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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 bludy,“ abych se stal 
v Tvých neposkvrněných a nejlaskavějších rukou užitečným nástrojem k probuzení a největšímu vzrůs-
tu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších a tímto způsobem přispěl k co největšímu rozší-
ření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam vyprosíš milost ob-
rácení 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.

Milí čtenáři,
Svatý otec nám každoročně posílá na Světový den míru (1. ledna) své poselství. V letošním listě nám 

říká, že míru dosáhneme tehdy, když k míru budeme vychovávat. Ten má být založen na úctě k pravdě, 
spravedlnosti, lásce a svobodě. Dále připomíná stálé učení církve, že mír je možný a je též i povinností.

V tomto kontextu se podívejme na událost z naší politické scény, která má proběhnout počátkem 
února  - projednávání novely potratového zákona v Parlamentu České republiky (úplný zákaz potratů 
s výjimkou přímého ohrožení života matky a těhotenství v důsledku znásilnění). Zjednání spravedl-
nosti v této věci by bylo velkým krokem ve výchově k míru, neboť potrat je zjevnou nespravedlností 
páchanou na těch nejbezbrannějších. Avšak mnozí naši spoluobčané nevidí v potratech nic zlého. 
Proč? Nejspíš proto, že je dosud nikdo solidně neinformoval a že se nad celým problémem nikdy do 
hloubky nezamysleli; najdou se i takoví, kteří se neodváží postavit pravdě čelem, i takoví, kteří jdou 
egoisticky za svým ziskem. Jaký by tedy mohl být náš vklad do budování míru? Pravda: Nechat se 
poučit a promyslet skutečnosti spojené s lidským životem a vést k tomu i ostatní. Láska: Zahrnout 
svou láskou každého člověka, především nevinného, jímž nenarozený určitě je. Spravedlnost: 
Usilovat o zjednání nápravy úměrně svým silám a schopnostem, každopádně modlitbou. Svoboda: 
Nebát se hájit pravdu i navzdory výsměchu či urážkám.  

Úkol je to velký, stojí však za to se ho chopit, neboť vede k míru. Kéž Ježíš - Kníže pokoje, Vás 
posiluje a naplňuje pokojem, který byste šířili kolem sebe.

Maria, Královno míru, oroduj za nás.
br. Bohdan

První strana obálky: Svatá rodina, mal. Francesco Mancini

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2004
Leden – Aby upřímná spolupráce mezi všemi křesťany uspíšila proces 

sjednocení a míru.

Únor – Aby každodenní úsilí o vlastní obrácení z nás učinilo svědky Evangelia 
před lidmi nábožensky lhostejnými, žijícími daleko od Boha.

Březen – Abychom dokázali rozvíjet evangelijní prvky přítomné ve světě 
současné kultury a vědy.
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AVE
Na všechny obrazy asem prach usedne
i album vzpomínek postupn  vybledne
Však jeden obraz mám
v srdci ho nosívám

Je na n m úd olí sepjatých dlaní
a prosebných ruk
u nohou líbezné nebeské Paní
ze zázra ných Lurd
kam denn  cestují
vláse nice cest

Tam u té jeskyn , u toho pramene
hledá zdroj út chy pro duše ztrápené
snad celý neš astný nemocný sv t

Tam dodnes denn  zní
to AVE ve erní
t ch dav  na tisíce
ty rozžehnuté svíce

Ten obraz co živ budu mít
To AVE v n  bude znít
 AVE
 AVE
 AVE MARIA

Antonín Re ek
ze sbírky „Po novém ránu“



dávno by byl zavedl tento nový zp sob oslavy 
Syna Božího, ale obával se tu novotu zavést bez 
svolení duchovní vrchnosti. Proto si p i své cest
do íma, kam odjel kv li schválení ehole, umínil 
poprosit papeže o dovolení ke konání slavnosti. 
Ob  jeho záležitosti byly v ím  rychle a p ízniv
vy ízeny díky p ímluv  kardinála Hugolina. 

Plný radosti opoušt l František ím a ubíral 
se p ímo do milého reatinského údolí, které si 
vybral za místo k oslav  „jeslí“. M l v Greccio 
velmi dobrého p ítele, muže velice zámožného 
a bohabojného, jménem Jan, kterého si pro jeho 
ctnosti a vznešené vlastnosti zamiloval. Tomu 
se nyní sv il se svým plánem. „Milý p íteli,“
ekl mu, „již n kolikrát jsme spolu rozmlouvali 

o tom, jak bychom jak se pat í oslavili Narození 
Pán , nuže tedy o letošních Vánocích provedeme 
sv j zám r. Jestli chceš, m žeš mi v tom pomo-
ci. Cht l bych letos živ  napodobit betlémskou 
jeskyni se vším nepohodlím, které tam snášel 
novorozený Spasitel, když byl nucen spokojit se 
s nepohodlnými jeslemi, trochou sena a slámy, 
jak se t ásl zimou a dv  zví ata, v l a oslí ek, jej 
musela zah ívat. To vše bych cht l znázornit ve 
skute nosti. Prosím t , vyhledej ve svých lesích 
n jakou vhodnou jeskyni, kterých, jak vím,  je tam 
mnoho. Potom nech zhotovit jesle, které naplníš 
senem a p iprav dv  krotká zví ata, vola a osla, 
jež by stála u jeslí. S mými bratry se pak postarej 
o to, aby na tom míst , kde budou stát jesle, byl 
vybudován oltá , na kterém by kn z mohl sloužit 
mši svatou. Vynalož veškerou pé i na vyzdobení 
toho místa a také to oznam lidem, aby se mohli té 
krásné slavnosti zú astnit.“

Jan u inil vše, jak si sv tec p ál, a ješt  mnohem 
více k náležitému oslavení onoho slavnostního 
dne. Pln pohnutí d koval mu František za jeho 
snahu a ujistil ho, že ho B h za ten dobrý skutek 
jist  nenechá bez odm ny. Krom  toho pot šila
sv tce veliká radost obyvatel údolí, kte í se t šili,
že se brzy stanou ú astníky tak krásné slavnosti. 
P inášeli sv tla, prapore ky a jiné ozdoby, aby 
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(Pokra ování)
František vždy se zvláštní úctou a n žností osla-

voval Vánoce. íkával, že tento svátek zasluhuje 
mít p ednost p ed všemi ostatními v roce. Sám 
pak, kdykoliv nadešel as váno ní, ob toval novo-
rozenému Ježíškovi nejlíbezn jší city své vrouc-
nosti a lásky. Plný radosti a sladkého rozechv ní
si p ával, aby s ním každý cítil radost z narození 
Spasitele, jehož B h poslal ze své nevýslovné 
lásky na tento sv t.

Jedenou rokovali brat i o tom, jestli mohou jíst 
maso na Boží hod váno ní, kdyby tento den p i-
padl na pátek. Mnozí z nich, zvlášt  bratr Moric, 
byli toho názoru, že by se m li postit. Sv tec tiše 
naslouchal jejich rokování. Když však vid l, že se 
v tšina brat í kloní pro p st, ekl: „Brat i, jak by 
mohl n kdo v ten den mluvit o p stu, když se sv t
stává ú astným tak veliké radosti, takového požeh-
nání? Co se mne tý e, p ál bych si, aby i tyto st ny
v ten den požívaly maso, ale protože jim to není 
umožn no, tak aby jím alespo  byly pokryty.“

Cht l, aby se v tento den radovala i chudina. 
P ál si, aby bohatí pe ovali o chudé z lásky k To-
mu, který se pro nás všecky stal chudým tím, že 
se narodil v chudi kém chlév  na slám  a t ásl se 
tak zimou, že v l a oslí ek ho museli zah ívat.
Vzpomínal na vznešený úkol t chto zví at v bet-
lémské jeskyni a nejednou projevil p ání, aby jim 
v den narození Pán  byla dávána lepší píce. Když 
jednou plný nadšení o tom rozmlouval, zvolal:  
„Kdybych mohl mluvit s císa em, poprosil bych ho, 
aby vydal pro celou íši zákon, kterým by se všichni 
majetní poddaní zavazovali k tomu, aby v ten den 
sypali zrní a lušt niny na cesty, aby se i ptá kové,
a zvláš  naši brat í kové sk ivánci, mohli radovat.“

František se nespokojoval jen s t mito projevy 
a city lásky k novorozenému Spasiteli, nýbrž 
již delší as, zvlášt  od návratu ze Svaté zem ,
se zabýval vznešeným plánem oslavit zcela 
jiným, okázalejším zp sobem památku narození 
Spasitele. Pomýšlel totiž na to oslavit narození 
tak, jak se událo v Betlém , totiž „jeslemi“. Již 
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Blížila se desátá hodina. Na prostranství pa-
novalo tajemné ticho, jen tu a tam rušené hlasy 
p íchozích. Najednou se ozvaly krásné zp vy, jež 
jako by p icházely odn kud z výšin nebeských 
od nebeských duch . Všechen lid se obracel na 
tu stranu, odkud byl slyšet zp v. Za chvíli uvi-
d li p icházet velkolepý pr vod Menších brat í
v ele s Františkem. Všichni lidé, kte í v zbož-
ném zanícení krá eli za nimi, zpívali radostné 
váno ní písn , jež se mezi stromy tajupln  od-
rážely v mnohonásobné ozv n . Pr vod zvolna 
procházel nep ehlednými zástupy lidu. Co chvíli 
propukal jásot a radostné volání. Kone n  stanul 
pr vod u jeskyn . Majíc o i zarosené slzami ra-
dosti, postavil se František u p ipravených jeslí, 
kde stála zví ata, jež svýma velkýma o ima plna 
údivu hled la na divadlo rozkládající se p ed nimi. 
Brat i se ve dvou zástupech postavili po stranách 
jeskyn  a za ali st ídav  s lidem prozp vovat po-
vinné chvály dobrotivému Bohu. Na všech tvá ích
bylo vid t radostné nadšení a pravou zbožnost, 
zatímco ústa tlumo ila city p epln ného srdce, 
city pravé lásky k Tomu, který z lásky k nám 
neváhal vzít na sebe podobu služebníka a stát se 
naším bratrem.

O p lnoci se konala mše svatá na oltá i oz-
dobeném zelení, koberci a sv tly. P i mši svaté 
František jako jáhen zpíval sv. evangelium. Jeho 
zvu ný a jasný hlas plný nadšení oznamoval 

sv tu p eslavnou novinu, že se naro-
dil Spasitel sv ta. Když zpíval slova, 
v nichž se vypravuje, jak blahoslavená 
Panna, když nemohla nikde najít místo, 
v chudi ké jeskyni betlémské porodila 
ve chlév  Syna Božího a položila jej do 
jeslí, tu se jeho hlas zachv l, jako by 
mu bylo do plá e nad tím, že Král slávy 
nem l ani náležitý p íbytek, v n mž by 
se ubytoval, ani slušné l žko, na n mž
by si odpo inul, když sestoupil na tento 
sv t. Ale brzy nato, když zpíval o tom, 
jak pastý i nebeskými duchy byli pou-
ováni o radosti, jíž se sv tu dostalo, 

plný nadšení s blaženými nebeš any
jásal: „Sláva na výsosti Bohu a na zemi 
pokoj lidem dobré v le.“

místo, které m lo znázor ovat betlémskou jesky-
ni, bylo p kn  vyzdobeno. 

Kone n  po mnohém o ekávání  nadešel den ra-
dosti - svatý ve er p ed narozením Pán . Po celý 
den byl v reatinském údolí neoby ejn ilý život, 
který ím blíže k ve eru se stával pest ejším a za-
jímav jším. Z blízka i z daleka p icházely zástupy 
muž  a žen se svícemi, pochodn mi nebo lucerna-
mi. Ubírali se na lesní mýtinu nedaleko Greccia, 
na jejímž konci byla jeskyn , v níž bylo vše p i-
praveno k slavnosti. Dosti prostorná mýtina byla 
záhy p epln na lidmi, a p ece p icházeli stále noví 
a noví ú astníci, p es zimu a sníh, jenž byl na n -
kterých místech dost vysoký.

P estože již bylo pozd  ve er, zá il les dosud 
nevídanou jasností. Každá houština p i zá i
pochodní sem tam se míhajících jako by se po-
hybovala a sv j arovný háv na obdiv stav la.
V hloubi lesa jako kdyby tajemní sk ítkové mezi 
sebou laškovali. Mihotající sv télka p ipomínala
bludi ky, které sem tam poskakují a sp chají ke 
svému cíli. Byli to venkované, kte í s pochodn mi
a svítilnami v rukou pospíchali po nesch dných
cestách k mýtin .

Tmavá noc si vym nila úlohu s jasným dnem. 
„A jak také jinak?“ zbožn  poznamenává Tomáš 
z Celana. Nebo  ta noc, která p inesla sv tu Sv tlo
z nebe nemohla z stat více nocí, nýbrž musela se 
prom nit v nejjasn jší den.
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Po sv. evangeliu se František obrátil k shro-
mážd nému lidu a za al k n mu mluvit o památné 
události, která se stala p ed více než tisíci lety 
v Betlém . Ukázal na skromné m sto Betlém, jež, 
a  nejmenší mezi judskými m sty, bylo vyzname-
náno tím, že nebeské Pacholátko si je vyvolilo 
za p íbytek. Tak i žádné srdce, by  bylo ctnost-
mi sebechudší, by  bylo sebebídn jší, nep ekáží
témuž dobrotivému Spasiteli, aby v n m nehledal 
p íbytek. A p ece my lidé dáváme dobrému Ježíši 
najevo malou vd nost a lásku, ano, dokonce 
velmi asto za všechna dobrodiní, jež nám pro-
kazuje, se mu odm ujeme nevd kem, urážkami 
a h íchy. Kdybychom si ast ji živ  p edstavovali
nevystihlé tajemství, které se stalo v betlémské 
jeskyni, jist  bychom se pak ze všech sil snažili 
milovat dobrého a láskyplného Ježíše. 

Kdykoliv m l František vyslovit nejsv t jší
jméno Ježíš, byl plný svaté n žnosti a jeho tvá
vždy zazá ila novou jasností. A dával i navenek 
najevo, jakou rozkoš a sladkost poci uje. Nej ast ji
však užíval pro novorozeného Spasitele název 
„d átko betlémské“, který se mu nejvíce líbil. 
Mezi kázáním asto nahlížel do jeslí a chvílemi se 
nad nimi i sklán l plný radostného vytržení. A jak 
také nem la jeho svatá duše jásat, když vid l t -
lesnýma o ima Toho, který jako pacholátko ležel 
v jesli kách betlémských. Jak pozd ji vypravoval 
Jan z Greccia, který podporoval Františka p i pro-
vedení jeho plánu, vid l v jednom okamžiku, že 
skute n  v jeslích leží na sen  krásné pacholátko, 
obklopené mocnou zá í, o kterém nepochyboval, 
že je to doopravdy Božské pacholátko. Dít  lib
spalo, ale František, jak se nad ním sklán l, se jej 
snažil ze snu probudit.

Tomáš z Celana vypravuje o krásném vid ní.
Praví, že bylo zcela p ípadné, pon vadž i dít
Ježíš bylo v srdcích mnohých lidí zapomenuto 
a teprve milostí Boží, p isp ním sv. Františka byl 
Ježíš v lidských duších  vzk íšen a v lidská srdce 
vštípen.

Jen jediný lov k, p ítel sv. Patriarchy, Jan 
z Greccia, byl od Boha vyvolen k tomu, aby 
mohl spat it ten neoby ejný zjev, jednak proto, 
aby o n m podal zprávu sv tu k v tší cti a chvále 
Boží, a jednak aby byl odm n n za své služby 

a práce, které v noval náležitému oslavení Božího 
Narození. Jan v d l, že tuto milost nesd lil B h
jen pro n j, ale že chce, aby i jiní o ní v d li,
proto nemeškal a hned vše, co vid l, sd lil kolem 
stojícím a ti zase dále, takže v krátkém ase
v d l každý z p ítomných, že tu bylo oslaveno 
pravé narození Syna Božího, že samo Božské 
Pacholátko sestoupilo do chudi kých jesli ek
a zjevilo se Františkovi. Proto se také hned po 
mši svaté a ostatních pobožnostech, které synové 
sv. Patriarchy s lidmi konali, kde kdo tla il k jes-
li kám, uctiv  je líbal a rozli ných p edm t  se na 
památku dotýkal. Jiní si zase brali kousky sena, na 
kterém odpo ívalo Božské Pacholátko. Zbožný lid 
v mnohých p ípadech p i užívání toho sena se stal 
sv dkem mnohých zázrak , jimiž B h odm oval
jeho d v ru. Tak nap íklad když n jaké dobyt e
nebezpe n  onemocn lo, dávali mu sníst kousek 
toho sena a ono se ihned uzdravilo. Podobn  také 
matky, které nemohly porodit, kladly si kousky 
toho sena na život a s d v rou volaly k Bohu 
o pomoc, aby je bezpe n  vysvobodil. I ony byly 
velmi asto z patrného nebezpe í vysvobozeny. 
Podobn  se i jiným lidem v jejich r zných pot e-
bách dostalo pomoci.

