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Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2007
Leden
Únor

Březen

– Aby vědomí, že Bůh je láska, vedlo všechny křesťany k vzájemné
úctě, k touze po plnějším společenství a trvalému svědectví jednoty.
– Aby všichni lidé přistupovali ke svému životu stále více zodpovědněji; aby, vědomi si toho, že život je Božím darem, jednali šlechetně a vytrvale usilovali o pravou svatost.
– Aby naše skutky pokání a snaha o duchovní růst, o něž zvlášť usilujeme v postním období, měly základ ve Slově Božím a sílu čerpaly
z Chleba života.

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 vzrůstu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších a tímto způsobem přispěl k co
největšímu rozšíření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam
vyprosíš milost obrácení a posvěcení, vždyť Tvýma rukama stékají na nás všechny milosti z nejsladšího Srdce Ježíšova.
Dovol mi, abych Tě chválil, přesvatá Panno. Dej mi moc zvítězit nad Tvými nepřáteli.
Ó, Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě
neutíkají, a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.
Milí čtenáři, rok 2007 je rokem mnohých výročí.
Před 90 lety se ve Fatimě zjevila Panna Maria třem dětem a sdělila jim poselství pro svět, aby se
vrátil k Bohu a činil pokání. Zazněla i zvláštní prosba o zasvěcení Ruska jejímu Neposkvrněnému
Srdci, v opačném případě Rusko rozšíří své bludy po celém světě, jejich důsledkem pak bude utrpení
a neštěstí. Mariina prosba nebyla zcela naplněna a víme, co všechno museli prožít lidé 20. století.
Přesto nelze říci, že by její žádost nebyla přijata úplně. Ve stejném roce (1917) jeden její horlivý
ctitel, Maxmilián Kolbe, založil hnutí M.I., jež si kladlo za cíl co největší slávu Boží prokazovanou
mu prostřednictvím a pod patronátem Neposkvrněné Panny. Svatý Maxmilián vysvětluje: pod jejím
patronátem – tj. jako nástroj v jejích rukou; jejím prostřednictvím – tj. s využitím prostředků, které
nám ona svěřila. O pět let později (1922) vyšlo první číslo časopisu „Rycerz Niepokalanej“, k němuž
se před 15 lety (1992) připojil náš časopis Immaculata – to jsou další radostná výročí, ne však poslední. Velice povzbudivou událostí bylo svatořečení zakladatele M.I. roku 1982, tedy před 25 lety.
Existuje ovšem ještě jedno výročí, tentokrát smutné. Roku 1717 vzniklo „Svobodné zednářství“,
které si klade za cíl žít bez Boha a důsledně ničit vše, co k němu vede, především Kristovu církev.
Drazí Rytíři Neposkvrněné, máme mnoho důvodů k radosti, že Neposkvrněná a ideály Rytířstva
vedou své členy ke svatosti, k dobrému a plodnému životu. Nezapomínejme ale ani na ty, kteří bloudí
a jsou nešťastní, modleme se za ně: „Ó, Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás... a zvláště za nepřátele Církve svaté...“
br. Bohdan

První strana obálky: Madona s Dítětem, Bazilika dvanácti apoštolů, Řím
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Karol Wojtyla

Matka
3. Údiv nad Jednorozeným (úryvek)
Můj Synu – v tom zapadlém městečku, kde nás lidé znali spolu,
říkával jsi mně „matko“ – a nikdo nepronikl do hloubky
letmo míjených každého dne udivujících událostí
– a Tvůj život se sjednotil s životem chudých lidí,
ke kterým jsi chtěl patřit těžkou prací rukou.
Leč já jsem věděla, že světlo, které se šíří v těchto událostech
jak vlákno jiskry v hloubce pod kůrou dnů, je s Tebou.
Ono nebylo ze mne –
o kolik více jsem měla Tebe
v tom jasu a v tom mlčení,
než jsem Tě měla z plodu těla a krve.
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WILHELM HÜNERMANN

Hrdina Boží svatý Antonín z Padovy
čtení na pokračování (1)
SRDCE UPROSTŘED BOUŘÍ
Zvony katedrály v Lisabonu jásaly. Ohlašovaly
městu a moři Nanebevzetí nejsvětější Panny
Marie. Dlouhé procesí procházelo náměstím. Za
vlajícími hedvábnými korouhvemi trůnily na nosítkách, která byla ověnčena růžemi, obrazy svatých. Biskupové jdou se stříbrnými berlami, poustevníci v žíněných rouchách, panny s palmovými
větvemi a květinovými věnci, Svatý Vincenc, diákon ze Zaragozy, s rozžhaveným roštem v rukou, pak - ozářen svitem svící a pochodní - obraz
Matky Boží, jejíž skvělost je slavena, a konečně
- obklopena oblaky vonného kadidla - Nejsvětější
svátost, nesená biskupem pod třpytivým baldachýnem.
Opravdu, zdá se, že se otevřela nebesa. Bůh
a jeho svatí šli po koberci květin před svátečně
ozdobenými domy a balkóny. Žehnali všem, kteří
klečeli podél cesty. Nádhera světa jim poskytla
doprovod: kněží v hedvábných ornátech, řeholníci
v bílých i černých kutnách, křížoví rytíři ve svých
honosných pláštích, studenti chrámové školy ve
vážných talárech, ministranti v barvách jara – bílé
a červené.
Za Nejsvětější svátostí nejblíže následovala
šlechta, městský patriciát, důstojníci ve slavnostních uniformách, s kordy se stříbrnou rukojetí
u boku.
„Regina coeli laetare, alleluja!“ zpívali radostně
klerici katedrály za zvuku zvonů a trub.
„Regina coeli laetare, alleluja!“ modlil se
mladý rytíř Martin z Bouillonu. Pohlédl směrem
ke svému bohatému paláci, hledaje okno, za nímž
se jeho milovaná manželka Tereza měla poprvé
stát matkou.
„Daruj mi syna, Panno nejsvětější! Slyšíš, syna,
dědice mého jména!“
Oslňující průvod došel až k řece Tejo, kde vlajky na stěžních plachetnic vítaly Spasitele a Jeho
přeslavnou Matku.

V těch horkých dnech roku 1195 byla ochrana nebe opravdu velmi potřebná. Sice křesťanský
meč osvobodil Lisabon z rukou nevěřících už před
půlstoletím, na věžích katedrály umlkla modlitba
muezína a půlměsíc ustoupil kříži, avšak mocný
Almohad Jakub-Almanssur zaútočil znovu se svou
silnou armádou do samého srdce Pyrenejského
poloostrova a teprve před několika týdny zničil
u Alarcosu vojenské oddíly Alfonse VIII. z Kastilie. Až opevněné Toledo zastavilo jeho pochod
vpřed.
Skutečně byla nanejvýš nezbytná Boží pomoc
a přímluva nejsvětější Panny.
Po slavnostním požehnání ve velechrámu spěchal rytíř de Bullones domů. První křik vytouženého dědice se však ozval až později, když
den pozbyl světla a noc zažehla hvězdy. Rytíř se
láskyplně sklonil nad lůžko své manželky a vtiskl polibek na její alabastrové čelo. Potom vzal
syna, položil jej na tasený meč a řekl: „Tobě, můj
synu, svěřuji čest a slávu rodu de Bullones. Učiň
jeho jméno velkým před Bohem i před celým světem a veď tento meč bez úhony, až jednou klesne
z mých rukou!“
O týden později bylo nemluvně pokřtěno v katedrále svým strýcem, kanovníkem de Bullones.
Dali mu jméno Fernando.
Chlapec rostl. Jeho bystré oči se dychtivě otevíraly světlu světa. Kolik krásy k vidění bylo v otcovském domě! Byla tu zbrojnice s meči a kopími,
drátěnými košilemi a řemdihy; stáj s nádhernými
koňmi; zahrada plná pestrých květin a žlutě nazlátlých plodů; psinec s loveckými psy, kteří dováděli radostí, když se malý objevil a krmil je;
ohromné voliéry s orly a sokoly.
Do rytířského umění jej zaučoval otec a starý zbrojmistr Manuel. Již jako šestiletý chlapec
cválal na svém poníku s ručkama zatnutýma do
hřívy podél Teja k moři, kde se s jásotem vrhal do
vln. Se svým klukovským kordem šermoval proti
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Manuelovu širokému meči a vřískal radostí, když
se mu dařilo zápasit sečmo i bodmo.
Mnohokrát dřepěl večer u nohou rytíře a naslouchal s rozzářenýma očima legendám o Cidovi,
nejznamenitějším ze všech hrdinů. Anebo si také
sedl do světnice starého šermíře a nechal si vyprávět o skutcích Digenise Akritase.
„Jeho otec byl synem pouště, matka španělskou princeznou,“ rozpovídal se stařec. Narodil
se na zámku; ale jednoho dne odtamtud utekl,
protože jej volaly dálky a lákalo dobrodružství.
V hlubokém lese narazil na bandu zbojníků. Prosil
jejich vůdce, aby jej přijal za společníka. Ten ale
řekl: „Musíš nejprve dokázat, že jsi hoden k nám
patřit. Dva týdny budeš na stráži a budeš držet
půst, když pak ještě přemůžeš lva, jsi náš!“
„No a? Obstál ve zkoušce?“ hořel nedočkavostí
chlapec.
„Ovšemže obstál,“ ujišťoval Manuel, „svým
krátkým kordem lva skolil. Později vstoupil do
služeb mocného císaře a bojoval proti jeho nepřátelům. Často jich sám pobil víc než sto.“

