


Úmysly modliteb R y tířs tv a  N e p o s k v rn ě n é  v jubilejním roce 
narození sv. Maxmiliána Kolbeho:
lis to p a d  1994 - „ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO“ - Dej, aby ti, kdo jsou 
pronásledováni kvůli evangeliu měli sílu na přímluvu sv. Maxmiliána 
Kolbeho statečně snášet všechny zkoušky.
p ro s in e c  1 9 9 4 - „AMEN“ - Dej, aby mnoho mladých lidí dokázalo po 
vzoru svatého Maxmiliána velkodušně přijmout dar pozvání 
k zasvěcenému životu.

Úkon odevzdání se Neposkvrněné
Neposkvrněná, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků a naše nejlaskavější Matko, Tobě svěřil Bůh 

celý řád milosrdenství. Já,...nehodný hříšník, padám k Tvým nohám a pokorně prosím, abys mě celého a 
úplně přijala za svou věc a vlastnictví a udělala se mnou, se všemi schopnostmi mé duše a mého těla i 
s celým mým životem, smrtí a věčností, cokoliv se Ti zalíbí.

Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo o Tobě řečeno: „Ona 
potře tvou hlavu” a též: „Ty sama jsi na celém světě vyhladila všechny bfúdy", abych se stal v Tvých 
neposkvrněných a nejlaskavějších rukou užitečným nástrojem k probuzení a největšímu vzrůstu Tvé slávy 
v tolika zbloudilých a lhostejných duších a tímto způsobem k co největšímu rozšíření blaženého království 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam vyprosíš milost obrácení a posvěcení, vždyť 
Tvýma rukama stékají na nás všechny milosti z nejsladšího Srdce Ježíšova.
- Dovol mi, abych Tě chválil, přesvatá Panno.
- Dej mi moc zvítězit nad Tvými nepřáteli.
Ó, Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě neutíkají, 
a zvláště za nepřátele církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.

S v a tý  ‘V á c ía w

"epřipomíná, že aeľý náš národ má MoaKodobou. lř&stans£ou tradiciapatří£e Ĺilturním národům 
Evropy,. On, virný syn česíého národa a círível J,epro nás vzorem věrnosti evangeliu. a láshf, /  lide*r. 
<Je vzorem cesty, £terá tvoři'záhady, každého svobodného, silného aprospertý/ciho státu, (Jedině tehdy, 
£dyž indexe, kráčetpo tito cestě, můžeme s důvěrou hledět 
Směrem & budoucnosti, /e- skátím Zádavu můžeme talá rnýít, 
taipa£ů o- nlxr nacházeli o- těžkých chvílích i naši předkové, 
účinnéhopřímluvce a Boha..

D ěhým e Pánu. Soku, že-J,sme mohli o- tomto ľ-oce, přivítat 

ostatéy  svatého Zádava o- mnoha našich farnostech a spolu. ! 

s  ním vyprošovat požehnání pro celý  náš národ. Pozvedněme, 

nyní, o- této těž íé  dole, své hlavy a upřeme svépohledy na to, | .

nahoře1 ná neíi, ne na zemi, aíychom zůstali věrní dědictví, ** *

tX /c .
i,teré nám svatý, Zádav odkázal



ÍRaria Přímluvkyně
Maria, líbezná Paní, 

nad všechny ženy tak krásná! 
Prý jsi jak hvězda zářivá, 

jak hvězda zlatojasná.

Spíše jsi Růže tajemná, 
jež celý vesmír provoní. 

Pro kterou píseň kovová 
večerní Ave zvoní.

Věčný Král všech sluncí i hvězd 
oděl tě v duchovní krásu. 

A mění v hudbu lahodnou 
každý tón tvého hlasu.

Ta hudba nesmírně krásná 
duchovní zónou stále zní. 

Ta duše k nebi přivádí 
v hodině poslední.

„Neposkvrněná -  to je náš cíl. Kapitál 
-  to je  naše chudoba. To jsou dvě věci, 
z nichž N iepokalanov nemůže za žádnou 
cenu slevit. Bez tohoto cíle přestal by být 
Niepokalanovem, zpronevěřil by se svému 
úkolu. A bez chudoby a důvěry  v P ro
zřetelnost Boží nelze mluvit o rozmachu a 
ofenzívě."

Otec Maxmilián pokračuje se zápalem: 
„Divíte se tomu? Prosím, podívejte se kolem 
dokola. N iepokalanov povstal z chudoby. 
Naše svatá řehole činí z ní úhelný kámen 
každé budovy. Kdybychom se zpronevěřili 
tom uto ideálu, ztra tili bychom důvod pro 
svou existenci. Jedině chudoba se může

Maria, svou něžnou dlaní 
odemkni nebeské síně 
pro ty, kdo hříchu se brání.
Jsi přece Přímluvkyně.

Marie Holková

měřit s plnými peněženkami sluhů satana. 
Pouze bezedná pokladna Boží prozřetelnosti 
může uhradit ohromné náklady na válku pro 
dobytí světa  pro N eposkvrněnou . Kdy
bychom si dovolili jakéko liv pohodlí, stali 
bychom se zcela neschopnými k práci.” 
„N ie p o ka la n o v  jsm e  nevyh rá li v lo te rii, 
nedostali jsme jej hotový do užíváni, jako jiné 
kláštery, které zbudovali dobrodinci. Byl 
postaven a vykoupen v potu tvá ře . Byl 
postaven oběťmi bratří, kteří vložili do něj 
mimořádné úsilí. Niepokalanov je výlučným 
vlastnictvím Neposkvrněné, která nám ho 
dala do užívání.”

A nyní se podívejme do dílen v Niepo-

Z výroků a myšlenek svatého Maxmiliána
Z interview při návštěvě Niepokalanova



kalanově. Při vchodu do velikého sálu stojí 
soška N eposkvrněné . Ona je m ajite lka  
tiskárny. Pro Ni se zde žije a pracuje. Bratři 
dě ln íc i pracují tiše, dobře a se zřejmým 
odborným  zauje tím . Experim ent o. Max
miliána potvrdil, že odbornost nijak není na 
překážku modlitbě. Každá směna pokleká 
před Neposkvrněnou, aby Jí obětovala svou 
práci a vystřída la  unavené bratry. Otec 
Maxm ilián při vstupu do dílny vítá slovy: 
„M aria”.

„M aria ” , odpovída jí h ro
madně na pozdrav a nepřerušují 
práci. Ten či onen bratr s dů
věrou se k otci Kolbemu přiblíží 
a o něco žádá, prosí prostě a 
dostává se mu hned patřičné 
rady, ne jako od šéfa podniku, 
ale jako od milujícího otce. To 
je rys, který bije přímo do očí.
Tento pokorný řeholník neopírá 
svou moc o silnou ruku, ale o 
lásku. Bez manifestů a silných 
s lov  d ě ln íc i v háb itech  řeší 
nejobtížnější společné úkoly a 
ch rá n í pok lad  nad poklady: 
svobodu. Je to zvláštní, v této 
dě ln ické  repub lice  je  pouze 
několik málo kněží. Řekněme třeba jedna ke 
stu. Ostatní jsou bratři. Spoutáni svatými 
sliby a tak napojeni na proud řeholního života 
-  rovní mezi rovnými tak, jak to chtěl jejich 
zákonodárce. Poslání kněžské je vyšší, ale 
nikoliv řeholní výsada. Polský františkán tím, 
že rehabilitoval bratry, nejenom že sáhl k nej
ryze jš ím  trad ic ím  svého řádu, ale také 
navždy se rozloučil s feudálním i přežitky, 
které je  mezi sebou v dřívějších dobách 
dělily. Jsou-li v Niepokalanově nějaké stupně 
a rozdíly , pak jsou to jenom  rozdíly ve 
svatosti. Otec Maxmilián neuznává slepých 
nástro jů a nem yslících sběratelů norem. 
Snaží se vypěstovat u svých duchovních 
synů smysl pro odpovědnost a samostatnost. 
Váží si iniciativy, podporuje vynalézavost. 
Shora dolů a zdola nahoru panuje vzájemná 
důvěra a prostota. Otec Maxmilián má svůj 
vlastní názor na organizaci práce. Ve všem 
je  d e liká tn í. N ikoho jako  „ře d ite l"  N ie- 
pokalanova nesráží, nikomu nebere chuť

k práci, ale ve všem se řídí láskou. U dalších 
příležitostí praví: „Z rukou Neposkvrněné 
rozlévá se na nás déšť milostí. Nevyužijeme- 
li toho, čí to bude vina? Duše zasvěcené Ne
poskvrněné zaujímají nejvyšší místo v nebi, 
nebo ne jn ižš í m ísto  v pekle , když se 
zpronevěří svému poslání. Střední cesta 
ne e x is tu je . My jsm e  v la s tn ic tv ím  N e
poskvrněné. Jestliže Ona zaujímá takové 
m ísto  v nebi, pak jaké  m ísto  budem e 
zaujímat my? Nikoliv s ohledem na naše 

zásluhy, ale proto, že jsm e 
je jím  vlastn ic tv ím . Jaký klid J  
panuje v duši úplně odevzdané 
N eposkvrněné, s jakou  ne
omezenou důvěrou se obrací 
k Bohu! Vždyť Pán Ježíš také 
v nebi zachovává čtvrté při
kázání...”
A nyní z d ílen pů jdem e na 
úsek, kde se pracuje podle otce 
M axm iliána ne jvíce. Jdem e 
lesíkem na místo a vcházíme 
do domu, v němž panuje po
divné ticho a je cítit chlór. Otec 
M axm ilián o tevírá dveře do 
ve likého  sálu a zd ra v í ob 
vyklým „M aria ” . A inform uje 

návštěvn íky : „To je  jed iný  oddíl v N ie 
pokalanově, který přináší čistý a největší 
z isk . S tím to  oddě len ím  jsem  n e jv íce  
spokojen. Naši nemocní jsou požehnáním 
pro celý konvent. Všechny ne jobtížně jší 
vydavatelské práce jim svěřuji a co nevyprosí 
modlitbou, toho dosáhnou svým utrpením.”
A dále říká: „Pokud člověk pracuje, potud 
není vy loučena  sebe láska  a honba za 
chválou. Ale nemoc, ta očišťuje od zlých 
návyků. Nemocnice je  onou hutí, kde se 
roztavuje vlastní „já” a zneškodňuje sedmi
hlavá saň stále bujících hlavních hříchů. Naši 
nemocní jsou velicí kapitalisté!”

P ro tože  o tec  Kolbe sám  na sobě 
zakus il, co je  to být nem ocným , pro to  
s největším porozuměním se snaží nemoc 
u lehčit druhým . Když jednoho  dne byla 
pokladna prázdná a ubohý oše třo va te l 
nevěděl, co dělat, aby mohl koupit léky pro 
nemocného bratra, otec Maxmilián po krátké 
úvaze mu přikázal: „Vezmi, dítě, ze sakristie



kalich, prodej je j ve Varšavě a kup ne
mocnému, co potřebuje.” Když viděl, že se 
tom u ně jak b ra tr m oc d iv í, řekl: „P ro  
záchranu živé svatyně, v níž denně Pán Ježíš 
nachází pohostinné přijetí, možno prodat 
koste ln í náč in í.” Není proto divu, že se 
k němu nem ocní hrnu li jako  k „ne jlepší 
matce” . Když se v roce 1940 za války jeden 
z bra tří po návratu z něm eckého tábora 
dostal do šoku a bratři se ze strachu před 
ním ro zu te k li, o te c  M axm ilián  se jeho  
záchvatu nezalekl. Přiblížil se k zuřícímu, 
sedl si k němu na zem, vzal jeho hlavu do 
svých rukou a s láskou ho přitulil k sobě a 
utišil, takže od té doby se záchvaty u něho 
více neopakovaly. O otci Maxmiliánovi bylo 
toho m noho napsáno, ale ne jk rásně jš í 
pochvaly se mu dostalo od bratra Benedikta. 
Vždyť co je větší nad lásku?! „Zda může

Klášter Niepokalanov

existovat lepší svědectví o svatosti nad to, 
když poznáváme v některém lidském srdci 
od lesk  B ožského srdce a srdce N epo
skvrněné?”

A tu jsme u jádra věci. Láska shromáž
dila v Niepokalanově tolik mladých, schop
ných a podnikavých lidí, kteří mohli ve světě 
získat pěkné postavení, ale kteří se zřekli 
všeho a zasvětili se Neposkvrněné po vzoru 
svatého Maxmiliána Marie, aby získali celý 
svět pro Neposkvrněnou v chudobě, pokoře, 
odříkání a v lásce. Tajemství Niepokalanova

spočívá na slovech svatého Jana: „Bůh je 
láska a kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu 
a Bůh v něm. Láska svo la la  N iepoka - 
lanoviany ke společnému životu, láska je 
udržuje pohromadě a dává jim  sílu k vy
trvalosti. Ani žádná idea, ani žádný mýtus, 
ale Někdo, kdo je Láska sama. Tím se také 
vysvětlu je kouzlo této „M ariiny zahrady” . 
Kdokoliv do ní vstoupí, cítí se na blízku lásky 
Ježíšovy a lásky Neposkvrněné.

Když se někdy v této „zahradě Nepo
skvrněné" vyskytly překážky a sebeobtížnější 
zá le ž ito s ti, o tec M axm ilián  p ře ru šo va l 
diskuze o nich vždy modlitbou: „Poklekněme, 
drahé děti, a pomodleme se Zdrávas Maria.” 
Taková  m o d litb a  nem oh la  pak z ů s ta t 
nevyslyšena. Možno říci, že otec Maxmilián se 
opravdu ve všech potřebách, velkých či malých, 
obracel především k Neposkvrněné. Jedním 

Zdrávasem utišoval du
ševní bouře. Neposkvr
něná takovýmto způso
bem vládla ve svém do
mě. Pokušitel samozřej
mě obcházel dále, ale 
poslední slovo měla Ona 
a ten, kdo je její -  ten s Ní 
vítězí.

V jednom  dop ise  
„svým drahým dětem” ze 
dne 4. listopadu 1937 
otec Maxmilián shrnuje 
„ f i lo s o f i i ” N ie p o k a la 
nova: „Nejdříve Vás pro
sím , abys te  se n ikdy 
ničím netrápili a ničeho 
se neobávali. Neví snad 
Neposkvrněná o všem? 

Kdyby to nevěděla, tehdy bychom se museli 
strachovat. Všechno je v jejích itiateřských 
rukách. Dovolme Jí proto, aby nás vedla, a 
to co den, to dokonaleji, a co okamžik, to 
věrněji. To je celá naše filosofie.”

„N e ch tě jm e  d ě la t něco víc , nebo 
rychleji, než jak se Jí to líbí, neboť to co bude 
podle je jí vůle, to bude zajisté i nejvíce i 
nejrychleji. Teprve na soudu Božím pozná
me, kolik milostí se kolem nás uděluje a kolik 
lidí bude zachráněno skrze nás!”

