
na čem tu noc spát,“ vyprávěl otec 
rodiny. „Šel jsem za tchyní, od níž 
jsme se stěhovali, pro zbylé věci. 
Přimontoval jsem ke  stolu nohy 
a postavil ho doprostřed místnos-
ti. Nevypadalo to nijak úchvatně, 
všude kolem se válely prázdné 
krabice, pytle, nářadí – klasické 
provizorium. Když jsem se sem 
ale po  několika minutách vrátil, 
bylo to naráz jiné, nové – okolo 
stolu už stálo šest židlí, na  něm 
ležel ubrus a kromě talířů, příborů 
a jídla připraveného k večeři stála 
uprostřed mísa plná mandarinek 
se zelenými lístky. Všichni jsme 
byli po tom vyčerpávajícím stěho-
vání pořádně unaveni, ale ta první 
večeře, přestože nám při ní chybě-
lo nějaké to nádobí a takové věci, 
jako např. solnička, mi dala zakusit 
pocit domova.“

V  moderní domácnosti aby člověk 
stůl pohledal. V rámci módních tren-
dů ho vytlačil minibar či lavice, a po-
kud se tam přece jen nějaký nachází, 
neplní svou původní funkci. Chybí 
zde totiž lidé, kteří k  němu usedají 
v jeden konkrétní okamžik za jedním 
konkrétním účelem – posilnit se, po-
povídat si, prohlubovat vztahy.

Coby členové rodin současné Evro-
py se míjíme. Není rozhodně snadné 
tvořit dnes rodinu klasického typu. Je 
sice hezké, že mladí bez bázně a od-
hodlaně vcházejí do dospělosti třebas 
i stovky kilometrů od domova, nicmé-
ně přesně toto je velkým ohrožením 
pro hodnoty, z  nichž vzešli. Ne kvůli 
tomu, že by byly příliš komplikované 
či protichůdné, naopak kvůli tomu, 
že jsou tak prosté, že je lze získat jen 
a  pouze vlastní zkušeností, člověk je 
musí vstřebat, nasáknout jimi. Většina 
lidí tuto skutečnost nemá spojenou 
„jenom“ s  domovem, ale s  konkrét-
ním místem v něm – se stolem.

ÚCTA KE STARŠÍM 
„Moje vzpomínka na  stůl u  nás 
doma je vzpomínka na nádhernou 

dobu dětství. Nikdy nezapomenu 
na ty chvíle, kdy jsme se my všich-
ni domácí sešli u  štědrovečerního 
stolu,“ vzpomíná 50letý Adam. 
„Nejprve si vždy sedli mí prarodi-
če, až po nich rodiče a nakonec my 
děti. Takto nám rodiče ukazovali 
svou úctu k vlastním rodičům. Vů-
bec nám nemuseli nic říkat, nám to 
stačilo jen vidět.

A byl to moc pěkný pohled, protože 
nejen stůl byl prostřen svátečním 
ubrusem, ale i  my všichni jsme se 
oblékli do  nejlepších šatů, aby-
chom tak zdůraznili, že toto jídlo je 
jiné. Byl to přece Štědrý večer – vigi-
lie Božího narození, doba, kdy Bůh 
přichází na svět jako malé Dítě, a to 
nejen tak obecně, ale osobně ke ka-
ždému člověku. V  rodině je pak 
jednodušší zažít radost z  narození 
Krista, který se stává jedním z nás.

Děda vždy vše zahájil modlitbou 
díkůčinění a  prosbami k  Bohu 
o požehnání. Poté jsme jedli a při-
tom se spolu bavili a  smáli. Byli 
jsme si blízcí, proto jsme se měli 
o čem bavit.
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Když jsem si pak založil svou vlast-
ní rodinu, přál jsem si, aby se můj 
nový domov podobal tomu z dět-
ství. Ne vždy se to však dařilo – dů-
vodů bylo povícero. Ale troufám si 
říct, že rodinný stůl se nám s mou 
ženou podařilo vytvořit opravdu 
dost podobný. Naše společné jídlo 
je vždy příležitostí k  nekonečným 
žertům a  rozhovorům na  rozličná 
témata. I  to je důležité. Často se 
bavíme o Bohu, rodině nebo mezi-
lidských vztazích.“

NAVZDORY 
VZDÁLENOSTI
Čas rychle utíká a příležitostí na ta-
kovéto rozhovory je čím dál tím 
méně. Také rodiny Adama a Ely se 
dotkly novodobé změny. Přesto-
že sami setrvávají ve svém malém 
městečku, jejich dospělé dcery 
před několika lety vyrazily do svě-
ta  – do  větších měst, do  větších 
zemí. Ano, vracejí se, jenže už jen 
na pár dní, maximálně na pár týd-
nů. Starý domek u  cesty vedoucí 
k  moři, po  níž léto co léto projíž-
dějí tisíce turistů mířících k moři, je 
dnes už jen jednou z mnoha zastá-
vek na jejich životní cestě.

To, co dříve bylo prakticky každo-
denní záležitostí, tedy společné 
stolování a navečer nejen pojídání 
dobrot, ale i  rodinné muzicírování 
(část jejich jídelny zabírá prostorná 
bicí souprava a všechny ženy jsou 
obdařeny silným a  melodickým 
hlasem), se dnes děje výlučně svá-
tečně. Jak pozdržet to dobré, kte-
ré uniká mezi prsty? Jak bojovat 
o  jednotu rodiny? Jak si nenechat 
vzít ten drahocenný dar blízkosti? 
Vzdálenost nemůže přece být pře-
kážkou.

Stůl jakožto kus nábytku, jímž 
v  pravém slova smyslu je, lze ně-
čím nahradit, resp. zastoupit. V ro-
dině Adama a  Ely zastoupil stůl 
a  debaty u  něj mobil a  počítač 
s  kamerou a  mikrofonem. Není to 
sice ideální náhrada, vždy to bude 
spíše jen náhražka, ovšem při tro-
še snahy je možné i tuto náhražku 

dobře využít. Adamovi a Ele v tom 
pomáhá sen, jehož realizaci se jako 
manželé snažili vždy uskutečňo-
vat – sen o  milující rodině. Proto 
jsou jejich rozhovory s  nejbližšími 
přes mobil či skype stále tím, čím 
byly vždycky – nejen zpravením se 
o novinkách ze soukromí či zvenčí, 
nýbrž i vřelým povídáním si, které 
jde do hloubky.

Rodinu Adama a Ely spojuje to, co 
je možné pouze mezi nejbližšími. 
Rodiče vědí, co se děje v životech 
jejich dcer, a  dovedou i  na  dálku 
vycítit, že právě neprožívají nej-
šťastnější období. V  takovém pří-
padě se obzvláště soustředí na to, 
co říkají, a je-li to třeba, volají čas-
těji. Také se za  své děti více mod-
lí. Někdy poprosí o modlitbu i své 
známé.

Ba co víc – manželé dbají o to, aby 
se kolem jejich stolu i nadále schá-
zeli lidé z jejich okolí. Často k sobě 
zvou své přátele – na kávu, na „po-
kec“, na  společné zpívání povzná-
šející duši k Bohu.

O  svátcích hostí tato domácnost 
bližší i  vzdálenější příbuzné. „Náš 
stůl se o svátcích o dost prodlouží. 
Přijíždějí sem zdaleka nejen naše 
dcery, ale i naši sourozenci se svý-
mi rodinami. Máme tak plno,“ říká 
Adam a  dodává, že je to nezapo-
menutelný zážitek zvláště pro ty 
nejmenší. „Synovci a neteře se stá-
le ptají: ,Kdy se zase spolu všichni 
sejdeme?‘ “

Těm nejmladším, které je tak ob-
tížné zaujmout něčím, co se netý-
ká současnosti, se po  společných 
rodinných okamžicích stýská. Moc 
tomu nerozumějí, nicméně dobře 
vnímají, že jde o  nevšední záleži-
tost. Adam s Elou se netají tím, že 
za svoji pohostinnost, která je oko-
lím tak vyhledávaná, vděčí Bohu, 
a že od Něj dostali onen dar vytvá-
řet rodinu, do  níž se touží každý 
vracet. „Věříme, že díky tomu, že 
u našeho stolu je Bůh, je u něj i lás-
ka,“ vyznávají skromně.

NAVZDORY HLUKU
Před pár měsíci jsme s  mým mu-
žem využili návštěvy v  jednom 
městě na  západě Polska k  tomu, 
abychom navštívili naše vzdálené 
známé. Po pravdě, moc jsme se ne-
znali, navíc mezi námi byl značný 
věkový rozdíl – my máme dospě-
lé děti, kdežto Damian s  Anetou 
jednoletého syna a víceméně jsou 
teprve na  startu společného živo-
ta. Jak návštěva dopadne, jsme se 
mohli jen dohadovat, už jen pro-
to, že tito mladí manželé jsou tiší 
a  málomluvní lidé. V  nejhorším 
u nich nezůstaneme dlouho, dáme 
jim balíček, kvůli němuž se k  nim 
vlastně stavujeme, a  vydáme se 
na zpáteční cestu, říkali jsme si.

Z návštěvy u Anety a Damiana mi 
v  paměti utkvěl jejich stůl. Jejich 
domek obepínaly rušné ulice a byl 
právě čas, kdy komunikace ve měs-
tě dosahovala svého vrcholu, takže 
k  nám skrz pootevřená okna do-
léhaly všechny zvuky velkoměsta. 
Přesto jsme se u  jejich stolu cítili 
s  mým manželem jako v  lůně ti-
cha a klidu. V pohodové atmosféře 
jsme si několika málo slovy řekli 
něco málo o  sobě a  o  svých živo-
tech. Popíjeli jsme kávu, zajídali ji 
tvarožníkem upečeným speciálně 
pro nás, ač bylo jasné, že pobude-
me jen pár minut, a vůbec se nám 
nechtělo odjíždět. Ba co víc – ten 
stůl jsme si v  jistém smyslu vzali 
s  sebou. Ještě po  dvou hodinách 
zpáteční cesty v  nás zůstávalo to, 
co jsme u  něj prožili: setkání lidí, 
kteří k  sobě byli milí a projevovali 
si navzájem úctu a upřímný zájem.

Jsou to ty nejsladší chvíle na zemi. 
V nich se zjevuje sladkost Emanu-
ela, Boha s námi. On usedá ke sto-
lu s  těmi, kteří jsou připraveni dát 
druhým svůj čas, dobré slovo, jsou 
k  sobě pozorní. Všichni po  tom 
toužíme. Usedejme tedy společně 
ke  stolu a  zvěme také Boha, aby 
přebýval uprostřed nás. 
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S NEPOŠKVRNENOU  
PRI JASLIČKÁCH

Sv. Maximilián nás učí prežívať tajomstvo Vianoc po celý rok 
v solidarite s blížnymi.

text: Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.

Pre svoje riadky v  tomto čísle 
Immaculaty som si dovolil po-
žičať názov od sv. Maximiliána. 
Z  jeho článku, ktorý uverejnil 
v  Echu Niepokalanowa na Štedrý 
deň v roku 1938. Veľmi dobre to-
tiž vystihuje jeho pohľad na to, 
ako máme o  tajomstve Vianoc 
uvažovať tak, aby sme sa čo naj-
bližšie priblížili k  jeho podstate. 
K podstate vianočného tajomstva 
sa totiž najväčšmi priblížime, ak 
o ňom budeme uvažovať z pohľa-
du Bohorodičky. 

V  článku Maximilián píše: „O  čom 
si rozmýšľala, Nepoškvrnená, keď 
si kládla po prvý raz Božie Dieťa na 
seno? Keď si ho vinula do plienok, 
túlila si ho k srdcu a sýtila zo svo-
jich pŕs? Aké pocity zalievali tvoje 
srdce?

Dobre si vedela, kto je toto Dieťa, 
lebo proroci ho ohlasovali a  ty si 
ich lepšie chápala ako všetci farize-
ji a  zákonníci. Duch Svätý ti dával 
neporovnateľne viac svetla, ako 
všetkým iným dušiam dohroma-
dy. Okrem toho, koľko tajomstiev 
o  ňom zjavil iba tvojej nepoškvr-
nenej duši ten Boží Duch, ktorý žil 
a pôsobil  v tebe!

Už pri Zvestovaní ti Najsvätejšia 
Trojica jasne predstavila prostred-
níctvom anjela svoj plán vykúpenia 
a  čakala na tvoju odpoveď. Určite 
si si už vtedy uvedomovala, s  čím 
súhlasíš a  koho Matkou sa stávaš. 
A hľa, On teraz leží pred tebou v po-
dobe slabého nemluvňaťa. 

Aké pocity pokory, lásky a  vďač-
nosti museli vtedy napĺňať tvoje 
srdce... keď si hľadela na pokoru, 

lásku a  vďačnosť vteleného Boha 
voči tebe!

Naplň, prosím, aj moje srdce tvo-
jou pokorou, tvojou láskou a  tvo-
jou vďačnosťou.“ 1

VIANOČNÁ POKORA 
VEDIE K ČINORODEJ 
LÁSKE 
Skutočným plodom precítenia ta-
jomstva Vianoc je srdce naplnené 
pokorou, láskou a vďačnosťou, ktoré 
boli vlastné práve Božej Matke. Srdce 
naplnené pokorou pred veľkosťou 
Božej lásky, ktorá sa skláňa k človeku 
v jeho najväčšej slabosti. Srdce napl-
nené pokorou pred veľkosťou Boha, 
ktorý sa nerodí v kráľovskom paláci, 
ale rodí sa ako úbožiak v  chudob-
nej maštali. Práve táto pokora, ktorá 
zdobila Božiu Matku, robila srdce 
sv.  Maximiliána neuveriteľne citli-
vým na ľudskú núdzu. Pokora, ktorú 
čerpal pri jasličkách nášho Pána, ho 
robila napriek vlastnej chudobe 
veľmi solidárnym s ľudskou biedou. 
Tento rozmer jeho života je dodnes 
málo spomínaný, ale tvoril význam-
nú súčasť jeho apoštolátu. Z  apoš-
tolátu sv. Maximiliána je známa pre-
dovšetkým jeho tlačová dimenzia. 
Ním založený a vydávaný mesačník 
Rycerz Niepokalanej však nebol iba 
prostriedkom k evanjelizácii na poli 
médií, ale aj prostriedkom pôsobe-
nia v oblasti sociálnej a charitatívnej 
služby. Kládol si za cieľ vychovávať 
človeka podľa vzoru Nepoškvrne-
nej, aby sa stával lepším a citlivejším 
na všetky potreby svojich blížnych. 
V  Rycerzovi Niepokalanej i  v  neskôr 
založenom denníku Mały Dziennik  
Maximilián poukazoval na boľavé 
problémy vtedajšej doby a  často 
bil na poplach a  burcoval srdcia 

i  svedomia. V  mene Nepoškvrne-
nej  na ich  stránkach vyzýval k  čo 
najúčinnejšej pomoci núdznym, 
v  ktorých videl Krista položeného 
v  chudobných jasliach, pre ktorého 
nebolo miesta. Pranieroval márni-
vosť, plytvanie, vykorisťovanie a ne-
citlivosť sŕdc, bojoval za mravnosť vo 
verejnom i súkromnom živote, vyzý-
val ku kresťanskému usporiadaniu 
verejných záležitostí a  k  hospodár-
stvu, ktoré bude založené na spra-
vodlivosti, čestnosti a  láske. Takmer 
v  každom čísle Małeho Dziennika 
boli pertraktované sociálne problé-
my. Svedčia o  tom samotné názvy 
článkov, z ktorých si môžeme priblí-
žiť aspoň niektoré: Pohromou spo-
ločnosti je nedostatok robotníckych 
a  úradníckych bytov (19. 9. 1936), 
Otvorte svoje srdcia a prispejte svo-
jou obetou. Blíži sa zima – najhorší 
nepriateľ chudobných (26. 9. 1936), 
Robotník nie je lopta... Vykorisťova-
nie zamestnancov musí byť prísne 
trestané (3. 1. 1936), Zdrap života... 
V pivničných norách  žijú nezamest-
naní v  hlade a  chlade (5. 1. 1936), 
Návšteva na povale a  v  suteréne. 
Tisíce „divokých“ manželstiev a  ne-
manželských detí volá o  pomoc 
(14. 3. 1937), Bezzemkovia a  rodiny 
s  miniatúrnymi hospodárstvami by 
mali využívať akciu zimnej pomoci. 
Ťažké životné podmienky chudob-
ného vidieckeho obyvateľstva (19. 
11. 1936). 