Slavením prvních jeslí v jeskyni u Greccia polo-
žil svatý František základ ke krásnému a opravdu 
k es anskému oby eji – ke stav ní jeslí. Tato 
slavnost byla syny svatého Patriarchy všude rozši-
ována a nalézala velkou oblibu mezi lidmi, který 

zvlášt  ve st edov ku projevoval živý zájem pro 
názorné p edstavování tajemství svatého nábožen-
ství. Tak se brzy stalo, že to, co konal František 
poprvé v Grecciu, slavili lidé, podporováni du-
chovenstvem, hlavn eholním, i jinde, t ebaže ne 
s takovou okázalostí jako za asu sv. Františka.

podle knihy Svatý František Serafický 
od P. Bonaventury J. Wilhelma zpracoval BS

ád brat í minorit
p ijímá nové kandidáty.
Informace: P. Stanislav Gry ,
Malá Štupartská 6, 110 00 Praha; 
tel.: 222 316 004



Každý rok se ve váno ní dob  v myšlenkách 
vracíme do Betléma, abychom se klan li Dít ti,
ležícímu v jeslích. Zem , kde se narodil Ježíš, žije 
bohužel i nadále v dramatických pom rech. Také 
v jiných ástech sv ta neuhasínají ohništ  násilí 
a konflikt . Je však t eba vytrvat a nepoddávat se 
pokušení malomyslnosti. Je nutné, aby všichni vy-
vinuli úsilí, aby byla respektována základní lidská 
práva osob trvalou výchovou k zákonnosti. Proto 
je t eba se angažovat, aby byla p ekonána „logika 
prosté spravedlnosti“ a dosp lo se k otev ení se 
„logice odpušt ní“. Vždy  „bez odpušt ní není 
míru“.

Stále více se poci uje nutnost nového mezi-
národního uspo ádání, které využije zkušenosti 
a výsledk  dosažených OSN; uspo ádání, které 
by bylo s to dát dnešním problém m pat i ná
ešení, založená na d stojnosti lidské osoby, na 

všestranném rozvoji spole nosti, na solidarit
mezi bohatými a chudými zem mi, na spole ném
sdílení p írodních zdroj  a mimo ádných výsledk
v deckého a technického pokroku. 

„Láska je nejvyšší a nejvznešen jší formou 
vztah  mezi lidskými bytostmi (tamtéž).“ Toto 
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„Když se naplnil as, poslal B h svého Syna, 
narozeného z ženy (Gal 4, 4).“ Dnes, v oktávu 
Narození Pán , nám liturgie staví p ed o i obraz 
Matky Boží Panny Marie. Apoštol Pavel v ní uka-
zuje „ženu“, skrze niž Boží Syn vstoupil do sv ta.
Maria z Nazareta je Theotokos, ta, která „porodila 
Krále, jenž vládne nad nebem i nad zemí na v né
asy“ (Vstupní antifona). 

Na po átku tohoto nové roku vstupme ochotn  do 
její školy. Chceme se od ní, svaté Matky, nau it p ijí-
mat ve ví e a v modlitb  spásu, kterou B h nep está-
vá dávat t m, kdo d v ují jeho milosrdné lásce. 

V této atmosfé e naslouchání a modlitby vzdá-
vejme díky za nový rok, a  je pro všechny rokem 
blahobytu a pokoje! (Následovalo oslovení diplo-
matického sboru a koncelebrant ).

„Stále aktuální úkol: vychovávat k míru“ – to je 
nám t poselství k dnešnímu Sv tovému dni míru. 
Ideáln  navazuje na to, co jsem p edložil na po-
átku svého pontifikátu, když jsem zd raz oval

naléhavou pot ebu vychovávat sv domí ke kultu e
míru. Protože je mír možný – cht l jsem opakovat 
– je také povinností. 

Tvá í v tvá  situacím nespravedlnosti a násilí, 
které utiskují r zné oblasti zem koule, tvá í v tvá
ozbrojeným konflikt m, na n ž ve ejné mín ní
asto zapomíná, se stává stále nutn jší ochota spo-

le n  budovat cesty míru; stává se proto nezbytné 
vychovávat k míru. 

Pro k es ana je hlásání míru hlásáním Krista, 
který je „náš pokoj“ (Ef 2, 14), je to hlásat jeho 
evangelium, jež je evangeliem pokoje (Ef 6, 
15), znamená to volat všechny k blahoslavenství 
být „tv rci pokoje“ (srov. Mt 5, 9) . Sv dkem
„evangelia pokoje“ byl také mons. Michael Aidan 
Courtney, apoštolský nuncius v Burundi, tragicky 
zavražd ný p ed n kolika dny, když vykonával své 
poslání ve prosp ch dialogu a smí ení. Modleme 
se za n ho s p áním, aby jeho p íklad a jeho ob
p inesly plody míru v Burundi a ve sv t .

fo
to

: A
rc

hi
v

Homilie Svatého otce p ednesená 1. ledna 2004

K míru je nezbytné vychovávatK míru je nezbytné vychovávat
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8. prosince  letošního roku si p ipomeneme
150. výro í vyhlášení pravdy víry o Neposkvr-
n ném Po etí  p esvaté Panny Marie papežem 
Piem IX., které je významné pro celou rodinu 
františkánských ád  a zvlášt  pak pro leny
Rytí stva Neposkvrn né. Nem li bychom však 
pouze oslavovat výro í vyhlášení dogmatu 
a uctívat jeho tajemství, ale p edevším bychom 
se m li snažit o stále hlubší chápání a p ivlast-
n ní si pravdy o neposkvrn ném po etí Panny 
Marie a její úloze v d jinách spásy za ú elem
slad ní rozumu, srdce a v le pro ušlechtilej-
ší spiritualitu a št d ejší a ú inn jší službu 
bližním. Zmín ná služba spo ívá p edevším
v rozsévání pravdy o Marii do lidských srdcí, 
aby v nich Neposkvrn ná mohla vybudovat 
tr n pro svého Syna a p ivedla je k N mu blíže 
a zapálila v nich ohe  lásky k Nejsv t jšímu
Srdci svého Syna. Je to zp sob, jímž Maria 
vít zí nad zlem a smrtí. Svatý Maxmilián 
si byl toho v dom, a proto založil Rytí stvo
Neposkvrn né, aby tajemství Mariino pronika-
lo do srdce všech lidí a každého zvláš .

Spolu s Marií m žeme letošní rok prožít 
plodn   a máme jistotu, že s Ní zvít zíme nad 
mocí zla a smrti, zvlášt  v sou asné dob , kdy 
se zdá, že zlo proniká všude a snaží se paraly-
zovat naše snahy o dobro. Ona se zapojila do 
díla spásy svým souhlasem a svou spoluprací 
s Boží v lí. Nejenže porodila  našeho Spasitele 

v domí m  vedlo, když jsem psal poselství pro 
dnešní Sv tový den míru. Kéž nám B h pomáhá, 
abychom všichni spole n  budovali „civilizaci 
lásky“. Pouze lidstvo, v n mž zvít zí láska, bude 
s to t šit se z autentického a trvalého míru. 

Kéž nám tento dar vyprosí Maria. A  nás Ona 
podporuje a doprovází na strmé a úchvatné cest
budování míru. Proto se s d v rou a neúnavn
modlíme: Maria, Královno míru, oroduj za nás! 

podle Vatikánského rozhlasu

S Marií – znamením vít zství
– do nového roku
Maria, znamení vít zství nad zlem a smrtí, „která  vstoupila 

hluboko do d jin spásy, jistým zp sobem v sob  spojuje a vyza uje
nejv tší skute nosti víry. Když je oslavována a uctívána, volá v ící
k svému Synu a k jeho ob ti i k lásce k Otci“ (Lumen gentium 65) 
(Generální statuty MI, l. 13).

Ježíše Krista, 
ale také Ji B h
ustanovil Mat-
kou celé církve. 
Maria je zna-
mením vít zství
nad zlem a smrtí. 
Jaké je to vít zství? V prologu evangelia podle sv. 
Jana teme o vt lení Božího Syna a o t ch, kte í Ho 
p ijali a stali se Božími d tmi, a také o t ch, kte í Ho 
odmítli. Tyto poslední nazval jménem „sv t“ (srv. J 1, 
10-12). Pak ve svém listu píše: „nebo  kdo se narodil 
z Boha, p emáhá sv t. A to vít zství, které p emohlo
sv t, je naše víra. Kdo jiný p emáhá sv t, ne-li ten, 
kdo v í, že Ježíš je Syn Boží?“ (1J 5, 4-5).

První, která uv ila v Ježíše Krista, byla 
Neposkvrn ná. P i zv stování se její víra, která ne-
znala nejmenší pochybnost,  stala „prostorem“ vt lení
Božího Syna. Uv ila – a Slovo se stalo T lem. Nikdy 
dosud v d jinách nic nezáviselo na souhlasu lov ka
jako tehdy. V domý, svobodný a radostný souhlas 
Mariin, uskute n ný v duchu víry a poslušnosti v i
Bohu, byl jejím skute ným vít zstvím nad zlem a smr-
tí – po ala Spasitele sv ta. Od té doby se Maria zcela 
a ob tav  angažuje v díle svého Syna a tím se stává 
jeho spolupracovnicí v díle spásy sv ta v neopakova-
telné mí e.

V následných životních událostech se Mariina víra 
prohlubuje, dozrává a upev uje. Vrcholnou zkoušku 
víry prožila na Golgot  – její Syn odmítnutý lidmi, 
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opušt ný u edníky, vydán potupnému utrpení, umírá. 
Maria op t v í Božímu slovu – nejen tomu, jehož 
napln ní zrovna zakouší: „Syn lov ka bude vydán do 
rukou lidí; zabijí Ho“, ale také tomu, které se teprve 
uskute ní: „a t etí den bude vzk íšen“ (Mt 17, 22-23). 
A skute n  byl vzk íšen!

Toto vít zství p edpov d l B h sám, když první 
lidé opoušt li ráj. Tehdy jim slíbil pomoc, když ekl
hadovi: „Mezi tebe a ženu položím nep átelství, i me-
zi sím  tvé a sím  její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu 
rozdrtíš patu“ (Gn 3,15).

Slib se za íná napl ovat neposkvrn ným Po etím
Panny Marie, nové Evy, a pak okamžikem vt lení
Ježíše Krista. V dob  Zv stování B h prohlásil 
Mariinu neposkvrn nost – „plnost milosti“, což je ví-
t zství nad zlem v dob  jejího mladého života – skrze 
v rnost Bohu (srv. Lk 1,28), a vybídl ke spolupráci 
v díle spásy, když jí p edpov d l Boží mate ství a ví-
t zství Kristovo (srv. Lk 1, 31-32). 

D kazem pro Mariino vít zství nad smrtí a zlem 
v pr b hu jejího života a odm na za její víru, lásku 
a službu bylo její nanebevzetí a její kralování po 
boku svého Syna na nebesích. V Apokalypse od sv. 
Jana Ji vidíme ve velikém znamení na nebi: „Žena 
od ná sluncem, s m sícem pod nohama a s korunou 
z dvanácti hv zd“ (12, 1). 

S touto myšlenkou se pojí i prost edky Rytí stva
Neposkvrn né. Úkon odevzdání se Neposkvrn né
obsahuje biblickou p edpov  vít zství: „Ona rozdrtí 
tvou hlavu“ a „Ty sama jsi na celém sv t  vyhla-
dila všechny bludy“. Když se modlíme každý den 
st elnou modlitbu projevujeme d v ru ve vít zství
Neposkvrn né nad h íchem. Zázra ná medailka vy-
jad uje symbolicky všechny zmín né aspekty tohoto 
vít zství: Neposkvrn nou, která drtí hlavu hadovi, 
a k íž, který se opírá o písmeno „M“, s dv ma srdci, 
Nejsv t jším Srdcem Ježíšovým a Neposkvrn ným
srdcem Mariiným, kolem kterých je dvanáct hv zd
nebeské slávy.

Neposkvrn ná stále vít zí. Její víra plodí víru 
v lidských srdcích a tímto zp sobem Maria vede 
v ící a také i zbloudilé do Nejsv t jšího Srdce 
Ježíšova. Když ji zcela následujeme, m žeme mít 
také podíl na jejím poslání a na jejím vít zství. Tímto 
vít zstvím bude naše víra v Ježíše Krista, Božího 
Syna, v jeho slovo, jeho církev a v mohutnou pomoc 

Setkání Rytí  Neposkvrn né
z Prahy a okolí

Co:   Setkání Rytí stva Neposkvrn né
                    a ctitel  Matky Boží.

Kdy:   Každá první st eda v m síci.
Kde:   Kaple sv. Anny p i Basilice

                    sv. Jakuba na Starém M st
                    v Praze, Malá Štupartská 6.
Program:   16:30 – r ženec

                    17:00 – mše svatá
                    Po mši sv. setkání Rytí
                    v prostorách kláštera.

Bližší informace na tel: 
224 828 814, 222 316 004

Neposkvrn né p i získávání lidských duší pro 
Krista. Naše víra bude rozn covat víru v duších 
jiných lidí. Náš život m že být zcela jednodu-
chý jako život Neposkvrn né, avšak pokud 
v srdcích budeme usilovat o živou víru, pak 
se i ty nejjednodušší innosti a skutky stanou 
velmi hodnotnými a získají nadp irozenou
ú innost. Když budeme s vírou opakovat Úkon 
odevzdání se, pak bude mít posv cující ú inek
na náš život; st elné modlitby, které se každo-
denn  modlí miliony rytí  na celém sv t , mají 
mohutný ú inek na duše; darované a p ijímané
s vírou Zázra né medailky se stanou ú inným
prost edkem pro vedení lidských duší skrze 
Neposkvrn nou k Ježíši Kristu. Usilování o ví-
ru, kterou m la Neposkvrn ná, a také naše víra 
v její pomoc a ú innost prost edk , které nám 
ukázala, je nejlepší formou úcty a probouzení 
znamení vít zství v jiných duších, aby je Ona 
mohla dovést k svému Synu.

Na za átku našeho vykoupení p i vt lení
Božího Slova B h vsadil na Neposkvrn nou
Marii Pannu. U i me to také i my na za átku
nového roku a prosme Neposkvrn nou, aby 
nám pomáhala vít zit nad zlem v nás a kolem 
nás: „Dovol, abych T  chválil p esvatá Panno, 
dej mi moc zvít zit nad tvými nep áteli.

Podle RN zpracoval BMS
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Od íjna minulého roku každou druhou sobotu 
v m síci probíhá v Brn  Pochod pro život za práva 
nenarozených d tí. Vždy za íná v 9.30 mší svatou 
na Grohov  ulici v kostele Svaté rodiny a pak se 
pr vod odebere p ed porodnici na Obilním trhu, 
kde se modlí žalmy. V m síci prosinci se tento po-
chod uskute nil celkem t ikrát, tedy každou sobotu 
vyjma té první. Zdálo by se, že pochody pro život 
nebudou mít v tší odezvu u ve ejnosti, ale hned 
v listopadu p ekvapila skupina anarchist , kte í
p išli, aby protestovali proti t m, kte í hájí právo 
lov ka na život od okamžiku po etí. P evlékli se 

za erty a sv j nesouhlas s ochránci života vyja-
d ovali transparenty s r znými rouhavými nápisy 
a ernou vlajkou, na které byla lebka a zk ížené
kosti. Krom  toho ješt  hlasit  vyk ikovali své 
názory, které podporovaly zcela otev en  kultu-
ru smrti. Když pochod došel p ed porodnici na 
Obilním trhu a za ala modlitba žalm , anarchisti 

se zklidnili a jen v p estávkách mezi jednotlivými 
žalmy se snažili narušit klidný a d stojný pr -
b h protestu ochránc  nenarozených. P i dalším 
prosincovém pochodu za práva nenarozených se 
anarchisté objevili znovu. Tentokrát však p išli
i policisté, kte í hlídali, aby nedošlo k narušení 
pokojné manifestace ochránc  nenarozených. 
Pr b h pochodu byl klidný. Nakonec i anarchisté 
tleskali do rytmu, když ochránci nenarozených 
zpívali píse  „Maminko, mámo“. A nejen to, p i
záv re né modlitb  anarchisté zvolali, aby se 
ochránci nenarozených modlili i za n .

P i tení t chto ádk  jsme možná zarmou-
ceni tím, že se najdou mladí lidé, kte í ve ejn
proklamují, že je dobré zabíjet nevinné lidské 
bytosti, které se nemohou ani bránit. Nem žeme
se jim však divit, protože po tolika letech propírání 
mozk , kterým náš národ prošel, by bylo neobvyk-
lé, kdyby tomu bylo jinak. Spíše je t eba se zeptat, 

Pochody pro život v Brn

Demonstrace p ed nemocnicí na Obilním trhu v Brn . Zastánci ochrany života od po etí se modlí, 
anarchisté ukazují své plakátky s hesly: Není B h, není duše, není nenarozený život...

foto: Archiv
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zdali i my nemáme na tom podíl, když se n kdy
obáváme vyjád it sv j názor v této v ci. P estože
tato manifestace anarchist  podporující zabíjení 
nenarozených d tí byla zlem, Pán dokázal i z to-
hoto zla u init dobro. Prvního pochodu v prosinci 
se totiž zú astnilo asi 100 ochránc  nenarozených, 
ale možná, že bylo t eba, aby se zviditelnili ješt
více. T ch dvacet anarchist , kte í p išli, se o to 
dokonale postaralo a také t icet policist , kte í
dohlíželi na zachování po ádku, k tomu výrazn
p isp lo. Nakonec všichni, jak ochránci nenaroze-
ných, tak anarchisté i policisté stáli p ed porodnicí 
a sv d ili o tom, že se tu skute n  d je n co ne-
normálního a je t eba s tím n co ud lat. Všichni 
p ítomní pak s klidem poslouchali žalmy, a tak se 
Pán postaral, aby se ší ilo Boží slovo. Po návratu 
z pochodu pravoslavný duchovní Libor Halík 
p ednesl ješt  následující proslov:

P átelé, v era v noci jsem etl Žalm 82 a ten 
žalm ke mn  promluvil. Možná promluví i k vám. 
P e tu vám ty mluvící verše.

B h íká: „Dlouho ješt  chcete soudit proti 
právu, stranit svévolník m? Dopomozte nuzné-
mu a sirotkovi k právu, poníženému a chudé-
mu zjednejte spravedlnost, pomozte vyváznout 
nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhn te
z rukou!“

Takto, p átelé, mluví B h k nám. Slyšíte Ho, 
cítíte Ho, vnímáte Ho. Je zde. A tuto v tu, kterou 
ekl kdysi skrze proroka, íká i dnes. Kdo má uši 

k slyšení, ten Ho slyší.
Kdo z nás, k es an , tuto Boží výzvu neslyší, 

o n m platí následující verš Žalmu: „Nic nev dí,
nic nechápou, chodí ve tmách, a celá Zem  se 
proto v základech hroutí.“

Když matka jde do nemocnice ne porodit, ale 
zabít vlastní dít ; když manžel svou manželku nutí, 
aby šla utratit jejich spole né dít , není to hr za?!
M žeme k tomu trp liv  ml et?