Pohled na Lisabon. Foto: Josefuente, dreamstime.com
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„Víc než stovku, úplně sám?“
„Ano, ale to ještě nic nebylo! Protože jej vábily
dálky, opustil dvůr a vydal se hledat nová, velká
dobrodružství. Usmrtil množství medvědů a lvů,
ba dokonce i draků, kteří šlehali oheň ze tří tlam.
Nakonec přišel do podivuhodné země plné květin
a omamných vůní, pestrobarevného ptactva i stříbřitých bystřin. Ale všechna krása rychle pomíjí.
Digenis zemřel v pouhých třiatřiceti letech.“
„Tak jako Pán Ježíš!“
„Přesně v tom samém věku. Koho Bůh miluje,
toho nechává zemřít mladého.“
„Tebe Pán Bůh nemiluje, Manueli?“
„Och, na mě asi jen trochu zapomněl. Nebo mě
nechává žít tak dlouho proto, abych ti mohl vyprávět staré příběhy.“
Bujné výmysly doprovázely Fernanda i do snů.
V noci tu a tam i vykřikl a když se matka ptala, co jej
vyděsilo, žvatlal, sotva popadaje dech, o medvědech,
lvech a dracích chrlících oheň, s nimiž bojoval.
„Až vyrostu, budu zabíjet lvy jako Akritas!“
chlubil se hoch.
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„Ano, lva, který se plíží v temnotách, hledaje,
koho by pozřel!“ kývla matka.
„I draka! Existuje přece drak, mami?“
„Jeden existuje. Nejsvětější Panna mu rozdrtila hlavu!“
„Ale Cid a Akritas jsou největší hrdinové, jací
kdy žili?“
„Největší je Ježíš Kristus, neboť nikdo není větší
než ten, který dá život za své přátele.“
Dva světy soupeřily o citlivou duši malého
chlapce: svět, o němž hovořila matka, když oceňovala lásku a oběť, a svět Manuela s tisícem dobrodružství. Chvílemi, zcela zmaten, řešil rozpor.
Co je opravdu větší – nenávist nebo láska, co je
lepší – rozdávat rány nebo je přijímat, co je cennější – meč nebo kříž?“
„Moc se mi nelíbí, že starý Manuel předkládá
našemu synovi tolik lživých příběhů!“ stěžovala
si Tereza svému choti. „Jeho duši by to mohlo
uškodit!“
„Můj syn má být bojovníkem, ne mnichem,“
odvětil rytíř. „Proto strpím rád, když mu stařec líčí
dobrodružství.“
„Manuel není dobrým křesťanem. V mládí byl
prý stoupencem Proroka. Stále je ještě polovičním
pohanem.“
„Ale je to nejlepší šermířský mistr z celého
Lisabonu!“
„Fernando už má téměř deset let a ještě neumí
napsat ani jedno písmenko.“
„Ale zato docela obstojně píše šavlí. Ale dávám
ti zapravdu. Mluvil jsem se svým bratrem, kanovníkem Fernandem. Chceme syna poslat do biskupské školy při katedrále.“
Tak se stalo, že mladý de Bullones musel usednout do škamny, aby se spřátelil se studiem věd.
Jak bídná existence! Tisíckrát hezčí by bylo přece
jezdit na koni, šermovat a plavat! Ze školy někdy
utíkal. Protože se však bál vrátit domů, potuloval
se městem. Ach! Co tam bylo všechno k vidění!
Jak pestrý a rozmanitý byl najednou život!
Jaká mela a tlačenice v úzkých, klikatých uličkách! Kupci křikem a údery holí hnali před sebou
vzdorující muly. Ženy přicházely z přístavu a nesly na hlavách koše plné ryb. Prodejci melounů,
kteří vláčeli náklad na dřevěné tyči po obou stra-
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nách ramen, vychvalovali své zboží. Pestrobarevně
odění orientálci nabízeli své koberce. Žebráci
a slepci, dřepící domácky u cesty v rozedraných
šatech, prosili o almužnu. Fernando jim, i přes
odpor, jaký cítil k jejich vzhledu, házel peníze do
vyzáblých rukou.
Nejpěkněji bylo v přístavu. Fernando obdivoval
užasle velké plachetnice a v hloubi srdce záviděl námořníkům, kteří se vydávali na nové, daleké cesty. Jaké skvosty je za mořem asi čekaly?
Manuel říkal, že existují země, jejichž ulice jsou
vykládané zlatem a lidé tam nosí šaty ozdobené
drahokamy. Snad jsou v těchto dalekých končinách také divoká zvířata, s nimiž by stálo zato se
bít, zatímco v Lisabonu na ulici můžete potkat jen
psy a kočky.
Záviděl dokonce i nosičům, těžce dýchajícím
pod tíhou beden a pytlů na úzké lávce, neboť viděli
nádherné lodě zevnitř.
,Možná by mohli na takové plachetnici potřebovat kuchtíka,‘ pomyslel si chlapec. Jednoho dne
si dodal odvahy a zeptal se kapitána, jestli by jej
nechtěl vzít s sebou.
„Vrať se za čtyři pět let, pak uvidíme!“ odpověděl námořník se smíchem.
Ach ano, nebylo vůbec možné odjet pryč. Matce
by puklo srdce. Maminka! Ne, jí by nechtěl způsobit žádný zármutek. Přesto v něm všechno prahlo
po dobrodružstvích a velkých činech, po dálkách
a cizině, tajemství a zázracích.
Rád se potuloval po tržišti, přihlížel fakírům
v ozdobných turbanech, kteří hráli kobrám na
píšťalu, aby tančily. Na rohu ulice dřepěl stařec
s dlouhými, bílými vousy, který okolostojícím
za několik mincí vyprávěl nejkrásnější pohádky
o létajících kobercích a tajuplně se otvírajících
skálách, za nimiž byly ukryty nespočetné poklady. Ach, to všechno bylo tisíckrát hezčí než
slabikování v katedrální škole. Jistě kvůli zameškanému vyučování byl tvrdě trestán mnohými
palčivými šlehy rákoskou; ale ty jako vždy přestál se zaťatými zuby. Nikomu nedal na sobě znát,
že rány bolely.
z německého originálu Der Gottesrufer von Padua
přeložila Milada Prchalová

č.89 (1/2007)

NEPOSKVRNĚNÁ

5

Homilie Benedikta XVI.
při mši sv. v Sixtinské kapli 7. ledna 2007

Bůh volá naši svobodu
Drazí bratři a sestry,
také tento rok se scházíme při této tak rodinné
slavnosti, jakou je křest 13 dětí v této nádherné
Sixtinské kapli, ve které Michelangelova kreativita
dokázala realizovat mistrovská díla, ilustrující divy
dějin spásy. Chtěl bych nejprve pozdravit všechny
Vás přítomné: rodiče, kmotry a kmotřenky, příbuzné a přátele, kteří doprovázejí tyto novorozence ve
chvíli tak důležité pro život jejich i život Církve.
Každé dítě, které se rodí, nám předává Boží úsměv
a zve nás k uznání života jako jeho daru, daru,
který je třeba přijmout s láskou a neustále o něj
v každém okamžiku starostlivě pečovat.
Vánoční doba, která se právě dnes končí, nás nechávala rozjímat o Dítěti Ježíši, o něhož se Maria
a Josef láskyplně starali v chudém betlémském
domku. Každé dítě, které se narodí, svěřuje Bůh
jeho rodičům: jak důležitá je tedy rodina založená
na manželství, kolébce života a lásky! Nazaretský
dům, kde žije Svatá Rodina, je vzorem a školou
jednoduchosti, trpělivosti a harmonie pro všechny křesťanské rodiny. Prosím Pána, aby i Vaše
rodiny byly přívětivým místem, kde tito maličcí
budou moci růst nejen v dobrém zdraví, ale i ve
víře a lásce k Bohu, který je dnes ve křtu učiní
svými dětmi.
Obřad křtu těchto dětí se koná v den, kdy slavíme svátek Křtu Páně, který, jak jsem řekl, uzavírá
vánoční období. Před chvílí jsme slyšeli vyprávění
evangelisty Lukáše, který představuje Ježíše obklopeného lidmi a ubírajícího se k Janu Křtiteli,
aby se nechal pokřtít. Když obdržel Křest také on,
stanul, jak píše Lukáš, „v modlitbě“. Ježíš mluví
se svým Otcem. A jsme si jisti, že mluvil nejen
kvůli sobě, ale mluvil o nás a kvůli nám, mluvil také o mně, o každém z nás a kvůli každému
z nás. A potom, jak nám říká evangelista, se nad
modlícím se Pánem otevřelo nebe. Ježíš vstupuje