O  tom, že v  prípade Rycerza Nie-
pokalanej či Małeho Dziennika ne-
šlo iba o  slovný boj so sociálnymi 
problémami a  nespravodlivosťou, 
ale o konkrétnu pomoc núdznym, 
svedčí aj skutočnosť, že filiálka 
Małeho Dziennika vo Varšave mala 
špeciálny dobročinný referát, 
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ktorý viedol br. Klaudiusz Grochoc-
ki. Okrem tlačovej kampane v den-
níku v  prospech chudobných tu 
každodenne prijímali najodkáza-
nejších, ktorým pomáhali peňaž-
nými príspevkami, jedlom alebo 
poskytnutím tzv. obedového 
bonu, za ktorý sa mohli najesť 
v  jedálni Kri-kri, ktorá spolupraco-
vala s  redakciou. Keď uchádzačov 
o  pomoc rapídne pribúdalo, Mały 
Dziennik začal užšie spolupracovať 
s  diecéznou Charitou. Denník tak-
tiež podporoval významnú inicia-
tívu otca Trzeciaka, farára farnosti 
sv. Antona, ktorý organizoval vy-
dávanie bezplatných obedov pre 
chudobnú vysokoškolskú mládež. 
Obedy platili firmy, ktoré si zadá-
vali inzerciu a  reklamu na strán-
kach  Małeho Dziennika. Každý rok 
organizovala redakcia vianočnú 
besiedku pre chudobné deti z Var-
šavy a  okolia. Pre ilustráciu toho, 
aké rozmery táto akcia mala, spo-
meniem, že v  roku 1938 pri takej-
to besiedke bratia rozdali, okrem 
iných darčekov a  sladkostí, okolo 
800 kg cukríkov. 

VYHNANÍ 
A NECHCENÍ NAŠLI 
SVOJU VIANOČNÚ 
„MAŠTAĽKU“ 
V NIEPOKALANOWE
Výnimočným prejavom solidarity 
sv. Maximiliána a  jeho rehoľných 

spolubratov s núdznymi a trpiacimi 
bola pomoc vysídlencom a vyhnan-
com z rozličných časti okupovaného 
Poľska, ktorí našli útočisko v niepo-
kalanowskom kláštore. Na sviatok 
Nepoškvrneného Počatia Panny 
Márie v roku 1939 bol sv.  Maximi-
lián spolu s  ostatnými rehoľnými 
spolubratmi, ktorých nacisti zatkli 

v Niepokalanowe krátko po vypuk-
nutí vojny, prepustený zo zadržiava-
cieho tábora v Ostrzeszowe. Iba nie-
koľko dní po návrate do nacistami 
zdevastovaného Niepokalanowa  
sem prišla dňa 12. decembra 1939 
skupina asi 1 500 Židov, vyhnancov 
zo západných oblastí Poľska, ktoré 
boli začlenené priamo do Tretej ríše. 
Sv.  Maximilián a  jeho rehoľní spo-
lubratia túto skupinu úbožiakov pri-
jali s otvorenou náručou a snažili sa 
im všemožne pomôcť. Po chvíľach, 
keď sa ich okrem majetku pokúsili 
nacisti olúpiť aj o ľudskú dôstojnosť, 
pocítili počas nadchádzajúcich Via-
noc lásku betlehemského Dieťatka 
prostredníctvom láskavého prijatia 

a pomoci rehoľných bratov. Je dob-
ré spomenúť, že obdobie prvých 
mesiacov po vypuknutí druhej sve-
tovej vojny bolo pre bratov v Niepo-
kalanowe obzvlášť  ťažké. Napriek 
tomu, že sami jedli čoraz menej, pre 
utečencov varili každý deň aspoň 
teplú polievku, ktorú často nema-
li ani samotní rehoľníci.  Delili sa 
s nimi o svoje oblečenie, zriekali sa 
dreva, aby im mohli darovať kúsok 
tepla. Br. Łukasz Kuźba, ktorý sa 
staral o skupinu Židov počas ich po-
bytu v niepokalanowskom kláštore, 
vo svojom svedectve spomína, ako 
ho v predvečer odchodu z Niepoka-
lanowa oslovila zástupkyňa Židov 
pani Zając so slovami: „Zajtra máme 
opustiť Niepokalanów. Bolo nám tu 
dobre, lebo obyvatelia kláštora nám 
preukázali mnoho láskavosti a dob-
ré srdce. Vždy sme cítili, že je s nami 
ktosi blízky. Boli sme tu, v Niepoka-
lanowe, zahŕňaní dobrotou...“2

Sv. Maximilián do hĺbky pochopil 
tajomstvo Vianoc v  pokore Nepo-
škvrnenej a v jej ochotnej pomáha-
júcej láske. Prosme Boha, aby sme 
toto tajomstvo chápali aj my a žili 
ho po celý nadchádzajúci rok. 

1 Por. Kolbe, Maksymilian M.: Z Niepokalaną u żłóbka. 
Echo Niepokalanowa, 24. 12. 1938, s. 1.

2 Kuźba, Łukasz: Písomné svedectvo (spomienky)  
z 1. 1. 1963, In: Archív Niepokalanowa.

Na konci roku 1939 boli v Niepokalanowskom kláštore ubytovaní mnohí vyhnanci zo západných oblastí Poľska.

Nepoškvrnená,  
naplň aj moje srdce  
tvojou pokorou, 
tvojou láskou 
a tvojou vďačnosťou.
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JSME POVOLÁNI OBJEVIT 
CHUŤ PRAVÉ RADOSTI 
Slovo papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, nám. sv. Petra, 11. 12. 2016  
| Česká sekce RV | Přeložil Milan Glaser

Drazí bratři a  sestry, dobrý den. 
Na  dnešek připadá třetí neděle ad-
ventní, charakterizovaná výzvou sva-
tého Pavla: „Radujte se stále v Pánu, 
opakuji: Radujte se. [...] Pán je blízko“ 
(Flp 4,4-5). Apoštol nás vybízí k  ra-
dosti, která není jen povrchní nebo 
emotivní a není to ani světská či kon-
zumní radost. Nikoli. Jde o autentič-
tější radost, jejíž chuť jsme povoláni 
objevit. Chuť pravé radosti. Radosti, 
která zasahuje nitro naší existence 
v očekávání Ježíše, který již přišel dát 
světu spásu, slíbeného Mesiáše, na-
rozeného v Betlémě z Panny Marie. 
Bohoslužba slova nám pro porozu-
mění a prožití této radosti poskytuje 
vhodný kontext. Izaiáš mluví o pouš-
ti, vyprahlé stepi (Iz 35,1); prorok se 
obrací ke skleslým rukám, ochablým 
kolenům, sklíčeným srdcím, slepým, 
hluchým a němým (vv. 3-6). Je to rá-
mec bezútěšnosti, neúprosný úděl 
bez Boha.

Konečně je však oznámena spá-
sa: „Vzmužte se, nebojte se! – říká 
prorok - [...] Hle, Bůh váš [...] přijde 
a spasí vás“ (srov. Iz 35,4). A vzápětí 

se všechno promění: poušť vykve-
te, útěcha a radost proniknou srdce 
(srov. vv. 5-6). Tato znamení zvěsto-
vaná Izaiášem vyjevující již přítom-
nou spásu se uskuteční v Ježíši. On 
sám to prohlašuje v odpovědi učed-
níkům, které poslal Jan Křtitel. Co 
říká Ježíš těmto poslům? „Slepí vidí, 
chromí chodí, malomocní jsou očiš-
ťováni, hluší slyší, mrtví vstávají“ (Mt 
11,5). To nejsou slova, nýbrž fakta, 
která dokazují, jak spása, kterou Je-
žíš přináší, uchvacuje celé lidské bytí 
a přetváří jej. Bůh vstoupil do dějin, 
aby nás osvobodil z otroctví hříchu; 
rozbil mezi námi svůj stan, aby sdílel 
náš život, zahojil naše rány, obvázal 
naše zranění a daroval nám nový ži-
vot. Radost je plodem tohoto spás-
ného zásahu Boží lásky.

Jsme povoláni nechat se strhnout 
k  jásotu a  radosti. Křesťan, kte-
rý není radostný, něco postrádá 
anebo to není křesťan. Radost srd-
ce, vnitřní radost nás nese vpřed 
a dodává nám odvahu. Pán přijde 
do našeho života jako osvoboditel, 
přijde nás vysvobodit z  každého 

vnitřního i  vnějšího otroctví. On 
nám ukazuje cestu věrnosti, tr-
pělivosti a  vytrvalosti, aby se při 
Jeho návratu naplnila naše radost. 
Vánoce jsou blízko, znamení jejich 
blízkosti jsou zjevná na našich uli-
cích a domech; také tady na tom-
to náměstí stojí jesličky a  vánoční 
strom. Tato vnější znamení nás 
vybízejí, abychom přijali Pána, kte-
rý bez ustání klepe na naše dveře, 
naše srdce, a  přibližuje se nám; 
vybízejí nás, abychom Pána rozpo-
znávali v  bratřích, kteří procházejí 
okolo nás, zejména v těch nejslab-
ších a potřebných.

Dnes jsme vybízeni se radovat 
z  nastávajícího příchodu našeho 
Vykupitele a  jsme povoláni sdílet 
tuto radost s  druhými, těšit a  do-
dávat naději chudým, nemocným, 
osamoceným a nešťastným lidem. 
Panna Maria, služebnice Páně, ať 
nám pomáhá naslouchat Božímu 
hlasu v modlitbě a sloužit Mu sou-
citně v  bratřích, abychom se při-
chystali na Vánoce a  připravili své 
srdce k přijetí Ježíše. 
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PROČ SKRÝVÁŠ SVOU TVÁŘ?
Návštěva Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti

„Proč skrýváš svou tvář?“ (Job 13,24). Na Joba do-
lehl strach, když viděl, že si Bůh zakryl obličej. V nás 
to však nemá budit strach, vidíme-li, že Ježíš Kristus 
skrývá svou velebnost v Nejsvětější svátosti, naopak 
spíše důvěru a lásku. Neboť jen proto, aby nám dodal 
důvěry a ukázal svou lásku, skrývá se na oltářích pod 
způsobou chleba.

Jak praví Novarin: „Bůh skrývá svůj obličej v Nejsvětěj-
ší svátosti, aby nám dal poznat svou lásku.“ A kdo by se 
také odvážil k němu s důvěrou přistoupit a vyjevit mu 
své city a přání, kdyby se tento Nebeský Král objevil 
na oltáři v lesku své slávy? Pane Ježíši, jak láskyplný 
vynález je tato Svátost, v níž se skrýváš pod způsobou 
chleba, abys byl na zemi milován a nalézán těmi, kdo 
po tobě touží! Právem tedy říká prorok, že by měli lidé 
po celém světě volat a rozhlašovat, aby všichni věděli, 
jak vynalézavá je Boží láska k nám: „Jeho velká díla ná-
rodům sdělte!“ (Iz 12,4).

Nejlaskavější Srdce Ježíšovo, ty zasluhuješ, aby ti ná-
ležela srdce všech lidí. Tvé Srdce je ustavičně plné nej-
čistších plamenů lásky. Ty, stravující ohni, celého mě 
spal a uděl mi nový život lásky a milosti! Spoj mě se 
sebou tak, ať se již od tebe neodloučím. Nejsvětější 
Srdce, otevřené, abys bylo útočištěm duší, přijmi mě! 

Nejsvětější Srdce, pukající bolestí na kříži pro hříchy 
světa, uděl mi pravou lítost nad hříchy!

Vím, Pane Ježíši, že v této velebné Svátosti máš ke 
mně stejnou lásku, jakou plálo tvé Srdce na Kalvárii, 
když jsi za mne na kříži umíral. Tvé Srdce projevuje ve-
likou touhu spojit se láskou se srdcem mým. Je tedy 
možné ještě odporovat tvé lásce a tvému přání?

Milovaný Ježíši, pro své zásluhy mě zraň, svaž a spoj 
úplně se svým Srdcem! S tvou milostí si dnes umiňuji, 
že ti budu činit všemožnou radost bez jakýchkoli ohle-
dů, náklonností a odporu. Odříkám se všech svých 
přání a pohodlí, jež by mi překážela úplně se ti líbit. 
Dej, Pane, aby se ode dneška všechny mé skutky, myš-
lenky a přání úplně srovnávaly s tvou vůlí! Lásko Boží, 
vypuď z mého srdce každou jinou lásku!

Maria, ty moje naděje, ty můžeš u Boha všechno, vy-
pros mi milost, abych byl až do smrti věrným služeb-
níkem čisté lásky Ježíšovy! Amen! Tak doufám, tak se 
staň zde i na věčnosti! 