Josef Maria Petrák



m i á č i n i l i l l  P Ú S Ô S I  k ř í ž

Jakmile se svatý Maxmilián stal knězem, zavedl 
si deník, ve kterém si zapisoval odsloužené mše 
svaté. Na jeho první straně si nakreslil červeným 
inkoustem kříž.
O. Kolbe horlivě pracoval a modlil se, aby obrátil 
a posvětil co nejvíce duší. Byl si však vědom, že 
„Pán Ježíš pro dílo vykoupení vybral bez pochyby 
prostředek nejdůležitější, přinášející největší 
zásluhy, tj. utrpení,” a že právě skrze kříž a svou 
smrt vykoupil svět. Proto i svatý Maxmilián 
s láskou objal kříž. Členy Rytířstva Nepo
skvrněné (Ml) poučoval, že „v práci při obrácení 
a posvěcování duší se nejúčinněji působí křížem, 
utrpením a obětí".
V tomto přesvědčení se utvrdil, když rozvažoval 
slova Neposkvrněné, která pronesla k součas
nému světu v Lurdech: "Pokání, pokání, pokání!" 
Sama trpěla spolu se svým Božským Synem 

na Kalvárii a skrze toto utrpení se stala naší 
duchovní Matkou. Nyní chce použít pro spásu 
světa naše služby. Odevzdáním se zcela do 
rukou Neposkvrněné jako nástroj ke spáse 
světa, vyjadřujeme Jí svou připravenost ke 
spolupráci nejen skrze rytířskou činnost a 
modlitbu, ale také skrze pokání, umrtvování 
a utrpení. Říkáme Jí přímo: „Udělej s námi, 
cokoliv se Ti zalíbí.”
Ne všichni mohou odcestovat do odlehlých 

misijních zemí, aby mohli přinést duším štěstí 
křesťanské víry. Ale „to štěstí duší můžeme 
získat modlitbou, utrpením a obětí”. „Umrtvování 
je silou, která spolu s modlitbou dobývá Boží 
milosti... a láskyplně dobývá duše skrze Nepo
skvrněnou.”
Také II. vatikánský sněm učí, že všichni věřící 

se mohou podílet na spáse celého světa „skrze 
pokání a dobrovolné přijímání těžkostí a utrpení, 
čímž se stávají podobnými trpícímu Kristu." 
„Zvláště se sjednocují s trpícím Kristem pro 
spásu světa ti, kteří trpí chudobou, slabostí, 
nemocemi a různými starostmi anebo snášejí 
pronásledování pro spravedlnost."
Když byl v roce 1981 spáchán atentát na 

Svatého otce, mnoho lidí prožilo znovu pohoršení

z kříže. Říkali: „Proč papež, který se zasvětil 
Marii, nebyl uchráněn?” Na tuto otázku odpo
věděla rytířka Ml v Kanadě Marie T. Chevalier: 
„Zasvěcení se Marii nebylo nikdy pojištěním před 
zkouškami, jak to dosvědčují světci, kteří zvítězili 
v utrpení a ne v životním pohodlí.” Z druhé strany 
„náš papež pochází z rodu Montforta a Kolbeho", 
kteří se cítili tehdy šťastní, když mohli trpět pro 
svou Královnu. „Maria, Matka církve, nedovolí, 
aby bolestná zkušenost, kterou prožil je jí 
milovaný syn Jan Pavel II., nepřispěla k novým 
Letnicím v církvi.” Sám papež potvrdil (14.X.1981), 
že to byla „zvláštní Boží milost” pro něho a pro 
církev: takto mohl vydat svědectví Pravdě a 
Lásce Kristově.
V encyklice Mise Vykupitele Jan Pavel II. podtrhl 
důležitost duchovní spolupráce v misijním díle 
církve. Napsal: „S modlitbou je třeba spojovat 
oběti. Spásná hodnota každého utrpení, 
přijatého a obětovaného Bohu s láskou, 
pramení z oběti Kristovy, který zve údy svého 
mystického Těla ke spoluúčasti v utrpení 
k doplnění toho, co zbývá vytrpět v Jeho 
vlastním Těle (srv.Koll ,24). Každého misionáře 
by měli podporovat v jeho oběti věřící svou vlastní 
obětí.”
Svatý Maxmilián se často zamýšlel nad tajem

stvím plodnosti utrpení. Vždy došel k závěru, že 
jejím láska. „Duch oběti je nutný k získání lásky.” 
-  „Láska se sytí jedině utrpením, obětí a 
křížem.” -  „Jako zlato v ohni, tak se duše 
očisťuje a zapaluje svou lásku v umrtvování 
a tímto se více podobá Bohu a je Mu milejší, 
čímž je i schopnější k přijetí hojnějších milostí 
pro sebe i své spolubratry.” Utrpení nás 
přibližuje k Bohu a je příčinou „větší účinnosti 
modlitby a mocnější misionářské činnosti” . 
Mohutné je pole působnosti v apoštolátě skrze 
kříž. Patří sem dobrovolné pokání z vlastní 
iniciativy, umrtvování smyslů, zvědavosti a zvláště 
vůle. Vrcholem takové oběti jsou řeholní sliby. 
Svatý Maxmilián povzbuzoval, abychom často 
přinášeli nějaké drobné oběti na úmysl toho, „aby 
Neposkvrněná kralovala v srdcích všech, a



zvláště těch, o jejichž obrácení se snažíme”. Kolik 
příležitostí máme během dne kupř. k ovládnutí 
naší netrpělivosti! „V příštím životě uvidíme, že 
v Africe anebo v Číně se někdo obrátil v důsledku 
umrtvování naší vůle.” Avšak v umrtvování je 
nutno se vyhýbat farizejství a nerozumnosti.
O. Maxmilián kladl největší důraz na trpělivé 

přijímání křížů, které jsou nezávislé na naší vůli, 
protože všem nedovoluje zdraví a povinnosti, aby 
na sebe přijímali přísné dobrovolné umrtvování. 
V roce 1940 napsal svým misionářům v Japon
sku: „Pán Bůh dopouští na nás různé malé křížky, 
aby nám usnadnil naše působení pro blaho duší. 
Je to ohromný zdroj nesčetných milostí, který 
můžeme používat. V Niepokalanově říkával 
mnohokrát: „Je velmi snadné přinášet duším 
spásu, pokud přijímáme tyto každodenní kříže 
z rukou Neposkvrněné.” Obzvláště mnoho milostí 
můžeme získat, když ochotně odpouštíme 
bližním jejich viny. Kromě toho plněni povinností,

plnění Boží vůle v každé chvíli života... vyžaduje 
odepřít si to, co se nám zdá v dané chvíli 
příjemnější, a to je právě nejhojnější zdroj pokání 
přístupný všem. Občas se nám zdá, že ty naše 
kříže jsou příliš těžké, ale cožpak je Pán Bůh 
nezná? Když na nás dopouští kříž, dává nám 
zároveň sílu, abychom jej trpělivě a dokonce i 
s láskou nesli.
Velmi mnoho můžeme učinit pro diio Nepo
skvrněné trpělivým přijímáním nemoci nebo 
tělesné vady. V utrpení nás sebeláska neokrádá 
o zásluhy, jak se to stává při práci, která přináší

hojné ovoce. V nemoci se rozplývá vlastní „já”. 
A právě tehdy plně působí Boží milost.
O. Kolbe považoval nemocnici v Niepokalanově 
za nejvýkonnější pracovní místo. Všechny těžší 
úkoly ve vydavatelství anebo v misiích svěřoval 
zvláště modlitbě nemocných, protože, jak říkal, 
„nikdo se nedokáže tak účinně modlit jako 
nemocní”. Toužil po tom, aby v Ml vznikaly 
skupiny modlitby a utrpení. Za účelem usku
tečnění tohoto přání zakladatele Ml vzniklo ve 
Spojených státech na bázi Ml hnutí sdružující 
nemocné členy s názvem Rytíři od kříže.
Ve zmíněné misijní encyklice Svatý otec prosí 

všechny, kteří plní duchovní službu mezi 
nemocnými, aby poučovali nemocné o spásné 
hodnotě utrpení a povzbuzovali je k obětování 
utrpení za misionáře. Skrze takovou oběť se 
nemocní sami stávají misionáři.
Těsně před začátkem druhé světové války 

zakladatel Niepokalanova projevil veřejně takové 
přání: „Jenom takto rytířsky pracovat, 
trpět a zemřít, ale ne obyčejnou smrtí: 
tak dostat kulku do hlavy, abychom 
zpečetili svou lásku k Neposkvrněné, 
takto rytířsky prolít krev do poslední 
kapky za účelem urychlení dobytí 
celého světa pro Ni -  to přeji sám 
sobě a také i vám. Protože co ještě 
více vznešenějšího vám mohu přát?” 
Od svého mládí o. Kolbe toužil po 
mučednictví a dokonce na tento úmysl 
sloužil mši svatou. Věřil, že také i dnes, 
jako v prvních staletích je krev mu
čedníků semenem křesťanů a má 
největší podíl na rozvoji církve. Bůh 
splnil hrdinskou touhu zakladatele Ml. 

Můžeme říci, že osvětimská oběť slouží církvi 
možná více než tiskový apoštolát, který vedl před 
válkou.
Vezměme si k srdci slova mučedníka lásky, 

který získal již tolik následovníků: „Opravdu, jak 
je tento život krátký. Jak rychle utíká čas... 
Prodejme jej a spíše jej obětujme za vysokou 
cenu, co možná nejvyšší. Čím více utrpení, tím 
lépe, protože po smrti již není možno utrpení 
obětovat -  čas je opravdu krátký na důkazy lásky. 
A žijeme JEN JEDNOU!’’.

Rytíř Neposkvrněné



Petr našich dnů

Jedn ím  z ús tředn ích  p rob lém ů  kon 
ference o populaci a rozvoji organizované 
OSN v Káhiře, je  tzv. demografický výbuch. 
Jedná se o složitý jev, který je  předmětem  
různých ne vždy souhlasných hodnocení. 
P od le  n ě k te rých  úda jů  a s ta tis t ic k ý c h  
předpovědí lidstvo ve svém celku roste tak 
rychle, že by to v budoucnu mohlo způsobit 
obtíže v mezilidském soužití. A v nemalém  
počtu národů se naopak zaznamenává krize 
porodnosti.

C írkev tento 
p ro b lé m  v id í a 
nepodceňuje je j.
Katechismus vý
s lo vn ě  říká , že 
veřejná moc mů
že podn iknout i- 
niciativy, které by 
usměrňovaly de
m o g ra fii obyva 
telstva. Tyto in i
ciativy ovšem před
pokládají u rodin 
sm ysl p ro  odpo
vědnost. Manželé 
b y  m ě li u d ě la t 
rozhodnutí p lodit 
podle rozumného 
plánu, opírajícího 
se o velkodušné 
hodnocení a zároveň skutečně odpovídající 
je jich  možnostem, dobru dítěte, jež  se má 
narodit, a dobru samé společnosti ve světle 
objektivních mravních měřítek.

V této záležitosti se však protíná etika 
rod iny  s po litickou  etikou. E tický rozm ěr 
klade přesné meze i zásahům států a mezi
národního společenství: např. není nikdy 
dovoleno zasahovat „autoritářským i a 
donucovacími rozkazy” zaměřenými na to, 
ja k  zbavit manžele jejich prvotní a neza

datelné odpovědnosti. Také je  nepřijatelné 
podporovat užívání nemravných prostředků 
k regulaci porodnosti, zvláště těch, které 
způsobují potrat. A zde se nachází jeden  
z bodů radikálního protikladu mezi církví a 
některými záměry, které se vynořují. Jak  
nebýt zneklidněn tím,že se plýtvá nes
m írn ým i su m am i p en ěz  na ro z š íře n í 
mravně nepřípustných antikoncepčních  
prostředků, zatímco se odmítají velké mo

žnosti „p řiro ze 
ného p lán o ván í 
rodičovství”? To
to p lánování kro
mě toho, že je  fi
nančně méně ná
ročné, pomáhá ma
nže lům  v zacho 
vání je jich  lidské  
důstojnosti a pro
ž ívá n í je jic h  od 
povědné lásky.

V zá jm u  
správného řešení 
demografické po
litiky je  třeba zvý
š it ne jen  ú s ilí  o 
růst přirozených a 
h o s p o d á řs k ý c h  
zdro jů , a le  také  
je jic h  s p ra v e d li

vější rozdělování a poctivou m ezinárodní 
spolupráci p ři rozvoji zemí, je ž  na tom ne
jsou tak dobře.

Prosme Svatou Pannu, aby otevřela oči 
všem, kteří m ají odpovědnost za budou
cnost lidstva. Jistě, problémy jsou  vážné a 
těžké. Ale jes tli se budeme pevně držet 
Božího zákona, jistě zakusíme Boží pomoc.

Jan Pavel II. před modlitbou 
Anděl Páně, dne 24.7.94
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Naopak -  nejnovější statistiky ukazují, 
že rozvinuté země vymírají: na jednu ženu 
připadá průměrně 1,9 dítěte zatímco mini
mum nutné k zachování stejného počtu 
obyvatel činí 2,2 dítěte na ženu. Evropa 
vykazuje dokonce 1,6 dítěte na ženu: Rusko 
1,4, Něm ecko, Itá lie  a Španělsko 1,3 a 
východní Německo dokonce jen 0,8 dítěte na 
ženu.

V rozvojových zemích poklesl za po
sledních třicet let počet dětí na jednu ženu ze 
šesti na čtyři. (Z toho např. v Asii z 5,1 na 
2,9.) V celém světě poklesl počet děti z 5,0 
na 3,6 dítěte na jednu ženu.

Rozbor situace předpokládá znát pře
devším zákonitosti populační dynamiky a 
určit, kterou fází populačního cyklu určitý 
národ nebo civilizace právě prochází:

1. První fázi charakterizuje velmi vysoká 
porodnost (kolem 40-45 promile) a úmrtnost 
(kolem 35 promile), takže přirozený přírůstek 
je nízký a obvykle nepřesahuje 5 -1 0  promile.

2. Druhá fáze prozrazuje prvé projevy 
všeobecného pokroku, kdy stoupá jak úcta 
k životu (hlavně k malým dětem), vzdělanost 
a zdravotně hygienická úroveň, tak i produk
tiv ita  p ráce,industria lizace  a tzv. životní 
úroveň. Národ nebo civilizace, jež se dostala 
do kontaktu s tímto všeobecným pokrokem, 
jeví pak nápadný pokles úmrtnosti -  hlavně 
dětské a kojenecké (z 35 promiie na cca 15 -  
20 promile) -  zatímco porodnost klesá jen 
zcela pomalu na 35 -  40 promile. Přirozený 
přírůstek tedy explozivně vzroste na cca 20 -  
25 promile a my říkáme, že tato společnost -  
ve druhé fázi populačního cyklu -  prodělává 
„populační exp lozi” . Lidé povrchně in for
movaní si pod „populační explozí” naivně 
představují, že snad vzrůstá porodnost, lidé 
se množí jako králíci atd., zatímco vědeckým 
faktem zůstává, že „populační exploze" je 
způsobena  náhlým  prudkým  poklesem  
úmrtnosti.

3. Třetí fáze je charakterizována tím, že 
se začínají známky všeobecného pokroku 
projevovat i na klesající porodnosti. Nikoli

ovšem podle zjednodušené představy povrch
ně informovaných lidí, jimž „pokrok” v tomto 
smyslu je synonymem s „antikoncepcí”, nýbrž 
takto: Prudkým vzestupem průměrného věku 
obyvatel nad čtyřicet roků klesá podíl lidí 
v plodném věku. Se vzrůstající vzdělaností a 
s prodlužováním povinné školní docházky se 
převádí stále větší část tvůrčí energie mladých 
lidí na přípravu k zaměstnání,k učení, ke 
kultuře atd. Mladý člověk, m á-li se uplatnit 
ve vzrůstající soutěži, musí chtě nechtě se 
více vzdělávat, dříve, než si může založit 
rodinu. Musí stále víc na to „še třit” nejen 
peníze, ale i své síly, a výsledkem je posun 
průměrného věku zakládání rodin na doby až 
po vytvoření základů existence, po studiu atd. 
Tento všeobecný odklad sňatku, třeba jen o 
pět roků, se v nejplodnějším období kolem 
dvacátého roku života projeví již  prudkým 
poklesem porodnosti cca o čtvrtinu nebo i 
třetinu, tj.např. ze 40 promile na 30 promile 
(Sauvy: počet dětí na jednu ženu tím klesá 
z 9,3 na 6,1). Zatímco pohlavní manželský 
ž ivo tu  nevzdě laných  lid í v rozvo jových  
zemích, u nás např. u Romů, začíná vlastně 
hned po pubertě a do dvacátého druhého roku 
života mají již tito lidé kopu dětí, ve vyspělých 
zemích většina lidí s manželským životem a 
s plozením dětí teprve po dvacátém prvním 
roku života začíná.

Další různé faktory, jako např. úmrtí 
jednoho z manželů v reprodukčním období, 
rozvody, ce libá t žen, dvouletá  vo jenská 
základní služba, biologický pokles plodnosti 
z různých příč in  -  nem oc, irad iace, to 
xikománie atd., vlivy urbanizace, stoupající 
separace manželů z důvodu vzdáleného 
pracoviště, stoupající zaměstnanost žen a 
četné da lš í faktory, ješ tě  dál p roh lubu jí 
přirozený pokles porodnosti, takže ze všech 
těchto přirozených důvodů klesá porodnost 
na méně než cca 24 promile (Sauvy: z 6,1 dětí 
na 4,5 dětí na jednu ženu) vlastně jen tím, že 
jiné povinnosti a odsun sňatku většinou nutí 
k prodloužení postpubertální abstinence a 
ostatní zmíněné faktory vedou k dočasné



poh lavn í abs tinenc i resp. k re la tivn ím u 
snížení frekvence pohlavních styků. Kromě 
těchto přirozených a v poklesu porodnosti 
ne júč inně jš ích  regulačních mechanism ů 
začíná se koncem III. fáze částečně-zdaleka 
však ne tolik, jak  si mnozí představují -  
uplatňovat i vědomé řízení početí (jednak 
přirozeným způsobem, jednak antikoncepcí) 
a pak potratovost (jednak samovolná, jednak 
kriminální resp. legální). Přirozený přírůstek 
obyvatel v III. fázi populačního cyklu prudce 
klesá a „populační exploze” končí.

4. Ve IV. fázi setrvává úmrtnost i po
rodnost na své dolní hranici (1 0 -1 5  promile), 
takže počet obyvatel roste jen velmi pomalu 
nebo vůbec ne. V této fázi můžeme již velmi 
zřetelně pozorovat další populační periodic
ity, jejichž délku určuje lidský věk optimální 
plodnosti (tedy cca 20 -  22 roků) a jejichž 
fázi určují zevní vlivy na porodnost a úmrtnost, 
jako např. válka, smrtící epidemie atd. Tak 
např. u nás (a v řadě dalších evropských 
zem í) popu lační pessim um , vyvo lané I. 
světovou válkou, doznívalo přirozeně v dal
ších populačních pessimech vždy po 22 letech 
tj. 1914-1918, 1936-38, 1958-61.

Některé rozvojové země procházejí teprve
I. fází, jiné II.a III. fází populačního cyklu. 
Kontakt s naší civilizací synchronisoval a 
urychloval v posledních letech průběh II. fáze 
populačního cyklu u početných národů -  jako 
např. jsou Indové a Číňané atd. -  takže 
„populační výbuch” se projevuje u nich opět 
úměrně velkým vzrůstem počtu obyvatel. 
Avšak podle názoru předních odborníků OSN 
(např. prof. Baade a u nás Pavlík) si musejí 
tyto národy prodělat tentýž vývoj, jaký si 
prodělávaly evropské národy ve svých II. 
fázích populačních cyklů, (kupř.vAnglii stoupl 
v době od roku 1800 do roku 1900 počet 
obyvatel z 8,9 mil. na 33,9 mil.), avšak pak 
se i je jich  „popu lačn í výbuch podstatně 
zpomalí, resp. zastaví přirozenou biologickou 
au to regu lac í tak, jako  se zastav il kdysi 
„populační výbuch” v Evropě.