Hodí se do této spole enské situace ješt  heslo: 
Mluviti st íbro, ml eti zlato? Zde ml et je zbab -
lost, nehorázná zbab lost.

Nejsem lepší než vy. Také jsem se bál, když jsem 
ješt  pracoval v nemocnici. Zbab le jsem tehdy 
ml el. Sám sebe jsem pak obhajoval nejr zn j-
šími výmluvami víc než 10 let. Ale v tomto roce 

nastal zlom. B h m  vysvobodil ze strachu, co si 
o mn  budou myslet lidé. To je totiž jedno. Strach 
ze strachu je t eba p ekonat. T lo, sv t - to je ten 
strach z lidí, a ábla je t eba p emáhat. Zvít zíme,
když p ekonáme strach ze svého strachu. Nebojme 
se ducha zla, nebojme se konat dobro, nesty me
se konat dobro. Vím, je to t žké, ale jednoho dne 
zvít zíme, když p ekonáme sami sebe. Do toho! 
Zasta me se práva na život t ch nemluv átek.
Zasta me se matek, které jsou nuceny svými 
manžely, partnery, svými rodi i a také svými gy-
nekology jít utratit své živé dít . Neml me. Pište 
poslanc m ze všech politických stran tak, jak to 
cítíte a víte, že um lý potrat je vražda. Když jim 
to ne ekneme nebo nenapíšeme my, oni si budou 
dál myslet, že eským a moravským k es an m
interrupce nevadí. Že vadí pouze Polák m a oby-
vatel m Vatikánu. Ale to p ece není pravda. Pište 
na adresu: Poslanecká sn movna Parlamentu 

eské republiky, Sn movní 4, 118 26 Praha 1 
- Malá Strana. A vy, odvážn jší, p ij te si stoup-
nout n který den p ed nemocnici na Obilním trhu, 
i p ed jinou nemocnici - modlit se zde, rozdávat 

protipotratové letá ky. A  lidé vidí, že n komu za-
bíjení nemluv átek vadí, že n komu je t chto ne-
mluv átek líto, že n kdo má tato nemluv átka rád. 
Vybízím k tomu zvlášt  d chodce, nebo  ti již brzy 
budou stát p ed Boží soudnou stolicí a tam budou 
tázáni, co ud lali pro jednoho z t ch nejmenších, 
zabitých v nemocnici.

Já stojím p ed porodnicí na Obilním trhu mezi 
10. a 12. hodinou ranní každý všední den. Jsem 
vd ný každému, kdo mi sem p išel, i p ijde
pomoci. P ij te, prosím, t ebas i jen na 15 minut. 
I to má velký význam. D láme to, co se Bohu líbí. 
Zachra ujeme životy.

Výzva je aktuální obzvlášt   v této dob , kdy 
za átkem února letošního roku se bude v Parla-
mentu eské republiky projednávat novela potra-
tového zákona. Krom  projevování našeho nesou-
hlasu s potratovou praxí výše zmín nými zp soby
nezapome me v t chto dnech ani na modlitbu za 
nenarozené a také za ty, kte í budou rozhodovat 
o jejich osudu. 

br. Bogdan Maria
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Na pozadí e eného chceme zde citovat první 
hlasy proti zabíjení po atých d tí. Ty byly pod-
níceny jednak p irozeným morálním pohledem 
v oblasti ecko- ímské a také biblickou etikou. 
V pohanském sv t  byly hlasy proti interrupcím 
významné, avšak mén asté. Naproti tomu ju-
daismus Kristovy doby a rané k es anství je od-
mítalo jednozna n  – v pramenech tehdejší doby 
nenacházíme ani jeden výrok, který by osprave-
dl oval interrupce. P ipomenutí této skute nosti
je velmi pot ebné, protože zastánci potrat  tyto 
hlasy p echázejí ml ením, nebo dokonce popírají 
jejich existenci.

ekové a ímané
V ecko- ímském sv t  se bezpochyby staví do 

ela Hippokratova p ísaha, která vymezuje povin-
nosti léka  (její p vod pochází ze souboru písem 
Hippokratovy školy, avšak její autorství je nejisté).

Hippokratés z Koú (460 – 377 p . Kr.) byl elní
autoritou starov ké medicíny. íká: „Nikomu
nepodám, i kdyby si to žádal, smrtící lék, ani mu 
nijak v tomto ohledu nepomohu, ani nedám žen
tampón zp sobující potrat.“ Potrat je zde tedy 
srovnán s dobíjením starc  a ran ných. Ve své 
gynekologické p íru ce p ipoušt l Hippokratés 
potratové prost edky pouze pro p ípad odstran ní
mrtvého plodu a p i ohrožení života matky.

Na Hippokrata se odvolává léka  Skribonius 
Largus (1. stol. po Kr.), jenž píše, že léka  nesmí 
t hotné žen  dát ani doporu it potratové prost ed-
ky, aby nepošpinil jméno medicíny, která je v dou
o uzdravování nikoli o poškozování.

Hippokratova p ísaha se nazývá hovorov  též 
závazek, který dnes skládají budoucí léka i. Tato 
p ísaha má však jiný text, jenž je upravován a m -
n n ú ady zabývajícími se pé í o zdraví.

Existovala e  v eckém jazyce zam ená na 
kritiku interrupcí, dnes známá bohužel pouze 

díky nep ímé zmínce. Tato e  „De abortu“ byla 
p ipisována rétorovi Lysiovi (445-378 p . Kr.). 
Autor e i položil otázku, od kterého okamžiku 
se embryo stává lov kem, na ež konstatoval na 
základ  zkušeností léka  a porodních asistentek, 
že potrat je vražda a má být i stejn  trestán.

O trestním zákoníku takového typu však mnoho 
nevíme. Autor pojednání „Zda je plod živou by-
tostí?“, napsaného v 2. stol. po Kr., pozd ji p ipi-
sovaného léka i Galenovi, udává, že klasi tí e tí
zákonodárci, Lykurgos ze Sparty a Solon z Athén, 
považovali potrat za zlo in. Podle Plutarchových 
„Život “ (kolem r. 100 po Kr.) vydal Romulus, 
zakladatel íma, protipotratové právo. D ív jší
dokumenty, potvrzující tuto skute nost, chybí, je 
možné, že pozd jší auto i citováním legendy cht li
opodstatnit nezbytnost takového práva.

Cicero ve své e i „Pro Aulo Cluentio“ (r. 66 
p . Kr.) p ipomíná odsouzení k smrti obyvatel-
ky Miléta, která potratem p ipravila otce dít te
o o ekávaného d dice. Filozof z 1. stol. po Kr. 
Musonius Rufus navazuje na trest za p erušování
t hotenství, nebo  se tak zmenšuje po et obyvatel 
( ást 15a). ímské právo trestalo potrat provedený 
bez souhlasu manžela ženy.

Na všeobecné úrovni, i když tehdy znali etné
zp soby vyvolání potratu, však existovalo v domí,
že to je skutek zlý, který zp sobuje, že je lov k
ne istý, a vylu uje ho z kultu. Dochovalo se na 
dv  desítky nápis , které souvisejí s tímto téma-
tem a pocházejí z chrám  (Kyrena, Delos, Lindos, 
Smyrna). Takto zní úryvky z kultovního místa 
Dionysova ve Filadelfii v Lydii (doba helénská): 
Ti, kdo p icházejí na toto posvátné místo [...] a
odp ísáhnou p i všech bozích [...], že nebudou mít 
podíl na ší ení nápoj  milostných, potratových, 
antikoncep ních ani jiných prost edk  k zabíjení 
d tí a ani je nebudou vyráb t a k jejich užívání 
radit  [...]. Kdyby n kdo n co podobného spáchal, 

Starov ké hlasy proti interrupcím
Jak ve starov ku tak i dnes se setkáváme se dv ma úpln  jinými pohledy na po até d ti. Pohanský 

ecko- ímský sv t vcelku p ipoušt l nejen interrupce, ale i odkládání nemluv at uznaných za nepot ebné
– nechával je zem ít. Naproti tomu náboženství Starého zákona v bec nezná interrupce, dokonce o nich 
ani nehovo í. Stejn  i Nový zákon. I nenarozené dít  je prost  dít , lidský život se po ítá o po etí, d ti
jsou p ijímány jako dar a poklad. Tento pohled p ijímá k es anství.
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[...] a  už nevstupuje na toto posvátné místo. 
Protože zde p ebývají velcí bohové, kte í [...] 
nesnesou porušovatele svých p ikázání.

Existují též literární sv dectví. V Aischilových 
„Eumediích“ (polovina 5. stol. p . Kr.) íká b h
Apollo Eriniím, že jejich místo je tam, kde padají
s até hlavy, kde jsou vydlabávány o i, kde jsou chlap-
ci ukrutn  klešt ni, kde jsou zabíjeny d ti v l n  svých 
matek. Ve stejné epoše Euripidova „Andromaché“ 
negativn  hodnotí interrup ní prost edky.

V latinské Plautov  komedii „Truculentus“ (+ 
kolem 184 p . Kr.) je e  o žen , která se scho-
vávala a bála, aby nebyla svedena k vyhnání 
plodu, aby neusmrtila dít . Básník Ovidius (43 
p . Kr. – 18 po Kr.) s ho kostí a hn vem píše 
o své milované, která zp sobila potrat jejich spo-
le ného dít te, a prosí bohy, aby jí byl prominut 
trest smrti („Amores“ 2,13-14). Odsuzuje také 
ženy, které zabíjejí dít  pro uchování si krásy 
nebo k zamaskování milostného pom ru („Nux“ 
23-24; „Heroides“ 11,37-44). Satirik Juvenalis 
praný oval (r. 116, „Satira“ 6,366-368.592-600), 
že bohaté, pohodlné dámy p erušují t hotenství.
Oba nazývají po até dít lov kem.

ímský filozof Seneca (5-65 po Kr.) takto psal 
své matce: Nikdy ses nestyd la za své po etné
potomstvo, i kdyby m lo nep ízniv  sv d it o tvém 
v ku. Nikdy jsi neskrývala podle zvyku jiných žen 
t hotné l no, jako by to m lo být nep ístojné b eme-
no, ani jsi nezma ila ve svých vnit nostech po até
nad je potomstva („Matce Helvii“ 16,3).

Židé
Když vlivný apokryf, 1. kniha Henochova, 

zachována v etiopském jazyce, vypo ítává skutky 
zlých and l , íká: Pátý ukázal lidem všechny zlé 
údery duch  a démon , a též údery proti zárodku 
v l n , takže následuje potrat (69,12, k potrat m
dále též 1. kniha Henochova 98,5 a 99,5). Tento 
úryvek pochází zajisté z 1. stol. po Kr..

Výslovné zákazy interrupcí nacházíme u židov-
ských autor  píšících ecky. Anonymní spisovatel 
z 1. stol. po Kr. ozna ovaný jako Pseudofokylidés, 
autor morálních pravidel imitujících ecký styl, 
píše takto: Nedovol, aby žena ni ila to ješt
nenarozené v jejím l n , ani aby je po narození 
vyhodila jako ko ist pro psy a supy (184-185). 
Ztotož uje tedy potrat s vražd ním d tí.

Filón z Alexandrie, Ježíš v sou asník, konsta-
tuje ve svém díle známém pod latinským názvem 
„De specialibus legibus“: Jestliže je správné starat 
se o to, co s ohledem na plynutí asu ješt  není 
na sv t vydané, aby neutrp lo kv li brutalit , o to 
nutn jší je stejným zp sobem se postarat o dít  již 
narozené (3,111). Pro Filóna je to záv r vyplývají-
cí z První knihy Mojžíšovy (Gn 21,22-24).

Pak obšírn  a velmi jasn  hovo í o ohavnosti za-
bíjení nebo odhazování novorozenc . Tento motiv 
je u spisovatel  židovských i k es anských ast jší.
Pohané p ipoušt li i potrat i odhazování d tí již na-
rozených. Židé a k es ané tyto praktiky odmítali.

Židovský historik z 1. stol. po Kr. Josephus Flavius 
v díle „Proti Apionovi“ tak popisuje tehdejší pravidla 
svého národa: Zákon na izuje vychovávat všechny 
d ti a zakazuje ženám potratit nebo jinak usmrtit 
plod. Žena, u které by se prokázala taková vina, je 
považována za vražedkyni d tí (II,24, § 202).

Protože po et dochovaných starov kých text  ži-
dovských je mnohem menší než pohanských, je exis-
tence n kolika takových sv dectví velmi významná.

fo
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První k es ané
ecké „Didache“ („U ení dvanácti apoštol “),

zajisté nejstarší mimonovozákonní k es anské dílo 
pocházející z konce 1. stol. po Kr. p i vypo ítává-
ní p ikázání jasn íká: Nezabíjej dít  potratem 
ani po porodu ho neusmrcuj (2,2). Potom když 
charakterizuje ty, co krá ejí „cestou smrti“, je po-
pisuje takto: Vrazi d tí, ni ící potratem to, co B h
povolal k životu (5,2). „List Barnabáš v“, dílo 
neznámého autora vzniklé kolem r. 125 opakuje 
ob  tato místa doslovn  (19,5; 20,2).

Biskup Meliton ze Sard ve „Velikono ní ho-
milii“ z r. 160-170 popisuje morální stav lidstva: 
Všichni na zemi se stali vrahy lidí, bratrovrahy, 
otcovrahy, vrahy d tí. A bylo vynalezeno n co
ješt  strašn jšího a ješt  neslýchan jšího: matka 
zaúto ila proti t lu, které sama p ivedla na sv t,
zaúto ila proti t m, které odkojila vlastními 
prsy, a plod svého nitra ve svém nitru poh bila!
Neš astná matka se stala strašným hrobem poží-
rajícím d ti, které v l n  nosila (52). Zcela jist
se jedná o interrupce.

Ješt  více symbolicky se vyjad uje anonymní 
apokryfická „Apokalypsa Petrova“, která vznik-

la p ed r. 135; v popisu pekla se krom  jiného 
do teme: U toho plamene je jáma velká a velmi 
hluboká a v n m te e odevšad, kde jsou zavržení, 
všechno, odporné splašky. Ženy budou pono ené
po krk a budou potrestány velkým trápením. To 
jsou ty, které zp sobily potracení svých d tí a ni i-
ly dílo, které B h stvo il. P ed jejich o ima je jiné 
místo, kde sedí jejich d ti, kterým nedovolily žít, 
a budou volat k Pánu. (8 podle etiopského textu, 
26 podle eckého textu). Tento popis se m že zdát 
velmi drastický, ale jeho zám r je symbolický: 
autor poukazuje na to, že potrat je hnusný zlo in,
který doprovází bolestné vý itky sv domí.

V apokryfním spisku „Sibylina proroctví“ 
pocházejícím z poloviny 2. stol. vý et t žkých
h íšník  uzavírají ženy, které v l n  plod po atý
ni í, muži, kte í vlastní syny odhazují (2,281-2). 
Popis pekelných trest  pro vrahy d tí obsahuje též 
apokryfní „Apokalypsa Pavlova“ (p elom 2. a 3. 
stol. po Kr.) se slovy: Jejich d ti vzývaly Pána 
Boha a and ly [...] a volaly: Zachra te nás od 
našich rodi (40,3).

Athenagoras ve svém díle „Prosba za k es any“
(kolem r. 177) odráží pomluvy proti k es an m a píše 

Dv  sv tové velmoci udivily sv t. Nezávisle 
na sob  Spojené státy a Rusko omezují um lé po-
traty v pokro ilém stupni t hotenství. Po létech 
ultraliberální praxe nebude v obou zemích možné 
- až na malé výjimky - um le ukon it t hotenství
po 12 týdnu. Lze tento vývoj chápat jako hledání 
nového pojetí morálky a sexuality? Nebo dokon-
ce pr lom do konceptu lidských práv, která pro 
po até dít  dosud v praxi neplatila?

Zdá se, že bezprost ední podn ty p ekvapivých
zm n jsou mén  ideové, ale o to prozai t jší.
Rusko, kde na 10 narozených d tí p ipadá 13 
interrupcí, ohrožuje obrovský úbytek populace 
– v nejbližších desetiletích je reálný pokles až 
o 30 milion . Ze t inácti d vod , které umož-
ovaly potrat mezi 12. a 22. týdnem t hotenství

(mj. rozvod, finan ní tíse , i nevyhovující 
bydlení), nap íšt  budou uznávány jen ty i:
znásiln ní, uv zn ní, odejmutí rodi ovských

práv žen  a smrt i t žké postiže-
ní manžela. Nový zákon v Rusku 
m ní potratovou politiku poprvé 

od r. 1955, kdy sov tské vedení potraty úpln
uvolnilo. A p estože po et um lých potrat  klesl 
ze 4,4 milionu v r. 1988 na lo ských 1,8 milionu, 
Rusko (a Rumunsko) stále má nejv tší potratovost 
v Evrop .

Zákonodárci USA schválili zákon zakazující 
potraty po t etím m síci od po etí p edevším
kv li mimo ádn  nelidské metod  nazývané „po-
trat b hem áste ného porodu“. P i tomto zákroku 
totiž dochází k áste nému vyjmutí plodu z d lo-
hy a k  usmrcení propíchnutím lebky. Jak ekl pre-
zident G. Bush, „jde o velice d ležitý zákon, který 
skoncuje s odpudivou procedurou a pokra uje
v budování kultury života v Americe“. Americký 
zákon neobsahuje výjimku povolení interrupce 
v p ípad   ohrožení života ženy. Na tom propotra-
tové organizace zakládají nad ji, že Nejvyšší soud 
zákon odmítne jako protiústavní. 