Alfons Maria z Liguori. Návštěvy Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti a Neposkvrněné 
Panny Marie, Matky Boží. Bez uvedení vydavatele.
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JEŽÍŠ – TŘI KRÁLOVÉ – HERODES 
čili o podivuhodném Božím působení v dějinách
text: P. dr. Piotr Kot  | překlad Libor Rösner

Ihned po vyprávění o Ježíšově narození píše sv. Matouš ve svém evangeliu o tom, jak do Betléma přichá-
zeli ze všech stran různí lidé. U malého Ježíše se objevují pastýři, ale i mudrci. V Novém zákoně je o této 
události jediná zmínka. Zajímavá pro vyprávění je skutečnost, že se o důvody jejich cesty zajímá sám král 
Herodes. Kým byli tito záhadní muži? Odkud přišli? S jakou se vrátili do svých domovů? Samotný biblický 
text je stejně tajemný jako jména oněch „mudrců“. Proto se v prvotní církvi objevovaly různé teorie, jejichž 
prostřednictvím chtěli slavní církevní otcové tuto hádanku rozlousknout.

MUDRCI Z VÝCHODU 
A HVĚZDA
V  utváření tradice spjaté s  klaně-
ním se tří mudrců sehrálo význam-
nou roli dílo „Opus imperfectum in 
Matthaeum“,1 pocházející ze 4. až 
5. stol. po  Kristu. Autor (údajně sv. 
Jan Zlatoústý, † r. 407) v  něm razí 
teorii, že tito mágové byli mudrci 
původem z Persie. Podle něj pochá-
zeli z  národa sídlícího na  východ-
ním konci světa, jenž si z generace 
na  generaci předával proroctví 
o podivuhodné hvězdě, která bude 
zvěstovat výjimečnou dějinnou 
událost. Tento národ vybral ze své-
ho středu dvanáct mudrců, kteří 
na  hoře Mons Victorialis (Hora Ví-
tězství) dnem i nocí pozorovali ob-
lohu v  očekávání nějakého mimo-
řádného znamení. Jedné noci uzřeli 
hvězdu v podobě dítěte, nad nímž 
se vznášelo znamení kříže. Rozhodli 
se vydat se za ní a po dvou letech 
dorazili do Betléma. Tam našli Marii 

s Josefem a malého Ježíše. O mno-
ho let později zavítal do jejich země 
na základě příkazu shůry sv. Tomáš 
a udělil jim křest.

MUDRCI – MÁGOVÉ
Tato historka, jež je mylně připiso-
vána sv. Janu Zlatoústému, nemá 
sice z  historického hlediska žád-
nou cenu, ale snad v  sobě nějaké 
to zrnko pravdy přece jen skrývá. 
Podobně tomu je s  dalšími inter-
pretacemi. Origenes († r. 253/254), 
nesporná autorita mezi badateli 
Písma, napsal, že mágové (takto je 
tituluje sv. Matouš – z řeckého ma-
goi) byli ctiteli démonů, kteří však 
s  Ježíšovým příchodem na  svět 
zcela ztratili svou moc. A  tito má-
gové, znalí proroctví o  tom, že se 
má ve vesmíru objevit síla mocněj-
ší než démoni, vyrazili do Betléma, 
hnaní jak obyčejnou lidskou zvě-
davostí, tak touhou po nabytí této 
moci.2

TŘI KRÁLOVÉ?
Při procházení barvitých staro-
věkých komentářů ohledně „mu-
drců z  východu“ vytane na  mysli 
otázka vzniku tradice „tří králů“. 
Událost zaznamenaná evangelis-
tou Matoušem poutala pozornost 
učenců tak, že již v  prvních sta-
letích byla dávána do  souvislosti 
s  dalšími biblickými texty, přede-
vším se 72. žalmem, v němž jeho 
autor píše o  holdu skládaném 
králi – Mesiáši: „Králové Taršíše 
a  ostrovů přinesou dary, budou 
odvádět daň králové Šeby a Seby. 
Všichni králové se mu budou kla-
nět, všechny národy mu budou 
sloužit“ (Ž 72, 10–11).

V 6. stol. pak sv. Cesarius z Arles po-
dotkl, že „tito králové z  žalmu byli 
nazváni (sv. Matoušem) ,mágy‘.“3 
Toto přesvědčení se časem v křes-
ťanském světě ustálilo.

Klanění tří králů. Mozaika v Bazilice sv. Apolináře, Ravenna, Itálie.
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Současně probíhala i  debata 
ohledně jejich počtu. Ne všichni 
byli toho názoru, že do  Betléma 
doputovala trojice zástupců z  vý-
chodu. Tento názor zastával Ori-
genes, jenž vycházel z počtu darů 
vyjmenovaných evangelistou Ma-
toušem. Leč již sv. Augustin tvrdil, 
že do  Betléma nepřišli tři mudrci, 
ale že jich bylo dvanáct – po třech 
z každé světové strany. Všeobecně 
známá tradice o „třech králích“ se 
plně vykrystalizovala až ve středo-
věku. V 6. stol. jim už byla připsána 
konkrétní jména – Kašpar, Melichar 
a  Baltazar, což dokládá mozaika 
v  ravennské bazilice sv. Apolináře 
a řecký spis ze stejné doby nazvaný 
„Excerpta Latina Barbari“.4

BŮH JE PÁNEM DĚJIN
Sv. Matouš klade do souvislosti kla-
nění mudrců, vyvraždění betlém-
ských dětí a útěk sv. Josefa s Pan-
nou Marií a  malým Ježíšem před 
Herodovým hněvem do  Egypta. 
Proč vůbec anděl přikázal Josefovi 

absolvovat tak strastiplnou a  ne-
bezpečnou anabázi přes Judskou 
poušť až někam do  Egypta? Proč 
byl za  azyl vybrán právě Egypt? 
Proč ne nějaké skryté místo někde 
v Judské poušti?

Když čteme o  tomto útěku Svaté 
Rodiny, musíme před sebou vidět 
židy, jimž evangelista radostnou 
zvěst hlásal. Pro Izraelity mělo totiž 
egyptské otroctví, následné vysvo-
bození se z něj a uzavření smlouvy 
na Sinaji zcela zásadní význam. Pro 
vyvolený národ bylo osvobození 
z Egypta symbolem spásy, chápané 
jako vyjití z temnoty, kde na Izraeli-
ty stále číhalo zlo a smrt, do světla 
nového života. Bůh, vedený velkou 
láskou, vysvobodil Izrael – své „dítě“ 
z  propasti záhuby, uzavřel s  ním 
smlouvu a uvedl do země oplývají-
cí mlékem a medem (Ex 3,8).

V  evangelijním popisu útěku 
Svaté Rodiny do  Egypta (Mt 2,13-
15) a  jejího pozdějšího návratu 

do  Nazaretu (Mt 2,19-23) lze najít 
odkaz na starodávnou hebrejskou 
tradici hovořící o  tom, že Bůh ni-
kdy neponechá bez pomoci ty, 
kteří do  něho vkládají naději. On 
je láskyplným Bohem a  jako před 
věky zachránil před faraonovým 
vojskem vyvolený národ a později 
před meči Herodových pochopů 
svého Syna Ježíše Krista, tak také 
touží neustále prokazovat svou 
starostlivou lásku všem nám, kteří 
jsme díky křtu „syny v Synu“, „vyvo-
lenými Otcovými dětmi“ a novým 
lidem Božím. 

1 Monneret de Villard, U. Le leggende orientali sui magi 
evangelici. In: Studi e Testi 163. Città del Vaticano: 1952.

2 Origenes. Przeciw Celsusowi. Warszawa: 1986, s. 77–78.
3 Cesarius Arelatensis. Sermo CXXXIX (PL 39) kol. 2018.
4  Hoeveler J. J. Die Excerpta Latini Barbari. Bonn: 

1895, s. 193–214.

Je opravdu Kristus
Pánem mého života?
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DOMOV PŘESAHUJÍCÍ 
KLÁŠTERNÍ ZDI

Rozhovor se sestrou Kamilou Svobodovou 
z Konventu sester alžbětinek v Jablunkově

Zeptala se: Jitka Navrátilová, Ph.D.

Sestřičko Kamilo, mohla byste 
nám představit váš řád? 

Jsme Řád svaté Alžběty (OSE), Kon-
vent sester alžbětinek v Jablunko-
vě. V České republice jsou celkem 
tři Konventy sester alžbětinek. 
V  Praze, Brně a  zde v  Jablunkově. 
Náš řád založila v  r. 1626 sestra 
Apolonie Radermecher vedena 
příkladem života a  působením 
sv. Alžběty Uherské. Žijeme své 
zasvěcení Pánu podle třetího 

regulovaného řádu sv. Františka 
z  Assisi a  podle vlastních Konsti-
tucí řádu, které si tvoří sestry da-
ného kláštera samy a jež podléhají 
schválení v  Římě. Každý z  těchto 
konventů je právně samostatný. 
Tzn., že má svou matku předsta-
venou, která je zároveň i generální 
představenou. V  konventu se pak 
odehrává všechno: vstup do  kláš-
tera, postulát, noviciát, juniorát, 
věčné sliby. Zde pracujeme a  zde 
nakonec i zemřeme.

Takže zde máte „stabilitas loci“? 

Ano. Když se kandidátky rozhod-
nou, že zde chtějí vstoupit do kláš-
tera a  složit sliby, tak je skládají 
s vědomím, že zde na tomto místě 
zůstanou navždy.

Mohla byste nám říct o patronce 
řádu, jeho zakladatelce a  také 
o vzniku zdejšího konventu?

Svatá Alžběta Uherská, nazývaná 
také Durynská, je patronkou na-
šeho řádu. Po vzoru sv. Alžběty se 
pak o  4 století později Apolonie 
Radermecher z  Cách zcela zasvě-
tila Bohu a  skutkům křesťanské-
ho milosrdenství a  na  smrtelné 
posteli z  poslušnosti svému zpo-
vědníkovi založila řád sv. Alžběty. 
Náš konvent v Jablunkově založila 
až v  roce 1851 matka Bonaventu-
ra Sobotková, která byla vyslána 
z kláštera v Polském Těšíně. Sestry 
alžbětinky pozval do  Jablunkova 
místní farář Vavřinec Piontek, aby 
zde pomáhaly místním lidem.

S čím měly alžbětinky pomoci?

Zdejší kraj byl chudobný. Pan farář 
viděl, že je zde mnoho děvčat z neú-
plných rodin. Ta děvčata se potřebo-
vala naučit hospodařit, vařit, starat 
se o domácnost. Matka Bonaventura 
byla pozvána jednak pro tato děvča-
ta a jednak a hlavně také proto, aby 
zde založila nemocnici, kde by se 
starala o  nemocné, trpící, potřebné 
a chudé, kterým se zde nedostávalo 
potřebné péče a  pomoci. Setra Bo-
naventura spolu se dvěma čekatel-
kami začala přijímat nemocné v ma-
lém domku, který se stal základem 
pro náš budoucí konvent. 

Zde se dostáváme k  charisma-
tu vaší patronky svaté Alžběty, 
která se odevzdala Pánu skrze 
službu chudým a  potřebným. 
Čím vás postava svaté Alžběty 
oslovuje a  nakolik její charis-
ma ovlivnilo vaše rozhodnutí 
zasvětit svůj život Bohu v Řádu 
alžbětinek?
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Postava svaté Alžběty mě přímo fas-
cinuje, protože ona svatě žila vlastně 
tři stavy – stav panenský, manželský 
i  vdovský. Je pro mne obrovským 
vzorem v  radikálním následování 
Krista. Přestože se jako vdova se třemi 
dětmi mohla věnovat rodině, mohla 
se znovu vdát a zůstat na hradě Wart-
burku v bohatství a přepychu, ona se 
toho všeho vzdává a jde sloužit Kris-
tu chudobnému, ubohému, žijícímu 
dole v podhradí. V této službě nako-
nec ve  velmi mladém věku dvaceti 
čtyř let umírá. Alžběta toho během 
těch málo let stihla strašně moc. Je to 
velmi oslovující příběh.

Co vás prvně oslovilo: Alžbětin 
příběh, či svědectví života zdej-
ších alžbětinek?

Mě možná oslovila nejdřív moje 
maminka. Ona je Eliška, takže sva-
tá Alžběta je její křestní  patronka. 
Stejně jako ona, i  moje mamin-
ka má otevřené srdce pro druhé. 
Vždycky pomáhala a  starala se 
o potřebné v okolí a myslím, že ten-
to její příklad jsem po ní podědila. 
Ve vzpomínkách se mi vždy vybaví 
vánoční stůl. Přestože jsme byli po-
četnější rodina – čtyři děti, rodiče 
a babička – o Štědrém večeru jsme 
přijali ještě jednu nebo i dvě opuš-
těné babičky z okolí. A během roku 
jsme jim také i s rodiči pomáhali. 

Už od  raného dětství jsem chtě-
la být zdravotní sestřičkou v  ne-

mocnici. Později jsem vystudovala 
zdravotní školu, pracovala v  ne-
mocnici, ale když jsem se rozhodla 
vstoupit do kláštera v Jablunkově, 
tak jsem se vlastně v  řádech moc 
neorientovala a nevěděla jsem, že 
charismatem alžbětinek je sloužit 
nemocným, potřebným. 

Kdy vás začal oslovovat život 
sv. Alžběty?  

Nejvíce mne uchvátil v  době, kdy 
jsem už jako sestra po věčných sli-
bech začala psát scénář k divadelní 
hře o  svaté Alžbětě. Tehdy jsem 
se doslova do  jejího životopisu 
zakousla a nemohla se od něj od-
trhnout.

Příklad rodičů vás otevřel charis-
matu sv. Alžběty. Jak k vám pro-
mlouvá tato světice dnes? 

Nejvíce mne oslovilo to období Alž-
bětina života, když čekala třetí dítě. 
Její manžel Ludvík šel do svaté války. 
Záhy však přichází zpráva, že zemřel. 
Alžběta prožívala hlubokou vnitřní 
krizi. Možná bychom to dnes nazva-
li depresí či úzkostí. Nevěděla, co si 
má počít bez manžela v jeho rodině, 
kde všichni byli proti ní. Uzavřela se 
do  sebe a  jen se modlila. Nevědě-
la, jakým způsobem se má dále její 
život ubírat. Věděla však, že musí 
učinit nějaké rozhodnutí. V  té době 
připutovali do  nedalekého okolí 
bratři františkáni a tehdy z jejich úst 

slyšela o dokonalé radosti. Tato slova 
se jí natolik dotkla, že mizí její úzkosti 
a beznaděj. Řekla si: „Ano, já se vydá-
vám Kristu. Cele a  úplně. Opouštím 
tady ten palác, opouštím všechno...“ 
Tehdy se Alžběta zasvětila Kristu 
a v úplné chudobě žila a sloužila ne-
mocný, trpícím a ubohým. 

Co pro vás znamená dokonalá 
radost?

To je asi ta chvíle, kdy je člověk 
na  dně a  kdy se zdá, že se mu 
všechno sesypalo. Přesto se však 
vzmůže k  tomu, aby chválil Pána 
a děkoval mu za všechno.

Zmínila jste, že osobnost sv. Alž-
běty vás fascinuje. Jak může 
světice ze třináctého století pro-
mlouvat a oslovit člověka dvacá-
tého prvního století?