P rávě tak jako  jedno tlivé  rod iny se 
vzestupem  pokroku vzdělanosti a životní 
úrovně snižují přirozeně svou plodnost, tak i 
celé národy zabrzdí růst obyvatelstva. Ovšem 
ne, ja k  tv rd il M althus, nouzí, h ladem ,

nemocemi nebo válkou, ale jak doufáme, 
právě naopak, větším  vzdě láním  a b la 
hobytem.

Výrazný pokles plodnosti během po
sledních třiceti let a prudký růst epidemie AIDS 
bude pokračovat. Střední varianta prognózy 
OSN předpokládá pokračující pokles plo
dnosti, k te rý  povede kolem  roku 2035 
k dosažení reprodukčního minima (k nu
lovému růstu). Až dokončí je d n o tliv é  
rozvojové země svůj populační cyklus, na 
který mají plné právo, tak jako my nebo 
Angličané v 19. století, lze očekávat během 
čtyřiceti až padesáti let vzrůst obyvatel Země 
na maximálně osm až devět miliard, na nichž 
se pak počet obyvatel ustálí.

20% světové populace, která žije na území 
rozvinutého Severu, využívá 80% světového 
bohatství surovinových a po trav inových 
zdrojů. Pokládat proto dom nělou dem o
grafickou explozi za ekologické ohrožení je 
vrcholným projevem cynismu a pokrytectví, 
kterým  je  za s tírá n a  holá neocho ta  ke 
spravedlivému rozdělování hmotného blaho
bytu.

Stejně cynické je nabízet rozvojovým 
zemím hospodářskou pomoc pod podmínkou, 
že tyto země budou lega lizovat potraty, 
s te r ilizo va t a p ropagova t nep řirozenou  
antikoncepci. Vrcholem hrůzy je pak brutální 
depopulace v Číně: žena musí dostat státní 
souhlas k otěhotnění, pokud jej nemá, je buď 
přinucena k násilnému potratu, nebo k zabití 
již  narozeného dítěte. Bude čínský model 
vnucen po káhirské konferenci i ostatním 
národům ? A nebo se lidé budou snaž it 
zachránit před kulturou smrti cestou, kterou 
ukazuje „polský model": Zákon na ochranu 
počatého dítěte a prudký pokles potratovosti 
(59 000 potratů v roce 1990 a jen 676 v roce 
1993)??

Závěrem  je  m ožno konsta tova t, že 
katastrofální scénáře o demografické explozi 
a na nich postavené úděsné návrhy káhirské 
konference jsou zcela mylné a je proto nutno > 
je energicky odmítnout!

MUDr. Zdeněk Hejl
předneseno na Akademickém týdnu v Novém 

Městě n. Metuji
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Po pádu komunistického bloku v roce 1989 

jsme se všichni těšili z nově nabyté svobody. 
Málo si však uvědomujeme, že tato svoboda 
byla draze vykoupena utrpením mnoha lidí, 
kteří v komunistických kriminálech dokázali 
spo jovat své u trpen í s utrpením  našeho  
Spasitele Ježíše Krista. Jedním z nich byl 
královéhradecký biskup Karel Otčenášek, 
kterému naše redakce položila několik otázek.
1. Otče biskupe, patříte k duchovním, kteří 
vydali svědectví pro Krista v komunistickém 
vězení. Můžete našim čtenářům říci něco 
ze svých zážitků?
„Z a tk li mě 11.7.1951 na děkanstv í ve 
Vrchlabí, kde jsem byl toho času administrá
torem. Čekali na mě už dva dny, a proto byli 
velmi nahněvaní. Odjel jsem totiž na Moravu 
na hlavní poutní místa,abych se přesvědčil, 
zda by bylo vhodné vzhledem ktam ějším  
kněžím uspořádat do těchto míst pouť z mé 
farnosti. Někde už totiž působili kněží z toho 
neblahého »Mírového hnutí« duchovenstva. 
»Vezměte si kartáček na zuby a ručník a 
pojedete s námi!« Rozloučil jsem se kratince 
v p řítom nosti dvou zatýkajících se svým 
kněžským  spo lub ra trem  -  po kněžsku: 
požehnáním a modlitbou.
Odvezli mě před hradeckou věznici (za 

budovou krajského soudu) a šli se sami 
navečeřet. Pak jsme pokračovali do Želiva. 
Tam jsem byl přijat s jásotem od množství 
internovaných kněží z různých diecézí, k nimž 
mě přiřadili.
Po měsíci mě z tohoto vězeňského areálu 

odkomandovali do izolace spolu s biskupem, 
budoucím kardinálem Tomáškem a Mons. 
Šuránkem. Po marných pokusech mě zlomit, 
jsem byl převezen 11.listopadu 1953 do 
vyšetřovací vazby v Pardubicích. 27 .-29 .12 . 
1954 jsem byl odsouzen pro »velezradu a 
spojení s Vatikánem« na třináct let vězení a 
k přídavným  trestům . I později jsem  byl 
v dalším vyšetřování až do června roku 1955, 
kdy jsem byl odtransportován k výkonu trestu 
na Mírově (dva roky), pak v Leopoldově (dva 
roky) a v Kartouzích (dva roky). Dne 9. května 
1962 jsem  byl na am nestii podm ínečně

propuštěn.”
2. Kdy došlo k Vašemu prý „ilegálnímu” 
biskupskému svěcení?
„Biskupem jsem byl jmenován se souhlasem 
papeže Pia XII. a vysvěcen bez vědomí úřadů 
30. dubna 1950.”
3. Dopouštěli se na vás dozorci fyzického 
násilí?
Tehdy se proti vězňům užívalo jak násilí 
fyzického a psychického, tak i chemikálií.
4. Jak nyní retrospektivně hodnotíte toto 
období temna?
„Řeknu to velm i stručně: Per crucem ad 
lucem. Křížem ke světlu! Podotýkám, že 
uvězněných, internovaných a jinak tvrdě 
pronásledovaných bylo mnoho: nás biskupů, 
kněží, řeholníků a řeholnic i uvědomělých 
věřících -  kromě uvězněných byli i popravení 
(např. náš číhošťský farář Josef Toufar atd.). 
Mimoto mnoho spoluobčanů i z řad jinověrců 
a nevěřících bylo perzekvováno a vlastně celá 
naše vlast byla zotročena. Dívám se na tuto 
dobu jako na velkou Boží školu utrpení, které 
nás mělo protříbit a upevnit. Jistě ani dnes 
není všechno, jak bychom si to představovali, 
ale dívám se optim isticky a s důvěrou do 
budoucnosti. Kristus je Pán dějin a věřím, že 
není možné, aby tolik obětí bylo nadarmo."
5. Jaký je váš osobní vztah k Panně Marii? 
„Od dětství jsem byl veden ke zbožnosti a



k důvěře vůči Panně Marii. V kostele, kde 
jsem byl pokřtěn, jsem se s maminkou velmi 
často modlíval před lurdskou jeskyní. Jako 
student arcibiskupského gymnasia v Praze -  
Bubenči jsem byl řadu let starostou Mariánské 
družiny. Když jsem byl koncem války v Řimě 
vysvěcen na kněze, slavil jsem svou primici 
v římské bazilice Panny Marie Sněžné (kde 
kdysi papež schválil sv. Cyrilu a Metodějovi 
slovanskou liturgii). A tak to, že jsem bez 
nečestných ústupků přežil kom unistický 
kriminál a celou dobu diktatury, připisuji také 
mocné ochraně Mariině. Vždyť v situacích, 
kdy mnozí úplně zoufali, zachovali jsme si my 
věřící víru a důvěru, opřeni právě o Sedmi- 
bolestnou, jež se stala Sedmiradostnou, když 
vytrvala a prožila skutečnost Vzkříšení. Spolu 
s m odlitbou žalmů, které jsm e recitovali 
zpaměti, byl nám velikou posilou růženec. 
P oc iťova li jsm e je jí přím luvu, byla nám 
vzorem života podle vůle Boží.”
6. Jak se díváte na fatimské zjevení Panny 
Marie?
„Nerad vyslovuji negativní soudy. Ale když 
pozoruji, že někdo nemá úctu k Panně Marii 
a domnívá se, že se bez ní obejde, bojím se, 
že dopadne špatně, nen a s to u p í-ii včas 
správnou cestu. Skrze Marii k Ježíši! Ve 
Fatimě jsem v říjnu 1993 roku prožil spolu 
s celým katolickým světem závěrečné jubilejní 
m a riánské  s la vn o s ti. Byly to pro mne 
nezapomenutelné dny. Všechny jsem vás tam 
nesl v srdci.”
7. Co byste chtěl vzkázat čtenářům Imma- 
culaty?
„Jak známo, slaví letos pražská arcidiecéze 
650 let od povýšenína arcibiskupství. Před 
650 lety byla také zřízena diecéze litomyšlská, 
jež však bohužel začátkem patnáctého století 
v důsledku husitských bouří zanikla. Dědictví 
a poslání jsme po Litomyšli převzali v naší

královéhradecké diecézi, a to před 330lety. 
Rádi bychom  při tom to  výroč í o ž iv ili, 
prohloubili a rozšířili víru a spásu u nás. 
Prosím čtenáře Immaculaty, aby nám vtom  
duchovně pomáhali -  třeba i tím , že se 
v apoštolské modlitbě spojí s naší diecézí. 
Jsem přesvědčen, že je zvláště v těchto 

časech velice důležité otevírat se s mariáns
kou disponovaností působení Ducha Sva
tého.To je cesta Církve a Církev nás také po 
ní vede... Buďme v tom  smyslu „dělníky" a 
„dělnicemi” Ducha Svatého!
Děkujeme Vám, otče biskupe, za všechno, 
co pro nás věřící děláte a Vás, milí čtenáři, 
prosíme, abyste se s námi spojili v mod
litbě na úmysly otce biskupa Karla za celou 
královéhradeckou diecézi:
Trojjediný Bože, Otče, Synu i  Duchu Svatý, 

děkujeme Ti za dary a m ilosti, které Tvůj lid  
p řija l za všechna léta a s ta le tí existence  
pražské, královéhradecké a bývalé litomyšlské 
diecéze.
Prosíme, a ť  js o u  p ro  nás vý roč í našich  

biskupství duchovni obnovou a slouží také 
nové evangelizaci v té to tak převra tné  a 
náročné, ale i  slibné době. Odpusť nedostatky, 
které zatěžují tuto naši m inulost i náš dnešek. 
Na přím luvu Panny Marie, svatého Josefa, 

svatých Cyrila a Metoděje, Václava, Vojtěcha, 
Jana Nepomuckého, Anežky, Klementa, Víta, 
Viktorina, Karla a osta tn ích d iecézních i 
národních nebeských ochránců obohacuj dary 
Svatého Ducha, kterého zvlášť uctíváme v naší 
katedrále, slavnosti i všední dny tohoto roku, 
aby byl rokem co největšího sblížení s Tebou 
i  mezi námi navzájem.
Doporučujeme Tvé m ilosrdné lásce naše 

zemřelé, zahynulé i zabité -  naše předky -  a 
svěřujeme Tvé Prozřetelnosti další osudy naše, 
naší vlasti, všech křesťanů i celého lidstva. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.”
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Při naší návštěvě Polska jsme se setkali 
se dvěma misionáři z Bolivie. První o. Marek 
Křupa působí v Bolivii již  pět let. O.Janusz 
Bajowski teprve dva roky. O. Markovi jsme  
položili několik otázek.
1. Kdy jste poprvé pocítil povolání k misio
nářské službě?

Bylo to zhruba ve třetím ročníku studia 
v semináři. Avšak již dříve jsem se zajímal o 
kulturu Jižní Ameriky. Měl jsem možnost 
poznat blíže jednoho Bolivijce, který v našem 
semináři učil španělštinu. V semináři jsme 
dostali návrhy k odjezdu na misie. Každý, kdo 
c ítil, že ho Pán vo lá  k práci v m isijn ích 
územích, se mohl přihlásit. Z mého ročníku 
jsme se přihlásili dva. Mohli jsme si tehdy 
vybrat buď Peru, anebo Bolivii. Vybral jsem 
si Bolivii, protože v této zemi je dosud většina 
tuzemského obyvatelstva a jsou zde mini
mální vlivy jiných kultur.
2. Mohl byste nám ve zkrátce popsat 
situaci, jaká vládne v Bolivii?

Ve městech je pro bohaté všechno jako 
v Evropě. Na venkově, po třiceti minutách 
jízd y  autem  je  sku tečnost jiná . Je tam 
chudoba. Lidé zvláště pociťují nedostatek 
vody. Když si chtějí vyprat své šaty, musí 
v potocích zadržovat vodu, aby se jí nasbíralo 
trochu více. V horách a v džungli jsou zcela 
p rim itivn í km eny, k te ré  vůbec neznají 
španělštinu. Mluví řečí, která se jmenuje 
Quéchua (kečua).
3. Kolik minoritů je nyní v Bolivií?

Celkem  nás je  devatenáct. Š estnáct 
z Polska a tři z Bolivie. Máme šest klášterů. 
Čtyři z nich jsou v jednotlivých farnostech a 
další dva slouží jako formační domovy, kde 
přijím ám e postu lan ty  a vedem e novice. 
V současné době je dvacet pět kandidátů, 
z toho osm kleriků.
4. Jakým  způsobem  duchovně vedete  
domorodce?

Jak jsem již řekl, každý ze čtyř klášterů se 
stará o farnost, ve které se nachází. Farnosti 
jsou  ovšem  obrovské. Je v nich mnoho

Zleva: o. M. Křupa a o. J. Bajowski

děti, pomáhají chudobným anebo evangelizují 
prostřednictvím divadelních představení. Dále 
zde probíhá katecheze celých rodin. Výhodou 
je, že se ke svatému přijímání připravují děti 
spolu se svými rodiči. V poslední době vznikají 
v Bolivii malé komunity, které se scházejí po 
domech u Písma svatého, které rozjímají a 
pak to, co poznali, se snaží žít ve svém životě. 
Jsou tam také organ izována večeřad la , 
v jejichž centruje Panna Maria, které zde říkají 
Reyna de la Paz, což znamená Královna Míru. 
Tyto skupinky šíří poselství Panny Marie,

kostelů a kaplí, kde se slouží mše svatá třeba 
jen jednou za měsíc. V některých vesnicích 
nejsou ani kaple. Tam sloužíme mši svatou 
pod holým  nebem , třeba  na h řb itově . 
Koordinujeme také činnost mnoha hnutí. 
Působí zde Jufra, což je hnutí františkánské 
mládeže, která má své animátory. Tito mladí 
lidé se spolu scházejí, organizují setkání pro



která jsou církevně schválena, a také poselstvi 
z Medjugorje, modlí se společně modlitbu 
svatého růžence, dodržují půst a činí pokání. 
Snaží se být každý den na mši svaté a každý 
den přijímat Tělo Páně.
Kromě těchto večeřadel existují zde ještě 

veče řad la  Božího M ilosrdenstv í. V ěříc í 
z těchto večeřadel pracují s lidmi z okraje 
sp o le čno s ti a pom áha jí chudým . Skrze 
Milosrdenství Boží dochází k mnoha obrá
cením na víru a lidé se začínají modlit svatý 
růženec.
5. Pannu Marii uctívají v Bolivii jen ta hnutí, 
o kterých jste se zmínil?

Všichni věřící v Bolivii velm i uctívají

Pannu Marii. V každé vesnici je Panna Maria 
patronkou. Ke cti Panny Marie mají své 
svátky.
6. Co na vás nejvíce zapůsobilo během  
vašeho pobytu v Bolivii?

Cestou do národní svatyně mnoho dětí 
přichází z vesnic k silnici a na kolenou prosí 
o kousek chleba. Pro mě to bylo šokující. 
Velmi na mne působí, když jedeme do hor 
nebo pralesa sloužit mši svatou a tam se 
setkáváme s lidmi, kteří potřebují materiální 
pomoc, léčbu. Tehdy právě v naší činnosti 
máme možnost h lásat evengelium  nejen 
slovy, ale i skutky milosrdenství.

Redakce

dkulisí nového podvodu
Před námi dnes stojí pokušení nové utopie. 

Tou je  idea sjed nocen í celé  Evropy. V ně
kterých hlavách se zrodila myšlenka vytvoření 
evropského národa. Proto některé mezinárodní 
síly usilují o  odtržení národů od svých kořenů, 
od národní kultury, od tradice.

Na největší piedestál se vyvyšují pouze 
ekonom ické materiální hodnoty. Tak se chce 
získávat lidi. S lib u je  se v šech n o  n e jle p ší 
z ekonom ické stránky. Vše ostatní má za
niknout. Má povstat evropský národ, evropské 
impérium, které bude ovládáno anonymními 
silami...