do rozhovoru, do kontaktu s Otcem, nebe je otevřeno. A tak také v této chvíli je nebe otevřeno
nad našimi dětmi v kontaktu s Ježíšem pro svátost
křtu. V této svátosti se nad námi otevírá nebe. Čím
více žijeme v kontaktu s Ježíšem ve skutečnosti
našeho křtu, tím více se nad námi otevírá nebe.
A z nebe – vrátíme-li se k evangeliu – zazněl hlas,
který Ježíšovi řekl: „Ty jsi můj milovaný Syn“(Lk
3,22). Křest je adopcí a přijetím do rodiny Boží ve
společenství s Nejsvětější Trojicí, Bohem Otcem,
Synem a Duchem Svatým, a proto se křest uskutečňuje ve jménu Nejsvětější Trojice. Tato slova
nejsou jen nějakou formulí, ale jsou skutečností,
jsou momentem znovuzrození Vašich dětí jakožto
dětí Božích. Z dětí lidských rodičů se stáváme také
dětmi Božími skrze Syna živého Boha. Musíme
však nyní meditovat nad slovem druhého čtení
této liturgie, kde nám svatý Pavel říká: „ze svého
milosrdenství nás spasil v koupeli znovuzrození
a obnovení Duchem Svatým“ (Tit 3,4-5). Koupel
znovuzrození. Křest není pouhým slovem a není
jenom duchovní věcí, ale zahrnuje také matérii.
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Je tu zahrnuta veškerá pozemská realita. Křest se
netýká pouze duše. Spiritualita člověka se týká
člověka v jeho celistvosti, těla i duše. Boží působení v Ježíši Kristu je univerzální. Kristus přijímá
tělo a tato skutečnost pokračuje ve svátostech, do
nichž je matérie pojata jako součást božského působení.
Můžeme se nyní ptát, proč právě voda je znamením této celistvosti. Voda je elementem plodnosti. Bez vody není života. Ve všech velkých
náboženstvích se tak voda stává symbolem mateřství a plodnosti. Pro církevní Otce se voda stává
symbolem mateřského lůna Církve. U jednoho
církevního spisovatele z 2. - 3. století se nacházejí překvapivá slova. Tertulian píše: „Kristus není
nikdy bez vody.“ Znamená to, že není nikdy bez
Církve. Ve křtu jsme adoptováni nebeským Otcem,
ale v této rodině nebeského Otce je také matka,
matka Církev. Člověk nemůže mít Boha za Otce,
pokud nemá Církev za matku. A opět vidíme, že
křesťanství není věc pouze duchovní, individuální, subjektivní stanovisko, které zaujímám já,
ale je reálnou skutečností, konkrétní i materiální. Rodina Boží je konkrétní ve skutečné rodině
Církve. Adopce dětí Bohem, trojjediným Bohem,
je zároveň přijetím do dané rodiny, kde žijeme
s matkou Církví jako bratři a sestry ve velké rodině Boží. A pouze začleněním do ní můžeme my,
děti, jako bratři a sestry, říkat „Otče náš“ našemu nebeskému Otci. Tato modlitba předpokládá
vždycky „my“ rodiny Boží.
Nyní se však musíme vrátit k evangeliu, kde
svatý Jan říká: „Já vás křtím vodou, ale po mně
přijde někdo mocnější. Ten bude křtít Duchem
svatým a ohněm.“ Viděli jsme vodu a nyní se nabízí otázka: kam se poděl oheň předpovězěný svatým Janem Křtitelem? Abychom spatřili tuto skutečnost ohně, přítomnou také v tomto křtu vodou,
musíme si uvědomit, že křest Janův byl lidským
gestem, aktem pokání, vykročením člověka k Bohu s prosbou o odpuštění hříchů a začátkem nové
existence. Byl zcela lidským přáním kráčet k Bohu vlastními silami. To však nestačí. Vzdálenost
je příliš velká. V Ježíši Kristu vidíme, že Bůh nám
vychází vstříc, a v křesťanském křtu, proměněném
Kristem, neděláme jenom my úkon touhy po očiš-

č.89 (1/2007)

tění a modlitbu za odpuštění, ale působí tu sám
Bůh, Ježíš tady působí v Duchu Svatém. Je přítomen oheň Ducha Svatého. Jedná Bůh, a nejenom
my. Bůh je přítomen. Je s námi, přijímá nás a činí
Vaše děti Božími dětmi.
Bůh však přirozeně nejedná magicky. Jedná
pouze spolu s naší svobodou. Nemůžeme se jí
proto zříkat. Bůh volá naši svobodu, zve nás ke
spolupráci s ohněm Ducha Svatého. Tyto dvě věci
musí jít zároveň. Křest zůstává po celý náš život
darem Božím, který vložil pečeť na naše duše. Je
to naše součinnost, otevření naší svobody, která
říká „ano“ k této božské činnosti.
Tyto Vaše děti, které budou za okamžik pokřtěné, nejsou ještě schopny spolupracovat, projevovat
svou víru. Proto dostává zvláštní hodnotu a význam Vaše přítomnost, drazí tatínkové a maminky,
i Vaše, drazí kmotři a kmotřenky. Neustále bděte
nad těmito Vašimi maličkými, aby rostli a poznávali Boha, milovali jej ze všech svých sil a věrně
mu sloužili. Buďte jim prvními vychovateli ve
víře a nabízejte jim společně s naukou také příklady svého důsledného křesťanského života. Učte je
modlit se a být aktivními členy konkrétní rodiny
Boží v církevním společenství.
Důležitou pomocí Vám v tom může být pozorné
studium Katechismu katolické Církve a Kompendia katolického katechismu, které obsahují podstatné elementy naší víry a mohou být více než
užitečným a přímým nástrojem vašeho růstu v poznání katolické víry, abyste ji mohli předávat v celistvosti a věrnosti Vašim dětem.
Nezapomínejte zejména na to, že Vaše svědectví, Váš příklad má největší vliv na lidskou
a duchovní zralost svobody Vašich dětí. Třebaže
jste zaujati každodenní, často hektickou činností,
nepřestávejte zvláště v rodině pěstovat modlitbu,
která je tajemstvím křesťanské vytrvalosti.
Panenské Matce Ježíše, našeho Spasitele, prezentovaného v dnešní liturgii jako milovaný Syn
Boží, svěřujeme tyto děti a jejich rodiny: Maria,
bdi nad nimi a stále je doprovázej, aby mohly
uskutečnit až do základů plán spásy, který má Bůh
pro každého z nich. Amen.
přeložil Milan Glaser
Česká sekce Vatikánského rozhlasu
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J E Ž Í Š
SYN BOHA A MARIE
Zahajujeme nový rok. Na každém dopisu, dokumentu nebo v novinách začínáme
psát datum s novým letopočtem. Odkud se
bere toto číslo? Od jakého pevného bodu
počítáme náš letopočet? Od okamžiku, kdy
mladá izraelská dívka jménem Maria porodila v Betlémě Božího Syna a začalo se
uskutečňovat vykoupení lidstva.
Oslava mateřství Boží Matky zaujímá
první místo uprostřed mariánských svátků.
Skutečnost, že ona porodila Ježíše Krista,
je pramenem všech jejích privilegií. Pouze
z ohledu na její budoucí mateřství byla obdarovaná hned od prvního okamžiku své
existence milostí Neposkvrněného početí,
darem plnosti milosti a svobodou od hříchu.
Ze stejného důvodu byla na konci svého života vzata do nebe s duší i tělem.