Myslím si, že je to tím, že žila blízký 
vztah s Kristem, s Bohem – a ten je 
možné žít v každém století, v kaž-
dé době. Ona s ním byla tak spjatá, 
že všechno řešila s ním – i to, jestli 
se má vdát, jak má žít v manželství, 
jak má žít jako vdova. Oslovuje 
odevzdaností, neustálým hledá-
ním Boží vůle a  příkladem, že lze 
všechno dělat s ním. 

Přináší i  vám velkou radost, že 
všechno děláte s ním?

Jedině tak lze žít zasvěcený život.  
Kdybych jej chtěla žít sama, jakože 
se mi to také stává, tehdy by ztratil 
svou opravdovost. Ano, mám tako-
vé chvíle, kdy si uvědomím: „Zase 
spoléhám sama na sebe, zase jsem 
od  něj daleko...“ Tehdy se rychle 
vracím na Jeho srdce, jako marno-
tratný syn a všecko mu to odevzdá-
vám. 

Co vám přináší život v odevzdá-
ní se Kristu? 

Odevzdanost mi přináší klid, po-
koj, vnitřní radost, čisté svědo-
mí a  jistotu, že skrze poslušnost 
a sliby neplním svoji vůli, ale jeho 
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Sestra Kamila Svobodová, s níž byl veden rozhovor.
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vůli. Zároveň mi přináší naději 
do  budoucna, která pramení se 
složených slibů. Tehdy při obřadu 
kněz odpovídá: „Dodržíš-li, co jsi 
slibovala, tak já ti slibuji, že obdržíš 
korunu věčné slávy v  nebi.“ Takže 
již nyní se těším na věčnou radost 
s mým Nebeským snoubencem.

Život v  odevzdanosti Kristu má 
vliv nejenom na vás, ale i na dru-
hé. Máte zkušenosti s  tím, že 
za  vámi přicházejí lidé, kteří 
chtějí také nasát něco z  vašeho 
vztahu s Kristem? 

Vnímáme, že k nám přicházejí lidé 
třeba si jen odpočinout, načerpat 
ticho a využít příhodné podmínky 
pro osobní modlitbu v kapli. Přijíž-
dějí na víkend nebo přes prázdni-
ny. Také se stává, že i když k nám 
přijdou třeba jen na  pár hodin 
během dne, odcházejí povzbu-
zení. Říkají, že zde zažívají něco 
nevšedního. Jako by byli vytaženi 
ze světa zmatku a chaosu a zde za-
koušejí nepopsatelný pokoj a ob-
čerstvení.

Sv. Alžběta se plně vydala Kristu 
ve  službě těm nejpotřebnějším. 
Zajímalo by mne, jakým způso-
bem sestry alžbětinky z  jablun-
kovského konventu pomáhají 
lidem dnes?  

Po Sametové revoluci jsme se rozhod-
ly, že budeme provozovat Domov sv. 
Alžběty pro seniory. Nabízíme péči 
těm, kteří už nemohou bydlet doma 
sami, kteří jsou bezmocní a potřebují 
pomoc druhé osoby. 

Domov pro seniory v  Jablunko-
vě, který provozuje váš konvent, 
má velmi dobré jméno. Čím si 
myslíte, že to je?

Zakladatelka řádu, matka Apolonie 
Radermecher měla výslovné přání, 
aby sestřičky sloužily nemocným, 
potřebným, ale ve svém domě. Tak-
že, i když to je domov pro seniory, je 
to náš dům, náš domov, kam jsme 
je přijaly. A myslím si, že to je pod-
stata. U nás to není tak, že bychom 
si šly do domova pro seniory pou-
ze odpracovat nějaké hodiny a pak 
se vrátily domů, do  kláštera. My je 
máme neustále u sebe doma. Neu-
stále se mezi nimi pohybujeme. 

To znamená, že si s nimi buduje-
te rodinné vztahy?

Myslím si, že se to tak dá říci. Přes-
tože máme mezi personálem i  ci-
vilní zaměstnance, považujeme je 
všechny za své blízké. Náš domov 
není jenom ten klášter, klauzura, 
kde žijeme, ale celý areál, domov 
pro seniory, kostel, zahrada i  hos-
podářství.

V  čem je pro vás svatá Alžběta 
vzorem ve vaší každodenní práci?

Sv. Alžběta, když chodila k nemoc-
ným, potřebným a  sloužila jim, ur-
čitě se snažila vcítit do jejich potřeb, 
do toho, co je pro ně dobré a pro-
spěšné. I  já se ptám se, co mohu 
vykonat pro druhého, jak mu mohu 
sloužit a jak být pro něj i zprostřed-
kovatelkou Boží milosti. Vlastně ka-
ždý pokřtěný, když jde ke druhému, 

přináší mu Krista v sobě. Snažím se 
proto, aby moje služba byla vyzařo-
váním Boží dobroty, Božího milo-
srdenství.  Druhý aspekt služby sv. 
Alžběty je její neúnavná obětavost 
a pokora. V tom je mi naše patronka 
nedostižitelným vzorem.

A co nové kandidátky? Jsou také 
osloveny touhou vidět v nemoc-
ných Krista a přinášet ho potřeb-
ným? 

To by byla spíše otázka na  ně... 
Obecně si však myslím, že ano. 
Služba v  církvi, služba bližnímu, 
služba Ježíši Kristu v těch bližních – 
to je to, co nás motivuje, abychom 
se zasvětily Bohu a  dělaly práci, 
kterou děláme. Myslím si, že to 
máme společné.

K takto pojímané službě musí člo-
věk zřejmě dorůstat postupně...

Určitě ano. Když přijde mladý člo-
věk, tak je plný entuziasmu, ra-
dosti a svých představ. Pak se však 
setkává s  realitou a  zjistí, že je to 
mnohdy boj, že každý den se musí 
nanovo rozhodovat a nanovo volit 
tu cestu, kterou si již jednou zvolil.

Co bylo pro vás na této cestě do-
zrávání těžké a jakou zkušenost 
jste si z toho odnesla? 

Těžkých chvil bylo hodně, ale když 
jsem je s  Boží pomocí překonala, 
cítila jsem, že jsem to nebyla já, 
kdo vytrval, ale že mě nesl Bůh, že 
to on byl se mnou trpělivý a že to 
všechno bylo dobré. 

Za doby komunismu sestry musely opustit nemocničku  
a musely pracovat u býků a krav.Práce v klášterní zahradě.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

se
st

er
 a

lž
bě

tin
ek

 

Fo
to

: P
. N

av
rá

til
, a

rc
hi

v 
se

st
er

 a
lž

bě
tin

ek
 



19

6|2016|č. 148

Těžké časy pro sestry musely na-
stat i  v  době komunismu. Byly 
sestry internovány, nebo zde 
mohly zůstat?

Sestry zde sice mohly zůstat, ale 
bylo jim odňato působení u  ne-
mocných. Do roku 1960 pracovaly 
ještě u nemocných, ale pak jim bylo 
řečeno, že druhý den už nemusejí 
jít do práce, že už nejsou potřebné. 
Byly nahrazeny civilním personá-
lem. Tak sestry zůstaly na chviličku 
bez práce. Byla jim zabrána část 
klauzury. Mohly zde zůstat jenom 
kvůli tomu, že jim předseda JZD 
nabídl možnost práce u býků.

U býků...?

Ano. Byli to býci na  výkrm. Sest-
řičky říkaly, že to byla velice těžká 
a velmi nebezpečná práce. Postup-
ně však došlo k výměně, že mohly 
pracovat u telat a krav.

Pán Bůh nás někdy staví do hod-
ně těžkých situací, aby nás tříbil. 
Jak sestřičky tuto těžkou zkuše-
nost zúročily?

Určitě se zdokonalily v pokoře a po-
slušnosti. Muselo je to stát hodně 
sebezapření, tělesné námahy a úsilí 
zůstat věrné Bohu i  svému charis-
matu. Úsilí neochabovat, ale stále 
důvěřovat v  Boží prozřetelnost, že 
to tak nebude pořád, že se jednou 
situace změní a  ony budou moci 
opět plnit své hlavní poslání.

Tím si sestřičky určitě získaly 
úctu a prestiž u lidí.

Myslím si, že sestřičky měly dobré 
jméno již dlouho předtím. Napří-
klad za  války měly být vyvezeny 
do  koncentračního tábora a  celý 
klášter měl být zlikvidován. K  de-
portaci do  Osvětimi ale nedošlo 
díky tomu, že major Rückmann, jenž 
byl tehdejším německým správcem 
nemocnice, si sestry vyžádal, aby 
pečovaly o  pacienty s  nejtěžšími 
případy plicní tuberkulózy.

Tady přicházeli sestřičkám nemoc-
ní doslova a  do  písmene umírat. 
Lidé z  Jablunkova na  to vzpomí-
nají. Sama jsem slyšela, jak někteří 
svědčili o tom, že se zde léčili, nebo 
zde měli své příbuzné, kteří se zde 
buď uzdravili, nebo zde zemřeli.

Oslovuje služba alžbětinek další 
mladé ženy ke vstupu do kláštera? 
A máte dost nových kandidátek? 

Bohu díky, nemůžeme si na  ne-
dostatek sester stěžovat. V historii 
jablunkovského konventu ještě ni-
kdy tolik sester pohromadě nežilo. 
Jejich počet se pohyboval kolem 
osmnácti, dvaceti. Počet dvacet 
čtyři  byla horní hranice. Nyní nás 
zde žije třicet. 

Váš konvent také odebírá náš 
mariánský časopis Immaculata. 
Jaké místo má Matka Boží v živo-
tě vašeho společenství? 

Všechny františkánské rodiny veli-
ce ctí Neposkvrněnou Pannu Marii. 
Je to náš vzor v následování. Matka 
Boží je ta, která se vydala Bohu zce-
la a dokonale. Snažíme se následo-
vat její odevzdanost do  Boží vůle. 
Já osobně mám Pannu Marii veli-
ce ráda, a hlavně cítím, že ona má 
ráda mě. Několikrát mě uchránila 
od nebezpečí a pádů. Od křtu no-
sím jméno Marie. Takže bych řekla: 
Milujeme ji. Milujeme, protože je 
hodna té lásky.

Co byste vzkázala našim čtená-
řům a  rytířům Neposkvrněné 
Panny Marie? 

Aby nepolevovali v  boji o  šíření 
úcty k ní, aby ji milovali a přivádě-
li druhé lidi k poznání lásky Ježíše 
Krista. Dále jim přeji a  v  modlit-
bách vyprošuji, aby měli neutucha-
jící touhu šířit Boží království – to 
dobré poselství, že jsme milované 
děti Boží a  že Bohu na  nás velice 
záleží a že Matka Boží je tu pro nás, 
aby nám zprostředkovala spásu.

Za redakci moc děkujeme za roz-
hovor. Přejeme všem sestřičkám 
zdejšího konventu, aby naplno 
rozdávaly z  charismatu, který 
je jim vlastní, a  aby každý, kdo 
sem přichází, se mohl skrze vás 
setkat s živým Kristem. 

Péče sester o seniory.Sestry alžbětinky na setkání mládeže v Krakově v létě 2016.
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USMÍVAT SE JE ZAKÁZÁNO
Francie zakazuje film, jenž se zastává dětí s Downovým syndromem.
text: PhDr. Radomír Malý

Neomarxistická a liberální Francie, honosící se svobodou, demokracií a lidskými právy, ukázala opět svoji 
pravou tvář. Zakazuje dokumentární film jen proto, že v něm chybí doporučení k potratu. Nadace Jéroma 
Lejeuna, proslulého francouzského lékaře, člena Akademie věd, obránce nenarozeného života a osobního 
přítele papeže sv. Jana Pavla II., natočila r. 2014 u příležitosti oslav Světového dne Downova syndromu do-
kumentární spot „Dear Future Mom“ (Milá nastávající maminko), v němž ukazuje děti takto postižené jako 
rozesmáté a šťastné spolu se svými stejně rozesmátými a šťastnými matkami. 

NENABÍZÍ 
ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ
Autoři filmu chtějí sdělit veřejnosti, 
že děti s  Downovým syndromem 
mají své životní radosti i trampoty 
tak jako kdokoliv jiný, neboť jsou 
plnohodnotnými lidmi a  nutno 
s  nimi podle toho zacházet.  Od-
tud logicky plyne, že potrat není 
u  těhotných žen, jimž byl dia-
gnostikován plod s  Downovým 
syndromem, žádným nezbytným 
řešením, jak tvrdí propotratové 
organizace a  politikové, kteří je 
podporují. Filmový spot měl velký 
úspěch, zhlédlo ho již prostřednic-
tvím televize nebo kina 7,5 milionu 
diváků.

Jenže feministická a  propotrato-
vá sdružení podala na film stížnost 
k  francouzské Audiovizuální radě 
s tím, že nenabízí možnost potratu, 
naopak  od  něj odrazuje a  tím prý 
manipulativně ovlivňuje těhotné 
ženy, jimž bylo diagnostikováno 

dítě s  Downovým syndromem. 
Rada uznala jejich námitky a  film 
zakázala promítat. Nadace Lejeu-
na se odvolala ke  Státní radě, což 
je francouzská obdoba Nejvyššího 
správního soudu. Ta se postavila 
s  konečnou platností za  rozhod-
nutí Audiovizuální rady. Film prý 
svou jednostranností se dopouští 
„manipulace“  se svědomím žen 
nosících pod srdcem takto postiže-
né dítě, neboť jim nepředkládá al-
ternativní řešení, tj. potrat. Správní 
rada ve svém rozhodnutí na adresu 
filmu také  doslova píše: „S  velkou 
pravděpodobností jitří svědomí 
v  ženách, které z  vlastní vůle uči-
nily jisté kroky.“ Jinými slovy tedy: 
Ženy, které  se nechaly zlákat pro-
interrupční propagandou a  zabily 
umělým potratem své postižené 
dítě, by mohly trpět výčitkami svě-
domí – a to je ve „svobodné“ spo-
lečnosti, kde každý má „právo“ se 
„svobodně“ rozhodnout bez ohle-
du na morální kritéria, nežádoucí.

Jean Marie Le Méné, prezident Le-
jeunovy nadace, vyslovil údiv nad 
tímto rozhodnutím Státní rady 
a  zdůvodněním verdiktu. Prohlá-
sil:  „Ženy, které porodí nemocné 
dítě, svého rozhodnutí nelitují. Prá-
vě naopak. Ženy, které se rozhod-
nou opačně, později trpí pocity 
viny. Rozhodnutí Státní rady nutí 
lidi s Downovým syndromem, aby 
jejich právo na  svobodu projevu 
ustoupilo právu na potrat.“ Nadace 
Jéroma Lejeuna se obává rozšiřo-
vání eugenické ideologie ve  spo-
lečnosti. Již dnes je 96 procent dětí 
s Downovým syndromem usmrce-
no před narozením.