   A  už bude další osud amerického zákona 
jakýkoliv, jedno je z ejmé. Hradba kolem potra-

Ze  kolem potrat  se chv je
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takto: Zda bychom mohli zabít lov ka my, kte í tvr-
díme, že ženy užívající prost edky p sobící potrat do-
poušt jí se vraždy a že ze svého inu složí p ed Bohem 
ú ty (II,93,1). Autor má na mysli nejen odhazování 
nemluv at, ale také interrupce, což plyne z následn
citovaných p íklad : právo ímské nedovoluje exeku-
ci t hotné ženy; zákon Mojžíš v nedovoluje p inášet
ob  b ezích zví at. Pak ješt  poukazuje jako na v c
odpornou, a dokonce zakázanou p sobení potratu 
u b ezích samic domácích zví at.

Ve stejném duchu se vyjad ují latinští apologeti. 
Minucius Felix v dialogu „Octavius“ z konce 2. 
stol. obvi uje pohany: I mezi vámi jsou ženy, které 
s použitím lék  a nápoj  ni í ve svém l n  zárodek 
budoucího lov ka, a tak páchají vraždu vlastního 
dít te ješt  d ív, než se narodilo (30,2).

Stejn  d razn  hovo í o odhazování nemluv-
at a o interrupcích Tertullian v „Apologeticu“ 

(po r. 195):  Topíte je ve vod  nebo je vystavujete 
mrazu, smrti hladem a dáváte je na sežrání ps m,
a tak je zbavujete života. Nám však, protože vraždu 
jednou provždy vylu ujeme, ani plod v l n  matky, 
kdy ješt  krev formuje lov ka, není dovoleno zni-
it. Zabránit porodu znamená pouze uspíšit vraždu 

a není rozdílu, jestli n kdo život již narozený trhá 
nebo teprve se rodící ni í (9,8).

V pozd jším díle „O duši“ se dotýká tématu, 
kdy chirurg odstra uje dít  umíst né nap í : Tento 
nožík se nazývá plodovrah, nebo  jím se zabíjí 
živé dít  (...), po atý plod žije a pouze z lítosti se 
zabíjí to neš astné nemluvn , aby se je nemuselo 
zaživa roztrhávat (26). Takto popisuje tehdejší 
medicínskou praxi, avšak poukazuje na p ípady
opera ního vytažení živého dít te.

Pozd jší názory
Existují další podobné výroky proti zabíjení 

nenarozených d tí, tém  t icet; uvedu pouze 
n které. Ve starov ku nenacházíme k es anské
obhajoby potrat , navzdory populární, avšak na 
pravd  se nezakládající knížce Boya-Zelenskieho 
„Peklo žen“. Autor tvrdil, že sv. Augustin dovolo-
val interrupci slovy: Není vrahem ten, kdo zp so-
bil potrat d íve, než t lo p ijalo duši. Tuto v tu ve 
skute nosti napsal st edov ký právník Ivo z Char-
tres (1040-1116) v díle „Panormia“ (PL 161,1307) 
a týká se obžalovaného, který zbil t hotnou ženu, 
a tím jí zp sobil potrat v po átcích t hotenství. Se 
sv. Augustinem má tato v c pouze to spole né, že 
ani on necht l, aby v takovém p ípad  byl viník 
trestán stejn  jako za vraždu („Otázky týkající se 
Sedmi knih“ 2,80).

Tato skute nost se pojí s chybným starov -
kým eckým p ekladem textu ze Starého zákona 
(Vulgáta a p eklady podle ní jsou také chybné). 
V druhé knize Mojžíšov  Ex 21,22-24, v dekretu 
o trestech je za zbití t hotné ženy a zp sobení
jejího potratu v hebrejském textu e  o trestu smrti 
v p ípad , že dojde k úmrtí dít te. ecký p ekla-
datel z 3. stol. p . Kr. tam však vložil p edpis, že 
za smrt dít te „nezformovaného“ bude ud len pe-
n žní trest, ale trest smrti za smrt dít te „zformo-
vaného“, v tšího. Takže tená i tohoto p ekladu,
takzvané Septuaginty, ur it  nepochybovali, že 
zabití po atého dít te je velké zlo, avšak potrat 
provedený v asném stádiu vývoje mohli považo-
vat za zlo relativn  menší.

N eho podobného si m žeme všimnout již 
u Filóna z Alexandrie („De specialibus legibus“ 
3,108-109). Pod vlivem medicíny a antické filozo-
fie se ur oval okamžik zduchovn ní, a tím získání 
lidské formy, na 40. den od po etí (srv. Aristoteles, 

t , vystav ná na rozhodnutí Nejvyššího soudu 
z r. 1973 ve sporu „Roeová v. Wade“ se chv je.
I ta strana sporu, která potraty tehdy prosadila, 
se zcela nedávno jednozna n  postavila za práva 
po atého dít te.

P evratné zm ny v potratovém zákonodárství 
na sebe teprve nechají ekat. Lze o ekávat tuhý 
odpor skupin, které cht jí neomezeným právem 
na potrat vymazat základní rozdíl mezi posláním 
ženy a  muže. Etické servítky si nebudou brát 
organizace, které z potrat  profitují,  ani ty, pro 
n ž je potrat jedním z prost edk  „plánování 
rodi ovství“. Ale nejnebezpe n jším nep ítelem
omezení potrat  jsou tajné zedná ské organizace, 
které vládnou mimo ádnými finan ními prost ed-
ky, pronikají do všech struktur a  mohou záke n
zasahovat kdekoliv na sv t . D ležitý po in
americké a ruské legislativy p esto nazna uje, že 
základní lidské právo – právo na život – trvale 
nem že z stat pouze sobeckou výsadou t ch,
kte í se sm li narodit.

Ji í Karas, poslanec P R za KDU- SL
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Co je to za Boha, kterého je t eba p ebalovat?
Co je to za Boha, jehož musí matka kojit? Co je 
to za Boha, takové bezradné dít , narozené v chu-
dob  v n jaké zapadlé provincii? Takové otázky 
byly kladeny k es an m od prvních století, protože 
událost vt lení se v bec neshodovala a stále se 
neshoduje s b žným obrazem Boha. Pohanští fi-
lozofové byli takovým pojetím pohoršeni. A i my, 
k es ané, se asto ptáme: Pro  On to d lá? A pro
práv  takhle?

V Betlém  p ed dv ma tisíci roky nastala 
událost zcela výjime ná v d jinách sv ta: B h,
stvo itel lov ka, cht l mít sám podíl na osudu 
lov ka. Z stal tím, kým byl, a zárove  „se vt -

lil”, to znamená p ijal za sv j oby ejný, konkrétní 
lidský p íb h se všemi jeho malými i velkými 
starostmi, které tvo í jeho celek. B h se rozhodl 
prožít lidský život – od po etí, p es narození až 
po smrt. P ed touto skute ností stojíme bezradní, 
nedokážeme vysv tlit, jak je to možné. Pro naši 
víru však mnohem d ležit jší než otázka „jak?” je 
otázka „pro ?”. Nebo  jestliže „sám sebe se z ekl
a vzal na sebe p irozenost služebníka” (Flp 2,7), 
pak musel mít k tomu d vod...

Co tedy p im lo Boha k tomu, aby se stal lov -
kem? K odpov di se m žeme p iblížit za p edpo-
kladu, že smysl narození, smysl Vt lení se odha-
luje v život  a poslání Ježíše – vt leného Boha. On 
nám z eteln íká, že p išel kv li lidem, kv li nám, 
aby nám dal život, aby nás osvobodil, spasil od 
h íchu a zla. Na tomto míst  si nem žeme nep i-
pomenout jeho slova z Janova evangelia: „Nebo
tak B h miloval sv t, že dal svého jednorozeného 
Syna, aby žádný, kdo v n ho v í nezahynul, ale 
m l život v ný” (Jan 3,16).

M žeme tedy vyvodit 
první d vod Vt lení:
Vstoupení Boha do lidského sv ta má souvislost 

s naším h íchem. Ježíš se stal jedním z nás, aby 
nás vytrhl z moci zla, do kterého jsme se dostali 
v d sledku h íchu. V této perspektiv  se smysl 

Bůh a plenky...
aneb krátký traktát o tom, kdo skute né jsme

„O rození zví at“ 2,3, § 736b), p i emž rozvoj 
d v átka se považoval za pomalejší. Je jasné, že 
takové ur ení dne nemá žádný význam a celá teo-
rie vyplývala z povrchnosti tehdejší medicíny.

Pro k es anský pohled na v c jsou sm rodat-
né právní normy ur ené na synodách. Západní 
synoda v Elví e (kolem r. 300) zakázala ženám, 
které se provinily spácháním potratu, p istupovat
k Nejsv t jší svátosti, a to doživotn . Východní 
synoda v Anky e (r. 314) prohlásila: Ženám, které 
cizoložily a po aly ve svém l n  plod, který však 
vyhnaly, a také t m, kte í se zabývají preparová-
ním jed  usmrcujících d ti, dávný zákon znemož-

oval p ijímat Nejsv t jší svátost do konce života; 
a tedy ve shod  s tímto postupujeme. Avšak p i
hledání mírn jších prost edk , jsme rozhodli, aby 
provinilé odpykávaly sv j trest po dobu deseti let.
Podobné tresty nastupovaly v p ípad  vraždy.

To komentuje sv. Basil v listu Amfilochovi 
(r. 374, list 188,2): Žena, která zám rn  ni í plod, 
bude potrestána stejným trestem jako za vraždu. 
Není naším úkolem podrobn  vyšet ovat, zda plod 
byl již zformován nebo byl ješt  bez formy. (...) 

asto se stává, že p i t chto zákrocích ženy umí-
rají. K tomu p ipo ítejme ješt  zni ení plodu, což 
je již druhá vražda.

Ješt  rozhodn jší byl sv. Jan Chrysostom ve 
svém delším textu „Homilie na list íman m“
(24,4), ve kterém považuje potrat za h ích t žší
než vraždu, nebo  l no matky, pramen života, 
prom uje na místo smrti. Zárove  kritizuje an-
tikoncepci jako projev stejného postoje odmítání 
potomstva.

Vidíme, že starov ká k es anská tradice 
jednozna n  odmítá zabíjení po atých d tí.
Jednomyslnost tradice je v katolické a pravoslav-
né ví e normou víry, znamením pravd pat ících
k Božímu zjevení. V encyklice Evangelium vitae
(1995) mohl tedy Jan Pavel II. napsat: P ímé
a úmyslné zabití nevinného lov ka je vždy aktem 
zcela nemorálním. (...) Úmyslný potrat, a  již je 
sám cílem nebo pouze prost edkem, je vždy zá-
važným morálním p estupkem, nebo  p edstavuje
zám rné zabití nevinného lov ka. (57, 62).

Michal Wojciechowski
p eklad bB
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narození napl uje ve smrti a zmrtvýchvstání: Ježíš 
se narodil, aby vzal na sebe následky h íchu až po 
smrt a aby ji svým zmrtvýchvstáním p emohl.

Cožpak to však nemohl ud lat jiným zp so-
bem? Nemohl nás spasit bez Vt lení, narození 
a smrti? Zajisté mohl. Ale zvolil si tento zp sob.
Asi by si zvolil jiný zp sob, kdyby prožíval náš 
h ích jen jako n co na zp sob osobního neúsp chu
Stvo itele, jemuž se stvo ení „pokazilo”, stalo se 
nekontrolovatelným. K obnovení po ádku a kont-
roly se není t eba p ece se ponižovat... Muselo se 
jednat o n co mnohem hlubšího. Již Starý zákon 
nejednou hovo í o tom, že 

B h „zná“ nešt stí svého lidu.
Když Ježíš plakal u Lazarova hrobu, v jeho slzách 

se snad nejhloub ji zrcadlil postoj Boha v i lidské-
mu nešt stí: jeho láska k nám je tak velká, že jde až 
ke ztotožn ní, spolucít ní. A tak B h nem že z stat
stát stranou. Rodí se v Betlém , aby na vlastní k ži
zakusil lidské nešt stí, aby ho zakusil úpln  a lid-
ským zp sobem. Vt lení dovoluje Bohu p evzít na 
sebe následky h íchu, a tak je p emoci. A nás u í, že 
B h dob e ví, co to znamená být lov kem...

Jeho p ístup by nás m l p esv d it o tom, že 
On nep išel spasit n jaké „lidstvo“, n jaké „lidové 
masy“ nebo n jaké abstraktní „ lov enství“ – to 
by jist  mohl ud lat „vzdálen “. Díky Vt lení se 
B h-Ježíš sklán l nad konkrétními lidmi, s kon-
krétními lidmi hovo il, konkrétním lidem odpoušt l
h íchy. Jeho láska k nám není anonymní. Sm uje
p ímo k jednotlivým osobám, p ímo ke mn ...

Ježíšovo narození se uskute nilo ve spojitosti 
s h íchem lov ka, avšak co s otázkou:

A kdyby h ích nebyl?
Vt lil by se B h i v p ípad , že lov k by z stal

v rný Božímu plánu? Napohled se zdá, že je to jen 
zdánlivý, „um lý“ problém. Jde o to, zda narození 
Boha jako lov ka nebylo pouze n ím jako krizo-
vý plán, nebo zda se jednalo o p vodní Boží zám r. 
To má obrovský význam pro pochopení smyslu 
a cíle naší vlastní existence. Nebo  jestliže bylo 
Vt lení od po átku Božím zám rem, jestliže by 
se uskute nilo i v p ípad , kdyby lov k nezh ešil,
znamenalo by to, že nás stvo il jako osoby, s nimiž 
se chce sdílet, s nimiž chce žít bok po boku, pro n ž
chce být synem, bratrancem, sousedem, místním 

život !

stvo ení v perspektiv  Vt lení: B h nás stvo il ke 
své podob , to znamená podle toho, kým se cht l
sám stát! Stopy takového chápání stvo ení m že-
me najít nap . u sv. Pavla: „Vždy  v n m (v Kristu) 
si nás (B h ) vyvolil ješt  p ed stvo ením sv ta,
abychom byli p ed ním svatí a neposkvrn ní
v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás 
p edur il, abychom byli p ijati za jeho d ti skrze 
Ježíše Krista“ (Ef 1,4-5). Co jiného by m lo zna-
menat vyvolení ješt  p ed stvo ením sv ta, ne-li 
to, že Vt lení bylo od samého za átku zamýšlené, 
nezávislé na lidském h íchu?

Byli jsme „navrženi“ tak, aby se on mohl stát 
jedním z nás. On nás vymyslel, cht l, zamiloval 
si nás jako partnery pro sebe. Jako prost edí pro 
sv j život. To znamená, že je v nás n co, co ho je 
schopno p ijmout... A i když se Vt lení uskute -
nilo v d jinách jednou jedenkrát, n co z otev ení
se Bohu v každém z nás je. V k es anské tradici 
p etrvává p esv d ení, že lov k je capax Dei, 
to znamená, že je schopen p ijímat do sebe Boží 
život, že je schopen navázat s ním hluboký vztah... 
A nezávisle na tom, jak moc jsme zapleteni do 
zla a h íchu v tomto život  a v tomto sv t , ona 
schopnost v nás není nikdy zcela zapomenuta. 
P i p ipomínce narození Boha bychom m li také 
pamatovat na to, že Ježíš je modelem našeho lo-
v enství a že bez n ho jsme jakoby nedod laní.

P. G. Strzelczyk, p eklad bB
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MARIE GABRIELA
16. ledna 1938 se shromáždily v kapitulní síni 

italské trapistické mnišky, aby naslouchaly promlu-
v  matky abatyše. Matka Pia Gullini mezi jinými 
etla a komentovala brožuru, ve které velký apoštol 

jednoty k es an  Paul Couturier vybízel k es any, 
aby se spojili v modlitb  a ob ti: Jedin  prožitá 
bolest rozd lení m že otev ít srdce všech k es an
k naslouchání Ježíšov  bolesti, s kterou b hem po-
slední ve e e snažn  prosil Otce: „Aby všichni byli 
jedno... aby sv t uv il.“ Snad se najdou mnohé 
neznámé a skryté životy ochotné spolupracovat na 
tomto velkém úkolu sjednocení k es an .

Jedna mladá t iadvacetiletá sestra, Marie 
Gabriela, byla hluboce zasažena touto výzvou. 
Tato mladá eholnice jednou vyznala, že když 
vid la n koho se ob tovat, vždy toužila se do 
této ob ti zapojit. Nep ekvapuje tedy, že ihned 
po skon ení shromážd ní šla ke své p edstavené:
„Dovolíte mi ob tovat sv j život, protože jakou 
má hodnotu? Vy sama jste mi ekla, že se tak 
m že u init s p íslušným dovolením.“ Nenechala 
se odradit odmítavou odpov dí. Vrátila se po 
n kolika dnech: „Mám dojem, že to Pán ode m
opravdu žádá. Stále na to myslím, aniž bych cht -
la.“ S veliký zdráháním jí p edstavená povolení 
dala. Pak se už o tom nemluvilo. 

Marie Sagheddu vstoupila do kláštera 30. zá í
1935 a p ipojila ke svému k estnímu jménu jméno 
Gabriela. Jeden z jejích soused  v Dorgali dosv d-
uje: „Když jsem se dov d l, že Marie Sagheddu 

pomýšlí na to, stát se mniškou, nemohl jsem tomu 
uv it... Nezdála se mi být vhodným typem pro 
klášter. Už jako dít  byla Marie otev ená, up ímná
a ob tavá, výborná škola ka. Byla vždy ochotna 
pomoci spolužák m, ale musela zanechat školy na 
konci šesté t ídy, ve dvanácti letech, aby pomáha-
la rodin  vyd lávat na živobytí: smysl pro povin-
nost, poctivost a poslušnost byly v jejím žeb í ku
hodnot na jednom z prvních míst. Byla fyzicky 
zdatná, neváhala na sebe brát i ty nejt žší práce 
v dom  a na poli. Sou asn  však byla mladá Marie 
tvrdohlavá, netrp livá a náro ná. Cht la mít vždy 
ve všem poslední slovo. Když nebylo po jejím, 
rozzloben  dupala nohama a k i ela: „Jdi k asu!
Hrome!“ Krom  ned lní povinnosti zanedbávala 

svátosti a liturgické úkony. „Nechodila asto do 
kostela,“ vzpomínají její rodáci „dávala p ednost
etb  román , h e karet nebo jiným hrám.“ 

Když ji maminka pobízela, aby šla na ve erní
požehnání, Marie odpovídala: „B žte si tam vy!“ 
nebo „Nechte m  být, není to nutné!“ a pokra o-
vala v etb  nebo ve h e.