PLOD A STROM

V průběhu mnoha staletí slavila Církev na
Nový rok svátek Jména Ježíš. V současné
době máme místo něho Slavnost Matky
Boží. Proč nyní, kdy se v liturgii klade
důraz na všechno, co je spojeno s Kristem,
dokonce i za cenu odstranění jiných svatých z liturgického kalendáře, Církev jednala opačně?
Na tuto námitku, jak uvidíme pouze
zdánlivou, dává odpověď příběh pocházející
z oblasti Středozemního moře.
Jistý turista ze severní Evropy se potkal se
zahradníkem velkého broskvoňového sadu.
Byl sváteční den. Turista začal rozhovor:
„Byl jste dneska v kostele?“
„Samozřejmě,“ odpověděl zahradník,
„vždyť je dneska svátek.“
„A o čem hovořil kněz v kázání?“
„O Matce Boží.“
Turista pravděpodobně patřil k některému protestantskému vyznání, jehož členové

GEERTGEN tot Sint Jans, Panna s dítětem,
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

neuctívají Matku Boží, protože jakmile uslyšel o obsahu
kázání, protáhl obličej a učinil kritickou poznámku na
adresu katolíků.
Zahradník však nedal na sobě nic poznat a zdánlivě
jako by změnil téma: „Máte rád broskve?“
„Ano, je to moje oblíbené ovoce.“
„Takže,“ pokračoval zahradník, „pokud máte rád
ovoce, měl byste si cenit také stromu, na němž roste.
Podobně, pokud jako křesťan máte v úctě a milujete
Ježíše, měl byste mít v úctě také jeho Matku, jejímž požehnaným plodem, jak nám říká evangelium, on je.“
Tento obyčejný příběh velmi jasným způsobem vysvětluje důvody, proč si Marie tak ceníme. Není možné
mít v úctě Syna a zároveň zapomínat na Matku nebo ji
přímo odmítat. Navíc správně chápaná mariánská úcta
nezmenšuje úctu k Synu, avšak může ji jen posílit.
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Když si 1. ledna připomínáme mateřství Panny Marie, prokazujeme úctu zároveň jejímu Synu Ježíši. Neboť již v samotném pojmu „mateřství“ je obsažen jak vztah
k matce, tak i k jejímu dítěti.

JMÉNO JEŽÍŠ

Osm dní po Ježíšově narození prožívala
Matka Boží novou radost: veřejné udělení
jména dítěti při obřadu obřezání. Mnoho
Mariiných známých nosilo jméno Ježíš, protože bylo tehdy velmi populární. Teprve
od 2. století Židé přestali toto jméno dávat
svým dětem, aby dali najevo, že s křesťany
nechtějí mít nic společného.
V současné době, kromě zemí mluvících
španělským jazykem, se toto jméno dětem
nedává. Jedním z důvodů je obava, aby nebylo používáno jejich kamarády bez úcty.
V našich modlitbách a pobožnostech je pronášíme mnohokrát s láskou a úctou, jak to
kdysi činila Maria. Poprvé je vyslovují děti
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na kolenou maminek, když se učí každodenním modlitbám. Potom ve všech významných okamžicích života
jako zpověď, svaté přijímání, biřmování, svátost manželství atd. Církev svým věrným žehná a rozhřešuje je ve
jménu Ježíše Krista a téměř každou veřejnou modlitbu
končí slovy: „…skrze Ježíše Krista našeho Pána…“
Maria v nebi slyší, když je jméno jejího Syna říkáno
s láskou. Působí jí to radost podobnou té, kterou prožívala v Nazaretu, kdy během dne mnohokrát vyslovovala
jméno jí tak drahé.
Každý nový rok začínáme tedy spolu s Marií a s Ježíšovým jménem na rtech. Přejeme si, aby nám nový
rok přinesl mnoho dobrého, aby v našich rodinách a na
celém světě vládl mír. Ke splnění našich přání nám evangelium nabízí následující myšlenku: „Maria všechno
uchovávala ve svém srdci a uvažovala o tom“ (Lk 2,19).
Pokud během roku budeme rozjímat o událostech z Ježíšova života, poznávat jeho evangelium, a pokud se budeme snažit vše uchovávat ve svém srdci, můžeme doufat,
že naše novoroční přání se splní.
P. Stanislav Klimaszewski
RN1/2007

JUBILEUM RYTÍŘSTVA NEPOSKVRNĚNÉ
Bylo to roku 1917 v Římě, kdy mladý klerik Maxmilián Kolbe vídával na ulicích Věčného města divné
průvody nepřátel církve s černými zástavami s podobiznou Archanděla Michaela pod Luciferovýma nohama, s transparenty hlásajícími: „Satan bude vládnout ve Vatikánu a papež mu bude dělat otroka...“
Citlivý mladý člověk se na to nemohl ani dívat. Co udělal? Sklopil zrak a šel si číst něco milejšího? Nebyl
by to Maxmilián! Svolal skupinku podobně smýšlejících kleriků, na malý papírek s nadpisem M. I. (Militia
Immaculatae) načrtl náplň činnosti: cíl, podmínky, prostředky... a nezůstal sedět se založenýma rukama.
Letos oslavujeme 90. výročí založení M.I. Od té doby se Rytířstvo Neposkvrněné rozšířilo po celém světě.
Jejich počet v současné době dosahuje čtyř milionů. V knize M.I. v Brně je jich vedeno téměř 10 tisíc.

Program Rytířstva Neposkvrněné
Cíl: Snažit se o obrácení hříšníků a těch, kdo ještě nepoznali Krista, zvláště o obrácení nepřátel
Církve, o jednotu křesťanů a o posvěcení všech pod ochranou a prostřednictvím Neposkvrněné.
Podmínky: 1. Odevzdat se úplně Neposkvrněné. Stát se nástrojem v Jejích mateřských rukou. 2. Nosit
zázračnou medailku. 3. Zapsat se do knihy Rytířstva v sídle kanonicky ustanoveném.
Prostředky: 1. Denně se modlit střelnou modlitbu k Neposkvrněné: „Ó Maria, bez hříchu počatá oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme i za všechny, kteří se k Tobě neutíkají a zvláště za nepřátele Církve
svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.“ 2. Využívat pro Neposkvrněnou všechny morálně dobré prostředky,
jaké dovoluje stav, podmínky a okolnosti. Nejúčinnější prostředky jsou - modlitba, pokání a svědectví
křesťanského života. 3. Doporučuje se šíření zázračné medailky Neposkvrněné.
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Ježíš – dítě dobře vychované
Učil ses jako dítě lásce k Bohu prostřednictvím lásky k rodičům? Učili tě hovořit o Bohu a dělat Mu
místo ve svých myšlenkách a plánech?
Na velkých poutních místech se stává, že do
zákristie lidé přivedou čísi dítě, které se
ztratilo svým rodičům. Takové dítě
je nejčastěji nešťastné, pláče a každé utěšování je marné. Na pozadí
této scény, se klid a vyrovnanost
dvanáctiletého Ježíše, který bez
pláče hovoří se znalci Zákona
a tráví čas v domu Otce, zdá
být udivující.
Chlapec poprvé přečetl
úryvek z posvátných textů,
a tak se stal Bar Micva
– synem Přikázání,
a od této chvíle měl
větší povědomí příslušnosti k Otci nežli
k těm nejlepším rodičům. Jeho oddanost
slovům Boha poukazovala na to, že byl
vychován ve svobodě, bez jakékoli závislosti, měl vnitřní pokoj
a lásku k Otci větší než
ke komukoli z rodičů. Byl
tak uchvácen moudrostí Božích slov jak ničím
jiným ve stejné míře. Je to
dokonalý příklad správné
výchovy dítěte.
My obvykle podřizujeme svou vůli citům, zatímco On podrobil své city vůli Otce. My, když
máme někoho rádi, modlíme se; když závidíme,
napínáme svou vůli, abychom dosáhli to, co mají
ostatní; když někoho nemáme rádi, stěžujeme si
Bohu; když chceme prosadit svou vůli, vyhledáváme argumenty, dokonce citáty z Bible; když po
něčem toužíme, chceme přinutit Boha, aby nám
to dal. Všechno v nás podléhá našim citům a touhám, které nakonec obsazují místo, jež patří Bohu,