DEMOKRACIE,  
NEBO NOVÁ TOTALITA?
Cenzura uvedeného dokumen-
tu vyvolává ovšem otazníky  nad 
celou  francouzskou demokracií 
a  jejím fungováním. V  zemi, kde 
je naprosto legální oslava zlo-
činného teroru Velké revoluce 
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let 1789-1794, k  níž patří zvláště 
genocida katolíků ve  Vendée gi-
lotinou, utopením v  řece  a  pro-
bodáváním tělíček novorozenců 
bajonety, se na  druhé straně za-
kazuje  obrana života a  apel pro 
jeho volbu místo smrti. Je toto 
volnost, rovnost, bratrství? Jsou 
toto lidská práva? Těmito hesly 
Velké revoluce, jež jsou zakódo-
vány v  ústavě,  se Francie chlubí 
jako dokladem svého „humanis-
mu“. Jenže autentický humanis-
mus byl vždycky – jak mnohokrát 
zdůrazňoval sv. Jan Pavel II. – no-
sitelem „kultury života“. Inkrimino-
vané rozhodnutí Státní rady však 
ukazuje, že současný francouzský 
pseudohumanismus ve  spojení 
s  pseudodemokracií je naopak 
nositelem „kultury smrti“ – a tudíž 
nikdy nemůže být pravým huma-
nismem, tj. službou člověku.

Každoročně je v  zemi galského 
kohouta zabito v  mateřském lůně 
více než 200 tisíc dětí, mezi nimiž 
je mnoho postižených Downovým 
syndromem. Potratový průmysl 
přináší do  státní pokladny obrov-
ské peníze. Proto jeho „podnikání“ 
nesmí být nikým a  ničím  narušo-
váno, ministerstvo pro rodinu tedy 
navrhuje zablokovat všechny pro-
tipotratové servery jako „extremi-
stické“ (srov. Zprávy Immaculata 
2016/5, s. 29), učitelé státních 
škol, kteří se vyslovují nahlas proti 
potratům, jsou propouštěni ze za-
městnání, zatímco imámům v me-
šitách, vyzývajícím ke „svaté válce“ 
proti „nevěřícím psům“, se nesmí 
zkřivit ani vlas na hlavě, to by zna-
menalo „ohrožení svobody proje-
vu“, jedné z hlavních vymožeností 
demokracie.

Jenže je toto opravdu demo-
kracie? Tento pojem bez ohledu 
na jeho přesný překlad (lidovláda) 
je spojován v  myslích lidí s  pozi-
tivními a  ušlechtilými hodnotami, 
mezi něž patří na  prvém místě 
právo na  život. Tady se ale jedná 
o „právo“ na úplný opak – a to ne-
jenom o  „právo“ na  smrt, nýbrž 

ještě hůř: o „právo“ zabíjet druhé. 
Jenže toto „právo“ nevzniklo v de-
mokratických, nýbrž v krvavých to-
talitárních politických systémech: 
Potraty uzákonil poprvé r. 1920 
Sovětský svaz za  Leninovy  zločin-
né diktatury, hitlerovské Německo 
potom legalizovalo vraždy lidí s tě-
lesným nebo duševním postižením 
včetně nenarozených dětí. „Demo-
kratická“ Francie tak kráčí ve  šlé-
pějích obou nejkrvavějších totalit 
20. století.

A neběží jenom o ni. V jiných vyspě-
lých zemích Západu není situace 
lepší. Immaculata několikrát psala 
o kanadských katolických protipo-
tratových aktivistkách  Mary Wag-
nerové a  Lindě Gibbonsové, které 
strávily  úhrnem již více než  15 let 
ve  vězení, protože pozvedly svůj 
hlas na obranu nenarozených dětí 
před potratovými klinikami, čímž 
ohrozily jejich „posvátné právo“ 
podnikání a zisku. V Německu jsou 
rodiče posíláni do vězení, když od-
mítnou posílat své děti  do  hodin 
tzv. sexuální výchovy na  školách, 
v rámci níž jsou nabádány k ne-
zodpovědnému a promiskuitnímu 
chování. Ve  Velké Británii se octl 
před soudem pekař, jenž odmítl 
upéci svatební dort homosexuální-
mu páru s  verši oslavujícími jejich 
formu soužití, v  USA byla propuš-
těna z  práce úřednice na  radnici 
odmítající oddat homosexuální 
pár... a mohli bychom ještě dlouho 
pokračovat, toto jsou jen nepatrné 
momentky ze stovek podobných 
případů.

KULTURA ŽIVOTA 
PŘESTO ZVÍTĚZÍ NAD 
KULTUROU SMRTI
Potraty jsou ale bezesporu nejhor-
ší formou tohoto morálního úpad-
ku současného demokratického 
Západu, neboť se jedná o  vraždy 
nevinných lidských bytostí. Kultura 
smrti ve svém postupném procesu 
ovládání politické scény postoupi-
la až tak daleko, že je čím dál častěji 
a rafinovaněji stíhána jako „politic-
ky nekorektní“ každá aktivita proti 

usmrcování bezbranných, ba do-
konce každý sebenevinnější pro-
testní hlas.

Jenže na  závěr  přece jen aspoň 
trochu optimismu: Kultura smrti 
nemá šanci zvítězit nad kulturou 
života. Rok Božího milosrdenství, 
který jsme nedávno ukončili, nám 
ukazuje úžasné sepětí kultury živo-
ta s Boží láskou a odpuštěním. I  ti 
naši bratři a  sestry, kteří podlehli 
kultuře smrti, ženy, jež podstoupily 
potrat, zdravotníci, kteří ho vyko-
nali apod., mohou najít v nekoneč-
ně milosrdném Ježíšově Srdci od-
puštění, když budou litovat svého 
činu, přijmou svátostné rozhřešení, 
změní své jednání a rozhodnou se 
ve hříchu dále nepokračovat. Tomu 
měl napomoci i výše uvedený film 
zakázaný francouzskou cenzurou. 
V něm vůbec nešlo o to, aby ženy, 
jež podstoupily potrat, byly streso-
vány, nýbrž aby se vzpamatovaly 
a  vydaly se cestou života, nikoli 
smrti.  Obrovský zájem, který vy-
volal, je velkou nadějí pro budouc-
nost. Čím dál více lidí je unaveno 
a  frustrováno pahodnotami kul-
tury smrti a touží po autentických 
hodnotách kultury života, proto 
osvěta v  tomto duchu ve  spojení 
s  modlitbou a  pomocí ženám na-
cházejícím se v těžké životní situaci 
má svůj smysl a zcela určitě se ne-
stane semenem spadlým do  neú-
rodné půdy. 

Zpracováno podle: 
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nepatří [online].[Cit. 26. 11. 2016]. (http://hnutiprozivot.
cz/zpravy/).
Katholisches. Frankreich verbietet Film über glückliche 
Menschen mit Down-Syndrom – weil Hinweis auf 
Abtreibung fehlt[online]. [Cit. 23. 11. 2016]. (http://
www.katholisches.info).
Change.org. France - End Discriminatory Ban On Down 
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STATEČNÉ, NEBO ŠÍLENÉ?
Diagnóza: mateřství
text: Libor Rösner

Jsou ženy, které se rozhodly donosit, či dokonce počít své dítě navzdory zcela reálné hrozbě poškození svého 
zdraví, potažmo ztráty života. Jsou statečné, nebo šílené, bláznivé, pomatené? Toto zdánlivé „buď/anebo“ 
použila jistá polská fotografka pro název knihy, v níž svým fotoaparátem a diktafonem zachytila 22 příbě-
hů žen, jež byly ochotny o této problematice pohovořit na základě svých vlastních zkušeností. 22 svědectví 
o své „statečnosti“, resp. o svém „šílenství“.

HLEDÁNÍ POLSKÉ JANY 
MOLLOVÉ
Před čtyřmi lety vyšla v  Polsku 
unikátní kniha fotografky Mar-
ty Dzbeńské-Karpińské nazvaná 
„Matky. Statečné, nebo šílené?“. 
Přináší příběhy a fotografie 22 žen, 
jež mají jedno společné – rozhod-
ly se porodit své dítě navzdory 
vědomí, že si tím mohou přivodit 
vážné poškození zdraví či dokonce 
smrt. Kniha se setkala s obrovským 
ohlasem, nedávno se zaprášilo už 
po jejím 2. vydání a Dzbeńská-Kar-
pińská objíždí zemi našich sever-
ních sousedů s výstavou fotografií 
těchto matek a  jejich rodin. Sním-
ky doplňuje strohý výčet informa-
cí o každé ženě, psaný bez emocí, 
hodnocení či vlastních postřehů. 
Unikátnost této publikace spočívá 
mj. v  tom, že je podle její autorky 
jedinou svého druhu na světě.

Dzbeńská-Karpińská je matkou tří 
dětí. Po  narození druhého se už 
nechtěla vrátit zpět do  původního 
zaměstnání ve velkém zahraničním 
koncernu, a  jelikož měla najednou 
moře volného času, vrhla se na fo-
tografování, které ji tak říkajíc chyt-
lo. To už jí v mysli oživla vzpomínka 
na  příběh sv. Jany Mollové, italské 
lékařky, jež raději zemřela, než aby 
nechala zavraždit dítě, jež nosila 
ve svém lůně. Tato vzpomínka v ní 
nějaký čas pracovala, až v průběhu 
r. 2009 vykrystalizovala v myšlenku 
připravit výstavu fotografií Polek, 
které se zachovaly podobně, měly 
však od Boha tu milost, že kompli-
kované těhotenství i porod přežily. 
Ježto neznala žádný podobný pří-
pad ve svém okolí, rozeslala stovky 
mailů známým a skrze ně i spoustě 
jejich známých, aby jí v hledání po-
mohli, příp. aby se nějaká taková 

žena uvolila pózovat před jejím ob-
jektivem a sdílet se. Rok se nic ne-
dělo. Když už pomalu rezignovala, 
napadlo ji požádat jednoho svého 
známého kněze vypravujícího se 
zrovna na  exercicie, aby na  tento 
úmysl odsloužil mši sv. Sama se pak 
pomodlila novénu ke sv. Antoníno-
vi z Padovy, „už odmala jejímu dob-
rému známému“, jak s  úsměvem 
říká. Poslední den novény se kryl 
s návratem onoho kněze z exercicií. 
A začaly se dít věci… 

VZDOR VŠEMU A VŠEM
Od  příštího dne se na  ni začala 
valit lavina odpovědí od  přátel, 
známých i  od  jejich známých, do-
konce i  od  mnoha lékařů, kteří 
naráz chtěli na  toto téma poho-
vořit. Dzbeńská-Karpińská nepo-
chybuje, že šlo o  Boží zásah. Do-
stavily se – jak jinak – i  překážky. 

Fotografka Marta Dzbeńská-Karpińská,  autorka výstavy o statečných matkách.
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Prakticky vzápětí zemřel jeden 
z  jejích nejbližších lidí, ona sama 
měla autonehodu. Nicméně práce 
šla přes všecka protivenství zdár-
ně od ruky. Seznámila se s mnoha 
ženami, které prožily rizikové těho-
tenství, s některými dokonce navá-
zala velice důvěrný vztah. Její okolí 
ji pak začalo přesvědčovat, ať vydá 
o těchto ženách-matkách knihu, že 
výstava je málo. Viděla to podob-
ně, a tak po půldruhém roce práce 
spatřila světlo světa publikace s fo-
tografiemi a osudy 22 žen rozličné-
ho věku či vyznání, jež spojovalo 
rozhodnutí dát svému dítěti život 
vzdor všem překážkám včetně té 
nejzávažnější – ohrožení vlastního 
zdraví, ba dokonce života. 

Autorku podle jejího vyjádření fasci-
novala obdivuhodná odvaha těchto 
žen, kdy některé z nich musely své 
rozhodnutí hájit i před svým nejbliž-
ším okolím. Ne všechny totiž měly to 
štěstí jako ta, jíž gynekolog poradil 
podstoupit potrat. V tu chvíli se ov-
šem matky i dítěte rozhodným způ-
sobem zastal otec: „Vy jste mu život 
nedal a taky mu ho nebudete brát,“ 
uhodil na  „rádce“, aby bylo jasné, 
že nikdo nemá právo ohrožovat ži-
vot jeho dítěte. Ne všechny měly to 
štěstí, nicméně všechny z toho vyšly 
vítězně, jelikož věděly, že jde o  to 
maličké v nich, jelikož věděly, že ve-
dou boj o  život člověka. Samozřej-
mě každý lékař nebyl podobného 
druhu, mnohý nemocniční personál 
se s  plnou vervou a  navýsost zod-
povědně o  budoucí rodičky staral, 
ač to kolikrát bylo na první pohled 
beznadějné. Dokonce i  někteří ot-
cové nepodporovali své manželky. 

„Setkávala jsem se však i  s  otcov-
stvím, které najednou vyžadovalo 
více úsilí a odpovědnosti, než jak se 
otcovství vnímá obecně,“ podotýká 
a dodává: „Lidé jsou mnohem silněj-
ší, než si myslíme nebo než si myslí 
lékaři.“

Ženy v  této publikaci lze rozdělit 
na  dvě skupiny: První tvoří ty, jež 
navzdory závažné chorobě velice 
toužily stát se matkami a vědomě 
riziko případné smrti podstoupily, 
jen aby daly život svému děťátku; 
druhou pak ty, jež onemocněly 
během těhotenství, popř. otěhot-
něly coby vážně nemocné neplá-
novaně. Jedna je např. upoutána 
na  invalidní vozík, druhá se potý-
ká s  těžkou cukrovkou, další zase 
se skoliózou páteře atd. Všechny 
však nakonec řekly novému životu 
„ano“. A  ještě jedno měly všechny 
matky společné – ani jedna s  od-
stupem času neřekla, že by svého 
kroku či něčeho z toho, co to stálo, 
litovala, všechny k  rozhodnutí při-
vést na  svět své maličké do/hnala 
jejich mateřská láska. „Pro mne to 
ale nebylo nějaké těžké rozhodo-
vání,“ svěřuje se jedna z  nich, „za-
žívala jsem spíše pokoj, požehnaný 
pokoj. Dnes se spolu mazlíme na 
gauči a je nám všem fajn.“

ŠÍLENSTVÍ LÁSKY
Sama Dzbeńská-Karpińská ohled-
ně projektu „Matky. Statečné, nebo 
šílené?“ uvádí: „Tento projekt není 
o  odvaze či heroismu. Je o  lás-
ce, která není pocitem či emocí, 
ale volbou, odpovědností, kde ta 
odvaha a  heroismus sice figurují, 
nicméně řídí je láska, která není 

sebestředná, což je pravý opak 
dnešního směřování světa. Je to 
projekt o lidech, kteří byli připrave-
ni obětovat se pro druhé.“

A  jak by odpověděla na  řečnic-
kou otázku z  názvu projektu? „Ty 
matky jsou odvážné, ale i  šílené. 
Je to šílenství lásky, lásky rodící se 
v  bolesti.“ Přibližuje též, co při se-
tkávání s  těmito láskou šílenými 
matkami zažila: „Mluvila jsem s že-
nou, která hovořila o  neakceptaci 
svého dítěte-plodu, poněvadž vě-
děla, že může sama zemřít. Proží-
vala tuto bolest celých 9 měsíců, 
která se poté změnila v  nádherný 
blízký vztah k  její dcerce. Mluvila 
jsem s ženou na vozíku, která, když 
viděla poprvé své maličké 2 dny 
po  porodu, pocítila k  němu tako-
vou lásku, jakou nepocítila nikdy 
předtím – a  musím zdůraznit, že 
tady hovoříme o velice láskyplném 
manželství.“

Ani ji nenechalo setkávání nepo-
znamenanou: „Po realizaci projektu 
jsem si uvědomila, jaké jsem měla 
štěstí, že jsem mohla porodit zdra-
vé děti. To je to vážně velký dar,“ 
říká. Podle reakcí Poláků na  tuto 
knihu v tom není sama. „Přicházejí 
ke mně lidé s rozličnými problémy 
a  říkají mi, že jim ta kniha hodně 
pomohla a  povzbudila je. Takže 
splnila svůj účel,“ uzavírá lakonic-
ky její autorka. O  lecčems svědčí 
napříč celou zemí hojně navštěvo-
vané výstavy s portréty těchto ma-
tek a jejich dětí. Dětí, které mohou 
díky statečnosti a  šílenství svých 
matek být na tomto světě. 