Když však dosáhla 18 let, nastala zm na, o které 
nikdy nemluvila snad proto, že se jí nikdo na to 
nezeptal. Jednalo se o p íb h lásky k Ježíši, který 
získal její srdce. Nebylo to nutné vyjad ovat slovy. 
Plody obrácení mluvily za ni. P ihlásila se do hnutí 
Katolická akce, za ala vyu ovat d ti náboženství 
a navšt vovat nemocné. Nikdy neodmítla osoby, 
které prosily o almužnu. asto vstávala brzy ráno, 
aby pomohla soused m p i pe ení chleba. Za ala roz-
jímat a zú ast ovala se m sí ní adorace. Zpovídala 
se skoro každý týden a denn  p ijímala Eucharistii. 
P ipodobnit se tomu, koho milovala, se pro ni stalo 
nezbytnou nutností. Zanedlouho po svém obrácení 
pocítila povolání k eholnímu životu a sv ila se 
s tím svému zpov dníkovi. „Cht la bys vstoupit do 
kláštera v Grottaferrat ?“ otázal se jí o. Meloni, který 
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si jistá, že Ježíš zvolí to, co bude sloužit jeho 
v tší sláv  a mému posv cení. Ježíš m  vyvolil 
jako privilegovaný p edm t své lásky tím, že m
obdaroval utrpením, abych se Mu více líbila. 
A proto jsem dokonale š astná a d kuji Mu za 
to. Myslím si, že nikdy nebudu moci dostate n
pochopit lásku, kterou mi Ježíš prokazuje tím, 
že mi posílá tento k íž.

Marie Gabriela naplnila sv j skutek víry ješt
když byla v Dorgali: Sta í, že m  B h zavolá, já 
jsem p ipravená. V den svých eholních slib  ho 
obnovuje: V prostot  srdce Ti ob tuji všechno 
s radostí, ó Pane. Ty jsi m  povolal a já jsem Ti 
dala všechno, co jsem mohla. N kolik m síc  p ed
svou smrtí se Marie Gabriela vyznala: Odevzdala
jsem se zcela do rukou Božích. Cítím, že Ho miluji 
celým svým srdcem, ale toužím Ho milovat ješt
více. Chci Ho milovat za ty, kte í Ho nemilují, za 
ty, kte í Jím opovrhují nebo Ho urážejí: jedním 
slovem, má jediná touha je milovat.

25. ledna uplynulo 21 let od blaho e ení Marie 
Gabriely.

Sestry trapistky z Vitorchiana

poslal již n kolik jiných d v at z Dorgali do tohoto 
trapistického kláštera. (V roce 1957 se trapistická 
komunita p est hovala do Vitorchiana, kde jsou 
nyní uloženy ostatky blahoslavené Marie Gabriely.) 
„Pošlete m , kam chcete,“ odpov d la Marie. „Tak 
p jdeš do Grottaferraty,“ rozhodl. 

V ervenci 1938, sedm m síc  poté, co Marie 
Gabriela nabídla sv j život Bohu za sjednocení 
k es an , matka Pia Gullini psala jednomu angli-
kánskému mnichu: etla jsem na kapitule výzvu 
vašeho p ítele o. Couturiera a jedna mladá sestra 
m  požádala, zda by mohla ob tovat sv j život za 
sjednocení k es an . Dovolila jsem jí to. Nyní je 
tato sestra v nemocni ce, protože se u ní projevily 
p íznaky tuberkulózy. Byla jednou z nejzdatn j-
ších v komunit  a v její rodin  nebyl absolutn
nikdo, kdo by trp l touto nemocí. Jedná se o Marii 
Gabrielu, opravdovou dceru, obda enou neobvyk-
lou inteligencí. Teprve te , když ji Pán volá k sob ,
si uv domuji, jakým je pokladem.

23. dubna 1938, na ned li Dobrého Pastý e, p t-
advacetiletá sestra Marie Gabriela vydechla napo-
sled v náru í matky p edstavené. T sn  p ed smrtí 
se jí matka p edstavená zeptala: „Ob tuješ všech-
no za sjednocení k es an , že ano?“ Umírající 
odpov d la jednoduše: „Ano.“

Matka Pia písemn  informovala maminku 
Marie Gabriely o její smrti a v dopise uvedla: 
Vaše dcera milovala tolik svého Pána, že mu 
nabídla sv j mladý život jako ob  za sjednocení 
rozd lených církví. 

Krom  krátké zmínky matce p edstavené se 
sestra Marie Gabriela sama nikdy jasn  nezmi-
ovala o své ob ti za sjednocení k es an . P esto

však ty icet dopis , které napsala a jež se nám 
dochovaly, sv d í, že tato ob  byla jádrem její 
identity vyjad ující úplné odevzdání se Pánu ve 
vd nosti a lásce.

V dubnu 1938 Marie Gabriela psala své mamin-
ce z nemocnice: Modlete se za mne, abych vždy 
oslavovala Pána pln ním jeho svaté v le, v jaké-
koliv form  se projeví. Zcela jsem se ob tovala
Ježíši a své slovo nevezmu zp t.

V jiném dopise ur eném jejímu zpov dníko-
vi se Marie Gabriela sv uje: Když jsem žila 
v odevzdání do v le Boží, nikdy jsem nemusela 
oplakávat to, co za sebou zanechávám, a do-
konce nepochybuji o své budoucnosti a jsem 

Sonet
Jak miluji tě? Povím ti, co vím:

Miluji tě do hloubky, šířky, výše,

vesmírem celé duše své, kde tiše

přechází jsoucnost v Krásu s Tajemstvím.

Miluji tě v potřebách všedních dnů,

ať plane slunce nebo bliká svíce,

svobodně jako ti, kdo za pravdu jdou bít se,

s čistotou těch, jimž nejde o slávu.

Miluji tě s vášní, jež jitří žaly,

vírou, již vyzáří jen dětská líc,

miluji tě láskou, již světci znali,

úsměvem, slzou očí, dechem plic,

celým svým životem! A po smrti, Bůh dá-li,

mé lásky k tobě bude ještě víc.

Elisabeth Barrett Browningová



Vzpomínáte ješt  na chvíle, kdy jste se 
seznámili?

Josef Adámek: Rádi na tuto dobu vzpomíná-
me, zejména když projíždíme nebo pobýváme 
krátce v Náchod  (kde jsme se seznámili a m li
i svatbu) p i p íležitosti naší cesty do nedalekého 
m ste ka, kde máme malý rekrea ní domek po 
rodi ích. Naše seznámení bylo spíše atypické, 
protože prob hlo v r. 1951 v nemocnici, kde jsem 
jako student byl na vyšet ení po láze ské lé b
po prod lané recidiv  infek ní žloutenky. Má bu-
doucí manželka Marie tam pracovala jako zdra-
votní sestra. Jelikož šlo o delší pobyt, vytvo ily
se u nás na obou stranách osobní sympatie, takže 
p i rozlou ení jsme si slíbili, že si budeme dopi-
sovat. A skute n  jsme tento slib dodržovali.

Jak dlouho trvala Vaše známost a co podle 
Vás v ní m lo významný vliv na Vaše budoucí 
manželství?

Marie Adámková: Po dva roky jsme si do-
pisovali a osobn  se setkávali jen ob as, když 
manžel jako student m l možnost p ijet z Prahy 
dom . Byly to krásné dopisy, ve kterých jsme 
se vzájemn  poznávali a postupn  odkrývali své 
nitro. Za ali jsem však po ur ité dob  uvažovat, 
zda rozdílná rodinná zázemí by nebyla na závadu 
našeho pozd jšího spole ného života. Manžel 
pocházel sice z rodiny spo ádané a s dobrou po-
v stí, ale vzdálené k es anskému životu. D de ek
totiž po návratu z 1. sv tové války odhlásil celou 
rodinu z ímskokatolické církve a manžel v otec 
se po s atku rodin  p izp sobil. Našt stí na mého 
budoucího manžela m li p íznivý vliv prad de ek
a prababi ka, kte í ho jako malého chlapce m li na 
starost, když rodi e byli v zam stnání. Poda ilo se 
jim p esv d it jeho rodi e, aby ho nechali pok tít,
než za ne chodit do školy, a tak díky nim se ve 
škole seznámil se základy k es anské výchovy. 
Na druhé stran  moje rodina z eskomoravské
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Existuje mnoho recept  na 
š astné manželství. Nejd ležit jší
jsou p edevším ty, které vycházejí 
z Božího zjevení, protože B h,
který vepsal touhu po manžel-
ství do lidské p irozenosti, a tím 
manželství ustanovil, sám nejlépe 
ví, jak je t eba se na manželství 
p ipravit a jak se má manželství 
žít. Velmi cenné jsou ovšem i rady 
t ch, kte í tyto recepty uplatnili 
v praxi a mluví z vlastní zkušenos-
ti. Poprosili jsme proto manžele 
Marii a Josefa Adámkovy, kte í
v minulém roce oslavili 50. výro í
svého s atku, aby nám odpov d li
na n kolik otázek. Jsme p esv d-
eni, že jejich odpov di mohou být inspirací pro mladé lidi, kte í se chystají na uzav ení  manželství 

a asto si kladou otázky, jak mají poznat svého budoucího životního partnera, a co je d ležité pro budo-
vání vzájemného vztahu dvou zamilovaných lidí. 

ZLATÁ SVATBAZLATÁ SVATBA

foto: bB
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vyso iny byla hluboce v ící. Rozhodli jsme se, 
že se rad ji v as rozejdeme. Zakrátko jsme se 
však ne ekan  náhodou sešli ve vlaku, což jsme 
považovali za ur ité znamení, a proto jsme obno-
vili své p átelství. Slíbili jsme si, že se budeme 
snažit o názorové sblížení. V ila jsem budoucímu 
manželovi, že dodrží své slovo. Nezklamala jsem 
se, a tak jsme 24.10.1953 uzav eli s atek nejen ci-
vilní, ale i v kostele t sn  p ed nástupem manžela 
na vojenskou službu.

Nejv tší vliv na naše budoucí manželství m la
vzájemná otev enost, up ímnost, v rnost a istota
v našich vztazích. Jelikož manžel byl dost vážn
nemocen, ptala se m  maminka, zda i za této 
okolnosti si ho chci vzít. ekla jsem jí, že alespo
kv li zdraví nebude chodit do hospody, jak to 
u muž  bývá. Po p l roce byl manžel propušt n
z vojny do civilu ze zdravotních d vod . Za átky
nebyly jednoduché, protože jsme se brali t sn
po m nové reform . Bydleli jsme zatím u man-
želových rodi . Manžel byl zam stnán v Praze 
a p ijížd l dom  jedenkrát týdn . Byt jsme dostali 
v Praze od jeho podniku až po t ech letech. Potom 
se nám k naší radosti postupn  narodila dv  d v-
átka - Maruška a Ivanka.

Manželé jsou darem jeden pro druhého a také 
i pro ostatní. Jak se uskute ovalo Vaše da-
rování?

J.A.: Opravdu je t eba, aby manželé byli darem 
jeden pro druhého jak po stránce fyzické, tak po 
duchovní stránce. Nap . díky manželce, která mi 
dlouhodob  va ila dietní stravu a pe ovala o m , se 
m j p vodn  vážný zdravotní stav zkonsolidoval. 
Stala se mým vzorem i po duchovní stránce, takže 
s její pomocí a radou jsem dopl oval své mezery 
a prohluboval sv j vztah k Bohu, který se stal 
bezprost ední, neformální a s pravidelnou ú astí na 
bohoslužbách a svátostech. Pozitivn  na m  nená-
silným zp sobem p sobila svými krásnými k es-
anskými vlastnostmi manžel ina maminka, která 

ur itou dobu žila v naší rodin  z d vodu horšících 
se problém  se zrakem. Spolu s manželkou jsme 
svým zp sobem života zap sobili i na mé rodi e,
kte í dodate n  uzav eli církevní s atek, nebo  byli 
pouze civiln  oddáni v r. 1976 (jejich svatba byla 

provázena p i cest  na ú ad velkou autohavárií 
- otec m l proto stálé vý itky a a koliv nechodil 
do kostela, modlil se ve skrytu a m l velkou úctu 
k Pann  Marii). Po svatb  v kostele se rodi e cítili 
š astn , že se smí ili s Pánem.

Když d ti za aly chodit do školy, nastoupila 
manželka znovu do práce ve zdravotnictví, které 
ji stále p itahovalo, jelikož v n m nevid la jen 
své zam stnání, ale i poslání pomáhat druhým. 
Bylo zapot ebí, abych krom  nákup  a vy izo-
vání r zných záležitostí pomáhal aspo áste n
v domácnosti, avšak ideální to nebylo a va it jsem 
se v podstat  nenau il. Pobyt babi ky u nás m l
kladný vliv na výchovu d tí, které na ni mají ty 
nejhez í vzpomínky.

V posledních letech jsme oba prod lali náro -
né operace. I když naše nemoci nemají dobrou 
perspektivu, snažíme se je nést spole n . Naše 
t žkosti dáváme k dispozici Pánu, který nás po-
siluje na p ímluvu Panny Marie. asto se k Ní 
obracíme s díky i prosbami jako k naší Nebeské 
Mamince, která nás nejen vede, ale i vychovává 
k v tší lásce k Bohu, ale i k vzájemné lásce jed-
noho k druhému. Zam ili jsme se na aktivní práci 
ve Fatimském apoštolátu, jsme leny i Rytí stva
Neposkvrn né, chodíme pravideln  - dle možností 
denn  na bohoslužby k sv. Jakubovi na Starém 
m st  pražském.

Ur it  se ve Vašem vztahu b hem t ch dlou-
hých let spole ného života objevily i neshody. 
Jak jste je ešili a jak p isp ly k upevn ní Vaší 
vzájemné lásky?

M.A.: Samoz ejm  se v našich vztazích b hem
t ch let spole ného života objevily i neshody. 
V tšinou se týkaly výchovy d tí a problém
kolem nich. Já jsem p ísn jší, d sledn jší, manžel 
zase povahy spíše mírn jší. N kdy ur itá netr-
p livost byla p í inou zbyte ného vzájemného 
nap tí. asem jsme p išli na to, že k urychlení 
ešení našich neshod je nejlepší p izvat našeho 

Pána a ve spole né modlitb  k N mu se zklidnit. 
Celkov  m žeme íci, že naše up ímné, otev ené
vztahy, vzájemná tolerance a odpušt ní, p ispívaly
k obnovení narušených vztah  a k upevn ní naší 
vzájemné lásky.
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Co si myslíte, že m lo nejv tší vliv na trvalost 
Vašeho svazku?

J.A: Nejv tší vliv na trvalost našeho svazku 
m lo naše postupné, hlubší zakotvení ve vzta-
hu k Bohu. Z tohoto hlediska jsme posuzovali 
i naše jednání, vzájemné vztahy a problémy a ve 
svátosti smí ení nacházeli ešení a východiska. 
Vyplývala z toho i naše vzájemná úcta a pocho-
pení, které jsou pro dobré vztahy mezi manžely 
velmi d ležité. Snažili jsme se vytvá et jednotu 
ve spole ném život , i když to n kdy není jed-
noduché. Nap . naše starší dcera bohužel s jejím 
manželem nevytvo ili spole né „jedno“, každý 
žil svým životem, návyky a neochotou p izp -
sobit se druhému, jakož i spole n  se poradit 
o problémech každého z nich. Nakonec, a koliv
nejsou rozvedeni, žije každý sám. Našt stí jsou 
bezd tní.

Modlíte se spolu a jakým zp sobem?

M.A: Od našich duchovních i od Svatého otce 
slyšíme, jak je d ležité se modlit spole n . Proto 
se snažíme modlit spolu p edevším sv. r ženec
a jiné modlitby v souladu s obdobími církev-
ního roku. Zpo átku se manželovi necht lo do 
spole né modlitby, ale postupn  zjistil, že je to 
lepší a ú inn jší než individuální modlitba hlavn
proto, že se lov k m že více na obsah modlitby 
soust edit. Je t eba nenechávat spole nou modlit-
bu až na ve er, kdy býváme unaveni a nesoust e-
díme se na to, modlitba se pak stává formální a je 
menší nad je, že bude vyslyšena. I když se nám 
neda í modlit se soust ed n  nebo za neme s ne-
ochotou, je správné v modlitb  pokra ovat a asto
- až p ekvapiv  - se modlitba stane radostí. Rádi 
bychom tyto zkušenosti p edali d tem a vnou a-
t m, proto využíváme spole ných setkání, spole -
né cesty autem apod., abychom se nap . modlili 
sv. r ženec.

Kolik máte d tí?

J.A.: Pán nám sv il dv  dcery, které jsou samo-
z ejm  už v letech a provdané. Jsme za n  vd ní,
jakožto i za to, že naše rodina celkem nestrádala 
a že jsme mohli d ti p ipravit do života nejen 
z hlediska jejich profese, ale i po duchovní strán-

ce. Pouze prosíme neustále Pannu Marii o p í-
mluvy, aby i do budoucna naše d ti víru neztratily 
a p edávaly ji dál. Mladší má také dv  d ti a starší 
dcera nemá žádné (zdravotní d vody).

Jak jste si poradili s jejich výchovou?