a tak se utvrzujeme v naivně falešném přesvědčení, že jsme zbožní lidé.
Správná výchova má vést dítě k tomu, aby se
naučilo konat vůli Boha a ne aby nutilo Boha
k plnění jeho rozmarů.
Bůh není „lokajem“ našich přání. Smyslem
lidského života je služba Bohu. James Dobson
uvedl mnoho pravidel, která budují
správný obraz v srdci dítěte. Některá
z nich zní následovně: Učil ses jako
dítě lásce k Bohu prostřednictvím
lásky k rodičům? Učili tě hovořit
o Bohu a dělat Mu místo ve svých
myšlenkách a plánech? Učili tě
od mala číst Bibli jako nejdůležitější knihu, bylo to důležitější než psaní úkolů, dívání
se na televizi nebo hraní počítačových her? Učili tě účastnit
se mše svaté tak, že sis byl
vědom, že přicházíš k někomu
důležitějšímu, než jsou rodiče?
Vysvětloval ti někdo, že víra, to
je důvěra v Boha a ne jen přesvědčení, že Bůh existuje?
Učili tě poslušnosti jako přípravě
k budoucí poslušnosti Bohu? Byli
tví rodiče hodni poslušnosti, to
znamená, byli lidmi důvěryhodnými, poctivými, pravdivými, kteří nelhali, nepodváděli,
nevyužívali tě k vlastním cílům, nemanipulovali
tebou, citově tě nevydírali? Vysvětlovali ti důsledně obě pravdy o Bohu, že je spravedlivý, ale i milosrdný? Vysvětlovali ti, že hřích ničí štěstí duše
a je pro člověka stavem nenormálním, zatímco
stav milosti je věcí normální? Říkali ti o důsledcích hříchu? Měl jsi pozitivní příklad pravdivosti
a poctivosti? Učili tě světit sváteční den?
o. Augustyn Pelanowski OSPPE
GN (52/2006)
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Starost o jednotu
Kristus si přál, aby jeho věřící tvořili jeden Boží lid – jednu církev (Jan 17,11)

Aby byli jedno
Při mši svaté recitujeme Credo. Vyjadřujeme
tímto poslušnost víry křesťanské doktríně, k níž také
patří článek: „věřím v jednu, svatou, všeobecnou
(katolickou) a apoštolskou církev“. Vypočítáváme
zde znaky církve nedílně navzájem spojené, které
označují podstatné rysy církve a jejího poslání.
Jelikož je jednota církve vyjmenována na prvním místě, je třeba ji považovat za základní. Avšak
díváme-li se na křesťany, nemůžeme si nevšimnout,
že jim chybí viditelná jednota. Věřící v Krista patří
k různým církvím, liší se mezi sebou vyznávanou vírou a náboženskými praktikami. Kristovou
vůlí však bylo, aby jeho vyznavači tvořili jeden
Boží lid – jednu církev. Všude, kde jsou lidé, jsou
i rozdíly v názorech. A není tomu jinak ani v oblasti víry. V průběhu staletí docházelo v souvilosti
s ní k různým rozepřím a herezím. Křesťané se za
dobu své existence rozdělili na mnoho skupin.

Pán Ježíš se při poslední večeři modlil za jednotu: „aby všichni byli jedno“ (Jan 17,11). Tato jeho
modlitba je v dnešní době zvlášť aktuální. Rozdělení
křesťanů je pro svět pohoršením, a proto se v lednu
vždy koná týden modliteb za jednotu křesťanů,
který se také nazývá „ekumenický týden“.
Ekumenismus je v křesťanství směr a zorganizované hnutí, jehož konečným cílem je „opětovné
ustanovení plné viditelné jednoty všech pokřtěných“. Počátky ekumenického hnutí jsou spojeny
s misijním působením anglikánských a protestantských církví na konci 19. století.

Viditelná
a neviditelná jednota
Na jednotu církve se můžeme dívat ze dvou hledisek: jednota neviditelná a viditelná. Z pohledu
neviditelné jednoty můžeme říci, že církev je jedna
pro svůj zvláštní vztah k Nejsvětější Trojici.
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Církev je jedna, protože:
l její původ pramení z Nejsvětější Trojice; jednota jednoho Boha Otce i Syna v Duchu Svatém
je největším vzorem a základem tajemství, kterým
je jednota církve;
l jejím zakladatelem je vtělený Boží Syn Ježíš
Kristus; on a jedině on založil církev, neexistuje
jiná církev než církev Ježíšova, a není jiného zakladatele než Ježíše Krista;
l její „duší“ je Duch Svatý, který vytváří podivuhodné společenství věřících v Krista.
Z hlediska viditelnosti jednota církve závisí na
viditelných poutech společenství, k nimž patří:
l vyznání jedné víry přijaté od apoštolů;
l společné slavení bohoslužby, především svátostí;
l apoštolská posloupnost, neboli setrvávání v apoštolském učení a v nepřetržitém řetězci
vkládání rukou ve svátosti kněžského svěcení od
apoštolů až po současné biskupy a skrze ně po
současné kněze.
Nicméně již od svého počátku se církev projevuje velkou rozmanitostí, která vychází jak z různosti Božích darů tak z rozdílnosti osob, které tyto
dary přijímají. V jednotě Božího lidu se soustřeďuje odlišnost národů, kultur a jednotlivců. Hovoří
o tom sv. Pavel v prvním listu Korintským: „Dary
jsou sice rozmanité…, a jsou rozličné služby…,
a jsou rozličné mimořádné síly…“, ale pouze
jeden Duch, který to vše působí (srv. 1 Kor 12,410). Toto obrovské bohatství rozmanitosti není
na překážku jednotě církve. Můžeme zde hovořit
o pluralitě v jednotě nebo o mnohosti v jednotě.

Viditelná nejednota
Avšak existuje i taková mnohost a pluralita,
která se staví proti zmíněné jednotě a je ránou
uštědřenou jednotě. Je to absence konfesní jednoty – přetrvávající rozdělení křesťanství na tři
hlavní skupiny: katolicismus, pravoslaví, protestantismus.
Pravoslavná církev vznikla v důsledku velkého rozkolu roku 1054, který rozdělil církev na
Východní a Západní. Největší rozdíl mezi námi
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a pravoslavím je obsažen v tom, že pravoslaví neuznává papeže jako viditelnou hlavu církve. Ostatní
rozdíly jsou menšího významu: liturgické, disciplinární (např. kněží nemusí dodržovat celibát).
Pravoslavná církev také jinak chápe původ Ducha
Svatého (od Otce skrze Syna, a ne od Otce a Syna
– Filioque, jak vyznávají katolíci), nepřijímá existence očistce ani mariánská dogmata: o Neposkvrněném Početí a o Nanebevzetí Panny Marie.
Co nás spojuje? Církev pravoslavná staví svou
víru na Písmu svatém a Tradici. Společně přijímáme stejné pravdy víry dogmatizované prvními
sedmi koncily. Celebrujeme platně stejných sedm
svátostí a máme společně ve velké úctě Matku
Boží.
Evangelické církve (protestantské a anglikánské) vznikly vlivem reformace zahájené M.
Lutherem r. 1517. Název „protestanté“ má svůj
původ v protestu, jaký přednesla luteránská knížata na říšském sněmu ve Špýru r. 1529, kde bylo
zakázáno hlásání reformačních hesel. Od té doby
byli stoupenci reformace nazýváni „protestanty“.
K evangelickým církvím počítáme také tzv. letniční a nezávislé církve. Název „protestantské církve“ se vztahuje především k luteránské a kalvínské církvi.
Luteranismus (v Česku především: Slezská církev evangelická augsburského vyznání) – název
se odvozuje od Martina Luthera, podle něhož je
člověk ospravedlněn pouze vírou, zcela zadarmo,
a jediným pramenem víry je Bible (sola scriptura). Luteráni odmítají primát papeže, svátostné
kněžství, povinnost celibátu, odpustky, část relikvií a obrazů. Ze svátostí ponechávají pouze křest
a eucharistii. Chvályhodná je jejich úcta k Písmu
svatému.
Kalvinismus (v Česku na ně navazuje především Českobratrská církev evangelická) – název
pochází od Jana Kalvína. Kalvinismus v podstatě
přijímá luteránskou nauku. Navíc věří v predestinaci neboli v předurčení ke spáse nebo k zavržení.
Anglikanismus vznikl v důsledku rozkolu způsobeného anglickým králem Jindřichem VIII.,
který se na papeži dožadoval zneplatnění svého
manželství s Kateřinou Aragonskou. Papež jeho
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požadavku pro nerozlučitelnost manželství nevyhověl, a proto roku 1534 Jindřich VIII. vyhlásil nezávislost na Římu. Anglikané vyznávají, že
pramenem zjevení je Písmo svaté interpretované
díky světlu Ducha Svatého a na základě Tradice;
viditelnou hlavou církve je král. Uznává starověké
symboly víry a závěry čtyř prvních sněmů. Učí,
že Kristus ustanovil pouze svátost křtu a Eucharistie; ostatní svátosti vysluhuje jen jako církevní
praxi.
Přes četné rozdíly spojuje tyto církve mnoho
společného: víra v jednoho Boha ve třech Osobách,
Osoba Ježíše Krista jako Boha a člověka, svatý
křest, totéž Písmo svaté. Katolické církvi se věroučně nejvíce blíží církev pravoslavná, pak anglikánská, následuje luteránská a kalvínská.