Magdalena: 
„Když mi bylo 6, postihla mě skolióza páteře. Mám 
velmi malou kapacitu plic (30–40 %) a  nedostatek 
místa v těle pro dítě. Přestala jsem se ale trápit ne-
možností léčby, věděla jsem, že strašně moc toužím 
po dítěti, že strašně moc chci být matkou. S manže-
lem jsme se rozhodli...  A dnes s naším malým řeší-
me jeho oblíbenou barvu…“

svědectví z výstavy o statečných matkách
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NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (8)
text: PhDr. Radomír Malý

Události 2. poloviny 11. století v papežském Římě ukazují, že papežství, i když prošlo v dějinách krizemi, se 
vždycky ukázalo jako reformovatelné. K potřebné reformě vždycky došlo a ta se projevila jako dílo Ducha 
Svatého. Ten pokaždé inspiroval náležité reformní hnutí uvnitř církve, z něhož potom vzešla náprava neudr-
žitelného stavu. V Římě pontifikát Řehoře VI. (1045–1046) započal novou éru papežství, jež vyvrcholila pon-
tifikátem sv. Řehoře VII. (1073–1085). Neobešlo se to bez problémů, nicméně ušlechtilá Boží věc zvítězila.

CLUNYJSKÉ HNUTÍ
O  reformu církve a  papežství se 
po  duchovní stránce nejvíce za-
sloužil benediktinský klášter v Clu-
ny ve  francouzském  Burgundsku. 
Založil jej na  počátku 10. století 
zbožný vévoda Vilém z  Akvitánie. 
Vynikající clunyští opati-světci  
Odo, Aimard, Odilo, Hugo aj. po-
ložili důraz na striktní zachovávání 
řehole sv. Benedikta, na  eucha-
ristickou úctu a  na  myšlenku na-
prosté nezávislosti církve a  jejích 
institucí na  světské moci. Jedním 
z  programových bodů reformy 
bylo, že se v  Cluny nepřetržitě 
ve  dne i  v  noci sloužila mše svatá 
(samozřejmě s  výjimkou Tridua 
ve Svatém týdnu).  

Během 10. a  11. století se k  re-
formnímu programu Cluny přihlá-
sily téměř 2 tisíce benediktinských 
klášterů v  celé západní a  střední 
Evropě. Mnichové v Cluny a v kláš-
terech, které se připojily, žili v přís-
né askezi, jež ostře kontrastovala 
s  životem mnohých církevních 
hodnostářů. Jedli pouze zeleninu 
a  chléb, o  svátcích ryby a  sýr, pili 
jen vodu a víno. Klášter v Cluny se 
také stal průkopníkem základních 
pravidel hygieny. Mnichové měli 
povinnost denně se mýt a  česat 
a  učit tomu i  věřící lid. Klášter ži-
vil denně minimálně 18 chudých, 
na  Zelený čtvrtek jim bratři myli 
nohy. Clunyjskému hnutí vděčí 
církev i  za  liturgický svátek ze-
snulých 2. listopadu a za slavnost 
Božího Těla s  typickým eucharis-
tickým průvodem, což zavedl po-
prvé v  10.  století clunyjský opat 
Odilo.

Clunyjské hnutí bylo také známé 
svým radikalismem v  boji proti 
obchodu s  otroky, za  právo azy-
lu v  chrámech, proti cizoložství 
a  za  respektování nedělí a  zasvě-
cených svátků jako dnů pracovní-
ho klidu, což mělo úžasný sociální 
význam, neboť poddaní robotníci 
si mohli odpočinout. Clunyjští mni-
ši též požadovali všeobecný klid 
zbraní od adventu až do Velikonoc. 
Program Cluny přijal za svůj během 
studií v  Magdeburku i  sv. Vojtěch, 
o čemž svědčí jeho nekompromis-
nost v  boji proti otroctví v  Praze 
a za právo azylu v kostelech.                       

Z  prostředí clunyjského kláštera 
a  dalších, které se  přidružily, vy-
cházely také četné protesty proti 
zásahům světské moci do  vnitro-
církevních záležitostí, konkrétně 
proti dosazování lidí povolných 
svévoli a nemravnému životu vlád-
ců do  biskupských funkcí, potaž-
mo i do úřadu náměstka Kristova. 
Clunyjské hnutí postupně ovlivnilo 
i  papežský Řím a  inspirovalo od-
vážný zápas za nezávislost Petrova 
stolce na  státní moci. Někteří pa-
pežové byli původně clunyjskými 
mnichy.    

NĚMEČTÍ PAPEŽOVÉ 
11. STOLETÍ
R. 1046 přitáhl do  Říma německý 
císař Jindřich III., jemuž záleželo 
na  reformě papežství. Papež Ře-
hoř VI., i  když právě on ještě jako 
kněz Gracián vystoupil odvážně 
pro reformu, byl Jindřichem donu-
cen k rezignaci. Vytýkalo se mu, že 
ačkoliv bojoval proti korupci klé-
ru, sám se jí dopustil, když uplatil 

papeže Benedikta IX., aby rezigno-
val (srov. 7. díl seriálu, Immaculata 
2016/5, s. 24–25).

Císař dosadil na  papežský stolec 
Klementa II. (1046–1047), jenž byl 
předtím clunyjským mnichem. Byl 
to asketa, který pod přísnými cír-
kevními tresty zakázal jakoukoliv 
simonii (tzn. kupování si církevních 
úřadů). Jeho mravní zápal pro re-
formu vyvolal všeobecný obdiv 
k  duchovním pocházejícím z  Ně-
mecka, takže po něm následovalo 
ještě 6 papežů německé národ-
nosti, i když císař Jindřich se svým 
vojskem odtáhl. Všichni byli dříve 
buď přímo clunyjskými mnichy, 
nebo měli k tomuto klášteru něja-
ké vazby. 

Nejvýznamnější je zde pontifikát 
sv. Lva IX. (1049–1054), který – 
vlastním jménem Bruno z Egishei-
mu – byl předtím biskupem v Tou-
lu v  Alsasku. Ten vybral všechny 
své rádce výhradně z  řad clunyj-
ských mnichů. Žil přísně asketicky 
a  uplatňoval mnišský benediktin-
ský ideál i  na  papežském stolci. 
Aby zabránil neoprávněnému za-
sahování panovníků do  interních 
záležitostí klášterů, podřídil je 
všechny Římu a  vyhlásil exkomu-
nikaci nad každým vládcem, jenž 
by toto porušil. Protože dosavad-
ní volba papežů římským lidem 
se neosvědčila, neboť nezůstala 
prosta zasahování světských kní-
žat a  králů, nařídil, aby příště volil 
papeže pouze sbor kardinálů, tzn. 
kleriků římských kostelů, kteří se 
od té doby stali jedinými oprávně-
nými voliteli papeže. 
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Lev IX. vydal několik ostrých dekre-
tů proti simonii kléru a proti všeo-
becně rozšířenému nerespektová-
ní kněžského celibátu. Kněží bez 
ohledu na  rozhodnutí ještě staro-
věkých synod uzavírali manželství, 
papež Lev naproti tomu usiloval 
o  návrat k  původní praxi západní 
církve. Zároveň vydal tvrdá naříze-
ní proti hojně uplatňované sexuál-
ní promiskuitě a  cizoložství. Poru-
šení všech těchto rozhodnutí bylo 
trestáno exkomunikací.          

VÝCHODNÍ SCHIZMA
Do  pontifikátu sv. Lva IX. spadá 
východní schizma r. 1054. Napětí 
mezi Římem a  Cařihradem trvalo 
již od  IV. cařihradského koncilu let 
869–870 (srov. 6. díl seriálu, Imma-
culata 2016/4, 24–25). Byzantská 
říše obviňovala latinskou církev, že 
zavedla do Creda Filioque, tj. formu-
laci o  Duchu  Svatém, jenž vychází 
z Otce i Syna, zatímco řecká církev se 
držela textu Creda, jak byl vyhlášen 
na nicejském koncilu r. 325, o půvo-
du Ducha Svatého z Otce. Tím samo-
zřejmě nebylo popřeno, že by Duch 
Svatý nevycházel také ze Syna, což 
logicky z nauky vyplývalo, jenže řec-
ká církev ulpěla na pouhé liteře. Ze 
strany latinské církve se zase na ad-
resu řecké objevovala nepravdivá 
obvinění, že Cařihrad popírá Božství 
Ducha Svatého.  

K  tomu ještě předhazovala řecká 
církev Římu „kacířství“ kvůli po-
užívání při liturgii nekvašeného 
chleba, zatímco Východ užíval 
kvašeného. Arogantní cařihradský 
patriarcha Michal Cerularios za-
šel až tak daleko, že nařídil r. 1054 
vyházet z  latinských svatyň, které 
byly v Cařihradě postaveny benát-
skými kupci, konsekrované hostie 
ze svatostánků a podupat nohama 
na ulici. 

Tato urážka svátostného Spasi-
tele nemohla zůstat v  Římě bez 
odpovědi. Papež sv. Lev IX. vyslal 
do  Cařihradu jako svého legáta 
kardinála Humberta a  Santa Can-
dida. Patriarcha Cerularios s  ním 

odmítl hovořit, zato byzantský cí-
sař Konstantin IX. Monomachos ho 
přijal a slíbil nápravu. Cerularios ale 
svolal synodu duchovenstva, která 
prohlásila zneuctění nekvašených 
konsekrovaných hostií z latinských 
kostelů za správné a odmítla s kar-
dinálem Humbertem jednat. Ten 
se rozhněval na nejvyšší míru, vjel 
na  koni do  katedrálního chrámu 
Boží moudrosti (Hagia Sophia) 
v  Cařihradě a  vhodil přímo před 
ikonostas exkomunikační bulu, což 
na oplátku zase považuje řecká cír-
kev za zneuctění.

Papež Viktor II. (1055–1057) potvr-
dil exkomunikaci vyhlášenou kar-
dinálem Humbertem, cařihradský 
patriarcha na  oplátku exkomuni-

koval římského papeže. Objektiv-
ně nutno konstatovat, že jednání 
kardinála Humberta bylo ukvape-
né, nicméně celou tuto smutnou 
kapitolu začali Byzantinci svým 
zneuctěním svátostného Spasitele.           

KONEC ÉRY 
NĚMECKÝCH PAPEŽŮ
Posledním německým papežem 
byl Mikuláš II. (1057–1061). Ten 
svolal r. 1059 do Lateránského pa-
láce synodu duchovenstva, jež po-
tvrdila dosavadní linii německých 
papežů: nulovou toleranci simonie 
a  korupce, kněžského manželství, 
smilstva a cizoložství a obsazování 

církevních úřadů světskými panov-
níky. Lateránská synoda rovněž 
potvrdila ustanovení sv. Lva  IX., 
že k  volbě papeže je oprávněn 
pouze sbor kardinálů a nikdo jiný. 
Na  tomto církevním sněmu měl 
rozhodující slovo biskup z  Ostie 
a odvážný reformní kazatel sv. Petr 
Damiani, jehož kardinálové chtěli 
několikrát zvolit papežem, on ale 
pokaždé odmítl. 

R. 1061 je opět zvolen papežem 
Ital, biskup z  Luccy Anzelm, jenž 
přijal jméno Alexander II. (1061–
1073). Tím končí éra německých 
papežů, kterou lze právem nazvat 
požehnanou. Právě na  jejich pon-
tifikátu se výrazně podepsalo re-
formní clunyjské hnutí. 

Alexander II. v  této reformní čin-
nosti pokračoval, sám ještě jako 
biskup v  Lucce vedl tam a  poté 
v Miláně lidové hnutí odporu proti 
simonii kléru. Sv. Petr Damiani byl 
jeho předním rádcem. Alexander 
připravil cestu největšímu reform-
nímu papeži středověku – sv. Řeho-
ři VII., původně mnichovi z Cluny. 

K článku bylo použito:
Buehlmeyer, Carl. Die Kirchengeschichte I. Paderborn, 1958. 
Pelan, Václav. Církevní dějiny. Praha: Dědictví svatojanské, 1914.
Quirin, Hans. Einfuehrung in das Studium der mittelal-
terlichen Geschichte. Roma, 1950.

Fo
to

:  
Li

an
eM

 | 
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Věž opatského kostela v Cluny.
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NEJVĚTŠÍ VÁNOČNÍ DÁREK
Ježíš se nám narodil a díky sv. Františkovi si to umíme lépe představit.
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

Milé děti, o  Vánocích i  při každé 
modlitbě Anděl Páně můžeme sly-
šet větu: „A  Slovo se stalo tělem 
a přebývalo mezi námi.“ Kdybychom 
otevřeli Bibli, našli bychom ji v první 
kapitole Janova evangelia. Připomí-
ná nám, že Pán Ježíš, Boží Syn, se 
narodil jako malé, chudé dítě, aby 
nám byl nablízku jako jeden z  nás. 
Už mnoho let před jeho narozením 
o tom mluvil prorok Izaiáš: „Hle, pan-
na počne a  porodí syna a  dají mu 
jméno Emanuel, to znamená ‚Bůh 
s námi‘.“ On nám chce být nablízku 
jako ten, kdo nás má rád, kdo nám 
rozumí a kdo je nejen naším Pánem, 
ale i bratrem a přítelem. Napadlo vás 
někdy, že to je ten největší dárek, 
který o Vánocích dostáváme? Bůh je 
s námi a to je dar, který přináší všem 
lidem velikou radost.