M.A.: Náboženská výchova d tí nebyla v dob
totality jednoduchá, protože nemohla být bohužel 
systematická. Ve škole v Praze to nep icházelo
dlouhou dobu v úvahu, až po r. 1968, kdy za aly
dcery navšt vovat hodiny náboženství na fa e,
což pomohlo v jejich p íprav  na 1. sv. p ijímání
a pozd ji na bi mování. Jinak  jejich výchova po 
duchovní stránce spo ívala hlavn  na nás a aktivní 
pomoci babi ky.

P edstavte si, že za Vámi p ijde Váš vnuk 
a chce na Vás radu, podle eho by si m l vybrat 
svou budoucí partnerku. Co byste mu poradili?

J.A.: Z vlastní zkušenosti i zkušenosti jiných 
bychom mu poradili, aby se snažil svou budoucí 
partnerku dob e poznat, aby to nebylo jen mo-
mentální vzplanutí. Je t eba si všímat chování 
partnera, jeho charakteru a duchovního zam e-
ní. Nap . já jsem byl rád, že jsem poznal svou 
budoucí manželku p i práci (v našem p ípad
v nemocnici), její pracovitost, sv domitost, p í-
stup a chování k druhým lidem. V práci se totiž 
lov k nejlépe pozná, jaký je, zejména pracuje-

-li mezi lidmi. D ležité je, aby partnerka byla 
nesobecká a dle možností stejného duchovního 
zam ení, aby v dalším život  potom nedochá-
zelo k v tším kolizím v jejich vzájemném vztahu, 
i když v tomto p ípad  láska, je-li opravdová 
a nikoliv povrchní, m že d lat divy a zázraky. 
Dále bychom vnuka upozornili na to, že manžel-
ství je jako dobrá píse  a složit dobrou píse  není 
jen tak (který významný lov k tuto pravdu ekl,
si už nevzpomínáme). lov k na to sám nesta í,
a proto je t eba se up ímn  modlit a partnerku 
si jednoduše vyprosit. P itom našemu vnukovi 
p ipomínáme, aby pozorn  naslouchal hlasu 
Božímu, zda Pán ho nevolá do svých služeb.

D kuji Vám za rozhovor
br. Bogdan Maria
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Obrácení manžela
Mám moc rád p íb h o obrácení jednoho muže a p iznám se, že z n j dost erpám pro sv j život. 
Paní Marta byla ta, která m  zasv tila do svého tajemství. Dala život t em d tem a dokázala jim p edat

živou víru, ale co brala za svou životní prohru, bylo to, že její manžel necht l s Bohem nic mít. Byl 
nesmírn  hodný, poctivý, d tem nebránil v chození do kostela. Dokonce je rád sám vozil na pout , ale 
vždy je vysadil z auta a sám si zašel na kafí ko do restaurace a ekal trp liv , až se jeho paní i s d tmi
vrátí a oni op t s pocitem radosti pojedou dom . Jenže ne tak byla š astná paní Marta, tu to trápilo, ale 
sv j boj nevzdávala. Zkoušela všechno, co jen ženy na muže dokážou vyst ílet, slzy, úsm vy, slibová-
ní, zap isáhání, ale nic nezabíralo. Uteklo p es 20 let spole ného života, kdy Marta se denn  modlila 
za svého muže a denn  jej p edkládala Pann  Marii a prosila za uzdravení svého muže. Nejednalo se 
o uzdravení fyzické, ale za uzdravení duše - jeho nemocné duše. 

Jednou se spole n  s jedním ze svých d tí p ihlásila na pou  k Pann  Marii do zahrani í - do 
Medjugorje. M la pocit, že je to poslední šance. Na té pouti se neustále modlila, prosila, d lala všechny 
možné ob ti, od p stu po ínaje p es bosé výšlapy na kopce kon e. A to všechno jen za obrácení svého 
muže. V tu dobu byl totiž nemocný a m l již za sebou operaci vým ny ky elního kloubu a další operace 
ho ekaly. M la stále na mysli záchranu jeho duše. Jednoho dne m la možnost napsat prosbu Pann
Marii a p edat Jí ho skrze vizioná ku Vicku. Spolu se synem tak u inili a ekali, co se bude odehrávat, 
když p ijedou dom . Jenže po návratu zjistili, že se v bec nic nestalo. Sice je ekal usm vavý muž,  ale 
po Bohu op t netoužil. 

A tak šly dny dál a dál, až p išly Vánoce. Smažení kapr , d lání váno ního salátu, cukroví – to pro-
b hlo tak jako vždy. A p ece jedna výjime nost
se stala. Ten pán strojil spole n  s d tmi váno -
ní strome ek a m li u toho pušt nou televizi. 
Najednou byla na obrazovce skupina ze Slovenka 
Tublatanka a po ádn  do toho šili, tak jak oni to 
umí. A hráli a zpívali také jednu koledu – Ježíšku 
Paná ku... A p i št drove erní ve e i ten pán pro-
hlásil: „Mn  stále zní v uších ta rocková koleda, 
nemohu na ni zapomenout.“ A když se rozdaly 
dárky a všichni byli spokojení, tak paní Marta 
i s d tmi se za ali oblékat do ješt  sváte n jšího,
aby šli oslavit narození Krista také do chrámu 
Pán . Jaké bylo p ekvapení, když i manžel Marty 
se za al oblékat a nesm le se zeptal: „M žu jít 
s vámi?“ „Samoz ejm ,“ zn la odpov  všech 
– tém ty hlasn .

A od té doby se pan Vilém už Boha nevzdal, 
chodí do kostelí ka a d lá radost nejen paní 
Mart , d tem, ale p edevším Bohu. A tak po-
d kování ur it  pat í Pann  Marii, že vyslyšela 
modlitby; pod kování pat í Mart  za vytrvalost 
s jakou bušila na nebeskou bránu; pod kování
pat í malému Ježíšovi, který se v ten den mohl 
znovu narodit v srdci pana Viléma. 

o. Ji í Topen íkfoto: Archiv
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asto lze slyšet námitku: Vždy  k es ané nežijí 
o nic lépe než ateisté nebo nek es ané. Páchají 
tytéž h íchy jako oni: lžou, kradou, podvád jí, ci-
zoloží, opíjejí se, fyzicky i psychicky ubližují dru-
hým... Jsme realisté a s politováním musíme kon-
statovat, že i mezi v ícími lidmi byla a je spousta 
t chto h ích , zatímco mezi nev ícími existuje 
mnoho slušných lidí. Pán Ježíš nikdy ne ekl, že 
Jeho vyznava i vždycky budou jen samí and lé
a Jeho odp rci jenom samí gaune i. Katolický 
k es an bude mít vždycky p ed o ima Kristovo 
podobenství, v n mž „nev ící“ Samaritán svým 
skutkem milosrdné lásky v i ran nému a oloupe-
nému zahanbuje „v ícího“ kn ze a levitu. 

Podobné argumenty je možno slyšet i v rovi-
n  historicko-spole enské. Novov ké totalitní 
režimy, založené na ateismu, mají na sv domí
obrovské množství krvavých zlo in , ale cožpak 
„k es anský“ st edov k byl lepší? Náboženské 
války, upalování kací  a arod jnic, protižidov-
ské pogromy, vraždy p íbuzných v boji o tr ny
apod.

To všechno je pro v ící trpká pravda, nicmén
p esto lze tady p i bližším srovnání vid t rozdíl, 
jenž se ukazuje jako podstatný a velice d ležitý.
Sledujeme-li nap íklad kriminalitu nejt žšího ka-
libru v eské republice, není známo, že by mezi 
pachateli úkladných a naprogramovaných vražd 

byli praktikující katolíci, kte í pravideln  chodí 
na mši svatou, modlí se a p istupují ke svátostem. 
(Kdyby se to tak jednou jedinkrát stalo, to by si 
proticírkevn  zam ená média „pošmákla“!) Otec 
Konrád Kubeš ve své Apologetické abeced  uvádí 
p íb h jednoho kn ze, jenž byl sv dkem hovoru 
nev ících lidí o band  lupi , kte í p epadli vlak 
a zavraždili n kolik cestujících. Zeptal se jich 
ironicky: „Co myslíte, byli tito darebáci v ned li
na mši svaté?“ Dostal rozho enou odpov :
„Ned lejte hloupé vtipy a nemluvte nesmysly.“ 
I ateisté jaksi chápou, že ú ast na liturgii, mod-
litba a víra v katolické pravdy nejdou dohromady 
s promyšleným zlo inem.

A jsme u ko ene v ci. K es an je slabý lov k,
podléhající mnoha pokušením. Ze slabosti hodn
a asto h eší, jeho h íchy bývají mnohdy závažné. 
Pokud však je jeho víra autentická a nenahlodaná 
nek es anským smýšlením, p evzatým z prost edí
„tohoto sv ta“, p ípadn  psychickou chorobou, tak 
není v bec vnit n  schopen organizovat, p ipravo-
vat a promýšlet t žké zlo iny, nap íklad loupeže 
nebo úkladné vraždy nevinných lidí. To je dosta-
te n  prokázáno i z prosté lidské zkušenosti. 

Hodn  doklad  lze najít také v historii. 
V k es anském st edov ku p es všechny obrovské 
mravní a civiliza ní pokroky bylo mnoho zla, 
v ící k es ané masakrovali civilisty ve válkách 
a odsuzovali nevinné k smrti. Šlo ale o h íchy spá-
chané bu  v afektu vále né lítice, kdy rozum šel 
stranou a uvolnil místo emocím (p ed tím není ani 
k es an chrán n, pokud pomocí askeze nedrží své 
vášn  na uzd ), nebo o mylné chápání práva, kdy 
nap íklad doznání vynucené mu ením se chápalo 
jako „d kaz viny“ nebo pov ra o arod jnicích se 
brala jako skute nost (ostatn  obojí je „importem“ 
z pohanského prost edí, v k es anství zdomácn lo
až v pozdním st edov ku, p edtím se s t mito jevy 
nesetkáváme). Marn  bychom ale v celém st e-
dov ku hledali podobné p ípady, jako roku 1793 
ve Francouzské revoluci jakobíny p edem napro-
gramované vyvražd ní veškerého obyvatelstva 
v etn  žen a d tí v krajin  Vendée, jehož „vinou“ 

Křesťané stejní jako ateisté?

fo
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bylo pouze to, že se necht lo vzdát své katolické 
víry. Totéž je možno íci o vyvražd ní 2 milion
k es anských Armén  mohamedánskými a ateis-
tickými Turky za první sv tové války, n kolika
desítek milion  tzv. „t ídních nep átel“ za bol-
ševického Leninova a Stalinova režimu v Rusku 
a zhruba šesti milion  Žid  n meckým nacismem. 
Tyto dop edu naplánované a d kladn  promyšlené 
vraždy obrovských zástup  nevinných lidí v etn
starc , žen, d tí i nemluv at z d vod  nábožen-
ských, t ídních nebo rasových jsou n ím, co 
v k es anském st edov ku ani t m nejv tším ni e-
m m mezi panovníky v bec nep išlo na mysl. Ani 
pogromy proti Žid m nebyly nikdy naplánovány, 
jejich p í ina v zela vždycky v okamžité davové 
emoci a psychóze, sv tská i církevní vrchnost 
jim naopak bránila. I když ani ve st edov ku ne-
chyb li vládcové, dokonce i církevní hodnostá i,
kte í sami autentickou víru postrádali, všeobecn
k es anská atmosféra v Evrop  znemož ovala
p ekro it ur itou hranici h íchu. Platilo „až sem 
a dost“.  

Odstran ním k es anství ze spole nosti, jeho 
zatla ením do ryze soukromé sféry a posléze 
krvavým pronásledováním tato pomyslná hrani-
ce padla. V tom je rozdíl mezi vírou a nev rou,
mezi spole enským po ádkem k es an  a ateist .
Zatímco ti první, i když podléhají h ích m, které 
se promítají též do života spole nosti, si jsou 
v domi „ áry“, za niž se p i páchání zla nesmí 
jít, protože reflektují Boží varovný prst, ti druzí 
nevidí žádný d vod ukládat si n jaká omezení 
etického charakteru, když to vyžaduje jejich situ-
a ní nebo strategický zám r. Proto není náhodou, 
že organizáto i jakobínských masakr  ve Vendée, 
komunistických um le vyvolaných hladomor  na 
Ukrajin  nebo osv timských plynových komor 
byli všichni bez výjimky ateisté a nep átelé
Církve, marn  bychom mezi nimi hledali jediného 
praktikujícího katolíka i jiného k es ana.

Proto také už od osvícenských dob neúcta k lid-
skému životu stále postupuje. Masové genocidy 
narozených vyst ídala celosv tová genocida ješt
nenarozených lidských bytostí, lživ  nazývaná 
„potratem“. Aby se zamaskovala skute nost, že 
zde se vraždí, vyvolává se klamná a nebezpe ná

iluze, že tady se pouze n co „potrácí“. Další na 
ad  m že být masová genocida starých a nevylé-
iteln  nemocných, zvaná stejn  lživ  „eutanázií“, 

což znamená „sladká smrt“. Jako by vražda in-
jek ní st íka kou z nízkých materiálních pohnutek 
byla n ím „sladkým“! 

K es anský st edov k vraždy nenarozených ani 
vraždy d íve narozených a t žce nemocných nevy-
nalezl. To je dílem novov kého bezbožectví, které 
za to nese obrovskou zodpov dnost. Velkou vinou 
k es an  20. století však je lhostejnost k t mto
zlo in m a pozvolné akceptování této mentality, 
což m že d íve i pozd ji zcela vykuchat pravý 
obsah Kristovy radostné zv sti. Najdou k es ané
odvahu náležit elit onomu zlu, postavit se mu se 
vší vervou nebo všechno skon í jenom pokr ením
ramen? Budoucnost k es anství záleží pouze na 
tom prvním. Jinak budou mít pravdu ti nev ící,
kte í se rozpa it  ptají: „V em se vlastn  ti k es-
ané od nás liší?“

Radomír Malý
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jasno: Leonardovi posloužila tato byzantská mince 
jako p edloha k „výrob “ turínského plátna s vyobra-
zením mrtvého Ježíše. 

Jenže v c má obrovský há ek. Za prvé: Není v bec
známo, jestli Leonardo tuto minci m l v ruce, spíš asi 
ne, když ji archeologové vykopali teprve nedávno. Za 
druhé: Když Leonardo žil, tj. v 15. století, bylo už tu-
rínské plátno známo a uctíváno ve Francii. Pokud tedy 
existuje podobnost tvá e z plátna a tvá e jeho obraz , tak 
nejspíš bude blíž pravd , že Leonardovi naopak plátno 
sloužilo jako p edloha. A za t etí, což je nejd ležit jší:
Tvá  na plátn  nese stopy krve po korunování trním 
a má rozbitý nos. Obraz na Justiniánov  minci se snaží 
tyto detaily zachytit také, d lá to však neodborným zp -
sobem, jenž odpovídá tehdejším znalostem anatomie. 
Léka i nap íklad zjiš ují, že zatímco krev na plátn
„stéká“ tak, jak má, na minci „te e“ sm rem, kterým 
by nikdy téct nemohla. Nejpádn jší d kaz je ale tento: 
Postava muže na plátn , jak známo, m la na pravém 
oku minci s nápisem „Pontius Pilatus“, což není na 
první pohled viditelné, pouze p i zv tšení za pomoci po-
íta e.  Vyobrazení oka na plátn  tomu ovšem odpovídá: 

ví ko je p iv en jší a oko jakoby vpadlejší. Justiniánova 
mince se tuto mírnou deformaci oka snaží zachytit také, 
ale op t podle léka ských expertíz anatomicky nep esn .
Podobných detail  nacházejí specialisté celou adu.

Tyto skute nosti nezvratn  dokazují opak toho, co 
tvrdí auto i doty ného italského filmu. Anonymní vý-
robce mince z éry Justiniána II. použil jako p edlohu
turínské plátno s jeho vyobrazením jak tvá e neznámého 
muže, jehož považoval za Krista, tak i následk  umu ení
a uk ižování, jež byly a jsou na plátn  patrné. Pon vadž
ale jeho znalosti lidského t la nebyly na úrovni dnešní 
medicíny, nedokázal jemné detaily, p ítomné na plátn ,
zachytit tak, aby pln  odpovídaly realit , zatímco na 
plátn  z hlediska léka ského jsou p esné. Záv r: Turínské 
plátno prokazateln  už v 7. století existovalo, nem že být 
tedy až pozdn st edov kým falzifikátem, jak tvrdí ti, kte í
d v ují karbonovému testu z roku 1988, jehož metoda 
a výsledky se ukazují stále z ejm ji jako pochybné. Je-li 
ovšem turínské plátno pravé, tak otisky muže na n m ne-
mohou být otisky nikoho jiného než Ježíše Krista.

Radomír Malý
Použito materiál  z asopisu Fels 10/2003
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Nedávno prob hl v italské televizi popu-
lárn  nau ný film pod názvem „Leonardo 
a tajemství turínského plátna“. Auto i se 
snaží na základ  srovnání tvá e muže na plát-
n  a tvá í Kristových postav známého malí e
a u ence Leonarda da Vinciho dokazovat, že 
prý turínské plátno je jeho falzifikátem. Tvá
z turínského plátna a tvá e Leonardových 
postav Ježíše Krista vykazují totiž nápadnou 
shodu. Tomuto tvrzení napomohl i nález zlaté 
byzantské mince z roku 692, kterou dal razit 
císa  Justinián II., na níž je vyobrazen obli ej
Ježíše Krista, jenž vykazuje pozoruhodné 
podobnosti s obli ejem turínského plátna. 
Tv rci zmín ného filmu mají tedy okamžit

NOVÉ INFORMACE O TURÍNSKÉM PLÁTN : JE PRAVÉ!
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Alexis Carrel (1873-1944) byl sv toznámým
v dcem. Narodil se ve Francii, ale odtamtud p i-
cestoval do Ameriky. Byl velmi nadaným chirur-
gem. Získal Nobelovou cenu (1912), byl lenem
Rockefellerova Institute of Research, objevil an-
tiseptickou metodu lé ení infikovaných ran, díky 
níž zachránil tisíce lidských život . Za sv j objev 
byl ocen n francouzskou estnou legií.