Zodpovdnost
za jednotu
V souladu s II. vatikánským koncilem bychom
neměli svalovat vinu za historické rozkoly na současné nekatolíky. Křesťanským vyznavačům nekatolických církví přísluší titul „bratr v Pánu“.
Katechismus říká, že „některé prvky posvěcení
a pravdy mohou existovat mimo viditelné hranice katolické církve“, kde také spasitelně působí
Kristův Duch.
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Kristova církev ve své integritě (tzn. obsahuje plnost prostředků ke spáse) setrvává na zemi
v katolické církvi. Naše úsilí po jednotě by tedy
mělo jít ruku v ruce se stálým prohlubováním
znalostí o vlastní církvi. Zde bychom mohli učinit návrh, abychom svou víru upevňovali četbou
knih a náboženského tisku, především pak četbou Bible.
Jan Pavel II. zdůrazňuje, že k pravému poznání
Krista je třeba číst Písmo jak soukromě, tak společně při liturgii. Je třeba vrátit se k Bibli s obnoveným nadšením. Katechismus pak poukazuje na
důležitost života v duchu evangelia, protože je to
právě nevěrnost Kristovu učení, co způsobuje rozkoly v církvi.
Dosažení svornosti se neuskuteční jen díky lidskému úsilí, i když to je velmi důležité. Jednota je
především darem Ducha Svatého. Proto Jan Pavel
II. apeloval ještě před jubilejním rokem 2000,
abychom učinili všechno, „abychom ve Velkém
Jubileu mohli stát jestliže ne ještě zcela v jednotě,
tak alespoň mnohem blíže sobě navzájem“. Výzva
Božího služebníka je stále aktuální. Modlitba za
jednotu křesťanů je, zdá se, nejdůležitější a zároveň nejjednodušší její předpoklad, který může realizovat každý z nás, a to okamžitě.
P. V. Siwak, RN 1/2007

Bratře, jaká to bude církev?
Vzpomínám na jedno ekumenické shromáždění v Srbské Lužici v době, kdy u nás mocipáni nepřáli podobným společným akcím. Bylo to v Budyšíně v rámci Týdne modliteb za
jednotu křesťanů. Za evangelickou stranu předsedal shromáždění tehdejší superintendant
Wirt, za katolickou Otec Stanij Nauka, jezuita. A právě jemu, po jeho projevu, položila
jedna evangelická účastnice otázku: „Bratře, řekni nám, jaká to bude potom církev, až bude
jednota, bude evangelická nebo katolická?! A kdo do ní bude potom patřit: evangelíci nebo
katolíci?“ Nastalo ticho, které přerušil Otec Stanij. Klidně řekl do mikrofonu: „Sestro, to
bude potom církev Kristova a budou do ní patřit ti, kdo budou opravdu patřit Kristu!“
Nezapomeňme na to, až budeme mít zase Týden modliteb za jednotu, že je třeba dělat vše
pro to, abychom skutečně patřili Kristu!
Z deníku otce Jana Topenčíka
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Bude,
co
má
být ?
Každoročně kolem Silvestra se v médiích objevují odborníci na budoucnost, neboli hadači či
věštci. Proč jsou považováni za znalce tématu?
Jednoduše proto, že již mnoho lidí jim pěkně naletělo a oni si z toho nežijí špatně. V novoročním
vysílání jisté televize jsme mohli vidět paní, která
předpovídala, že příští rok „bude bohatý na události“. A světe div se, ono to tak bylo!
Letos se také objeví mnoho „věštců“, protože
„osvícení“ lidé, kteří často jiným vytýkají jejich
zaostalost, se nedokáží obejít bez tajemného vědění ohledně své budoucnosti. Je to jev zcela přirozený, protože člověk nemůže nevěřit v nic. A když
člověk nevěří v Boha, tak přichází na řadu pověra.
Když ne náboženství, tak horoskop, čtení z ruky,
z karet atd. Mnozí se ovšem pokoušejí obojí spojit v jedno, jenže, jak řekl Pán Ježíš, nelze sloužit
dvěma pánům.
Vyznavači hadačské pověry rádi říkají: „Co je
komu určeno, to ho nemine.“ Tato fatalistická teze
o předurčení způsobuje obrovské škody v životech
mnoha lidí, protože kvůli ní nečiní správná rozhodnutí anebo činí rozhodnutí nesprávná. Když
bylo před nedávnem zveřejněno třetí fatimské tajemství (hovořilo o atentátu na papeže), Ali Agca
řekl: „Je to jasné. Byl jsem předurčen.“ Čímž asi
chtěl říci, že musel střílet na papeže, protože dříve
to již bylo napsáno. Chudák Ali, on za to nemůže,
on nechtět, on muset...
Podle stejného principu se lidé dívají na Jidáše:
Jidáš musel zradit Ježíše, „aby se naplnilo Písmo“.
Z pozemského hlediska se taková úvaha zdá být
logická. Avšak kdo řekl, že pozemské hledisko

je jediné, které existuje? My jinou skutečnost neznáme, a proto si nedokážeme představit, co to
je existovat mimo čas. Nemáme pojmový aparát,
s jehož pomocí bychom to zvládli. Víme ale, že
Bůh není omezen ani časem ani prostorem. Jestliže
pozemský čas tvoří dějiny, tak jsou – dovolte, že
použiji nedokonalé přirovnání – jako kniha v rukou Boha. My se nalézáme na jedné stránce a je
pro nás nemožné přeskakovat z odstavce na odstavec. Nevíme ani, co se vyskytuje na dalších stránkách, avšak na to, co tam bude, vliv máme. Je to
taková divná kniha, kterou tvoří její hrdinové. Toto
„psaní“ je důsledkem lidské svobodné vůle, která
je neodvolatelně dána každému člověku. Tam,
mimo čas, je kniha již hotová a Bůh ji může číst na
libovolném místě. Ví, co se kdy stane, ale to nijak
neomezuje svobodu našeho rozhodování.
Bůh věděl „od pradávna“, že Ali Agca bude střílet, proto několik desetiletí dopředu to oznámil ve
Fatimě. Takže atentát se stal ne proto, že tak bylo
napsáno, ale bylo napsáno proto, že Bůh věděl,
že se tak stane. A není důležité, že bylo napsáno
dříve, než se stalo; to jenom my nejsme schopni
se oprostit od časového chápání skutečnosti. Na
věčnosti není „dříve“ ani „později“. Všechno je
„nyní“. Vždy „nyní“.
Bůh zná naši budoucnost a může nám ji zjevit, kdy chce. Ale když se někdo snaží budoucnost „ukrást“, tak se může stát vlastníkem vědění,
které ho zničí. Pocit fatalismu ochromuje život
a kazí jeho chuť. Ďábel říká: „Musíš.“ Bůh říká:
„Můžeš.“
František Kucharczak, GN
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TROCHU APOLOGIE (16): CÍRKEV…