Také pro svatého Františka bylo 
narození Božího Syna velikánskou 
radostí a  toužil se o  ni podělit 
s  ostatními lidmi. Říkal si: „Jak by 
bylo krásné, kdybychom mohli 
prožít slavnost narození Božího 
Syna podobně, jak se to kdysi stalo 
v Betlémě!“ Spolu se svými bratry 
a  s  přítelem Janem vymysleli, že 
postaví venku v nějaké jeskyni živé 
jesličky a tam budou slavit půlnoč-
ní mši svatou. Při návštěvě Říma 
prosil František papeže o dovolení, 
aby mohli takovou slavnost usku-
tečnit. Papež mu to rád dovolil. Tak 
se Františkův sen začal napl-
ňovat. Na Štědrý den roku 
1223 se v malé vesničce 
Greccio v  Rietském 
údolí setkal s  příte-
lem Janem. Ten mu 
řekl: „Františku, 
připravil jsem 
všechno, jak 
jsme se do-
mluvili. Po ce-
lém okolí jsem 
rozhlásil, že tu 

dnes o  půlnoci budeme slavit na-
rození našeho Pána.“ 

A  už sem ze všech stran spěcha-
jí Františkovi spolubratři a  lidé 
z  blízkých vesniček. V  malé skalní 
jeskyňce v  lese jsou připravené 
dřevěné jesličky, naplněné senem 
a  slámou. Hned vedle stojí oltář 
a bratři chystají na mši svatou. Ves-
ničané přivedli oslíka a vola a uvá-
zali je u  jeslí. Opodál stojí pastýři 
s ovečkami. Ze všech stran se schá-
zejí lidé se svícemi a pochodněmi, 
maminky a  tatínkové přivádějí 
za ruku své děti. Všichni jsou napl-
něni radostným očekáváním.

Najednou se do ticha rozezní krás-
né zpěvy. Všichni se otáčejí smě-
rem, odkud se zpěv nese, a  vidí 
přicházet průvod bratří v  čele 
s  Františkem. Bratři se postavili 
po  obou stranách jeskyně a  spo-
lečně s  lidmi zpívají chvály dobré-
mu Bohu. Všem září tváře radostí 
a  láskou k  Tomu, který se narodil 
a stal se naším bratrem. 

O  půlnoci přichází kněz a  začíná 
mše svatá. František jako jáhen zpí-
vá evangelium a s dojetím se dívá 
na jesličky, jako by v nich viděl prá-
vě narozeného Boží Syna. Po evan-
geliu káže všem přítomným o tom, 

co se kdysi stalo v Betlémě: „Podí-
vejte se, na jakém skromném místě 
se narodil králů Král! Podobné je to 
i  s  naším srdcem: i  když je chudé 
a nepatrné, přece v něm náš dob-
rý Pán hledá svůj příbytek.“ Během 
kázání se František sklání k  jeslím. 
Skutečně tam vidí ležet krásné dě-
ťátko, které pokojně spinká. Rád by 
ho probudil, ale ono se nenechá 
vyrušit ze sna. Teprve když skon-
čil kázání, dítě najednou procitlo. 
Jako by se Ježíš, na kterého mnoho 
lidí zapomnělo, Františkovým ká-
záním probudil v jejich srdcích. Oni 
sice neviděli v  jeslích děťátko, ale 
mnozí z  nich si při Františkových 
slovech uvědomili, že Boží Syn se 
narodil, aby jim byl nablízku. 

Dívali se na  jesličky a  také jeden 
na  druhého a  zaplavila je veliká 
radost: „Ježíš se nám narodil!“ Celý 
les se rozezněl – lidé zpívali radost-
né vánoční písně, drželi se za ruce 
a cítili, že díky narozenému děťát-
ku jsou si najednou blíž. I když sem 
přišli z  různých stran, věděli, že 
jsou bratři a sestry. Když se pak roz-
cházeli domů, jejich tváře zrcadlily 
radost a  pokoj, které se rozhostily 
v jejich srdci.

Od  té doby se o  Vánocích začala 
slavit půlnoční mše svatá i na dal-
ších místech. Mnozí lidé, kteří tou-
žili radost z  narození Ježíše ještě 

lépe prožít a předat druhým, 
stavěli betlémy: kamen-

né, dřevěné, slamě-
né, papírové nebo 

perníkové – jak je 
známe i my.    

A díky sv. Fran-
tiškovi a  jeho 
bratřím se 
mezi lidmi 
začala šířit 
m o d l i t b a 
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O NEBOJÁCNÉ JITCE 
A ŠŤASTNÝCH VÁNOCÍCH

Jak se Jitčina rodina setkala s Ježíšem
text: Bc. Jana Lokajová

Pomalu se blížily Vánoce a  Jitka se 
na  ně pečlivě připravovala, pře-
devším na  ono vrcholné sváteční 
odpoledne, kdy se měla sejít celá 
široká rodina včetně všech tetiček, 
bratranců, sestřenic a prarodičů. Už 
to ale byl třetí rok, co se těchto se-
tkání neúčastnila rodina tety Klá-
ry, což Jitku hodně mrzelo. 
Měla své bratrance i  tetu 
se strýčkem moc ráda 
a  byla zvědavá, jak se 
jim daří. Od  té doby, 
co na  věčnost odešel 
dědeček, se zkrátka 
něco pokazilo. Jitka 
nevěděla, o co šlo, 
ale rodina tety 
Kláry na návštěvy 
přestala chodit 
ani žádné dárky 
a pohledy nepo-
sílala. Najednou 
se po  nich slehla 
země. Maminka na  Jitčiny 
detektivní otázky odpovídala 
vždycky stejně: „Teta Klára je 
umanutá, a dokud nedostane 
rozum, nechci ji tu vidět.“ 

Jitka z  toho nebyla moc moudrá. 
Měla své příbuzné ráda, zvlášť se 
svými bratranci si vždycky užila 
spoustu legrace. Taky jí přišlo ne-
spravedlivé, že kvůli nějaké dospě-
lácké tajné rozepři mezi maminkou 
a  tetou musí ona být ochuzená 
o společné hry a zážitky. Věděla, že 
je potřeba si vzájemně odpouštět, 
ať jde o cokoliv.

Naštěstí byla Jitka nejen zklamaná, 
ale taky vytrvalá, chytrá a  zbož-
ná. Letos vymyslela plán. Věděla, 
že dospělí si poradit nenechají, 
a tak se celý advent modlila, aby si 
máma s tetou odpustily a usmířily 

se. Taky prosila Pána Boha, aby Vá-
noce mohli prožít všichni společ-
ně. Nic mamince neřekla a poslala 
na  tetinu adresu pohled s  pozvá-
ním: „Těším se na  vás o  Vánocích. 
Jitka“ Nakonec ještě nakoupila 
čokolády a další malé dárečky pro 
své bratrance, aby byla skutečně 
připravená.

Maminka dozdobila poslední cuk-
roví a přiblížil se den velké návště-
vy. Všichni se sešli v  jejich voňa-
vém, uklizeném domě. Maminka 
o  tajném pozvání stále nic netu-
šila a  užívala si rodinné pohody. 
Naopak Jitka čekala jako na  trní, 

jestli bude její vánoční pozváni 
přijato. 

K  velkému překvapení 
všech po obědě skuteč-
ně dorazila i  teta Klára 
s rodinou. Že prý přivez-

la dárek pro Jitku a hned 
zase odjede. Děvče zářilo 

štěstím a  s  napětím čekalo, 
co na  to máma. A  tehdy 
maminka řekla větu, která 

Jitku pohladila po srdci: 
„Pojďte dál a  zůstaňte 
alespoň na kávu.“ Jitka 

dala překvapené mámě 
velkou pusu a  rozdala své 
připravené dárky. 

Nakonec to bylo hezké 
odpoledne, na které všich-
ni dospěláci i  děti ještě 

dlouho vzpomínali. Máma s tetou 
spolu s Boží pomocí a po sklenič-
ce vína zase začaly mluvit. Nikdo 
neví, co se tehdy doopravdy stalo, 
ale celá rodina si pořádně oddech-
la. Babička říká, že se stal zázrak. 
Díky Jitce se tak všichni toho roku 
skutečně setkali s  Ježíšem. S  tím, 
který odpouští a přináší do našich 
srdcí porozumění a  lásku, která 
odpouští. 

Anděl Páně. Při ní si můžeme ra-
dost z  Ježíšova narození a  z  jeho 
blízkosti připomínat každý den 
a zároveň spolu s Pannou Marií při-
pravovat místo Pánu ve svém srdci. 

Milé děti, chtěla bych Vám moc 
popřát, aby vám radost z blízkosti 
Pána pomáhala žít hezké vztahy 
ve  vaší rodině i  s  ostatními lidmi 
nejen o Vánocích, ale také po celý 

rok. Vždyť díky narozenému Ježíši 
jsme všichni bratři a sestry.

Vaše sestra Anežka 
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PODĚKOVÁNÍ
❧ Chci veřejně poděkovat ne-
beské Matce Panně Marii zázrač-
né medailky za  lásku a  dobrotu, 
kterou nám neustále projevuje, 
a za nesmírné milosti, které vypro-
sila celé naší rodině u svého Syna. 
Na její přímluvu jsme všichni přeži-
li všechny život ohrožující nehody 
a nemoci. 
V  neposlední řadě jsem vděčná 
za přežití rozsáhlého infarktu myo-
kardu, jenž mě ohrozil na  životě. 
Díky modlitbám celé rodiny, přátel, 
kamarádek z  Živého růžence, po-
vzbuzujícím telefonátům a  našim 
svatým žiji. 
Na  pouti na  Cvilíně u  P.  Marie 
Sedmibolestné děkuji za  všechny 
milosti i  za  povzbuzení paní  Jitky 
Navrátilové, které bylo pro mě vel-
mi inspirující. Jsem vděčná P. Marii 
a  prosím o  její další ochranu pro 
celou rodinu. 

rytířka Anna

❧ Chtěla bych veřejně poděkovat 
P. Ježíši, Panně Marii a všem svatým 
za všechny vyslyšené prosby, zvlášť 
za  pomoc pro mého syna. Prosím 
dále Pannu Marii o další přímluvu. 
Předem děkuji.

Rytířka Marie

❧ Plním svůj slib a  s  vděčností 
děkuji Pánu Bohu a  Panně Marii 
za zdárnou operaci očí mé dcerky 
i  za  další operaci, kterou musela 
podstoupit kvůli jiné nemoci. Dě-
kuji naší nebeské mamince i za vy-
slyšení mých dalších proseb, se kte-
rými jsem se na ni obracela. Prosím 
nadále o  její ochranu pro celou 
naši rodinu, zvláště syna, který 
půjde v  těchto dnech na  operaci, 
aby se operace zdařila a  vše dobře 
dopadlo. Prosím o Boží požehnání 
pro nás pro všechny a za vše moc 
děkuji.

čtenářka Marie

❧ Chtěla bych moc poděkovat 
Pánu Bohu za  vyslyšení mých 
proseb na  přímluvu Panny Marie: 

Děkuji za  zázračné uzdravení mé 
dcery, za  vymodleného vnuka, 
za  svá vnoučata a  pravnoučata. 
Vroucně děkuji za život plný zázra-
ků a božího milosrdenství. 
Prosím Pannu Marii za  orodování 
u Pána Boha za vnučku, kéž jí Bůh 
ukáže správnou cestu životem. 
Prosím za práci a nalezení duševní 
rovnováhy pro rodinu mé dcery. 
Prosím i za sebe, kéž mě Bůh posílí 
při operaci. Prosím za  zpomalení 
demence u  přítele. Prosím... a  dě-
kuji.
Děkuji za  dar víry. Děkuji vám 
za  posilu, která z  vašeho časopisu 
vychází.

vděčná čtenářka z Blanenska

❧ Panno Maria, lásky plná Matko, 
své poděkování Ti dlužím už delší 
dobu. Chci Ti poděkovat za záchra-
nu mého syna , který zkolaboval při 
jízdě na kole. Poslalas pomoc, která 
začala s  oživováním a  záchranou. 
Z celého srdce Ti, Panno Maria, dě-
kuji.

čtenář František

❧ Chci poděkovat našemu Ne-
beskému Otci, Matce Boží Marii 
a  také svatým: Antonínovi, Judovi 
Tadeášovi, Janu Pavlovi II., Josefovi, 
otci Piovi a všem dalším, které jsem 
prosila za  moji rodinu a  hlavně 
vnuky, aby šťastně složili zkoušky. 
Nadále prosím o pomoc a ochranu 
pro celou naši rodinu do  dalších 
dní.

s úctou čtenářka Anežka

ÚMYSLY MODLITEB M. I.

Leden: Aby Rytířstvo Neposkvrněné bylo na celém světě 
znamením pokoje a radosti.

Únor: Aby každý rytíř dával svým chováním radostné svědectví 
o tom, že patří Neposkvrněné.

Březen: Aby rytíři a rytířky Panny Marie Neposkvrněné neúnavně 
pracovali na šíření Božího království.

O MODLITBU PROSÍ

❧ Prosím P.  Marii o  ochranu mě 
a  mých blízkých a  trpělivost se 
mnou, pomoc v  náročné situaci 
a  zlepšení mých vztahů k  Bohu 
a  k  lidem. A  děkuji Panně Marii 
a Pánu Bohu za přijatá dobrodiní.

rytířka Natálie

❧ Prosím o  modlitbu za  nemoc-
ného manžela. Děkuji.

rytířka Marta

❧ Prosím o modlitbu za celou ro-
dinu a hlavně za děti, které postrá-
dají náboženskou výchovu.

s velkou vděčností prosí babička 
Mila

❧ Prosím o  modlitbu za  dar síly 
od Pána a za kněze. 

čtenářka Ludmila
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 Rakousko:   Dr.  Gudrun Kuglero-
vá, zakladatelka „Centra pro výzkum 
netolerance a  násilí vůči křesťanům 
v  Evropě“, které sídlí ve Vídni,  sděli-
la katolické agentuře  Kathpress, že 
v  evropských zemích narůstají pří-
pady omezování svobody svědomí, 
práv rodičů a diskriminace křesťanů. 
15 členských států EU má v  tomto 
směru problematické zákony. Přes-
to ale vidí dr.  Kuglerová jistý posun 
pozitivním směrem. „Před 10 lety 
nebylo možné některá témata vůbec 
vyslovit, dnes jsou naopak projedná-
vána v Radě Evropy...,“ říká.