Tak přemýšleli: Zubožené, poničené Polsko 
se stane snadnou pastvou pro bohatou západní 
Evropu. To ubohé Polsko bude snadné získat 
a přetvořit ke své modle. Nikdo zdravě myslící 
nepopírá potřebu se sbližovat, hospodářskou 
spolupráci v ekonom ické rovině. Ale nesmíme 
zůstat neteční před. pokusy ničení národních 
trad ic, v ym azávání identity, n ičen í všech 
hod not, v šeho  bohatství a navíc -  n ičen í 
morálního základu.

Znovu se začíná boj s Bohem.
Je  to zřetelně vidět, ale pouze v poněkud 

jiné formě. I v našich novinách, těch, které se 
považují za apoštoly nového systému, se hlásá, 
že to Bůh a náboženství jsou překážkou na

cestě pokroku a blahobytu. Tato utopie, tento 
nový systém ,podobně jako předtím kom u
nismus, operu je s hesly sp o lečen sk é  spra
vedlnosti, s vizí ráje na zemi.

Rozšiřuje se mínění a názoiy, že překážkou 
uskutečňování takových hesel jako je  svoboda, 
dem okracie, blahobyt atd. je  Bůh, je  nábo
ženství.

A proto je třeba se proti tomu vzepřít. 
Vzhledem k různým mezinárodním konvencím 
a jiným právním aktům, které zaručují svobodu 
náboženství, vyznání, přesvědčení, se přímo 
něartikuluje proti Bohu. Je  to skrytá podoba -  
boj s církví, která se roztahuje, s klérem, který 
touží po m oci a chce vrátit zpět historický 
proces lidské civilizace.

Toto jsme slyšeli celých padesát let. Ještě  
to máme živě v paměti. Změnila se zde pouze 
barva -  z rudé na růžovou. Síly, které v těchto 
barvách vystupují, se pokoušejí čarovat -  svést 
s p o le č n o s t  a z e jm én a  ze m ě , k te ré  jso u  
kom unisty  zb íd ačen y , okrad en y , m ravně 
rozvráceny. Taková past byla položena též na 
Polsko. Bohudík, stále více střízlivě myslících 
lidí toto ohrožení a nebezpečí pozoruje. Tuší 
podvodné podtexty hlásaných hesel o svobodě. 
V čem  ta svoboda spočívá? To je svoboda pro 
různé typy lupičů, pro zloděje.



Tak se chápe svoboda. Svoboda ne pro 
pravdu, ne pro dobro, ale svoboda pro sedm 
hlavních hříchů. Aby se svobodně mohlo dělat, 
co se chce. A to je  vlastně falešná tvář svobody, 
která  nem á n ic  sp o le č n é h o  s K ristovým  
chápáním svobody božích dětí. Další heslo, 
které má získat společnost pro novou utopii -  
je demokracie. Je  to pouhá verbální deklarace. 
Polském u národu, který již prokázal svou 
identitu, se odpírá např. právo vychovávat děti 
podle své tradice. S hlasem národa se nepočítá. 
Povstává nová diktatura, nová totalita, v nové 
formě.

Zdrojem inspirace jsou mezinárodní síly 
neznám ého původu, které zasahují též do 
Polska, například v podobě různých spolků 
svobodných zednářů. A to je vlastně dem o
kracie podle západoevropské modly. Kromě 
stále viditelnějších změn uskutečňujících se pod 
tlakem společnosti, masové sdělovací prostře
dky zůstávají ještě  většinou nadále baštou 
rudých časů. Přebarvení na růžovo chtějí vést 
n áro d , c h tě jí  mu d ik to v at. Ja k o  přík lad  
m anipulace m ohou být výzkumy veřejného 
m ín ě n í -  P o lák ů m  se  n am lo u v á: N ejste  
pokrokoví, nejste moderní, nejste Evropani. 
Takové je zákulisí nové utopie. Skončí tak jako 
všechny předchozí. Neboť utopie nemá základ 
pro existenci.

Drazí bratři katolíci! Lidé dobré vůle, lidé 
myslící!

Potřebujem e dnes zmobilizovat své síly. 
Nesmíme zůstat pasivní. O tom všem je třeba 
důrazně mluvit plným hlasem.

Potřebujem e se zorganizovat. Bohudíky 
jsm e již z ača li: M ám e v la stn í k a to lick ou  
radiostanici „Rádio Maria” v Przemyslu. Do 
tisíce domů celé zem ě již proniká katolický 
hlas. A utentický hlas, hlas církve, která se 
nehlásí k žádné politické straně. Protože to 
není naší věcí. Naší v ěcí je bránit pravdu, 
abychom otevírali lidem oči, aby si byli vědomi 
toho, co se kolem  děje. Nebojme se, že nás 
katolíky budou nazývat tmáři, zpátečníky. 
Někteří spisovatelé se klaněli Stalinovi, psali 
na něj ódy a dnes se chlubí peřím velkých

d em okratů , nazývají se  velkým i aktivisty, 
považují se za velké Evropany a Poláky nazývají 
pohrdavě „tmáři”.

N ebojm e se, že nám  budou nadávat. 
Nebojme se, ale protestujme, když pošlapávají 
naše národní svátosti a plivají na ně. Nebuďme 
pasivní. Buďme ve střehu. Ozvěme se.

Je  nás totiž obrovská většina. Nechcem e 
zavrhovat n ik o h o , kdo ch ce  nalézt cestu  
k návratu k pravdě a žít jako člověk.

Zmrtvýchvstalý Kristus, jeho evangelium, 
osvětlují tyto současné těžké problém y naší 
skutečnosti. Církev má svou linii. Musí být 
v ěrná ev an geliu . T ím to zp ů so b em  slo u ží 
národ u n e jlé p e . V šich n i č le n o v é  c írk v e , 
zejména laici, mají za úkol se angažovat ve 
všech těch intencích, díky kterým společenský, 
politický život bude na skutečné úrovni.

Musíme se účinně bránit před novou utopií, 
která pod honosnými hesly nás chce podvést, 
dostat na scestí, zavést svou diktatura, zotročit 
sp olečnost, odtrhnout všechny kořeny, na 
kterých stojí existence národa. Jež íš  Kristus 
v čera , d nes, zítra je  v ítězem  nad sm rtí a 
hříchem.

On i nyní zvítězí, ale naším úkolem  je, aby 
to bylo za cenu nejm enších obětí, abychom  
střízlivě mysleli, nenechali se svést. Abychom 
bojovali o skutečné Polsko v pravém slova 
sm y slu . M o d e rn í, h o s p o d á r n é , z d ra v é , 
zbudované na morálních zásadách, na pravdě, 
na d o b ré  v ý ch o v ě. P ou ze  p řed  takovým  
Polskem je  budoucnost a ne před Polskem, 
jehož kořeny budou nahlodány, ničeny. Jinak 
budeme svedeni do kategorie „homo europeus” 
podle nedávného vzom „homo sovieticus”.

Modleme se, aby nás Bůh obdařil zdravou 
o rie n ta c í a dal nám  sch o p n o st zd ravého 
m y šlen í. A b y ch o m  je  p o d le  m íry  svý ch  
možností uváděli do života, tvoříce budoucnost 
nového Polska, lepšího Polska. I lepší Evropy, 
i lepšího světa. T oho  je  m ožné dosáhnout 
pou ze s Tím , který je  C estou, Pravdou a 
Životem.

Arcibiskup IgnacyTokarczuk 
11. dubna 1993 v bazilice v Przemyslu 
Gazeta Polska, necenzurované noviny



Duchovní Kapitula minoritů v Opavž.
V konventu Svatého Ducha v Opavě se 

ve dnech 13.-16. září 1994 konala duchovní 
kapitula, kterou vedl generální asistent pro 
východní Evropu O. Hubert Lipiňski. Cílem 
této kapituly bylo pozastavit se nad situaci 
našeho řádu v naší vlasti a zvláště nad jeho 
budoucností v duchu dokumentů mimořádné 
generální kapituly, která probíhala v r. 1992 
v Mexiku. Referáty, které zazněly na této 
ka p itu le  a kte ré  p řednes li O. Benigny 
Dyczewski, O. Hubert Lipiňski, O. Stanislav 
Gryň a O. S ta n is la v  Jarom i se týka ly  
p ředevš ím  obnovy našeho charism atu  
v současné době a svědectví naší fran ti
škánské totožnosti v dnešních 
těžkých časech. Jako základní 
prvky naší spirituality byly vyz
dviženy fraternitas (bratrství), 
m inoritas (být menšími, slu
žebn íky ) a covn e n tu a lita s  
(život v bratrském společen
ství). Jak v závěrečném pro
slovu řekl O. provinciál Oldřich 
Prachař , který tuto kapitulu 
svolal, ještě před nedávnem se 
nikomu z nás ani nezdálo, že 
se tu budeme moci sejít v tak 
hojném počtu, ale dnes jsme 
ta d y  a Pán nám pom áhá.
Duchovní kapitula byla zakon
čena oficiálně v pátek a v so
botu pak v 8.00 hodin byla sloužena slavno
s tn í mše sva tá  spo lu  s O. generá lem  
Lanfranco Maria Serrinim a okolními kněžími 
u příležitosti 760-tého výročí příchodu našich 
bratří do Opavy. Při této mši svaté složili 
věčné sliby dva bratři -  br. Václav Karel 
Puczok, který vlastně patří mezi první nov
ice, kteří vstoupili do řádu po něžné revoluci 
a mohli veřejně odbývat svou formaci v naší 
zem i, a br. M arek Duda, k terý do naší 
provincie přišel z bratrské provincie krakovské 
a v současné době studuje teologii v Praze. 
Této mše svaté se zúčastnil také provinciál 
krakovské provincie O. Zdislav Gogola, který 
na závěr mše svaté připomněl, že pomoc

polských provincií je jen jakoby splátkou za 
to, že náš řád přišel do jejich země od nás a 
že spolupráce mezi českou a polskou provincií 
není ničím cizím, neboť v době založení 
opavského kláštera a později ve středověku 
jsme až do roku 1517 tvořili společnou česko 
-  polskou provincii. Po slavnostní mši svaté 
pak ve velkém sále kláštera proběhl seminář 
na počest tohoto výročí, tedy 760-ti letého 
působení M inoritů v Opavě a také jiného 
výročí-150 let působení v Opavě Milosrdných 
sester III. řádu sv. Františka, které založil 
v minulém století m inorita O. Klosse. Na 
sem ináři zazně ly  p říspěvky  tý k a jíc í se

františkánského charismatu, historie a vývoje 
zdejšího konventu a historie kongregace 
Milosrdných sester. Seminář ukončil O. ge
nerál Lanfanco M. Serrini krátkou promluvou, 
v níž se zmínil o své zkušenosti z návštěvy 
té to  země v dobách komunismu a velké 
radosti a naději, kterou prožil po revoluci, kdy 
viděl jak se vše začíná rozrůstat. Jak řekl 
O. Stanislav Jaromi moderátor semináře a 
místní farář: „Minoritě jsou zde a chtěji znovu 
obnovit bohatou tradici, kterou zde řád měl. 
Děkujeme Pánu za to, co nám učinil a prosíme 
ho o sílu, která je  potřebná k naší další 
činnosti.”

JO S E F  G O R Y L  OFM  CONV.



F ran tiškánská  řeho ln í rodina je jako 
kvetoucí louka. Ale její různorodost, její stovky 
květin a živočichů zpozoruje jenom ten, kdo 
se zastaví a otevře se pro ten nový, jakoby 
včera Bohem stvořený svět. Malinkou část 
té to Františkovy louky nám ukazuje ná
sledující svědectví.

„Možná, že jednou pochopíš...”
„Mami...mami, chtěla bych ti něco říct. Víš, 

chci změnit místo a odejít do Opavy.”
Chvíle mlčení. Hudba blízkého lesa stále 
h la s itě ji nap lňu je  ticho  poko je  našeho 
rodinného domku.
„Proč? Doma se ti nelíbí?”
Nemám odvahu p řed lož it v las tn í matce 
úplnou pravdu. Obracím se směrem k zapa
dajícímu slunci -  vždyť Ty, Pane, víš proč. 
Toužím jít zaTebou, žít jen pro Tebe a sloužit 
těm, které mi jednou svěříš. S radostí bych 
maminku s Tebou seznámila, avšakjejí srdce 
není ještě připravené. Časem „zarostlo trním” 
-  starostmi o nás, o domácnost; pracovní 
shon, nákupy, zahrada, to všechno zahradilo 
místo pro Tebe.
Je únor 1989. Přijímat dorost do ženských 

řádů je  s ice  o fic iá ln ě  
povoleno, ale nikdo neví, 
co bude dál. I doma chybí 
jistota, že mě blízcí po
chopí a neudají i sestry na 
VB, že nebudu překážkou 
při přijetí mladšího bratra 
na vysokou vo jenskou 
školu.
Na svou životní cestu sc 

vydávám bez většího vy
světlování s úsměvem na 
rtech, i když vím, že za 
mnou pláčou jedny oči, 
ano  u se d a vě  p láčou .
V mysli jim utírám slzy a 
m am inku u těšu ji: „N e 
plač, vždyť odcházím  
budovat k rá lovs tv í sa

mého Boha -  ve svém nitru, také v tvém a ve 
všech lidských srdcích. Možná, že jednou 
krásu mého povolání pochopíš...”.

Vyda t se na cestu  ženy, pro svě t tak 
neatraktivní, znamenalo pro mne přijmout 
nepochopení mnoha lidí, provázené zlobou, 
často i pohrdáním  a výsm ěchem  vlastní 
rodiny.
A le  Bůh poko je  uč in il mému povo lán í 

opravdovou ochránkyni a pevné zázemí -  
církev. Církev, jež se pro zásluhy Nepo
skvrněné Panny stala nositelkou mateřských 
vloh, odkrytých v srdci ž e n y - panenské 
snoubenky, které se navenek projevují jako 
s ta ro s tlivá  péče o lid i, ze jm éna o n e j
potřebnější.
Jedině velká touha po uskutečnění tohoto 

ž ivo tn ího  poslání mě p řived la  do zce la  
konkrétního františkánského společenství 
sester, které se stalo mým druhým domovem.

Z naší historie...
Letošní rok je již sto padesátým rokem exist

ence naší kongregace Milosrdných sester III. 
řádu svatého Františka z Assisi v Opavě (lidé



nám říka jí opavské  fran tiškánky). Tato 
významná událost mě vede k zamyšlení se 

nad naší historií a k hlubšímu poznání 
 ̂ poselství prvních sester -  za

kladatelek.
Při četbě kongregační 
kroniky a studia všech 

J  dostupných pramenů se 
dopracovávám k urči- 
tým faktům. Ta říkají, 

ÉKSym že společenství založil 
\ j j H A  otec Leopold Klosse, 

O ™  c°nv., provin-
c iá l |  české provincie mi-
noritů . \  Vznik naší kongre
gace byl \ \ w q fl8  odpovědí na velmi
konkré tn í }  w f t p r  potřebu v době 
hladu, kdyJ  řád ila  ty fová  e p i
demie. Jednoho dne otec Leopold 
n a š e l  ^ / “^ a  prahu svého k láštera
v Opavě matku s dítětem v náručí. Matka 
však už nežila. Sirotka tedy svěřil k opatrování 
třem terciářkám a ...krátce na to vzniklo první 
sp o lečens tv í sester. Bůh žehnal dílu a 
kongregace pod duchovní správou minoritů 
rychle rostla. Opavský klášter se stal jejím 
mateřincem. První sestry se staraly o chudé, 
opuštěné děti a nemocné v jejich domovech. 
Později pracovaly sestry v nem ocnicích, 
dětských domovech, sirotčincích, útulcích, 
školách.
Znovu a znovu si pročítám tyto řádky o 

počátcích našeho společenství. Připadá mi, 
že sestry měly otevřená srdce i dlaně v pravý 
čas. Jsou tak podobné Františkovi, který se 
odebral k malomocným, žil s nimi a pro Boha 
jim co nejlépe sloužil; vymýval jim hnisavé 
rány a čistil jejich vředy, jak o tom píše ve 
své závěti: „Když jsem byl ještě v hříších, 
zdalo se mi odporným malomocné jen vidět. 
Sám Pán však mě mezi ně zavedl a já jsem 
se jich milosrdně ujal.”
Ano, „sám Pán” vedl sestry, aby ve všech 

těžkých dobách prokazovaly skutky tělesného 
a duchovního milosrdenství. Nejinak tomu 
bylo i v padesátých létech, kdy: „Jedno 
politické rozhodnutí uznalo naši existenci za 
nepotřebnou, více za nežádoucí,” vypravují 
ty, které následující historii samy prožily. 
„Vyhodili nás z nově postaveného domu

v Olomouci a ubytovali nás ve velm i za
nedbaném domově důchodců. Nejen dům, ale 
i pacienti byli ve strašně zanedbaném stavu. 
Tam, kde si komunisté nevěděli rady, posílali 
nás."

A současnost?...
Naše společenství žije a pracuje celkem 

v jedenácti komunitách na území České re
pub liky, S lovenska  (s lo v e n s k o -m a ď a r- 
skákomunita), Německa a Rakouska.
V různé podobě se denně se tkávám e 

s utrpením lidí kolem nás. Proto se snažíme 
přijímat potřeby našich bratří a sester jako 
výzvu, na kterou odpovídáme podle poselství 
zakladatelek a Bohem svěřených darů ve 
v las tn ím  spo lečens tv í, na m ístě svého 
působení: Katechezemi ve škole, službou 
v charitě, nemocnici, dětském domově, ve 
farnosti i v místě bydliště. Také naše starší 
spo luses try , jich ž  je  vě tš ina , m a jí své 
nezastup ite lné  m ísto svým i m odlitbam i, 
nem ocí a utrpením , které přináší je jich  
obdivuhodně prožívané stáří.