…A KNĚŽSKÝ CELIBÁT
Bezženství katolických kněží latinského ritu je už minimálně od časů protestantské reformace předmětem útoků proti Katolické církvi. Antikatolická propaganda jakéhokoliv ražení neustále tvrdila a dodnes
tvrdí, že prý „celibát je proti lidské přirozenosti“, „Církev jej vymyslela až ve středověku kvůli majetku, aby jej kněžské děti nerozkradly…“ atd. Dodnes se lze dočíst v některých internetových médiích, že
prý v jistých klášterech se našla zakopaná mrtvá tělíčka kněžských dětí s jeptiškami, posvěcené osoby
se údajně plodů své zakázané lásky zbavovaly jejich vraždou atd. Zajímavé přitom je, že dosud nikdo
z šiřitelů těchto „informací“ nedokázal ani konkrétně jmenovat byť jeden jediný takový klášter, natož
potom aby se namáhal s dalšími důkazy. Jde jednoznačně o osvícenské, komunistické a také nacistické výmysly. Nicméně toto nás přesto nutí k otázce: Jak to historicky bylo s celibátem? Jde skutečně až
o středověké nařízení?
Základním argumentem odpůrců celibátu je, že
apoštolé byli ženatí a měli rodiny. Omyl! V Novém
zákoně nemáme ani jednu zprávu o manželkách,
nebo dokonce dětech apoštolů. Pouze sv. Marek (1, 29-31) píše o tchyni sv. Petra, kterou Pán
Ježíš uzdravil z nemoci. Přitom je nápadné, že
zde chybí jediné slovo o Petrově manželce a rodině. Je dost dobře možné a představitelné, že Petr
byl bezdětným vdovcem. Ostatní apoštolé byli
vesměs mladí lidé, sv. Jan dokonce v adolescentním věku, takže je mnohem pravděpodobnější, že
šlo o neženaté muže. Ostatně manželům a otcům
rodin by se daleko obtížněji opouštělo rodný dům
a hospodářství než svobodným, kteří měli doma
pouze vlastní rodiče. Ani prvokřesťanská literatura neví nic o manželkách apoštolů, snad jen
v apokryfních evangeliích existují jakési náznaky
o tom, nesmíme však zapomenout, že apokryfy
vznikly později než Nový zákon v prostředí gnos-