Kath.net, 29. 11. 2016

 Polsko: V  poslední neděli církev-
ního roku slavnostní mší svatou 
a  zásvětným aktem v  Lagiewnikách 
u  hrobu vizionářky Božího milosr-
denství sv. Faustyny Kowalské vy-
hlásili polští biskupové Ježíše Krista 
Králem celého Polska. Obřadu se 
účastnili i  vedoucí státní představi-
telé v  čele s  prezidentem republiky 
Andrzejem Dudou. Krakovský  kardi-
nál mons. Stanislaw Dziwisz v homi-
lii mj. řekl: „Chceme touto slavností 
s  plným vědomím přijmout Ježíše 
Krista za  Krále a  Pána... chceme ho 
pozvat do  našich srdcí a  do  našich 
rodin, do našich pracovišť a komunit, 
do všeho, co představuje Polsko.“

pch24.pl, 20. 11. 2016

 Střední Amerika:  Katolická církev 
v  tomto regionu je ohrožena invazí 
protestantských evangelikálních sekt 
původem z USA. V důsledku jejich ne-
únavné agitace poklesl procentuální 
počet věřících mezi roky 1995 až 2013 
v Nikaragui ze 77 na 47 %, v Hondura-
su ze 76 na 57 % a v Salvadoru ze 67 
na 54 %. Pouze v Kostarice a v Pana-
mě procentuální počet katolíků zů-
stal za toto období přibližně stejný.

Glaube und Kirche, 10/2016

 Německo: Řádová sestra Hatune 
Doganová, nedávno vyznamenaná 
Spolkovým křížem za  zásluhy v  ob-
lasti charitativní péče pro uprchlíky, je 
tureckého původu a konvertitkou z is-
lámu. Ve  svém   nedávném vyjádření 

pro média varovala Evropany před 
naivním pohledem na  islám. Řekla: 
„Evropa vpustila dovnitř vlky, zatím-
co ovce jsou dosud venku. Nevěřím, 
že pro nás může být normální, když 
někdo skutečně žije koránem. To je 
nemožné. Vždyť tato pro muslimy po-
svátná kniha obsahuje 79 veršů vyzý-
vajících k  zabíjení nevěřících!“ Sestra 
Doganová uvedla poté konkrétní pří-
klady ze Sýrie a Iráku, kdy muslimové 
zabíjeli nemluvňata křesťanů tak, že 
jim hlavičky rozbíjeli o skálu.

Glaube und Kirche, 10/2016

 Polsko: Předseda biskupské konfe-
rence arcibiskup Stanislaw Gadecki 
vydal u  příležitosti nového církevní-
ho roku prohlášení, že „každý pokřtě-
ný je Bohem povolán hlásat světu 
evangelium a  toto jeho pověření 
mají učinit věrohodným skutky milo-
srdenství...“ Připomenul také nadchá-
zející jubileum zjevení Panny Marie 
ve Fatimě.

pch24.pl, 28. 11. 2016

 Rakousko: Každý rok položí pro 
víru svůj život na  této  planetě více 
než 100 tisíc křesťanů všech vyznání. 
Sdělil to pověřenec EU pro nábožen-
skou svobodu Ján Figel na  Meziná-
rodní konferenci o  pronásledování 
křesťanů ve Vídni 27. 11. 2016.

Kath.net, 28. 11. 2016

 Vatikán: Kongregace pro nauku 
víry  publikovala 25.  10. směrnici 
o  pohřbívání zesnulých. Prohlašuje 
v ní, že katolíkům není dovoleno ne-
chat se po smrti a spálení tělesných 
ostatků rozprášit. Rovněž tak je pro-
ti  katolickému přesvědčení ucho-
vávání urny s  popelem zesnulého 
doma. Dokument kongregace při-
pomíná, že urna patří na pietní místo 
k tomu určené, tj. na hřbitov.

Glaube und Kirche, 11/2016

 Německo: Katolický biskup v  Mu-
ensteru mons. Felix Genn varoval 
na  konferenci věnované  ďáblovi 
před rychlým nárůstem satanských 
sekt ve společnosti. Ve svém projevu 
upozornil také na  stále častější pro-
jevy rituálního násilí používaného 
těmito spolky.

Glaube und Kirche, 11/2016  

 Španělsko: V  zemi  působí 
od r. 1999 tzv. Fundacion Vida (Fun-
dace života), která se specializuje 
na  tvorbu krátkých populárně na-
učných filmů na  obranu lidského 
života. Jsou určeny hlavně ženám 
v  konfliktní situaci. Vyzývají  je pře-
devším, aby se svým problémem ne-
zůstávaly samy, a nabízejí kontaktní 
adresy. Zároveň filmy, jež byly vypro-
dukovány touto  fundací, a  jsou jich 
už desítky,  líčí frustraci žen po  po-
tratu, bolest duše a pocit osamělosti 
jakožto důsledky postabortivního 
syndromu. Tím chce  fundace varo-
vat všechny ženy, které zvažují mož-
nost potratu.

Glaube und Kirche, 11/2016

 Rakousko:  Přibližně tři čtvrtiny 
Rakušanů bez ohledu na  své vazby 
k  církvi jsou pro zachování katolic-
kých škol všech stupňů. Poukazují 
na  jejich lepší odbornou kvalitu 
ve srovnání se státními a také na mo-
rální hodnoty, které  mládež nachází 
pouze v  církevních a  nikoli ve  stát-
ních školách.

Glaube und Kirche, 11/2016 

 Švýcarsko: Policie ve  městě Win-
terthur zatkla 2. listopadu místního 
muslimského imáma a další tři osoby. 
Státní zástupce vznesl proti nim žalo-
bu  kvůli nabádání k  vraždám křesťa-
nů a umírněných muslimů a k násilné 
činnosti vůči švýcarskému státu se zá-
měrem zničit ho. Z Etiopie pocházející 
imám též v  kázání vyzval přítomné, 
aby povraždili všechny muslimy, kteří 
se odmítnou účastnit modliteb v me-
šitě pod jeho vedením.

Glaube und Kirche, 11/2016

 Evropa: Již čtyři němečtí sídelní 
biskupové podporují iniciativu ob-
čanů EU Mum, Dad and Kids, zamě-
řenou na  požadavek jasné definice 
rodiny, založené na manželství muže 
a  ženy a  v  ní přítomných dětech. 
V čele biskupů z Evropy je také před-
seda rakouské biskupské konferen-
ce kardinál Schönborn, který petici 
vyjádřil jednoznačnou podporu. 
Podpisy sbírá také Česká republika 
prostřednictvím Výboru na  obranu 
rodičovských práv.

Res Claritatis, 31. 10. 2016
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 Francie: Francie se stává ideolo-
gickou diktaturou. Nesmí se otevře-
ně mluvit o  islámu, homosexualitě 
a o potratu. Ženě, pro kterou je těho-
tenství problém, se nesmí nabídnout 
nic jiného než potrat – varuje Antoi-
ne-Marie Izoard, šéfredaktor Famille 
Chrétienne, hlavního katolického 
týdeníku ve  Francii. Po  odhlasování 
zákona zakazujícího internetové šíření 
informací, které mohou ženu odra-
dit od potratu, je sám pln obav. Není 
jisté, zda katolické časopisy nebudou 
volány k odpovědnosti, když zveřejní 
článek určený budoucím matkám. 
Za překročení nového zákona se uklá-
dá trest dvouletého odnětí svobody 
a  30 tisíc eur pokuty. Francouzský 
senát schválil návrh nového zákona 
minulou středu. Vzhledem k  tomu, 
že senátoři jeho znění mírně poopra-
vili, vrátí se ještě jednou k  hlasování 
do  národního shromáždění. Vláda 
chce, aby vstoupil v  platnost před 
ukončením kadence parlamentu.

Radiovaticana.cz, 13. 12. 2016

 Irsko: Potrat není terapeutický 
zásah, připomínají irští biskupové. 
Představitelé katolické církve se za-
pojili do veřejné debaty nad návrhem 
odstranit osmý dodatek k  ústavě (čl. 
40.3.3) z  roku 1983 o  rovném právu 
na život matky a nenarozeného dítěte. 
Biskupové vydali zvláštní dokument 
adresovaný Národnímu shromáždě-
ní, nazvaný „Dva životy, jedna láska“. 
Interrupci v  něm charakterizují jako 
čin „závažně nemorální za  jakýchko-
li okolností“. V  obraně dosavadních 
předpisů, které – jak píší – garantují 
vyrovnaný přístup k právům matky 
a  dítěte, uvádějí, že navržené změny 
nijak nezlepší život a  zdraví irských 
žen, ale projeví se pouze upřením 
práva na  život některým nenaroze-
ným. Biskupové upozorňují, že právo 
na život je základním lidským právem, 
a  varují před terminologií, která se 
snaží normalizovat představu potratu. 
Tisíce Irů žije díky osmému dodatku – 
píší irští biskupové.

Radiovaticana.cz, 14. 12. 2016

 Sýrie: Západní média informují 
o občanské válce v Sýrii jednostran-
ně. Tuto výčitku uvedl syrský lékař 
Jany Haddad (Aleppo) při přednášce 

v  Korntalu u  Stuttgartu. Podle něj 
je syrský prezident Bašár al Asad 
představován jako vrah, rebelové 
jako oběti. Asad se ale zastal křes-
ťanů a s pomocí Ruska bojuje proti 
islámským povstaleckým skupinám. 
Tito bojovníci až z 80 procent pochá-
zejí ze zemí, jako je Anglie, Francie, 
Kanada, Čečensko, Tunisko a Afghá-
nistán. Před válkou žilo v  Aleppu 
400  000 křesťanů, dnes pouhých 
40 000. Křesťané si vzájemně pomá-
hají nehledě na církevní příslušnost. 
Haddad vyzval posluchače přednáš-
ky, aby se modlili za pronásledované 
křesťany: „Buďte přímluvci před Bo-
hem! Zastávejte se pronásledova-
ných křesťanů u vašich politiků! Po-
zvedněte svůj hlas za ty, které nikdo 
neslyší!“

Res Claritatis, 29. 11. 2016

 Itálie: Chudoba, zima a  bolest 
poznamenala přípravy na  Vánoce 
v  místech zničených při nedávném 
zemětřesení ve  střední Itálii. Převor 
benediktinského kláštera v  Nursii 
o.  Benedetto Nivakoff připomí-
ná velmi těžké životní podmínky 
tamních lidí. Někteří stále ještě žijí 
ve stanech, jiní se nemají kam vrátit. 
Přesto obyvatelům Nursie nechy-
bí radost, která patří k  posledním 
dnům adventu. Připomíná nám to, 
že v křesťanství každá radost vychází 
z utrpení a že zmrtvýchvstání před-
cházel kříž.

Radiovaticana.cz, 13. 12. 2016

 Vatikán/Sýrie: Apoštolský nuncius 
v  Damašku, kard. Mario Zenari, pře-
dal syrskému prezidentovi Bašárovi 
Asadovi osobní list papeže Františka. 
Papež v  listě varuje před jakouko-
li formou extremismu a  terorismu, 
vyzývá obě strany k  ukončení násilí 
a  respektování mezinárodního hu-
manitárního práva, zejména s  ohle-
dem na civilní obyvatelstvo a přístup 
k humanitární pomoci... Jaké vánoční 
poselství vysílají aleppští křesťané 
věřícím celého světa? „Modlete se 
za  nás. Máte bratry – jako Kristovo 
tělo máte druhou plíci, kterou je křes-
ťanský Východ. Tato plíce se zanítila 
a  je třeba ji léčit jak modlitbou, tak 
skutky milosrdenství.“

Radiovaticana.cz, 13. 12. 2016

 Alžírsko: Sv. Augustin znovu 
promlouvá v  Hipponě. V  listopadu 
proběhlo v alžírské Annábě třídenní 
mezinárodní sympozium na  téma 
„Augustin z  Hippony, lokální a  uni-
verzální rozměr jeho myšlení“. Účast-
níci setkání mluvili o dědictví tohoto 
velkého církevního otce a  překáž-
kách, které v  Severní Africe brání 
jeho recepci. Je to vůbec poprvé, 
co moderní Hippona hostila aka-
demickou debatu nad dílem svého 
někdejšího biskupa. Texty Hippon-
ského biskupa jsou dnes v  Alžírsku 
málo známé, ale situace se pozvolna 
mění. Dokladem toho je zájem po-
řadatele sympozia, totiž filozofické 
fakulty muslimské univerzity Badji 
Mokhtar, která získala pro svou akci 
podporu alžírského ministerstva pro 
vyšší školství a vědecký výzkum. Ko-
lokvium, bohaté na výměny názorů, 
přispělo k probuzení kritického a vě-
deckého ducha.

radiovaticana.cz, 19. 12. 2016

 ČR: V neděli 11. prosince se v Číhošti 
konala vzpomínková akce na  kněze 
Josefa Toufara a události z roku 1949. 
Tehdy se taktéž  v neděli 11. prosince 
1949 na  oltáři číhošťského kostela 
hýbal kříž. Tento fakt komunistický 
režim použil jako ideologickou pro-
pagandu určenou k pošpinění církve. 
Toufar, jenž byl v Číhošti knězem, ze-
mřel po výsleších Státní bezpečnosti. 
Toufar byl pohřben v  hromadném 
hrobě u zdi ďáblického hřbitova v Pra-
ze. Loni v  červenci byly jeho ostatky 
po  65 letech vyzvednuty a  převeze-
ny do číhošťské farnosti, kterou kněz 
naposledy spravoval. Následně byly 
po  slavnostní bohoslužbě za  účasti 
církevních představitelů a  tisíců věří-
cích uloženy v  kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Na jeho hrobě, který se 
nachází ve  středu chrámu, je napsán 
úryvek z  jednoho Toufarova kázání: 
„Žijme tak, jako bychom již dnes ze-
mřít měli. Žijme pečlivě, jako moudří, 
a vykupujme si časem vezdejším život 
věčný.“ Loni 28. října udělil prezident 
Miloš Zeman Toufarovi in memoriam 
medaili Za  zásluhy I. stupně. V  roce 
2013 dala Česká biskupská konferen-
ce souhlas k  zahájení beatifikačního 
procesu.

cirkev.cz, 11. 12. 2016
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Řád minoritů přijímá
nové kandidáty 

chvalte ho, neboť je dobrý, a vyvyšujte ho svými skutky, 
neboť proto vás poslal do celého světa, abyste slovem 
i skutkem všem dali poznat, že nikdo není všemohoucí 
kromě něho.

sv. František z Assisi

Bratři moji,
poslechněte hlas Syna Božího,
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Milí čtenáři, 
do nového roku 2017 Vám přejeme, 

ať Vás betlémské Dítě naplní radostí, 
 ať prozáří Vaše nitro svou láskou,
  ať Vás obdaruje svým pokojem.

redakce časopisu Immaculata,
Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné 

a vaši bratři minorité