Jako Maria říci své ano...
Každá dívka, která v hloubce svého bytí uvěří, 
že ji Pán volá, může přijít a s milostí Ducha 
Svatého, s pomocí Panny Marie a svatého 
otce Františka uskutečňovat své povolání ve 
službě Bohu a lidem. Po určitém čase je 
uvedena do našeho společenství liturgickým 
obřadem. Na jednu z těchto slavností vás nyní 
zvu. Zkusme se společně přenést úryvkem 
z článku o. Stanislava Jaromiho, OFMconv., 
do její vznešené atmosféry...
»Je 6.července 1994. V občanském kalendáři 

je památka mistra Jana Husa, v liturgickém 
památka panny a mučednice Marie Goretti. 
U sester je svátek. Sestra Magdaléna skládá 
své první sliby a Barbora, Jana a Marcela 
přijmou řeholní šat. Nepotřebujeme se ptát, 
abychom pochopili, že pro tyto dívky je  
rozhodně bližší osobnost italské hrdinky než 
velký, sporný reformátor. Vznešená atmosféra 
liturgie tvoří nádhernou celebraci. Nejprve 
jsme svědky obláčky. Teď mě napadá: Jak 
velmi je asi provokující pro „tamten” svět toto 
znamení: prostý černý šat a sněhobílý závoj



na hlavě. Zajímavé je, že zdejší sestry nemění 
ani později bílý závoj za tmavší. Na krk si 
zavěsí medailon, na kterém najdeme vyrytý 
kříž -  tau s podobiznou svatého Františka a 
slova : VITA MEA EVANGELIUM DOMINI -  
Mým životem je evangelium Pána. S napětím 
očekáváme moment předání pokoje. V této 
chvíli hlavní celebrant sděluje nové jméno 
každé ze sester. Změna jména v biblické 
tradici znamenala vždy životní zvrat, novou 
kvalitu; byla také svázána s přijetím Boha jako

svého jediného Pána a Vládce. A zde tyto tři 
mladé, hezké dívky vstoupily do kaple určitě 
s chvě jíc ím  se srdcem , ale p ředevším  
s odvážným záměrem přijmout Ježíše Krista 
za svého jediného Mistra a Pána.
Sestro Petro, Pavlo a Maxmiliáno (obracím 

se k vám vašimi novými jmény) -  přeji vám, 
v aby tento svátek trval bez konce, abyste byly 

vždy připraveny vytrva le  s loužit vašemu 
Snoubenci a jednou po zásluze měly účast 
na nádherné nekončící se nebeské hostině. 
Obřad pokračuje dále. Liturgie slova, homilie 

, a ceremonie slibů. Jak výstižně a odvážně se 
nyní hovoří o řeholní konsekraci, kdy se 
člověk jediným aktem cele obětuje Bohu, aby 
co nejlépe uskutečnil své životní povoláni. 
Pavel z Tarsu napsal: „žena nevdaná a panna 
se stará o věci Páně, aby byla svatá na těle i

na duši” (1 Kor 7,34). Není to tedy dostatečné 
ospraved lnění řeholního stavu? Aby byl 
v církvi i ve světě někdo, kdo se stará jen o 
„věci Páně” . A je  přece ještě  závažnější 
rozměr, eschatologický: příslib nebeské ex
istence. „Při vzkříšení se nebudou lidé ani 
ženit, ani vdávat, ale budou jako andělé 
v nebi”- ře k l Ježíš (M t22,30).Asvatý Cyprián 
prvním křesťanským pannám napsal: „Vy jste 
začaly být tím, čím my teprve budeme.”« 
Možná, že vám liturgický obřad pomohl po

odha lit kousek z ta 
je m s tv í duchovního 
povolání těchto dívek, 
které se se svým sou
hlasem k Boži nabíd
ce ztotožňují s jedineč
ným Mariiným ANO a 
stávají se tak požeh
náním  pro nás, pro 
církev i pro celý svět.

,:.a den se sklání nad 
večerem. Znovu při
cházím do místa slav
nosti, naší krásné ka
ple zasvěcené Nepo
skvrněném u P očetí 
Panny Marie. Po scho
dech sestupuji do ovz
duší prosyceného vůní 
modliteb. Usedám do 

lavice. V nitru mi ještě doznívají nádherné 
chvíle obřadu. Přede mnou stojí obětní stůl, 
svatostánek, nad nímž je již po léta umístěna 
socha něžně se usmívající Neposkvrněné. Je 
posvá tné  tic h o ...v  těch to  m im ořádných 
okamžicích, na místě obdarovaném hojnými 
milostmi, se po vzoru našeho „maličkého" 
bratra Františka obracím k dobré Matce: 
Bud’ blahoslavená, Panno Maria, za tvou 
mateřskou péči, s jakou se ujímáš našeho 
řeholního společenství. Přijmi též mou 
důvěru v Tebe, s níž odevzdávám do tvých 
neposkvrněných rukou všechny naše 
plány, které směle míří vstříc budoucnosti.

sestra Markéta 
Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka 

Kylešovská 8, 74601 Opava



Dívku jsem znala od narození, protože to 
byla jedna z takových těžkých situací, kdy se 
těhotná žena rozhoduje, zdali má porodit dítě, 
či n ikoli. Tehdy se mi podařilo přem luvit 
maminku, aby své dítě nezabíjela. Narodila 
se holčička, kterou vychovávali dědečkové, 
protože maminka za krátkou dobu po porodu

nečekaně zemřela. Mladá dívka zemřela na 
jinak celkem nezávažnou nemoc, na zánět 
slepého střeva, který však byl pozdě dia
gnos tikován . Bezpochyby se jedna lo  o 
nedopatření ze strany lékaře, který při první 
návštěvě podcenil situaci a neposlal pacientku 
do nemocnice. Když ji konečně do nemocnice 
zavezli, bylo již pozdě. Otec malé holčičky 
nebyl znám, a proto jí vychovávali rodiče 
zmíněné dívky dokud mohli, dokud jim stačily 
síly. Pak ji dali do internátu. A právě v tomto 
internátu před maturitou se „to stalo”. Přišla 
za mnou s pláčem, že čeká dítě a nechce je 
zabít, ale její kluk, otec dítěte, chce, aby je 
zabila. Dívka říká, že „on mi přikazuje”. Ale já 
se jí tážu:
-  Co ti může přikazovat? Slibovala jsi mu 
poslušnost? -  Pak jsem jí ale řekla, že si 
s tím to klukem prom luvím sama osobně. 
Nechtěl ke mně přijít, ale jednou večer jsem 
jej nalezla ve vysokoškolských kolejích.

Devatenáctiletý chlapec, pěkný, s takovou 
trochu dívčí krásou, dlouhé vlasy na ramena,

vysoký, štíhlý, s modrýma očima, skoro jako 
panenka z výstavy. Od dívky se dověděl, kdo 
jsem , a proto  ihned reagova l na mě 
agresivně:
-  Nechci se s vámi bavit.
Klidně jsem se posadila v místnosti na volnou 
židli a začala jsem.

-  Avšak já ti chci něco říci, protože tu 
dívku znám od narození a nedovolím jí, 
aby spáchala zločin.
-  Jaký zločin? -  rozčílil se.
-  A jak chceš nazvat zabití dítěte?
-A le  to přece není ještě dítě!
-  Ach tak? Když to tedy není dítě, pak 
oč se ti jedná, když dítě nechceš? -  Po 
těchto slovech zmlknul. Ale já jsem 
neskončila. Právě opačně. Byl tehdy 
takový den, ve kterém se nahromadily 
vzpomínky a k chlapci jsem přišla přímo 
z výroční slavnosti osvobození Osvě
timi. Vždy takové slavnosti vyvolávají 
mnoho vzpomínek z minulosti. Stejné to 
bylo i tentokrát. Tehdy jsem napadla

tohoto chlapce se slovy:
-  Člověče, v koncentračních táborech fašisté 
vraždili naše lidi, naše děti. Byli to vrazi a 
zločinci a ty přikazuješ naší dívce, aby zabila 
své dítě? Stavíš se na stranu zločinců? Kdo 
jsi?
Chlapec začal něco mumlat, ale já jsem ho 
nepustila ke slovu a řekla jsem:
-  Pokud nechceš přijmout roli otce, tak si běž, 
ale dívku nech na pokoji. Už měla dost těžký 
život jako sirotek a ty ji chceš dohnat k tomu, 
aby zavraždila své dítě?
-  Pouze blázen se žení, když má devatenáct 
let -  řekl suše chlapec ve chvíli, když jsem 
zmlkla.
-T a k  se nežeň. Nikdo tě nenutí k manželství, 
nemusíš být manželem, ale nebuď vrahem
dítěte.
Pak se ho ještě ptám:
-  Pokud nechceš dítě, pak proč jsi otcem?
-  To je její vina.
-  Jaká vina? Dívka tě znásilnila?
-  No, to zase ne, ale měla vědět.



-  Co měla vědět? A proč právě ona a ne ty? 
Ty jsi neviňátko, ty nemusíš nic vědět? Ještě 
js i n ikdy neslyšel o tom, co to je  lidská 
p lodnost. Nevíš, že muž je  od puberty 
potenciálně stále plodný? Nevíš, že od doby, 
jak ti narostly vousy, tvůj organismus je stále 
připraven, aby ses stal otcem ? Mužská 
plodnost trvá stále, z každého sexuálního 
spojení může potenciálně vzniknout nový 
člověk. Nikdy jsi o tom neslyšel? Nevěděl jsi, 
že ze sexuální činnosti může být dítě? A když 
jsi věděl, pak proč jsi překvapen? Co jiného 
mohlo vzniknout z té vaší činnosti?
On však nevěděl. Student prvního ročníku 

práva neměl tušení ani o své plodnosti, ani o 
plodnosti dívky.
Dítě se narodilo. Chlapeček. Za dva roky se 

přece jen vzali, jsou spolu a nyní mají ještě 
druhé dítě -  děvčátko.
Kolikrát jsem takto rozmlouvala s mladými 

lidmi. Kolikrát jsou překvapeni, že z jejich

spojení vznikne nový člověk. A přece mají 
nějaký rozum, nějaké vzdělání, ale vůbec 
nepočítají s důsledky svých činů.
Nedostatek předvídavosti důsledků svých 

činů je projevem infantilizmu, nezralosti. Ale 
jak dlouho mají právo být nedospělými? A 
když nejsou dospělí, proč dělají to, k čemu je 
třeba být dospělý? Je to činnost, při které je 
vsázce  lidský život. Protože dítě, které se

objeví jako překvapení, je považováno za 
ohrožení a tím se dostává do nebezpečí smrti. 
Překvapení z nečekaného těhotenství je 

vždy projevem nedostatku odpovědnosti. 
Jedna jediná dívka na světě měla právo být 
p řekvapená  svým tě h o te n s tv ím . D ívka 
z N a za re ta , M aria , k te rá  o d p o vě d ě la  
andělovi: „Jak se to stane? Já žádného 
muže nepoznávám ." A ty všechny nyní 
přece vědí, co bylo. Proč lidé, kteří se 
s týka jí sexuá lně , nepoč íta jí s důs ledky 
svých činů?
Je to jednoduše důsledek oddělení sexuální 
a k tiv ity  od je jíh o  p rvku  p lo d ivé h o . Je 
skutečností, že při každém sexuálním aktu 
nevzniká nový člověk. Avšak vznik nového 
č lověka  p ředchází sexuá ln í akt (n e za 
bývám e se ta d y  p ro b lé m e m  u m ě lého  
oplodnění). Když tomu tak je, že ze sexuální 
aktiv ity může vzniknout dítě, pak s tím to 
dítětem rodiče musí počítat. Toto dítě má 

právo, aby se s ním 
počítalo a osudy dítěte 
musí ov livňova t cho
vání rodičů. Odpověd
nost -  to je právě počí
tání s osudem dítěte. 
Kvůli dítěti máme, ane
bo nemáme právo vy
víjet sexuální činnost. 
K tomu však je zapot
řebí zra lé úvahy. Za
tímco mladí lidé okou
z le n í sam i sebou  a 
m an ipu lovan í perm i- 
s ivn í (d o v o lu jíc í z lé  
činy) propagandou za
čínají spolu sexuálně 
žít bez ohledu na osud 
jin é h o  člověka. Ego
is ticky  se stá le  ješ tě  

opakuje politováníhodné rčení, že „m ládí se 
musí vybouřit". S tá le  je š tě  v ládne  p ře 
svědčení, že protože „se m ilují” , tak mají 
právo spolu sexuálně žít. A ve skutečnosti 
takový akt, z kterého vzejde zločin zabití 
d ítě te,nem ůže být nazýván aktem lásky. 
Láska dovoluje odevzdat život pro dobro 
milované osoby, ale právo sexuálně žít dává 
tep rve  svá tos t m anže lství, která chrání
osudy dítěte. ... . ,’  Wanda Poltawska



Klára -  žena dnešní dob/
jsem nyní řekla. Celý den prožívám s Bohem. 
Nezáleží na tom, co dělám, zdali uklízím, jím 
nebo píšu dopisy, šiji albu, vyšívám štolu nebo 
vařím, okopávám cibuli na zahradě nebo 
spím.
To všechno může být modlitba?

Řeknu příklad, co pro mě znamená modlit 
se. Ryba je ve vodě ve svém živlu. Voda ji 
nese, cítí se v ní dobře, ryba potřebuje vodu. 
Bez vody nemůže žít. Tak žiji, tak žiješ, tak 
žije každý člověk v Bohu, ale Bůh není pro 
nás jednoduše zde jako voda pro rybu, ale je 
mi přítelem. Má mě rád, vždycky. Odpovědět 
tomuto příteli znamená pro mě modlit se. Že 
Bůh je skutečně zde pro mě, si musím stále 
znovu nově připomínat a tuto realitu přijímat. 
To je ta moje odpověď Bohu, která spočívá 
v modlitbě. Bůh je vždy zde, táhne mě k sobě, 
fascinuje mě. Tak vzniká vztah mezi Bohem 
a mnou. Jsem v Bohu doma -  tak jak jsem.

Když je tento vztah 
živý, modlím se, Cí
tím se v Bohu dobře, 
jako ryba ve vodě. 
Takto se stává vše
chno, co dělám, ve 
spo jen í s Bohem , 
modlitbou. Jsem si 
vždy jis tá , že vše 
chno má s Bohem 
souv is los t. Bůh je 
všude. Bez Boha se 
v mém životě nic ne
s tane, ani v tvém  
životě, ani na celém 
světě. Tomu pevně 
věřím. Celý můj život 
je tedy modlitbou, když 
jsem vědomě v Boží 
přítomnosti. Nejužší 
spojení s Bohem je 

mi darováno ve mši svaté. Ježíš se dává na 
o ltá ři-jako  tehdy na kříži -  nebeskému Otci 
společně s námi. Potom se mi Ježíš dává 
v podobě Chleba k jídlu a moje láska k Němu 
může být stále větší. Tato láska byla také 
Klářinou největší touhou a snahou.

Od 11. srpna 1993 do 5. října 1994 osla
vujeme ve františkánské rodině osmisté výročí 
narození svaté Kláry z Assisi. Osm set let po 
Klářině narození je v dnešní době na všech 
kontinentech přes18 000 žen, které žijí dnes 
tak, jako Klára ve své době: bez vlastnictví a 
m ajetku, v sesterském  spo lečenství, za 
mřížemi, tj. v klauzuře, zcela svobodné pro 
Boha a před Bohem pro lidi.
Sestry svaté Kláry ve Šternberku se snaží 

žít podle příkladu a řehole svaté Kláry. Co 
dělají celý den, jsme se zeptali sestry Anežky.

Jako klariska jsem zcela svobodná pro 
Boha. Moje povolání je modlitbou chválit Boha 
a děkovat mu. Nejdůležitější chvíle dne je pro 
nás mše svatá -  eucharistická slavnost. 
Sedmkrát za den přicházíme z poslání církve 
ke společné modlitbě breviáře. První modlitba 
je o půlnoci -  hodinka četby, dále v 5.40 se 
modlíme ranní chvály, v průběhu dne třikrát

modlitbu uprostřed dne, večer v 16.35 večerní 
chvály. Kompletář uzavírá náš den. Během 
dne máme pro osobní vnitřní modlitbu dvě 
hodiny, z toho jednu hodinu adorace.
Stále se modlíte?

Ano, stále, to znamená ještě častěji než



Stále myslíte na Boha -  jen na Boha ... ale 
nezapomenete přitom na lidi?

Ne, mnoho lidí nám sděluje svoji bídu a 
potřeby. My tuto bídu a utrpení neseme a 
svěřujeme Bohu. Nejlepší je to opět při mši 
svaté, protože jsm e Bohu tak blízko. Při
nášíme lidskou bídu a nouzi celého světa 
k Bohu: války, boje, smrt, hlad, vyhnanství, 
'katastrofy. To všechno se nás dotýká. Je nám 
to blízké. Jsou to naši bratři a sestry, kteří 
trpí, bratři a sestry Ježíše Krista.
To znamená, že lidé přicházejí se svými 
problémy k vám. Můžete také i vyjít mezi lidi?