V n i t ř n í  k o n f l i k t
Doktor Carrel vypráví, jak navštívil Lurdy. Ze 

za átku se vysmíval prosté ví e t ch, kte í tvrdili, 
že se tam stávají zázraky. Ale když se on, léka ,
stal sv dkem zázraku, dostal se do rozpak . Nebyl 
schopen tomu uv it, a p ece vid l zázrak. Za al
nad tím p emýšlet. Jednou v noci si sedl poblíž 
lurdské jeskyn . Bojoval se svým problémem... 
„Nemohl jsem pop ít,“ ekl, „že osobní ú ast na 
zázraku byla pro mne znepokojující, nep íjemnou
zkušeností. V tšina léka  se obávala o ztrátu své 
reputace do té míry, že i když se stali sv dky zá-
zraku v Lurdech, nep iznávali se k tomu.“

Doktor Alexis Carrel byl zahanben kv li zá-
zraku. Zázraky byly nev decké. Rozhodl se však 
dotáhnou v c až do konce. Pot eboval si odpo-

v d t na nevysv tlitel-
né skute nosti, kterých 
byl sv dkem. Konflikt 
v jeho nitru se prota-
hoval. Nemohl uv it
a sou asn  musel uv -
it. Byl zmaten. V da

nebyla schopna vysv t-
lit ten zázrak. Skute -
ností je, že v otázkách 
života v da nem že
dát kone nou odpov .
Není to v da, která dává lov ku vnit ní pokrm, 
ale je to víra v srdci.

Jednoduše musel p ijmout tu pravdu. Bylo bez 
diskuse, že vid l zázrak, nehled  na to, jak nepopu-
lární byly zázraky mezi v dci. Cht l být up ímný.

Následujícího dne šel do kostela a sedl si vedle 
starého vesni ana. Dost dlouhou chvíli nehybn
sed l s hlavou v dlaních. Nakonec se za al mod-
lit. ekl: „Jsem slepý. Pane, pochybuji, ale chci 
v it.“ Doktor Carrel dostal to, o co prosil. Obdržel 
víru. Modlil se, aby ho nezaslepila jeho egoistická 
hrdost. Pocítil pokoj. Pochybnosti se rozplynuly. 
Vykro il vst íc Kristu a Kristus p išel k n mu.

Rawley Myers (p eklad bB)

Ochrana v ohniOchrana v ohni
Ako pomocná laborantka som chcela zloži  jednu f ašu z vrchnej poli ky regálu, kde 

boli uložené nádoby s ve mi nebezpe ným obsahom (kyseliny, explozívne tekutiny, at .).
Pritom sa uvo nila prie ka, takže vrchné f aše spadli na spodné a strhli aj alšie. Chemikálie 

a úlomky skla mi f kali do tváre a na šaty. V okamihu vznikla v laboratóriu hrozivá para. 
Všetko sa zahalilo do hmly. Kri ala som z plného hrdla, sko ila som k dverám, ale nemohla 

som ich už otvori . V podvedomí som sa lú ila so životom, pretože každú chví u mohol nasta
výbuch. Bleslo mi hlavou, že ak vôbec z miestnosti vyjdem, tak len ako ažko ranená a znetvorená. 
V poslednej chvíli sa však otvorili dvere a mocné ruky asistentov ma hne  odviedli k lekárovi. Všetci si 
mysleli, že som utrpela ažké popáleniny, lebo ochranná zástera, suk a, šaty, pan uchy spadli zo m a ako 
kusy handier. Hasi i mali tri hodiny o robi , aby zneškodnili nebezpe né plamene a výpary.

Ke  som sa upokojila, zistila som, že nemám ani najmenšiu známku popáleniny a s námahou som pre-
svied ala okolostojacich, že nie som vôbec poranená. Zo všetkých strán som zachytávala slová: „S vami 
sa stal zázrak!“ Vtedy som si uvedomila, že nosím osi so sebou. Siahla som si na krk a všetkým som 
ukázala svoju Zázra nú medailu a povedala: „Panna Mária - ona mi sprostredkovala tento zázrak!“

Mnohí uznanlivo prisvied ali, že som bola naozaj pod ochranou vyššej moci.
EWMh, Heft 6, str. 12 - 13
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Drahé d ti,
v n kterém kostele jste možná vid li um lou

jeskyni se sochou Panny Marie v bílých šatech 
a svaté Bernadety, velmi mladé dívky, vlastn
ješt  dít te. Pán Ježíš má všechny lidi nesmír-
n  rád, ale zvláš  ukazuje svou lásku k d tem.
Dosp lým íká: „Nechte d ti p icházet ke mn ,
nebra te jim, nebo  ta-
kovým pat í Boží krá-
lovství. Kdo nep ijme
Boží království jako 
dít , v bec  do n ho
nevejde.“ Podobn
i Panna Maria. Vícekrát se ukázala n kterým
lidem tak, že ji mohli vid t a s ní mluvit; skoro 
vždycky to byly d ti.

Ty jeskyn  v kostelech nám p ipomínají udá-
lost, která se stala ve Francii u m sta, které se jme-
nuje Lurdy. Dne 11. února 1858 tam šla Bernadeta 
s kamarádkami a najednou uvid la v jeskyni paní 
v bílých šatech s r žencem v rukou. Bernadeta 
vyndala z kapsy také sv j r ženec a za ala se jej 

modlit. Všimla 
si, že ta paní 

zárove
s ní 

posouvala zrnka svého r žence, ale p i slovech 
modlitby „Zdrávas, Maria“ ml ela. Na Bernadetu 
se dívala velmi laskav  a požádala ji, aby tam p i-
cházela i v n kolika dalších dnech.

ekla jí potom, že p ichází proto, aby vyzva-
la lidi k obrácení k Pánu Bohu, aby si vyprosili 
jeho odpušt ní a polepšili se a mohli p ijít do 

v né nebeské radosti. 
A že by byla ráda, 
kdyby se tam lidé 
p icházeli modlit, 
kdyby tam byla po-

stavena kaple. Požádala 
Bernadetu, aby to ekla kn žím. Ale kn z, které-
mu to Bernadeta p išla íct, si zpo átku myslel, 
že si Bernadeta n co vymýšlí, v bec tomu nev il
a Bernadetu p ík e odbyl, a ekne té paní, když 
tam chce postavit kapli, a  na to sežene peníze. 
Bernadeta jí to druhý den skute n ekla, paní se 
jen usmála.

S Bernadetou tam p icházelo stále víc lidí. 
N kte í jí v ili, mnozí ze zv davosti a hodn
bylo t ch, kte í ji pomlouvali, že lže a n co si 
vymýšlí.

Paní ukázala Bernadet  na místo, odkud vy-
tryskne pramen. Když tam Bernadeta za ala
rukou hrabat, za al téci nejprve slabý pramének, 
rychle sílil a stal se vydatným pramenem, který 

od té doby stále proudí z jeskyn . Paní také 
ekla, kdo je: „Já jsem Neposkvrn né po-

etí“ - to je jeden z mnoha krásných 
názv  Panny Marie, která od po-

átku svého života m la
p ekrásnou duši, nepo-
skvrn nou d di ným
h íchem. Proto i náš 

asopis se jmenuje 
I m m a c u l a t a ,

to znamená 
Neposkvrn ná.

Potom se za-
aly dít další 

zázraky. 

Proč je v kostele 
jeskyně?
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BÝVA U NÁS PÁN BOH?
Martuška chodila už do tretej triedy. Rada chodila do školy, rada sa u ila. Bola z nej usilovná 

žia ka. Ale zo všetkých predmetov najradšej mala náboženstvo.
Hoci Martuška bola ve mi dobré a nábožné diev a, jej rodi ia boli inakší. Oni síce chodili do kos-

tola. Aj k sviatostiam išli raz - dva razy v roku. Ale doma bývali asto zvady a nepokoj. Lenže aj tu 
nastal obrat. A to tak, ako to nikto ne akal.

Martuška raz prišla zo školy domov a dala matke otázku:
- Mama, býva u nás Pán Boh? Matka i otec, ktorý bol tiež doma, zarazili sa nad nezvy ajnou otáz-

kou dcéry. Chví u nepovedali ni . Potom sa matka ozvala:
- Pravdaže býva u nás Pán Boh. Ve  sme kres ania katolíci. Ale pre o sa to pýtaš?
- Pýtam sa preto, lebo nám dnes pán kaplán na náboženstve povedal, že Pán Boh býva v takom 

dome, kde vládne pokoj a láska. Ale Boh nebýva v takom dome, kde sú samé rozbroje a zvady. 
Spomenula som si, ako je to u nás. Vidím a po ujem u nás všeli o také, o om pán kaplán hovoril, 
že je to hriech.

Otec s matkou boli ako oparení. Otec by bol najradšej dcéru vyhrešil a potrestal za takú vý itku
rovno do o í. Ale ostal ticho, lebo mal dcéru rád. Matka po chvíli povedala Martuške:

- Aj u nás bude býva   Pán Boh. Pravda, otec?
Ten neodpovedal. Radšej vyšiel von.
Otázka dcéry oslovila oboch rodi ov. Nedala im pokoja, kým neza ali vies iný, lepší život tak, aby 

aj u nich býval Boh, jeho pokoj a láska.
Pravdaže, Boh je všadeprítomný. Ale kde nieto lásky, pokoja, jednoty, tam ho udia nechcú, priam 

vyhá ajú.
Ako je to v našej domácnosti? 

Inocent Vojtí ek

Tolik zázra ných uzdravení, jaká se tam dosud stá-
vají, se asi nestalo nikde jinde na sv t . Uzdravení 
z chorob velmi t žkých, naprosto nevylé itelných.
Mnozí se uzdravili po omytí nebo napití ze zá-
zra n  vytrysklého pramene. Uzdravení jsou pak 
zkoumána komisí léka , kte í o mnohých vydali 
prohlášení, že uzdravení je léka sky naprosto ne-
vysv tlitelné.

Kn z, který Bernadetu tak p ík e odmítl, potom 
vid l, že m la pravdu a že s ní opravdu mluvila 
Panna Maria. Stejn  tak po pe livém prozkoumání 
i otec biskup a Svatý otec v ím . Proto slavíme 
11. února, ve výro ní den prvního zjevení Panny 
Marie v Lurdech, svátek nazvaný „Památka Panny 
Marie Lurdské“ a zárove  „Sv tový den nemoc-
ných“ a modlíme se zvláš  za nemocné.

Lurdy se staly poutním místem, na kterém také 
mnozí našli cestu k ví e, obrácení k Bohu, ke svá-
tostem, velkou út chu v utrpení, posilu pro oprav-

dový k es anský život. Denn  p ijíždí do Lurd 
n kolik desítek tisíc návšt vník  z celého sv ta.
Panna Maria se postarala nejen o stavbu kaple, 
ale dnes je v Lurdech n kolik krásných velikých 
kostel . Nejv tší z nich je celý vyhloubený pod 
zemí a je to jeden z nejv tších kostel  na sv t ,
vejde se do n ho asi t icet tisíc lidí. I v jeskyni je 
oltá , na  kterém je mnohokrát za den mše svatá. 
V nejr zn jších jazycích, i esky. Všude  je stále 
velmi mnoho lidí, kte í se tam modlí.

I od nás se konají asto poutní zájezdy do Lurd. 
Až budete mít p íležitost tam putovat, odnesete si 
odtud nezapomenutelné vzpomínky a p edevším
mnoho Božích milostí na cestu životem a tím v tší
lásku k Pann  Marii.

S prosbou, aby Vás Panna Maria stále chránila 
a vedla, Vás všechny srde n  zdraví

Váš P. Bohumil Kolá
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Milá nebeská maminko, Panno Maria,
chci Ti vroucn  a ve ejn  vzdávat díky za 

ochranu a pomoc, kterou poskytuješ mn  a mojí 
rodin  již léta. Mám v mém život  již mnoho 
d kaz , jak chráníš a t šíš ty, kte í se k Tob
o pomoc utíkají a Tvoji zázra nou medailku 
nosí. Ten poslední m  p im l k napsání tohoto 
dopisu:

Letos v srpnu, když se blížila veliká bou e
a zvednul se velmi silný vítr, se vracel m j
mladší syn se svojí sest enicí Lenkou z výletu na 
kolech. Protože již hodn  pršelo a silný vítr jim 
vanul do protism ru jeli sklon ni co nejrychleji 
dom . Dle vypráv ní mého syna, nev d l, co jej 
najednou p im lo podívat se nahoru do koruny 
mohutné lípy, která byla nedaleko našeho domu 
a kterou m li za okamžik míjet. Uvid l, jak se 
koruna stromu naklání a v poslední chvíli sesko-
il z kola a sta il ješt  zadržet i Lenku. Potom již 

jen vid li, jak tento velký strom spad nul t sn
p ed nimi p es silnici.

Já jsem se tehdy doma modlila za to, aby se 
š astn  dom  vrátili. Tys mne, Panno Maria, vy-
slyšela! Nedivme se, vždy  Ty íkáš: „Kdybyste 
v d li, jak vás miluji, plakali byste radostí!“

Prosím o to, abys nás nikdy neopoušt la, pro-
sím o ochranu mých d tí a rodiny, za dar víry 
a za mír ve sv t . Královno míru a rodin, oroduj 
za nás!

Helena Krej í, Záb eh
D kuji Pánu Bohu za ochranu p i mém 

hrozném pádu. Byla jsem na pouti u Mati ky
Provodovské, když jsem vystupovala z autobu-
su, tak jsem spadla a vypadalo to velmi hrozn ,
ale Bohu díky, vážné následky to nezanechalo.

Prosím také za své d ti a vnuky, aby je Panna 
Maria opatrovala.

Cyrilka Machalová
Cht la bych pod kovat Pánu Bohu a Pann

Marii za všechny milosti, které jsem za život 

dostala. Mám již 80 let. Za dobrého manžela, 
který je již ale na v nosti. Za dceru Janu a za 
vnou ata. Prosím za n  Pána Boha, Pannu Marii 
a sv. Jana Boska, aby je sv t nezkazil. Jsem také 
vd ná, že mi Pán B h dop ál tolik zdraví, že 
i když t žko chodím, tak se ješt  dostanu k Pan-
n  Marii na sv. Hostýn i na „Provodov“, to je 
poutní místo blízko nás.

Díky za všechno. 
Ludmila Vlková

Mám ty i d ti, dv  už tém  dosp lé a dv
školního v ku. Ty dv  menší bývají velmi asto
nemocné. Rýma, kašel, hore ky jsou našimi as-
tými hosty. Nejsou to vážné choroby, ale když je 
dít  tak ka každý m síc nemocné, zdá se i toto 
mnoho. O prázdninách onemocn la ta nejmen-
ší – Ka enka. Byla v kuse t i týdny nemocná. 
B hem Kat iny nemoci mi kamarádka poslala 
novénu ke sv. Judovi Tadeáši. Nikdy jsem se 
k n mu nemodlila, ale do etla jsem se, že je to 
velký pomocník v naléhavých a beznad jných
situacích. A tak jsem se za ala novénu modlit za 
uzdravení Katky i druhé dcerky, která m la jít na 
operaci s nosními mandlemi. Sedmý den novény 
dostala Katka vysokou hore ku. Tato situace 
m  vyvedla z míry a za ala jsem ve své nouzi 
Judovi Tadeáši hlasit  nadávat: „Ty, Tadeášu, 
ty v bec nepomáháš, já to napíšu n kam do 
novin!“ V tom jsem se sehnula pro n jaký
p edm t na zemi a rup. K uplo mi v zádech 
a nemohla jsem se narovnat. Hned mi blesklo 
hlavou, že jsem potrestaná za ty nadávky. A tak 
jsem nahlas spustila: „Všechno beru zp t, nikde 
nebudu psát!“ Ale bolest v zádech mi už z sta-
la. Chodila jsem zkroucená jako paragraf kv li
hrozné bolesti v zádech. P es tyto „neúsp chy“
jsem novénu k sv. Tadeáši dokon ila a omluvila 
jsem se mu i celému nebi. A pak jsem se nesta-
ila divit. Ka enka se uzdravila, krevní testy u ní 

dopadly dob e, nastoupila do první t ídy a už je 
celý m síc zdravá. P ibrala dv  kila. Domini ce
bylo oznámeno, že nemusí na operaci nosních 
mandlí, protože se stáhly a není t eba je od-
stranit. A mn  bolest zad odešla za týden. Toto 
všechno považuji za zázraky, možná malé, ale 
práv  ty pot ebné k tomu, abych si znovu uv -
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domila, jak je B h k nám milosrdný a jak velmi 
miluje ty, kte í už hledí na Jeho tvá .

D kuji Ti, Judo Tadeášku.
s úctou Václava Pokorná

Ráda bych touto cestou pod kovala Pann
Marii, sv. Anežce eské a všem svatým, kte í
vyslyšeli naše prosby a p imluvili se za mého 
manžela. Ten p ed rokem prod lal t žkou ope-
raci s následnou komplikací a jen díky vypro-
šeným milostem vše nakonec dob e dopadlo. 
Jsem vd ná i našim p íbuzným a p átel m, že 
byli v tuto t žkou chvíli s námi. Zvlášt  pak 
sest i kám kongregace sv. K íže v Olomouci, 
které se spolu s o. spirituálem Pavlem Posádem 
v modlitbách p ipojily.

Mati ko naše, prosím T  o ochranu a pomoc 
pro celou rodinu i pro ty, kte í ji nejvíce pot e-
bují.