To nejde.
Tak tedy stá le  přebýváte za m řížem i 
v klausuře. Nechybí vám, že nemůžete jít 
občas do kina, strávit dovolenou u moře, 
jít na horskou túru....?

To všechno znám a ráda jsem to dělala. 
S radostí myslím na horské túry i na setkáni 
s přáteli.
Není váš život nudný a jednotvárný? Takto jste 
o všechno ochuzené. Jste vlastně chudé.

U svaté Kláry to bylo přece také takové. 
Byla tak uchvácena Kristem, že se zajímala 
jen o Něj za mřížemi. Tak je tomu také u nás. 
Můžeme se zříci všech věcí, protože Kristus 
znamená pro nás všechno.
Jak jste se vlastně rozhodla pro takový život?

Když jsem chtěla vstoupit zde do tohoto 
kláštera, kdosi mi řekl: „Ty se chceš vzdát? 
Odstoupit? Rezignovat? Ty ses zbláznila! Máš 
svo je  zam ěstnán í, úspěch, postavení, 
majetek, přátele...dosud jsi byla normální. A 
nyní chceš začít žít tak bídný život za mřížemi 
-  proboha ne!”
A vaše odpověď?

Řekla jsem: „Právě proto: Pro Boha!" Nejdřív 
mi dlouho trvalo, než jsem sama poznala, že 
to Bůh ode mne chce. Moje místo je v klášteře 
sv. Anežky ve Šternberku, v klášteře CHUDÝCH 
sester. Bůh ukazuje každému hledajícímu 
člověku, kde ho chce mít. Mne chtěl mít zde, 
abych společně s jinými sestrami žila evan
gelium jako Klára před osmi sty lety se svými 
sestrami: PRO BOHA A PRO lidi.
Děkujeme vám a prosíme o modlitby také 
za nás a za všechny čtenáře Immaculaty.

Redakce

Moji rodiče měli malé hospodářství a 
jejich práce na něm nebyla nijak lehká. 
Největší spočívala na mamince, která byla 
z toho velmi udřená. Útěchou jí byla víra 
v Pána Boha a velká důvěra v Pannu  
Marii.
P am atu ji s i, ja k  nejvíc  ze všeho  se 

těšívala na poutě k Panně Marii, hlavně 
na tu na svatý Hostýn. Tam našla vždy 
nejvíce útěchy a sil k to m u , aby po celý 
další rok mohla všechno zvládnout ve 
zdraví při starostech o rodinu a všité  práci, 
která ji očividně vyčerpávala. Obzvláště 
měla také radost z toho, že jsem se narodil 
zrovna v den výročí zjevení Panny Marie 
v Lurdech (11.února). Všechny nás pak 
v y c h o v á v a la  ve v íře  a ta k é  v lásce  
k Panně Marii. Když mi bylo tři a půl roku, 
připravil jsem hlavně jí k jejím  starostem  
ještě starost další. Bylo tehdy k podzimu, 
práce na polích bylo plno a ten den přivezli 
z pole fůru brambor. Otec odpřáhl koně a 
m am inka mu je pom áhala odvést do 
maštale. V té chvíli jsem neměl nic jiného  
na s ta ro s ti než d o k á za t, ja k  z d o la t  
srovnané pytle s bramborami na voze a 
vyšplhat se po nich na samotný vrchol. 
Maminka v té chvíli spatřila, co se stalo,a 
celá zkoprněla. Nepodlehla však panice, 
ale poslala tatínka, aby se oklikou přiblížil 
k vozu a pokusil se situaci zachránit. 
N epo d ařilo  se mu to . Než s ta č il z a 
sáhnout, uviděl jsem  ho a v mžiku jsem  
se ocitl na zemi. Brzy se ukázalo, že tento 
můj pád nezůstal bez následků. Jaké  
zranění jsem  přitom  utrpěl, to přesně 
nevím, ale nejhorší na věci bylo, že od té 
chvíle  jsem  přesta l m luv it. M am ince  
nastaly s ta ros ti. V yč íta la  si, že větš í 
opatrností mohla neštěstí zabránit. Dělala 
všechno možné, aby mi pomohla. Hledala 
pomoc, ale ta nepřicházela. Chodila se 
mnou po doktorech, ale léčení se nedařilo. 
Mnoho nadějí na obnovení řeči jí tehdy  
lékaři nedávali. Mám před očima několik 
zážitků  z té doby. Pam atu ji si ve lice



z ře te ln ě , ja k  m ne m am inka p o vzb u 
zovala, abych řekl: „tati” . Následovaly 
však jen  jakési skřeky, které ještě po 
tolika letech slyším v podvědomí. Později 
mi blízcí vyprávěli, že u nás tehdy moc 
veselo  nebylo, že bylo sk liču jíc í toto  
prožívat. Uplynul rok a stav se nezměnil. 
Stále jsem  zatvrzele nemluvil a jenom při 
takových pokusech o řeč vydával jakési 
pazvuky.
Na pouť na svatý Hostýn nejela maminka 

tentokrát sama. Vzala mě s sebou. Mám 
v paměti zážitek s cesty vlakem z Brna, 
pamatuji si velice dobře, jak jsm e šli lesní 
cestou na hostýnskou horu. Sli jsme právě 
mýtinou zdobenou slunečními paprsky. 
Bylo nás tam tehdy víc. Jedna paní mě 
povzbuzovala a mě se šlapalo  velice  
dobře. Žádnou únavu jsem necítil. Ten 
první můj pobyt na svatém Hostýně je pro 
m ě v m lze , to  pod sta tné  znám  z v y 
právění. Další obrázek mám až po návratu 
z pouti. Je už nedělní podvečer a u nás 
v pokoji je  velké množství lidí, poznávám  
strýce, babičku, sousedku, ale jsou tam i 
další lidé, které už tak dobře nerozeznám. 
Musím jim  odpovídat na otázky a stále 
chtějí, abych mluvil a předváděl jim, že 
se m i v rá t ila  z tra c e n á  řeč. B yla to  
skutečnost. Po roce m lčení jsem  nor
málně plynně mluvil. Tato pro mě velká 
zm ěna a dar zároveň se staly u Panny 
Marie na svatém Hostýně.
Svatý Hostýn je krásné poutní místo  

s bazilikou  Panny M arie, ochránkyně  
všech, kteří se k Ní utíkají. „Matko Boží, 
n e s lý c h á n o , že by někdo v tě žk o s ti 
nadarm o se, svatá Panno, utíkal k tvé 
m ilosti” -  platí pro nás beze zbytku.

Na svou m am inku m ám ty nejhezčí 
vzpomínky. Ona to byla, která mi vyprosila 
takovou pomoc. Při každoroční pouti na 
svatý Hostýn, která se stala pro celou naši 
rodinu radostným svátkem, vzpomenu  
vždy také na ni. Bývalý vranovský pan 
farář o. Mifek moji maminku dobře znal 
a jed n o u  m i řekl: „Vaše m atka byla 
světice .” (Zem řela, když jí bylo jedna- 
čtyřicet let.)

Ing. Josef Dočekal

Pro děti

^ á c p te c r té  o fa n o ú tc

Bohatý průmyslník ze Severu byl zne
chucen při pohledu na rybáře z Jihu, který si 
klidně seděl na pláži opřen o svou loďku.

-  Proč nejdeš lov it ryby? -  zepta l se 
průmyslník.

-  Protože jsem jich pro dnešek nachytal už 
dost. -  odpověděl rybář.

-  A proč nejdeš lovit další? -  pokračoval 
průmyslník.

-  Co bych s nimi dělal? -  otázal se rybář.
-  Vydělal by sis více peněz a mohl bys 

koupit motor pro svoji loď. Pak bys mohl 
vyplouvat dál od břehu na hluboké vody a 
chytat ještě více ryb. Samozřejmě, že bys měl 
zase ještě více peněz, za které by sis mohl 
koupit silonové sítě, což by ti umožnilo chytat 
ještě více ryb a získat ještě větší množství 
peněz. Rychle by sis vydělal na druhou 
loďku... a možná by ses stal majitelem celého 
loďstva. Pak bys byl tak bohatý jako já.

-  A co bych dělal pak? -  zeptal se znovu 
rybář.

-  Pak by ses mohl posadit a těš it se 
životem.- odpověděl průmyslník.

-  Co si myslíš, že asi nyní dělám ? -  
odpověděl spokojený rybář.

Nevím, zdali zmíněný rybář byl křesťanem, 
ale zalíbila se mi jeho odpověď. Choval se 
tak, jako by měl ještě čerstvě v paměti slova, 
která vyřkl Pán Ježíš: »Mějte se na pozoru 
před každou chamtivostí, neboť i když člověk 
má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co 
má.« Pak jim  pověděl to to  podobenství: 
»Jednomu bohatému člověku se na polích 
hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si: Co 
budu dělat, když nemám kam složit svou 
úrodu? Pak si řekl: Tohle udělám: Zbořím 
stodoly, postavím větší a tam shromáždím 
všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: 
Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně 
si žij, jez, pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu 
řekl: Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou 
duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?«„

Zdalipak zapomněl na tato Ježíšova slova 
horník, který chodí každou neděli do práce,



aby si více vydělal. Doma nechává svou ženu 
a děti, které během týdne svého otce skoro 
nevidí. Po letech je nešťasten a vyznává 
s pláčem: „Mám peníze, ale zničil jsem si 
zdraví a k tomu jsem špatně vychoval své 
děti...”

Zdalipak zapomněl na toto varování ze
mědělec, který celý týden pracuje na poli a 
v neděli si jde  přivydě la t na nádraží při 
vykládání vagonů?

A co říci o majiteli velikého obchodu, který 
v něm po dobu posledních dvou let pracoval 
bez přestávky od rána do večera a nyní leží 
na smrt nemocen. Cožpak neslyšel Kristova 
slova: „Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou 
duši a čí bude to, co js i nashrom áždil?” 
Zbytečné starosti, přílišná námaha, bezesné 
noci a ne rvózn í poč ítán í z trá t a zisků 
způsobilo , že srdce toho ješ tě  mladého

jenž si uvědomoval, že štěstí nezávisí na 
množství majetku.

Skutečně šťastný a bohatý je člověk, který 
stejně jako Zacheusz evangelia dokáže rozdat 
polovinu svého m ajetku chudým a č ty ř
násobně oplatit těm, kterým ukřivdil, (srov.Lk 
19,8)

Šťastní jsou manželé, kteří říkají: „Máme 
jeden druhého a tři děti. Možná, že někdy 
v budoucnu budeme mít i peníze.”

A co na to říkají děti? Jednou jsem rozdal 
skupince malých dětí krásné upom ínky. 
Všichny byly šťastné. Tehdy jsem se jich 
zeptal: „Kdo z vás by chtěl mít všechny 
nejkrásnější hračky světa, nejdražší oblečení, 
mnoho peněz...?  Ještě jsem  neskončila  
všechny děti zvedly ruce. Pak jsem řekl: „Ale 
pod jednou podm ínkou. Všechno to do
stanete, když budete bydlet na opuštěném

člověka nevydrželo tak velkou zátěž. Umíral 
a nebylo už v jeho silách, aby si prodloužil 
svůj život o jeden jediný okamžik.

Všichni průmyslnici, zemědělci, horníci a 
obchodníci naštěstí nezapomněli na Ježíšova 
slova. Své následovníky má také rybář,o 
kterém byla zmínka na začátku tohoto článku,

ostrově; bez maminky, bez tatínka, bez přátel, 
bez nedělní mše svaté .” Všem najednou 
poklesly ruce. I když nikdo z nich nic neřekl, 
potvrdili tímto gestem, že si uvědomují, že 
délka života a štěstí nejsou závislé na velikosti 
vlastněného majetku.

Josef Guzdek 
Převzato ze Zródla



K eby vás dob rý  p ria te ľ pozva l na 
dovo lenku do ďalekej krásnej krajiny, 
najprv by ste skúmali cestu, ako sa tam 
dostanete. A keď nás náš Nebeský Otec 
pozval do večného šťastia v nebi, nemali 
by sm e skúm ať ces tu , akou sa tam  
dostaneme?

Práve v Písm e nám Pán Ježiš dává 
poučky o tej ceste do večného šťastia. 
Prvá poučka znie: „Blahoslavení chudo

bní v duchu...” Keď túto poučku položil 
Pán Ježiš na prvé m iesto , tak je  zo 
vše tkých  n a jdô lež ite jš ia . A p re to  sa 
spoločne nad ňou zamyslime. Viete totiž, 
že nepria te lia  C irkvi túto poučku zne
užívali na to, aby potupovali veriacich. A 
aby sa veriacim  posm ieva li. Povedali 
veriacim: „Vy ste chudobni duchom! Čiže 
nevzde lan í, zaosta lí, h lú p i.” A le tá to  
poučka má ceľkom iný význam. Pán Ježiš 
rozprával rečou aramejskou, ktorá bola 
d ia lektom  hebre jčiny. A Pán Ježiš to 
povedal takto: „Ašré anavím”. To slovo 
„ašré” znam ená blahoslavení, blažení, 
š ťa s tn í. Č iže  b la ho s lave n í, b lažen í, 
šťastní sú, ktorí sú „anavím” . A to slovo 
„anavím ” znam ená chudobní pred Bo
hom, odkázaní na Boha, závislí na Bohu, 
potrební Boha. Tak ako dieťa potrebuje 
rodičov, ako dieťa je  vo všetkom  od
kázané na rodičov, ako dieťa nemôže žiť 
bez rodičov, takto máme byť my odkázaní 
na Boha.
A že je  te n to  význam  sp rá vny , na 

p o tv rd e n ie  toho  si p ripom eňm e tú to  
biblickú situáciu. Učeníci sa pýtali Ježiša: 
„K to  bude na jväčší v Nebeskom  Krá
ľovstve?” A  Pán Ježiš zavo la l d ieťa, 
postavil ho uprostred učeníkov a povedal, 
keď sa nepremeníte a keď sa nebudete 
podobať deťom, keď nebudete ako deti, 
nevojdete do Nebeského Kráľovstva. A

potom pokračoval doslovne takto: „Kto 
z vás sa uponíži ako toto dieťa, ten bude 
najväčší v Nebeskom Kráľovstve.” A  tak 
vidíme, že význam tejto Ježišovej poučky 
„B lahoslavení chudobní v duchu ...” je 
takýto. Blahoslavení, blažení, šťastní sú 
ti, ktorí sú chudobní pred Pánom Bohom, 
k to rí nie sú sebestačn í pred Pánom  
Bohom, ktorí sú odkázaní vo všetkom na

Pána Boha. Tak ako dieťa je  odkázané 
vo všetkom  na rodičov. C ítiť tú to  od- 
kázanosť na Boha. Toto žiada od nás Pán 
Ježiš na prvom mieste.

Lenže niekto by mohol povedať takto: 
„K eď  ta k  ve ľm i Pán Jež iš  chce  nás



pripútať k Bohu, on nás tým odvádza od 
pozem ských  vec í, o db u d o va n ia  po 
zemského blahobytu a takáto náuka je 
potom prekážkou ľudského pozemského 
šťastia. Takto sme to čítali pred rokmi 
v a te is ticke j lite ra tú re . A le  to nie je  
pravda. Táto náuka neodvádza ľudí od 
budovania pozemského blahobytu, lebo 
Pán Ježiš nikdy nepovedal takto: „Buďte 
h ladní, buď te  sm ädní, buďte bezprí- 
strešní, buďte nezaodetí, buďte chorí”. On 
nikdy nehlásal, aby človek tu na zemi 
nemal všetko, čo je potrebné k životu. On 
sa nikdy nestaval proti pozemskému bla
hobytu. A le naopak. On energ icky sa 
postavil proti zanedbávaniu pozemského 
b lahobytu , keď  poveda l: „V o jd ite  do 
Nebeského Kráľovstva! Lebo hladný som 
bol a dali ste mi jesť. Smädný som bol a 
dali ste mi piť. Pocestný som bol a pritúlili 
ste ma. Nahý som bol a zaodeli ste ma. 
Chorý som bol a navštívili ste ma. V žalári 
som bol a prišli ste za mnou. A čokoľvek 
ste urobili jednému z mojich bratov, to ste 
mne u rob ili.” V id íte  ako radiká lne vy
žaduje  Pán Ježiš s ta ros tlivosť o toto 
pozemské blaho. Naša náuka nie proti 
tomu, abysm e užívali pozemské veci, 
veď na sedemnástu nedeľu v roku Cirkev 
sa m od lí pri Svä te j om ši takú to  mo- 
d litbu:„Bože, pom áhaj nám tak užívať 
p o ze m ské  v e c i, aby nás p riv á d z a li 
k hodnotám nebeským.” Táto kresťanská 
náuka je  iba p ro ti tom u, aby n iekto  
p rilipnu l k pozem ským  veciam . Lebo 
takéto prilipnutie spôsobuje v ľudskom 
srdci zanedbávanie Boha, nezáujem o 
Boha, odpad od Boha. A v t o m  v id í 
kresťanská náuka tragédiu života. A preto 
Pán Ježiš vraví: „Blahoslavení chudobní 
v duchu..."A  keď poznáme pravý význam 
tohto slova, či sa každý z nás v tejto chvíli 
nerozhodne pre túto náuku?
Nech nás v t o m  oduševní príklad sv. 

Jána Bosca. Jeho najväčší životopisec

Scamoni charakterizuje ho takto: „Don 
Bosco patrí medzi najväčšie osobnosti 
cirkevných dejin minulého storočia. A to 
preto, lebo on bol muž, ktorý žil v Bohu 
tak, ako žije ryba v mori.” Predstavme si, 
ako žije ryba v mori. Ryba je  odkázaná 
na vodu. Ryba je závislá na vode. Ryba 
potrebuje vodu k svojm u životu. Ryba 
nemôže žiť bez vody. Ryba sa cítí šťastná 
vo vode. A takto žil sv. Ján Bosco v Bohu. 
S Bohom sa stretával v modlitbe. K Bohu 
sa blížil v rozjímaní. S Bohom sa spájal 
v m ed itác ii. S Bohom sa z jednocova l 
v Eucharistii. A bol úplne odkázaný na 
Boha. A bol úplne šťastný v Bohu. Takže 
sa sta l tým to  svo jím  šťastím  v Bohu 
p ríťa ž livým  pre tis íc e  m ladých  ľud í. 
Napríklad také knieža August Čartorišský 
bol ta k  o d u še vn e n ý  Don B oscovým  
šťastím  v Bohu, že aj on za túž il byť 
šťastným  v Bohu. A  p re to  z rie ko l sa 
aristokratického bohatého života. Zriekol 
sa nástupníctva na kráľovský trón. Zriekol 
sa manželstva na šľachtickej úrovni. A 
každý deň si opakoval, podľa príkladu 
Jána Boscu, túto vetu Svätého Písma: 
„Ako jeleň túži po prameni, tak túži moja 
duša po tebe, Bože.” A preto sta l sa 
saleziánom a saleziánskym kňazom a na 
prim ičný obrázok si dal natlačiť túto vetu: 
„Jediný deň v chráme je  šťastnejší než 
tisíce dní inde.” To znamená, že on sa 
tak c ítil š ťas tný  vo v rúcnom  vzťahu  
k Bohu, že to by nedosiahol v nijakých 
bohatstvách a v nijakej svetskej sláve.
Cítite v tejto chvíli, že Pán Ježiš týmto 

slovom „Blahoslavený chudobný v duchu
 pozývá nás nad všetky bohatstvá, do
pravého večného šťastia v Bohu.
Kiežby sme všetci prijali túto poučku 

Ježišovho Evanjelia. A kiežby sme všetci 
vedeli zvolať túto žalmovú vetu: „Bože, 
bez teba niet pre mňa šťastia!”

Dr. Jozef Vrablec



" P o v y s e . n i  m d ^ i o r v s L c e - K o  o b ľ - a ^ u

Před mnoha roky jsem pů
sob il v P o labí pob líž  města 
P ře louče. Do fa rn o s ti jsem  
dojíždě l. Na faře bydleli ná
jemníci a z farního sálu udělalo 
si JZD skladiště na obilí. Při 
jedné obhlídce fa rn í budovy 
podobné vesnickému zámečku, 
sp a tř il jsem  něco na staré 
rozložité almaře. Nedalo mi to 
a odspodu jsem to nadzvedl a 
opatrně snášel dolů. Pod haldou 
novin  a ba lic ího  papíru  byl 
nějaký obraz bez rámu. Šel jsem 
s ním k oknu a žasl jsem. Byla 
to ve lm i zd a řila  barokn í m alba, zcela 
zachovalá, představu jící Neposkvrněnou 
Pannu M arii. Nad takovým  objevem  mi 
zaplesalo srdce. Obraz jsem si odvezl k sobě 
na faru, vyčistil a zavěsil v pokoji.

Navštívil mě kolega ze sousedství a obraz 
se mu velice líbil. Co mi brání, abych mu ho 
dal? A to bylo dobře, že jsem rychle takto 
rozhodl. Spolubratr působil ve městě a měl 
více možností. Z radosti nad tím, že získal 
tak půvabný obraz, pořídil k němu bohatě 
řezbovaný rám.

Představení mě přeložili 
do pohraničních hor. Chys
ta li jsm e se, že obílím e 
kostel další farnosti. Stěny 
byly šp inavé a v lhké.To 
způsobila výmalba hlinkou.
Jenom vápenné bílení vy
ja s n í s těny  a dodá jim  
ož ivu jíc í jasno. Při mytí 
stěn jsme našli staré malby.
Byl to senzační objev. Pos
tupně  se odkrýva ly  pod 
čtyřnásobnou vrstvou bílení 
vzácné fresky z roku 1764.
Byl také odhalen královský 
baldachýn, na němž podle 
farní kroniky byl zavěšen 
obraz Panny Marie z Itálie, 
ale při požáru chrámu sho
řel. Nyní zres tau rovaný

baldachýn zel prázdnotou. Kde 
vz ít ba rokní obraz Panny 
Marie? A pak to přišlo. Vnu
knutí. Impuls, který pochází 
shůry. Napsal jsem kolegovi 
děkanovi, který obratem velko
ryse odpověděl: Přijeď si hned, 
obraz je Tvůj, jsem  rád, že 
bude v kostele.

Obraz byl přivezen a za
věšen na nam alovaný ba l
dachýn. Působí nádherně, jak 
je vidět na obrázku. Někdy se 
nám stane, že musíme vyznat: 
To mě Pán Bůh vedl, to po

všimnutí On zařídil, On vše připravil až ke 
dni Povýšení mariánského obrazu.

Dítě se tlačí na světlo Boží. Ťuká na dvířka 
a hlásí se k životu. Žel, rodiče neměli v plánu 
udělat místo u stolu dalšímu jedlíkovi. Kéž 
by to udělali. Mohl být rodičům ve stáří oporou 
a prokázat jim  vděčnost, když by ti druzí 
selhali. Člověk přestal naslouchat Božímu 
vnuknutí a nechává se balamutit veřejným 
míněním, které arogantně předpisuje, kolik 
má mít rodina dětí a tak zasahuje neomaleně 

do soukromí rodičů. Žel, 
občané zde poslouchají 
víc lidi než Boha, jsou 
sváděni špatným i p ří
k lady a b ludným  ná 
zorem na hodnotu lid 
ského života.

Podivné bývají někdy 
cesty, po nichž nás vede 
ruka Páně. Rozhodněme 
se vždy pro věc spra
vedlivou a ne špatnou. 
Účinek správného jed 
nání třebas hned ne
uvidíme. Nevadí. Přece 
věc Boží se nakonec 
vždy prosadí a přinese 
radost. Skutečný příběh 
to dokazuje.

Jaroslav Olšava



CENTRUM MARIÁNSKÉ ÚCTY
Naše Matka Panna Maria byla od prvního 

okam žiku své exis tence ze všech tvorů 
nejblíž Bohu. Sám Stvořite l tak o Matce 
svého Syna rozhodl ke své slávě a radosti. 
Ano, v Marii má Bůh svou radost a zalíbení 
a podobně i Maria v Bohu. Proto si vždy 
toužili být co nejblíž. Tato vzájemná blízkost 
měla i svůj zv láštn í pozem ský výraz ve 
v z ta h u  P a n n y  M a rie  k B ožím u  dom u 
v Jeruzalémě. Její slavnostní uvedení do 
centra starozákonní bohopocty, do chrámu, 
si církev každoročně připomíná 21. listo
padu.
V tento den také, před šesti sty padesáti 

léty, byl položen základní kámen k pražské 
ka ted rá le  sva tého  V íta , k te rá  se s ta la  
liturgickým centrem pro náš národ. I zde bylo 
od za čá tku  pro M arii m ís to . V novém  
velechrámu měla být zvláště pěstována úcta 
k českým patronům a k Matce Boží. Zalo
žení katedrály v je jí gotické podobě se událo 
roku 1344 u příležitosti zřízení pražského 
arcibiskupství (což se stalo na jaře téhož 
roku). 21 .listopad pak byl významný i tím, 
že v ten to  den přija l pražský arc ib iskup 
Arnošt z Pardubic poprvé odznak své nové 
h o d n o s ti-  palium.
S osobnostmi našich prvních arcibiskupů je 
spojeno prohloubení a posílení úcty k Boží 
Rodičce. Zvláště o dvou z nich, Arnoštu 
z Pardubic a Janu z Jenštejna (třetí arci
b iskup), je  znám o, že byli vroucím i ma
riánským i c tite li. Byl to  jis tě  především  
Arnošt, který spolu s Karlem IV. velmi posílil

m ariánský kult u 
svatého Víta. Za- 
ložili m imo jiné i 
sbor duchovních, 
zvaných mansio-
náři, kteří každého dne na úsvitě zpívali 
hodinky ke cti Přesvaté Panny. Jimi každý 
nový liturgický den začínal. Vůdčí myšlenkou 
zde bylo Mariino předvykoupení, skutečnost, 
že na Ní spočinuly účinky Kristových zásluh 
již  před Jeho příchodem. Tak se Maria stala 
jakoby jitřní hvězdou, která září do tmy ještě 
n e vyko u p e n é h o  s v ě ta  a svým  sv ite m  
ohlašuje brzký východ slunce -  Vykupitele. 
A tak je  to právě doba adven tn í, v níž 
dodnes, zv láště  ráno před rozedněním , 
zpíváme krásné písně, které vznikly z oněch 
starobylých mariánských zpěvů -  staročeské 
roráty.
Ješ tě  jeden  m ariánský  svá te k  souv is í 

s pražskou katedrálou. Je to den Navštívení 
Panny M arie, zavedený v p ražské arci- 
diecézi (což byly tehdy celé Čechy) Janem 
z Jenštejna, později od nás rozšířený do 
celé církve. Katedrála dokonce dostala tento 
titul vedle titulů sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 
Existuje i stará zpráva z husitské doby, v níž 
se praví, že v Praze se nachází katedrála 
Panny Marie.
Kéž by v naší vlasti znovu ožila mariánská 

úcta, ja ko  po onom 21. lis topadu 1344, 
abychom byli Bohu blízko my všichni -  skrze 
Marii a spolu s Ní.

Vít Cigánek

P o k o j  d u š e ,  r a d o s t

Může se nám stát, že se ocitneme v tísni. Budeme mít strach, starosti, 
nepokoj. Cesta dál jako by byla uzavřena, temnota a bezm ocnost ovládne 
naši mysl.

Právě tehdy si vzpomeňme, že nás Neposkvrněná nepřestává milovat 
a objímat, že nás nikdy nepouští ze své náruče, její věrnost je neskonalá. 
Tehdy všechno, co nás tížilo, zmizí, neboť v náručí Panny Marie nalezneme
věčnou blaženost a to již zde na zemi.

J M.S.



V plieni léčebně trvala doba léčení pacientů 
zpravidla šest až dvanáct měsíců. Jeden 
pacient, náruživý fotbalista, po půlročním 
léčení měl následujícího dne být propuštěn.

Večer přišel k sestře a zeptal se: „Sestro, 
co bych měl udělat z vděčnosti, že odcházím 
od vás zd ra vý? ” S estra  ho zna la  jako  
vzorného pacienta, a tak se nebála říci mu 
krátce: „Možná by bylo dobré, kdybyste šel 
ke zpovědi.” On neodpověděl nic a odešel.

Ráno sestra zpozorovala, že není v pokoji. 
„Co se mohlo stát?” rozrušená to hlásila lékaři, 
alé ten řekl, že pacient dostal dovolenku do 
rána. To ji uklidnilo. Ráno se skutečně vrátila 
prosil o zpověď. Stařičký kněz ho vyzpovídal, 
podal mu svaté přijímání a pacient se vrátil

na oddělení. Bylo to v letech padesátých, kdy 
se o duchovních věcech všeobecně mlčelo. 
M atkapředstavená si přála, aby pacient 
poslední snídani jedl na sesterně. Sedl si 
mlčky ke stolu, položil si hlavu do dlaní a trvalo

delší dobu, než ji zvedl a promluvil. Nám 
mezitím procházely hlavou různé myšlenky, 
v nichž nechyběly obavy. Najednou zvedl 
hlavu a ozval se slovy: „Sestry, tak šťastný 
jsem ještě nikdy nebyl.”

Při loučení mu pak matka představená 
podala medailku Neposkvrněného Početí 
Panny Marie, s níž také odjel. Kdykoliv pak 
přijížděl na kontrolu zdravotního stavu, jeho 
chování prozrazovalo spokojenost.

Uplynulo dvacet let a tento nemocný byl 
znovu přivezen do ústavu, který byl změněn 
na léčebnu dlouhodobě nemocných. V té době 
bylo řeholn ím  sestrám  zakázáno u ne
mocných pracovat, dokonce je i navštěvovat. 
Když se ale sestry dověděly, že tento pacient 

umírá, na pokyn představené jej 
dvě sestry  ta jně  navš tív ily . 
Sestry se ptaly, jak se daří. -  
„M ize rn ě .” zně la  odpověď. 
Sestry s vědomím, že řeč ho 
moc vysilu je , nem luvily, jen 
jedna se zeptala: „Nechtěl byste 
být šťastný jako před lety?” -  
„Ano, to bych chtěl." Sestry se 
rychle postaraly, aby nemoc
ného navštívil kněz z farnosti, 
neboť vlastního kněze už ne
měly. Nemocný očekával kněze 
s velkou touhou. Posbíral zbyt
ky svých sil a přiblížil se k oknu, 
odkud vzácnou návštěvu ne
trpělivě vyhlížel. Přicházející 
kněz pak s údivem pozoroval 
mávající postavu v okně jed
noho z nemocničních pokojů. 
Pak jen  nás ledova la  svatá 
zpověď, přijetí Pána Ježíše a 
pomázání nemocných. Nyní už 
mohl klidně zemřít a my jsme 
děkovaly Panně Marii v přes

vědčení, že to Ona se postarala o spásu 
svého dítěte.

sestry Alžbětinky 
Bezručova 395, Jabíunkov



Pohfô
Žiji v B rn ě a p řestože denně 

potkávám tisícové davy, cítím se 
často  o sa m ěle . K aždý má své 
starosti, radosti i přání, nikdo vás 
n e o slo v í, ab y  se  s vám i o ně 
podělil. Nikdo vás nepozdraví jako 
na v e sn ic i, a k d y by ste  upadl, 
obejdou vás obloukem , aby ne
m useli p om oci. I v k oste líčku  
každý plaše vejde, pokřižuje se, tiše 
se pomodlí, ulehčí svému srdci a 
zase tiše odejde.
A přece stačí tak málo k lidskému 
p orozu m ění. Je d n o h o  dne, ne 
právě pro mne zdravotně šťastného, 
jsem  jela tramvají a na zastávce 
zastavila i tramvaj jedou cí proti 
nám . V ní se d ě la  starší žena, 
pohlédla na mne a mile se usmála. 
Opětovala jsem  je jí úsměv s tro
chou rozpaků, zda si mne žena 
s někým nespletla. V tom vidím, 
že je jí ruka u ch op ila  m edailku 
Neposkvrněné na své šíji. Pochopila 
jsem  a také se dotkla své medailky. 
Naše úsměvy se prolnuly v tichém 
porozumění a tramvaje se daly do 
pohybu. Věřím, že onu ženu mi 
poslala sama naše Paní. Je jí úsměv 
mne odvedl od bolesti a dloulio 
mne hřál v mé samotě.

Jaroslava Procházková

Před rokem jsem končila školu, ale vyhlídky na 
získání zaměstnání byly mizivé. Právě v té době 
jsem se zúčastnila pěší pouti do Čenstochové, která 
ještě více posílila moji důvěru v pomoc Panny 
Marie. Celou záležitost s mým zaměstnáním jsem 
Jí tehdy svěřila s tím, že se budu každý den modlit 
desátek na tento úmysl. V duchu jsem si také 
slíbila, že kdyby to opravdu vyšlo, pak Jí Vaším 
prostřednictvím veřejně poděkuji a vykonám pouť 
na nějaké Jí zasvěcené místo. To jedno jsem už 
splnila, to druhé teď s radostí činím. Uplynul totiž 
skoro přesně rok a den od mé pouti, kdy nastupuji 
do zaměstnání. Je to pro mě takový malý zázrak a 
jsem moc ráda, že vím, komu mohu za něj děkovat. 
A chci naší Nebeské Mamince děkovat nejen za 
tuto milost, ale za všechnu její pomoc a přímluvu, 
za její vedení a za lásku, s jakou to vše činí. Teď 
vím, že Ona touži být velmi blízko každého z nás a 
pomáhat nám. Kéž by se už brzy stala Královnou 
všech lidských srdcí!

IwonaV.