S úctou a vd ností
Marie

Dne 28. srpna 2003 se nám narodil tvrtý syn 
Tomášek. Narodil se o t i týdny d íve a p estože
porod prob hl normáln  a Tomášek vážil 3 kg, 
za aly se u n ho objevovat dýchací problémy. 
Znojemští léka i ho ihned umístili do inkubátoru 
s kyslíkem. Protože se jeho stav stále zhoršoval, 
byl p evezen do Brna do d tské nemocnice. Tam 
byl umíst n na dýchací p ístroj s áste nou pod-
porou dýchání a po stále se zhoršujícím pr b hu
byl opiáty uveden do um lého spánku a umíst n
na dýchací p ístroj, který dýchal za n ho. Po 
n kolika dnech vypln ných usilovnými modlit-
bami k Bohu, Pann  Marii (zázra nou medailku 
m l umíst nou v inkubátoru na plyšové hra ce,
kterou jsme mu mohli p inést) a ke všem sv. ro-
dinným patron m se jeho stav za al zlepšovat. 
Zárove  s námi se modlilo plno hodných lidí, 
kterým také moc d kujeme. Dnes již máme 
Tomáška doma a m žeme si užívat „oby ej-
ných“ radostí i starostí. Cht li bychom tímto 
i povzbudit všechny ostatní rodi e, kte í se ocit-
nou v lidsky ne ešitelných životních situacích.

Pann  Marii jsme vd ni i za pomoc s ostat-
ními syny, kdy o první dít  jsme p išli v šestém 
m síci t hotenství a ve všech následujících 
t hotenstvích nám po zkoušce AFP léka i p ed-

povídali, n kdy s v tší jindy s menší pravd po-
dobností, narození mongoloidního dít te. Tato 
prognóza se ani v jednom p ípad  nepotvrdila.

Panno Maria, slovy a srdcem nelze dostate n
pod kovat, ale jinak to neumíme. D kujeme Ti 
za Tvou pomoc a provázej nás i nadále.

rodina K ížova, Blížkovice
Cht la bych touto cestou pod kovat Pann

Marii za úsp šné lé ení mé nemoci a zárove
prosím o modlitbu za mého synovce, který je 
t žce nemocný a za nemocného vnuka. D kuji.

Marie z Vyso iny
D kuji Ti, Trojjediný Bože a Mati ko Boží!
Po t žké operaci jsem tvrtý den umírala. 

Smí ená s osudem jsem poprosila Boha Otce, 
abych sm la zem ít doma u svého manžela. 
Sotva jsem se domodlila Ot enáš a Zdrávas 
Maria, vzáp tí m  zachvátila prudká velká bo-
lest a vyšla ze m  ne istota, která by m , kdyby 
ve mn  z stala, zahubila. Bylo mi tenkrát 22 let. 
Pak, po letech, mi B h skrze Matku Boží z Tur-
zovky, znovu zachránil život. Byla jsem po ope-
raci žlu níku v kritickém stavu, pon vadž jsem 
mimo jiné m la zarostlá st eva sr sty. Ty sr sty
mi po devítidenní lé b  vodou z Turzovky 
všechny vyšly ven a já jsem p ežila. Pak jsem 
po ase dostala neobvyklou, velmi agresivní 
ch ipku. P i té jsem znovu použila lé ivou vodu 
z Turzovky.  P i devítidenní lé b  mi od prvního 
do devátého dne vytékala z nosu krev, naplnila 
jsem jí 13 misek od kompotu. Poté jsem byla 
zcela zdráva. Ješt  za mnohé mám Pánu Bohu 
a Mati ce Boží co d kovat, že mi dal poznat , že 
když mi bylo nejh , že mi byl nejblíže a Mati -
ka Boží s ním.

Jana K eková, eský Krumlov
Panno Maria, s d v rou jsem se na Tebe ob-

rátila o pomoc p i úrazu mého syna. D kuji, žes 
pro n ho vyprosila uzdravení. I nadále ho sv -
uji do Tvé ochrany, jak jsem prosila už p i jeho 

narození. D kuji Ti, Panno Maria.
Marie Straková, Radslavice

Plním slib ve ejn  pod kovat Neposkvrn né
Pann  Marii za uzdravení naší vnu ky, která 
byla od narození vážn  nemocná. Po veškerých 
modlitbách, lé ení i operaci je vnu ka zdravá, 
iperná a máme z ní všichni radost. 
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D kuji Ti, Panno Maria, i Duchu Svatému 
i Ježíškovi za vyslyšení mých proseb. Oroduj 
za nás, Maria, Pomocnice k es an .

Jaroslava Sta ková, Valašsko
Cht la bych vaším prost ednictvím ve ejn

pod kovat Pann  Marii, Pánu Bohu a všem 
svatým (a tím dodržet sv j slib, i když opožd -
n ) za bezproblémový porod mého vnuka Jana. 
Malý krásn  prospívá, je zdravý, roste a je naší 
velkou radostí. D kuji za všechna dobrodiní 
a prosím o Boží pomoc a dar víry, ochranu pro 
celou naši rodinu.

D kuji Ti, Matko Boží milostivá, d kuji Ti 
tisíckrát.

rytí ka Vlasta, Albrechtice
Cht la bych jménem celé naší rodinky - pro-

st ednictvím vaší redakce asopisu Immaculata 
- co nejsrde n ji a s obrovskou vd ností pod -
kovat naší nebeské mamince Pann  Marii za 
znovuzrození naší desetileté dcerky Kristýnky, 
kterou na konci íjna minulého roku p i rych-
losti 80 km/h srazilo na hlavní silnici osobní 
auto. Vyvázla pouze se zlomenou rukou, seši-
tou nohou a hlavou, ot esem mozku a etnými
pohmožd ninami, ale jinak zdravá. To vše díky 
pann  Marii, jejíž zázra nou medailku nosí stále 
na krku. Léka i i policisté se shodli na tom, že 
to byl opravdu zázrak. Nyní už chodí do školy. 
V elé a up ímné díky Pánu Bohu a Pann  Marii 
za všechny milosti.

s vd ností manželé Syroví, Albrechtice u Vod an
D kuji z celého srdce sv. Judovi Tadeáši za 

mocnou p ímluvu u Pána Boha. Vnuk byl rok 
bez zam stnání. Vykonali jsme novénu ke sv. 
Tadeáši, po krátké p estávce jsme ji za ali opa-
kovat a ješt  jsme neskon ili a už se naskytla 
vnukovi možnost zam stnání.

Ješt  jednou velké díky a také Pann  Marii 
a sv. Josefu, nebo  i oni jsou našími astými
pomocníky.

L. Bílková 
Plním slib ve ejn  pod kovat Pann  Marii za 

vyslyšení našich proseb o záchranu  života mé 
manželky a maminky našich d tí. Když p edlo-
ni podstupovala  operaci odsání cisty, byla to 
podle léka  b žná operace. Bude za dva  týdny 
doma íkali. Náhle p i b žné operaci nastaly ne-

nadálé komplikace. Okamžit  následovala další 
operace (otev ení lebky) a za al boj o život, 
n kolik týdn  umírala na nemocni ní posteli, 
než mocná p ímluva naší Neposkvrn né Panny 
Marie ji navrátila k životu. P i propušt ní jí 
bylo e eno: „Utekla jste hrobníkovy z lopaty.“ 
Za dlouhých 40 dní jsme se shledali všichni 
spole n  v mariánský den 13. prosince.

V nouzi lov k pozná, jak mu ten druhý 
schází, zvlášt , když je na chod domácnosti 
a výchovu d tí (5) sám. Teprve tehdy jsem si 
uv domil, jaký je to dar  manželství! I když ne-
bude díky operaci na jedno oko asi nikdy vid t,
jsme všichni rádi, že jsme pohromad ,

D kujeme Pann  Marii, sv. Josefovi, Otci 
Piovi, Matce  Tereze, sv. Františku z Assisi, 
sv. Václavu  a všem svatým a sv ticím Božím, 
duším v o istci a všem lidem dobré v le, za 
pomoc a p ímluvu u Boha Všemohoucího.

Totus Tuus Ježíši, Totus Tuus Maria.
Rytí  Neposkvrn né

Svou vd nost vyjad ují také: Anna
Mor ušová, Anna Kone ná, Marie Polachová, 
Olga Šerá, Lenka z Chrudimska, C. M., Renáta 
ze Zátoru, Stanislava, Pavel.

O modlitbu prosí: Josefa Benešová, 
M. Hödlová, Anna Mor ušová, Marie Hnilicová, 
Zden k Petrá , D. Vilgošová za t žce nemoc-
ného syna, Hana Pu inová, V ra Trávni ková,
Drahomíra Vilgošová, V ra Riegrová, Helena 
Kasíková, Eva Remešová, C. M., Marie Terezie S.

Poznámka:
Na nepodepsané dopisy a p ísp vky bohužel 

nem žeme reagovat (pouhé jméno je také ano-
nym). Prosíme proto dopisovatele, aby ve svých 
dopisech vždy uvád li celou svou adresu, kterou 
považujeme za d v rné sd lení. Pro p ípadné
zve ejn ní uve te, jak máme váš p ísp vek
podepsat (nejlépe celé jméno, nap . Jan Novák, 
Brno). D kujeme za pochopení. Pod kování
a prosby o modlitbu zve ej ujeme bezplatn ,
avšak redakce si vyhrazuje právo výb ru p í-
sp vk  dle vlastního uvážení. 
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ínská policie znepokojena zájmem mládeže 
o k es anství

Peking. ínská policie je znepokojena rostoucím 
zájmem mládeže o k es anství. Bezpe nostní služby 
v provincii Hunan vyzvaly u itele, aby se postavili proti 
organizování „nelegálních náboženských skupin“. Tak 
jsou ozna ována veškerá setkání organizovaná lidmi 
nenáležícími k loajální vlastenecké církvi. 

Znamením náboženského útisku v ín  byla další 
uv zn ní, k nimž došlo b hem váno ních svátk . Na 
vigilii Narození Pán  policie rozehnala ú astníky modli-
tebního bd ní organizovaného protestanty a zadržela na 
n kolik hodin p edsedajícího pastora. 

Nezávislé prameny informují o velkém zájmu o k es-
anství mezi ínskou mládeží. Mnoho student  p ichází

do kostel  nejprve ze zv davosti a po jistém ase p ijímá
k est. Stále více osob se pravidlen  setkává na modlit-
bách v soukromých bytech.

RaVat 29.12.2003
29 katolických misioná  se v letošním roce stalo 

v r zných zemích sv ta ob tmi násilí a netolerance.
Podle sd lení vatikánské misijní agentury „Fides“ 

byla v tomto smyslu nejnebezpe n jším kontinentem 
Afrika, kde bylo letos zavražd no celkem 16 misijních 
pracovník . Poslední ob tí se stal v pond lí zast elený
apoštolský nuncius v Burundi, arcibiskup Michael 
Courtney. To je zárove  poprvé, kdy byl zavražd n vati-
kánský velvyslanec.

V bec nejvíce misioná  zahynulo v Ugand  (6) 
a v Kongu (5). Mezi ob tmi násilí byl jeden biskup, 
kn ží, eholní osoby, seminaristé i katoli tí laici, ženy 
i muži. BK

Beatifi ka ní proces minoritských misioná
V Peru byl ofi ciáln  zahájen beatifi ka ní proces 

t í misioná -mu edník : 2 františkán  konventuál
(minorit ) z krakowské provincie – Zbigniewa 
Strzalkowského a Michala Tomaszka, dále pak italského 
kn ze Sandra Dordiho z diecéze Bergamo. Byli 
zavražd ni r. 1991 levicovou teroristickou organizací 
Sendero luminoso (Sv tlá stezka).

Luis Bambaren biskup diecéze Chimbote, kde byl 
beatifi ka ní proces zahájen, ekl, že jedním z d ležitých
sv dectví, jež umožnilo zahájení procesu, byla výpov
zakladatele „Sv tlé stezky“ Abimaela Guzmana, který je 
v sou asné dob  ve v zení. Peruánský biskup, který sám 
byl p ed 12 lety v nebezpe í smrti kv li revolucioná m,
s ním nyní n kolikrát hovo il. „Guzman prosil mne i církev 
o odpušt ní,“ ekl biskup pro jezuitský asopis „Popoli“. 
„Ujistil mne také, že misioná i byli zavražd ni in odium 
fi dei (z nenávisti k ví e),“ p ipojil biskup Bambaren.

Niedziela 30.12.2003 
Proces blaho e ení korejských mu edník
Svatý stolec vydal povolení korejské církvi k zahájení 

procesu blaho e ení 124 Korejc , kte í jako katoli tí

k es ané podstoupili pro svoji víru mu ednickou smrt 
v roce 1791. K es anství p išlo do Koreje v roce 1784 na 
popud místních intelektuál , kte í poznali zjevené nábo-
ženství z knih a uv ili v Ježíše Krista jako Syna Božího. 
Povolali do zem  misioná e a nechali se pok tít. Místní 
vládci zahájili krvavé pronásledování, které trvalo až 
do konce 19. století. Teprve japonská okupace p inesla
korejským k es an m svobodu. Dnes je Katolická církev 
v komunistické Severní Koreji ilegální a krvav  proná-
sledována, v Jižní Koreji naopak již dlouhá léta vzkvétá 
jak díky masovému vzr stu konvertit , tak i po tu kn ž-
ských a eholních povolání.

GN 51/2003
Být k es anem je v Egypt  nebezpe né
V severoegyptském známém p ístavním m st

Alexandria zatkla policie 22 osob, které konvertovaly 
z islámu ke k es anství. V zemi je sice kodifikována 
náboženská svoboda, nicmén  za odpadnutí od islámu 
jsou stanoveny tresty od vylou ení ze spole nosti až 
k poprav . Oficiáln  jsou tito egyptští k es ané obvin ni
z „falšování listin“, které má spo ívat v tom, že po k tu
p ijali nová jména, nevy ídili si však na n  nové doklady. 
Podle zpráv informovaných kruh  v USA jsou tito kon-
vertité v zn ni v Káhi e a podrobováni mu ení.

Glaube und Kirche 12/2003
Ostatky sv. Lukáše jsou autentické
Již od starov ku jsou v kostele a klášte e sv. Justiny 

v italské Padov  uctívány ostatky evangelisty sv. 
Lukáše.  V roce 1998 byla zape et ná sv tcova rakev 
otev ena. Chyb la však lebka, uložená v katedrále sv. 
Víta v Praze, pro niž ji koupil roku 1354 císa  Karel IV. 
Po jejím p evezení do Padovy se ukázalo, že skute n
náleží kost e z kostela sv. Justiny. P íslušní odborníci 
prokázali, že ostatky skute n  pocházejí z 1. století po 
Kr. a náleží muži, jenž zem el ve v ku 75-80 let, m il
163 cm a trp l rozedmou plic. Na kongresu v Padov
bylo e eno, že ostatky sv. Lukáše jsou autentické.

GN 50/2003
P. Pavel Posád jmenován biskupem
Pavel Posád práv  na Št drý den (24.12.2003) byl Svatým 

otcem Janem Pavlem II. jmenován 19. litom ickým sídel-
ním biskupem. Jako biskupské heslo si nový ordiná  zvolil 
citát z Lukášova evangelia  “Zaje  na hlubinu” (Lk 5,4). 

Pavel Posád byl vysv cen na kn ze pro brn nskou di-
ecézi biskupem Josefem Vranou 26.6.1977 v katedrále sv. 
Petra a Pavla v Brn . Jako duchovní pak p sobil v ad
farností, mezi nimi také v Brn  - Židenicích a v Brn
u sv. Tomáše. V roce 1993 byl jmenován spirituálem 
olomouckého Arcibiskupského kn žského seminá e,
kde p sobil dosud. Krom  výchovy bohoslovc  se 
v noval trvalé formaci kn ží a stálých jáhn  brn nské
diecéze. Je lenem komise eské biskupské konference 
pro kn žstvo. BK

ZPRÁVY 
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a na krátkých vlnách 4005 kHz, 5890 kHz, 7250kHz (75m, 51m, 41m)

* esky v 5.10 hod a v 19.30 hod *  * slovensky v 5.25 hod a v 19.45 hod *
*Radio PROGLAS - sv. Hostýn 90,6 MHz, Brno 107,5 MHz, Prad d 93,3 MHz*
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Poštovní poukázkou typu C (žlutou) s poznámkou „p edplatné Immaculaty“ v rubrice „zpráva pro p íjemce“. Dle 
našich finan ních možností budeme posílat náš asopis i t m, kdo nemají dostatek finan ních prost edk  k úhrad
p edplatného a o asopis si požádají. Z d vodu ne itelnosti adres nem žeme mnohdy Vaši korespondenci vy ídit.
Prosíme Vás proto o itelné psaní. D kujeme.
Zprávy týkající se zm ny v distribuci asopisu prosíme i nadále posílat na naši adresu v Brn . Stálé p edplatitele
prosíme, aby p i poštovním styku s námi uvád li íslo vytišt né v levé horní ásti svého adresního lístku za zkratkou 
„I P“, nebo aby nám poslali sv j adresní lístek, který obdrželi spolu s naším asopisem.

Všem dobrodinc m, kte í p isp li finan ním darem na krytí výrobních 
náklad , vyjad ujeme srde né Pán B h zapla .

Prosíme všechny tená e, kte í obdrží náš asopis, aby jej zap j ili také svým 
p átel m a známým, a takto umožnili Neposkvrn né získávat srdce lidí pro Ježíše.

Chceš se ješt  více p iblížit k Pánu Ježíši? Dovol Jeho Ma mince, aby se t  ujala. Ode-
vzdej se s d v rou do jejích neposkvrn ných rukou a sta  se jejím rytí em. Pokud se 
rozhodneš, požádej o zapsání do knihy Rytí stva Neposkvrn né v Národním centru 
MI, Minoritská 1, 602 00 Brno. Ve své žádosti uve  svou adresu, datum narození, 
datum prvního sv. p ijímání (rok) a nakonec p ipoj sv j vlastnoru ní podpis.

lenství v MI se navzájem nevylu uje s lenstvím v jiných mariánských sdruženích.
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