Milá redakce časopisu Immaculata, velmi dlouho 
mi trvalo, než jsem se odvážila vzít do ruky pero a 
papír a napsat Vám. Chtěla bych sdělit čtenářům 
svůj zážitek. Bylo to 9.4.1994. Naše farnost 
pořádala pro dívky soutěž s názvem „Tání ledu”. 
Já jsem tam byla již podruhé, nesoutěžila jsem, 
ale dávala úkol soutěžícím dívkám. Bylo to velmi 
krásné. Když se blížil konec, tak mi Panna Maria 
dala poznat, že je stále se mnou a nikdy mě 
neopustí. Poznala jsem, že mi pomáhala celou tu 
dobu a ne jenom Ona, ale i Pán Ježíš. Z radosti 
jsem se rozbrečela a nemohla jsem to zastavit. 
Děkovala jsem velmi dlouho a děkovat budu dál. 
Nejsem ještě pokřtěna, čeká mě to tento rok 
v prosinci. Moc se těším na tu chvíli, kdy na mne 
o. Alois Peroutka bude lít vodu a říkat mi: „Já tě 
křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Na 
křest čekám dva roky. Někdy si říkám, že se snad 
ani nedočkám. Jsem ráda, že již nyní se mi Panna 
Maria dává poznat, i když nejsem ještě pravá 
katolička. Děkuji Ti, Maria, že nás všechny máš 
ve své ochraně.

Věra Kršková



Jsem velkou ctitelkou Neposkvrněné Panny 
Marie, sv. Bernadetty, sv. Kateřiny Labouré. 
N arod ila  jsem  se v osmém m ěsíci. Vše 
proběhlo normálně. Po mém narození jsem 
se dostala do kritického stavu (nedostatek 
kyslíku -  cyanoza), který trval dvacet čtyři 
hodiny. Musela jsem být narychlo a nouzově 
pokřtěna. Lékaři nedávali naději na mou 
záchranu. Mam inka se s touto  smutnou 
zprávou nemohla smířit. Dříve s rodiči byla 
několikrát v Lurdech a v Nevers. Začala vzývat 
Pannu Marii a prosila  o pomoc také sv. 
Bernadettu a Kateřinu Labouré. Druhý den 
ráno, když mě maminka odevzdala do Boží 
vůle, nastal zázrak. Zhluboka jsem se nadech
la a začala jsem normálně dýchat. Byla jsem 
uzdravena. Lékaři byli překvapeni. Toto se jim 
za celou dobu lékařské praxe nestalo. Uznali, 
že se musel stát zázrak. Maminčina prosba 
byla vyslyšena a já jsem pak dostala jméno 
Marie. Pak když jsem byla větší, jela jsem 
několikrát spolu s maminkou do Lurd a Nevers. 
Na jaře roku 1984 jsme opět byly v Lurdech. 
Tentýž rok maminka dostala akutní infarkt 
myokardu. Celý týden ležela na jednotce 
intenzívní péče. Pan primář nedával žádnou 
naději na záchranu jejího života. Nyní jsem já 
prosila Pannu Marii, sv. Bernadettu a sv. 
Kateřinu o pomoc. Za uzdravení maminky se 
modlily také je jí spolužáčky. Na tento úmysl 
byla také sloužena mše svatá. Prosby byly 
vyslyšeny a maminka se uzdravila. V roce 1992 
jsme spolu jely opět do Lurd, poděkovat za 
je jí uzdravení. Byla to už naše poslední 
společná pouť. V roce 1992 maminka náhle 
zemřela. Chci nyní poděkovat Panně Marii, sv. 
Bernadettě a sv. Kateřině Labouré za tato dvě 
zázračná uzdravení, za pomoc, ochranu a 
všechny m ilosti, kterých se mi na je jich  
přímluvu dostalo.

Marie Simsonová

Čas od času si čtu časopis Immaculata. 
Každému věřícímu má jistě co říci podobně 
jako prom louvá ke mně. Jsem křesťan -  
konvertita. Začal jsem růžencem. Pak mi Ježíš 
Kristus dal rukama rakouského kněze me- 
dailku Neposkvrněné Panny Marie. Víc jak rok 
trvalo než jsem pochopil, že tak jako Ježíš na 
kříži říkal Janovi: „Hle,synu, to je tvoje matka,”

tak i mě chtěl říci totéž. Při modlitbě růžence 
jsem také pochopil, že i já jsem takový Šimon 
z Kyrény, který vzal s odporem Ježíšův kříž na 
ramena a po pár metrech poznává Jeho 
utrpení a snaží se mu co nejvíce pomoci 
nadlehčit tíhu kříže. Uvědomil jsem si, že starý, 
nemocný člověk je právě tak bezmocný jako 
Ježíš, který se narodil v Betlémě. Růženec 
otevírá moje srdce všem lidem , zv láště  
babičce, která nesmírně trpí. Má těžkou 
artrózu skoro všech kloubů. S potížemi vstává 
z postele a s potížemi uléhá. Chodí s pomoci 
dvou francouzských holí. Děkuji Pánu Bohu 
za ni, neboť skrze její utrpení poznávám kříž 
a snažím se jej nadlehčovat. Občas zajdu 
k sousedovi, starému pánovi, který, ač má 
rodinu, je sám. Je krásné vidět na tváři starého 
nemocného člověka úsměv. To Ježíš Kristus 
se v něm usmívá.
Na mši svatou jezdím v neděli do Olomouce a 
každý první pátek konám novénu za obrácení 
mých spolupracovníků, za lásku a trpělivost 
k babičce apod. Stále se modlím, protože 
Ježíš nás vyzývá: „Zůstaňte zde, bděte se 
mnou, modlete se a proste, abyste neupadli 
do pokušení. Duch je sice ochoten, ale tělo je 
slabé.
Chci proto poděkovat Pánu Ježíši a Panně 
Marii za dar víry, za všechno to poznání, 
kterého se mi dostává, za střechu nad hlavou, 
za každý den života, za babičku a spo l
upracovníky.

Roman Bobek

Byla jsem v osmém měsíci těhotenství a měla 
jsem problémy s chůzí, když se můj dvouletý 
syn Ondra začal topit v řece. Ve snaze jej 
zachránit upadla jsem na břicho. Švagr Ondru 
na poslední chvíli vytáhl. Slíbila jsem Panně 
Marii, že Jí poděkuji v časopise Immaculata, 
když bude Ondra i m iminko, co se mělo 
narodit, zdravé. 7.června se nám v pořádku 
narodil chlapeček Lukáš. Třikrát se po zvracení 
začal dusit. Naštěstí jsme byli u něj a mohli 
mu pomoci. Vroucně děkujeme Pánu Bohu a 
Neposkvrněné Panně Marii za život a zdraví 
našich dětí. Radujeme se z velké milosti, že 
naše dnes už pě tič lenná rod ina je  celá 
pohromadě.

Ludmila Maturová



DOPISY ČTENÁŘŮ
Drazí bratři v Kristu!
Posílám Vám zde kopii dopisu své kmo

třenky. Dva roky jsem ji marně přemlouvala, 
aby dále chodila na nauku náboženství. 
Nechtěla k nám přijít, neodepsala na dopis. 
A pak jsem jí koupila v Charitě Zázračnou 
medailku, vložila s pár řádky do obálky a 
výsledek vidíte. Panna Maria dělá skrze 
medailku opravdu zázraky. Chvála Kristu 

Jana Vlasatá

kopie dopisu: Milá Ja
no, děkuji Ti za pěknou 
m adonku. Je to moc 
pěkné. Udělalas mi tím 
velkou radost. Ještě 
jednou  Ti za ni moc 
děkuji. Promiň mi, jak 
jsem  se hloupě cho
vala. Je mi to moc líto 
a proto Tě prosím, od
pusť mi to. Mám Tě 
moc ráda. Tvoje Eva\

Na farním úřadě se 
mi dostal do rukou Vá
mi vydávaný časopis 
Immaculata. Velice se 
mi líbil. Dočetla jsem se 
v něm o zázračné me- 
dailce a zjevení Panny 
M arie  sv. K a te řin ě .
Jsem věřící, je mi sedm
náct roků a nedávno 
jsem  obdržela zázra
čnou m eda ilku  od M atky p ředstavené  
v klášteře sester Boromejek v Albrechticích. 
Této medailky si velice vážím a nerada bych 
ji ztratila. Chodím do společenství mladých. 
Chtěla bych jim přečíst, posléze i půjčit Váš 
časopis a zároveň jim darovat zázračnou 
medailku. Zázračnou medailku bych chtěla 
darovat také mé neteři a synovcovi, kteří jsou 
nepokřtěni a nevěřící. Proto Vás prosím, zdali 
byste mi mohli zaslat několik zázračných 
medailek. Modlím se za ně každý den, ale 
snad když obdrží medailky Neposkvrněné

Panny, bude je Neposkvrněná ochraňovat a 
vyprošovat pro ně milost obrácení. Když byla 
Dana (desetiletá neteř) u nás na prázdninách, 
vyprávěla jsem jí, kdo je  to Pán Ježíš a 
N eposkvrněná  Panna M aria . Na to mi 
odpověděla, že to viděla v televizi. Tak jsem 
se jí zepta la , cosi o tom myslí, ale ona 
nedokázala odpovědět. Sklopila jen hlavu a 
neřekla nic. Šli jsme spát a já jí řekla, zdali by 
nechtěla o tom ještě chvíli přemýšlet než usne. 
Kývla hlavou, že ano. Modlila jsem se za ni.

Prosím i Vás o modlitbu 
za ni a za synovce, 
Martina, který má tř i
náct let.

Jaroslava Kozelková

Zcela náhodou jsem 
ve farním kostele v Pro
stějově objevila časopis 
Immaculata. Velmi mne 
zaujal, protože je sou
středěn na Pannu Marii. 
Moc jsem právě takový 
časopis postrádala, ne
boť jsem se v časopise 
dověděla nejen mnoho 
zajím avého ze života 
Matky Boží, ale časopis 
mi také  pom áhá na 
cházet k Panně Marii 
ten sp rávný vztah  a 
postoj. Dověděla jsem 
se zde také mnoho za
jímavého ze života sv. 
Maxmiliána Maria Kol
beho. Dočetla jsem se, 

jak je důležitá modlitba svatého růžence, a 
seznámila se s Fatimským apoštolátem a 
Rodinou Neposkvrněné. Velmi mě zaujalo, 
kolika lidem pomohla Panna Maria skrze 
Zázračnou medailku. Ráda bych se stala, 
podobně jako o. M axm ilián Kolbe, jehož 
životopis a postoj k Panně Marii mě oslovil, 
rytířkou Neposkvrněné. Škoda, že o vydávání 
Vašeho časopisu se mezi lidmi tak málo ví a 
více se propagují časopisy mravně závadné, 
takové, které podporují zlo a násilí.

Martina Kůrová
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Na Světovém kongresu sexuologů v ně
meckém Heidelbergu se přítomná dr. Terezie 
Crenshawová z USA zeptala zúčastněných osmi 
set sexuologů živě diskutujících o prezervativu a 
doporučujících ho svým pacientům: „Kdo z vás, 
když by měl podezření, že jistá osoba může být 
nakažena virem HIV, by měl ochotu mít s ní 
pohlavní styk a použít přitom prezervativu jako 
ochrany?” Po jistém váhání pouze jedna osoba 
zvedla ruku. Rozhořčená dr. Crenshawová řekla: 
„Potom jste trestuhodně nezodpovědní, když jiným 
dáváte rady, které byste sami pro sebe odmítli. 
Tvrdit, že prezervativ zajišťuje »bezpečný sex«, 
znamená hrát »ruskou ruletu«. Bohužel mnoho 
osob, které se účastní této hry, to odnese smrtí...”

R.M.

Biskup Manuel Urena Pastor z Alcalá de 
Henares (Španělsko) hodnotil situaci dnešní církve 
na stránkách časopisu „Palabra”: „Existují různé 
způsoby pronásledování církve. Jedním z nich je 
způsob primitivního, otevřeného boje, který je však 
pro dnešní dobu neestetický. Dnes se církev 
pronásleduje lstivěji, protože svět ví, že krev 
mučedníků je semenem nových křesťanů. Proto 
je církev pronásledována více promyšleně, aby se 
nemohla jevit jako církev mučedníků. Nejvíce 
znepokojujícím jevem dneška je, že svět často 
nahlodává církev zvnitřku tím, že do její tkáně 
naočkovává ducha tohoto světa. Křesťané, kteří 
se stávají oběťmi tohoto světa, pak sami pod
kopávají církev. A právě tento jev považuji za 
nejvíce nebezpečný.

Gazeta niedzielna 8.V. 1994

Po dvacetiletém exilu se vrátil v květnu t.r. do 
Ruska spisovatel Alexander Solženicyn. Hned na

první tiskové konferenci ve Vladivostoku řekl: „V 
Německu byly po válce procesy, soudy, rozsudky, 
zpytování svědomí, vyznání zpáchaných vin. U nás 
se nic podobného neuskutečnilo. Naší společnosti 
chybí zpověď. Byio by vhodné, aby zločinci litovali 
spáchaných zločinů, ale nikdo není ochoten toto 
učinit. Ve skutečnosti se zdá, jakoby se jednalo o 
tichou dohodu. Při otevírání archivů se dozvídáme 
o zločinech bolševizmu, avšak nikdo se nechce 
k těmto zločinům přiznat. Zločinci jsou stále mezi 
námi.” V rozhovoru pro americký magazín „Forbes” 
Solženicyn uvedl: „Léta se snažíme vymanit ze 
zřícenin komunismu, avšak chyby naší vlády a 
našich lidí způsobují, že se dostáváme na scestí 
na úkor mnoha obětí. Jedná se o chyby naší 
ekonomické reformy, a také o to, že žijeme 
v nezdravé duchovní atmosféře, protože nikdo 
z minulých utlačovatelů a dokonce ani zločinců 
nebyl souzen. Nikdo z nich ani neprojevil lítost. 
Každý z komunistické elity měl čas, aby se obrátil 
a stal se „demokratem” anebo podnikatelem a 
dokázal úspěšně zachovat všechny výsady. Státní 
režim, který dnes máme, je režimem falešné 
demokracie, protože lidé nekontrolují své před
stavitele, nejsou pány svého osudu a ztrácejí naději, 
že někdy ještě jimi budou.

Fam. Chrét. 23.VI.

Roman Herzog, který byl zvolen v květnu 
prezidentem Německa se vyslovil jako předseda 
Konstitučního tribunálu pro zachování v konstituci 
svého státu formulace, která se vztahuje na Boha. 
Vysvětloval: „Suverénní národ a jeho politické 
orgány nutně musí cítit, že jsou odpovědny vůči 
vyšší a konečné instanci.

Gazeta Niedzielna 10.VII.

M arta  V o n d rá k o v á , K řesťanská cestovní kance lá ř Misie,
75103 B radek u Přerova č.46 zašle  každém u zá jem ci ZD A R M A  
Zázračnou m edailku P anny Marie, kterou má ve znaku. P odm ínkou 
je  za s lá n í o fra n ko va n é  obá lky  se zpě tnou  ad resou . Z důvodu  
ve lkého počtu zá jem ců zašle  v jednom  dopise m axim álně pět kusů 
těch to  Zázračných m edailek.
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(dvouměsíčník) 6/1994, ročník III.
IS S N  1210-5732
S církevním  schválením  brněnského biskupa Mons.

V o jte ch aC ik rle h o  č .j. 868/ 94  ze dne 4 . dubna 1994 

R eg is trač n í zn ač k a : M K  Č R  6202.
P o d á v á n í nov in o v ý ch  zás ilek  povoleno 

O b la s tn í sp rá v o u  p o št v  B rn ě  č.j.:P /2-4363/93  

Vydávají: Bratři minorité 
Nakladatelství:
Konvent minoritu u sv. Janů v Brně 
Výrobní náklady na 1 výtisk: 9, - Kč.
S tá lé  p řed p la tite le  p ro sím e , aby  při p oštov n ím  styku 
s námi uváděli č íslo  vytištěné v levé horní části svého adresního 
lístku za zkratkou IČ P , anebo aby nám poslali svůj adresní lístek, 
který obdrželi spolu s naším časopisem.

F o to g ra f ie : J . P laneta, P. Laska, K. K uchejdová, S . Jarom i, A. M ari,A . K arlik , archív.

Všem dobrodincům, kteří přispěli finančním  darem na krytí výrobních nákladů, 
vyjadřujeme srdečné Pán Bůh zaplať.

Prosíme všechny čtenáře, kteří obdrží náš časopis, aby je j  zapůjčili také svým  
přátelům  a známým a takto umožnili Neposkvrněné získávat srdce lidí pro Ježíše.

V atikánský rozhlas vysílá p ro  Vás denně na středních vlnách 1530 kH z a na k rá tkých  v lnách 6245 kH z (49m)
* česky v 5.15 hod a  v 19.30 hod * * slovensky 5.30 hod a v 19.45 hod *

Chceš se ještě  více přiblížit k Pánu Ježíši? Dovol Jeho Mamince, aby se 
tě ujala. Odevzdej se s důvěrou do je jích  neposkvrněných rukou a staň se 
je jím  rytířem. Pokud se rozhodneš, požádej o zapsání do knihy Rytířstva 
Neposkvrněné v Národním centru M I, M inoritská 1, 602 00 Brno.

Předplatné narok 1994:
Dobrovolné dary.
Tyto je  m ožno zasílat na adresu:

Konvent minoritů, Minoritská 1, 
602 00 Brno
poštovní poukázkou typu C (žlutou) s poznámkou “předplatné 
Immaculaty” v rubrice “zpráva pro příjemce”.

Čtenáři ze Slovenska
mohou posílat předplatné na adresu:
Kláštor Minoritov, Košická 2,
054 01 Levoča.
Dle finančních možností budeme posílat náš časopis i těm, kteří 
nemají dostatek financí k  zaplacení předplatného a o  časopis si 
požádají.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Čís. konta:  0000984070/5700