tických heretiků, kteří odmítali církevní nauku
o pohlavní čistotě.
O sv. Pavlovi víme z jeho vlastních slov na řadě
míst Nového zákona, že žil v celibátu a tento způsob života kladl výš než manželství (Řím 7,1). Je
ovšem pravdou, že v dobách bezprostředně po
Kristově nanebevstoupení a seslání Ducha svatého
bylo pro apoštoly nemožné světit na své nástupce
pouze celibátníky, neboť šlo o nově obrácené křesťany, mezi nimiž mnoho svobodných a současně vhodných k výkonu duchovní služby nebylo.
Takové musela prvotní církev napřed zformovat.
Nicméně už sv. Pavel v prvním listě Timoteovi
(3,2) píše, že představený obce má být „jen jednou ženatý“, to znamená, že v případě ovdovění
se nesmí znovu oženit (takový výklad podává ve
vysvětlivce k tomuto místu ve svém českém překladu NZ Rudolf Col). Z toho je zřejmé, že už
prvotní církev ve svém nejranějším stádiu man-
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želství duchovních omezovala a dávala přednost
mužům v celibátu.
První zmínku o povinném celibátu pro duchovní osoby máme ještě z doby Diokleciánova pronásledování. Jedná se o usnesení synody v Karthágu
r. 305, kde se říká, že „jáhni, kněží a biskupové
mají žít bez ženy, jak je tomu již odedávna zvykem“. Z této formulace tedy jednoznačně vyplývá,
že povinný celibát pro nositele církevních úřadů je
ještě podstatně starší záležitostí. Dekret karthaginské synody potvrdily ve 4. a 5. stol. i jiné regionální sněmy v západní, tj. latinské církvi.
Východní řecká církev, v té době ještě sjednocená s Římem, však nezaujímala tak jednoznačný postoj. Celibát přikazovala pouze biskupům, na kněze
(presbytery) a jáhny mohli být podle usnesení
jejich synod svěceni i ženatí mužové. Podobné stanovisko zastávala i církev jakobitského ritu, taktéž
sjednocená s Římem, na území dnešní Palestiny.
Křesťanský východ měl pro církev ve starověku
obrovský význam teologický i organizační, vždyť
všech prvních 8 koncilů se konalo právě na východě (4 v Cařihradě, 2 v Nicei, 1 v Efesu a 1 v Chalcedonu)! Proto nakonec převládlo i v západní církvi východní pojetí celibátu. III. cařihradský koncil
r. 680 rozhodl přesně v duchu východní praxe, že
na biskupy smějí být svěceni pouze mužové žijící v celibátě, na kněze a jáhny však i ženatí s tím,
že v případě ovdovění se nesmějí znovu oženit.
Přitom ale dotyčný dekret tohoto koncilu umožňoval biskupům západní latinské církve řídit se ustanovením karthaginské synody z r. 305, tj. světit na
kněze a jáhny pouze svobodné muže. V praxi ale
na to nebylo příliš dbáno a v průběhu 8.-11. stol.
se stalo i v latinské církvi běžným, že kněžské svěcení přijímali vedle svobodných i ženatí. K tomu
přispělo u nově obrácených národů též prolínání
byzantské a latinské misie. Proto nepřekvapuje, že
i u nás v raně přemyslovském období se setkáváme
se ženatými kněžími, i první český kronikář, kanovník Kosmas Pražský z přelomu 11. a 12. stol.,
byl ženatý.
Manželství duchovních nepřineslo latinské církvi žádný prospěch. Ženatí kněží, mající rodinu,
byli zranitelnější, a proto povolnější vůči nátlaku
již sice pokřtěných, v praxi však stále ještě po-
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hanských panovníků. Ti usilovali o obsazení far
takovými duchovními, kteří by mlčeli k jejich do
nebe volajícím hříchům: krutosti, útisku chudých,
znesvěcování neděle, smilstvu atd. Kněží, mající
rodinu, se báli, že se vládcové pomstí na dětech,
proto projevovali méně statečnosti než kněží celibátníci a stávali se často poslušnými nástroji
mocných tohoto světa a nikoli služebníky Ježíše
Krista a Církve. Z toho důvodu reformní hnutí 10.
a 11. stol., vycházející především z francouzského kláštera Cluny, požadovalo mj. i návrat k původní praxi povinného duchovenského celibátu.
Z prostředí clunyjského hnutí vzešel i velký reformní papež sv. Řehoř VII., statečný bojovník
za svobodu Církve proti římskoněmeckému císaři
Jindřichu IV., jenž usiloval učinit z Církve poslušný nástroj své politiky. Papež sv. Řehoř proslul
odvážnými dekrety požadujícími kázeň u kléru
a hrozícími exkomunikací za kupčení s církevními úřady, lakotu, nemravný život atd. Právě tento
papež nařídil respektovat původní ustanovení karthaginské synody o povinném celibátu duchovenstva. Ten se vztahoval na všechny adepty vyšších
svěcení, tj. na podjáhny, jáhny, kněze a samozřejmě biskupy. Pro kandidáty nižších svěcení, tj. akolyty, lektory, kantory, ostiáře atd. nebyl celibát povinný. I. i II. Lateránský koncil (1123 a 1139) pod
hrozbou exkomunikace přísně poručil, aby vyšší
svěcení byla od biskupů udělována pouze svobodným mužům. To platí až do dnešní doby. Povinný
kněžský celibát není tedy produktem „kněžského
mamonu“, jak hlásají nepřátelé katolické víry, ale
naopak plodem odvážného reformního úsilí vysoké mravní hodnoty, spojeného se jménem svatého
papeže Řehoře VII.
Řecký východ se r. 1054 odtrhl od jednoty s Římem. Část biskupů byzantského ritu v Palestině i se svým duchovenstvem však nenásledovala
cařihradského patriarchu Michaela Cerularia do
schizmatu a zůstala věrna papeži. Ti se nazývají
melchité. Řím i po znovuzavedení povinného celibátu sv. Řehořem VII. respektoval jejich praxi
svěcení ženatých na jáhny a kněze, rovněž tak
i u katolíků jakobitského ritu, tzv. maronitů. Když
se část pravoslavných biskupů a kněží byzantskoslovanského obřadu na západní Ukrajině a na
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Podkarpatsku v 16. a 17. stol. sjednotila s Římem
(tzv. uniaté nebo řeckokatolíci), i tady papež povolil připouštění ženatých mužů ke kněžství. Stejný
postup papežové zvolili i v případě dalších odloučených východních církví, které v průběhu 17.19. stol. uznaly svrchovanost
Říma (církev chaldejská, arménská, syrská aj.).
Z toho vyplývá logická otázka: Nebylo by lépe,
kdyby latinská církev následovala příkladu východních sjednocených církví a umožnila i ženatým
mužům přístup ke kněžskému svěcení? Vždyť
jde pouze o kázeňskou
a nikoli dogmatickou
záležitost!
Jenže to je další mýlka.
Povinný celibát latinského kléru
není sice přímo dogmatem, ale
má své závažné věroučné
zdůvodnění. Již sv. Řehoř
VII. při svém nařízení povinného celibátu vycházel z toho, že kněz slavící Nejsvětější oběť mše
sv. je „alter Christus“
(druhý Kristus), neboť
Jeho jménem pronáší konsekrační slova. Protože
Kristus žil v celibátě, měl by tedy i ten, kdo Jeho
jménem vystupuje při proměňování chleba a vína
v Jeho Tělo a Krev, následovat Jeho způsob života. To je optimální forma k vyjádření dokonalé
jednoty kněze-obětníka s Obětí na oltáři, kterou
je Kristus sám.
Je jasné, že ne vždycky v dějinách Církve bylo
možné toto realizovat a ne vždycky se to takhle
chápalo. Proto latinská církev respektovala a respektuje, když u východních církví se vyvinula
poněkud odlišná praxe připouštění i ženatých ke
kněžskému svěcení, nicméně i tady platí přísná
povinnost celibátu pro biskupy.
Povinný celibát latinského duchovenstva má
také své důležité morální aspekty právě v dnešní
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přesexualizované době. Když se téměř odevšad
z médií ozývá volání po maximální sexuální „svobodě“, Církev tu staví jako protiklad službu spojenou s povinnou sexuální abstinencí. Ustanovení
o celibátu se tak stává protestním výkřikem proti
všeobecné necudnosti a morální hnilobě.
Odpůrci
celibátu však namítají, že
ne všichni kněží ho
dodržují, proto by
prý měl být zrušen.
Statisticky je však zjištěno, že
procentuální počet duchovních,
kteří zhřešili proti závazkům celibátu, je
podstatně nižší než
procentuální počet
ženatých a vdaných
občanů, co se dopustili manželské nevěry. Však již také lze
čím dál více slyšet
požadavky, aby manželství bylo „zdobrovolněno“
vedle jiných, prý „alternativních“ forem soužití včetně
promiskuity, sodomie nebo
dokonce pedofilie. Také se argumentuje tím, že ne všichni
manželé dodržují závazek věrnosti.
Obrana kněžského celibátu je tak zároveň
i obranou nerozlučitelnosti manželství a manželské věrnosti. Jsou to spojené nádoby. Historie
ukazuje, že kde se začalo volat po zrušení alias
„zdobrovolnění“ kněžského celibátu – nota bene
nejvíce křičeli ti, kterým Církev celibát neukládá
a jimž po tom nic není – tam brzy na to následoval
i požadavek liberalizace rozvodové praxe, volání
po větší „lidskosti“ a „ohleduplnosti“ v posuzování hříchů proti manželské věrnosti atd. Bránit
povinný kněžský celibát latinské církve je tedy
pro katolíka nejen velkou ctí, ale zároveň i obranou těch hodnot, které jsou vlastní všem slušným
lidem celého světa.
Radomír Malý
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Jak mám
milovat Boha?
Láska k Bohu je prvním předpokladem víry, jak
víme už ze známých slov Ježíše Krista. Bez lásky
k Bohu nelze mít pravou lásku k bližnímu. Jenže jak
mohu milovat Boha? Nevidím Ho přece. Milovat
rodiče, manželského partnera, přátele…, to ano,
ale ty vidím, s nimi se osobně stýkám. Ale Boha,
o Němž vím jen z katechismu nebo z vyprávění
těch, kteří v Něho věří? Jak Ho mohu milovat?
Tato otázka je správná, jenže vychází z naprosto mylného předpokladu, že láska je záležitostí
citu. A city samy o sobě nemají dlouhého trvání.
Cit dětské lásky k rodičům se s dospíváním často
mění v pubertální generační revoltu, cit zamilovanosti novomanželů brzy vyprchá pod tíhou všedních starostí, povinností a životních obtíží a bohužel u manželství, jež jsou postavena na mělkém
základě, ústí až do vzájemné lhostejnosti nebo
dokonce averze. Láska, která je založena pouze na
citu, je domem na písku.
Pravá láska je věcí rozumu a vůle. Každý, kdo
vyrůstal v rodině, se dřív nebo později setkal
s chybami a hříchy rodičů, často nemalými. Pod
tíhou těchto zkušeností dřívější dětský cit lásky
pomíjí, ale kdo „zapojí do akce“ rozum a vůli,
tomu neunikne, že rodičům vděčí za život, výchovu, péči a oběti s tím spojené. Podle toho
se tedy k nim bude chovat bez ohledu na jejich
chyby. Taktéž v manželském svazku: přijdou odlišné představy, výměny názorů, hádky…, projeví
se chyby a nedokonalosti obou. Počáteční zamilovanost se rozplývá jako sníh na jaře. Jestliže však
kladu do popředí rozum a vůli, tak vím, za co
všechno svému partnerovi vděčím, jsem si vědom,
jak moc ho potřebuji a v tomto smyslu budu k němu přistupovat. Ze „zapojení vůle a rozumu“ se
potom znovu rozvíjí i cit, který je ovšem na rozumu a vůli plně závislý. Není to už nekritická zamilovanost dítěte do rodičů nebo chlapce do dívky
či opačně. Mám druhého rád bez ohledu na jeho
chyby, protože si uvědomuji, že mu za mnoho vdě-
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čím a že on je pro můj život důležitý. Zde je kořen
krásných vztahů mnoha dospělých dětí ke starým
rodičům, odtud pochází i zamilovanost manželů
po mnohaletém svazku, které lze vidět, jak jdou
po ulici a drží se za ruce.
Podobně je tomu i s láskou k Bohu. Rozdíl proti
lásce k blízkému člověku spočívá ovšem v tom,
že Boha nevidím a fyzicky nezakouším, proto zde
chybí počáteční nekritická zamilovanost. Jestliže
však svým rozumem poznávám, že neviditelnému
Bohu vděčím za své stvoření, za své zdraví a vůbec za všechno, čím mne v tomto životě zahrnuje,
tak se ozve jako přirozená reakce: Jak Mu jenom
svoji vděčnost dám najevo? A když vezmu na vědomí, že On se v osobě Ježíše Krista stal člověkem
a podstoupil za to, abych já mohl žít navěky, krutou
smrt na kříži, tak bych musel být otrlým cynikem,
abych se necítil tomuto muži z Palestiny žijícímu
před dvěma tisíci lety, jehož obraz poznávám na
turínském plátně nebo nejnověji na roušce v Manopellu, vnitřně hluboce zavázán. To je potom ta
pravá láska k Bohu, spojující v jedno rozum, vůli
a cit, jež tryská do krásných výlevů žalmisty Páně
„Miluji Tě, Bože, má sílo...“, do mnoha nádherných modliteb světců i hříšníků, zrcadlících lásku
ke Spasiteli, a do touhy mystiků vnitřně se sjednotit s utrpením Bohočlověka Ježíše Krista.
Miluji Boha hlavně proto, že mi nabízí úžasnou
možnost věčného života ve společenství s Ním.
Podmínkou je zachovávat Jeho přikázání. To však
nemohu bez toho, aniž se sjednotím s Jeho láskou
ke všem svým lidským spolubratřím, jimž všem
On chce dát totéž co mně. Podle toho se k nim
musím chovat – a to je potom ta druhá stránka
Kristova nejdůležitějšího přikázání – přikázání
lásky k bližnímu, jež je nemyslitelné bez lásky
k Bohu. Nemám-li lásku k Bohu, poněvadž v Něho nevěřím, nebo věřím-li jen v jakousi neosobní
sílu nebo v pouhého Stvořitele, který se už dále
o lidi nestará, mohu mít člověka rád jen omezeně,
protože mu přeji jen pozemské dobro. Miluji-li
Boha, v Něhož pevně věřím a o Němž vím, že On
nekonečně více miluje mne, potom teprve mohu
mít také ve vší plnosti rád člověka, neboť mu přeji
nejen pozemské, ale i věčné dobro, tj. nebe.
R. Malý
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Arnold J. Toynbee (1889-1975) říkal, že o smrti civilizace se nepíše mnoho detektivek - a není
to náhoda. Jen velmi zřídka je to vražda, obvykle jde o sebevraždu. Osudem Ameriky je „zůstat
sama“ v boji proti islámskému ultrafundamentalismu, ne proto – nebo nejen proto – že většina evropských vládců je před islámem ustrašená a zbabělá.
Zůstane sama z praktického hlediska, protože za
necelé století Evropané nebudou. Demografie s nimi zamete, tak jako smetla římské impérium, které
nepadlo, protože by se jeho hranaté legie staly méně
hranatými, ale protože rozšířená
praxe potratů a zabíjení novorozeňat způsobila, že římští legionáři už zkrátka nebyli. Do
armády se odváděli barbaři, spěšně prohlašovaní za
římské občany. A když
si barbaři všimli, že jich
je většina, zmocnili se
vlády.
To je teze politického analytika, kanadského neokonzervativce, Marka Steyna,
v knize America
Alone: The End
of the World as
We Know It, tedy
Osamělá Amerika, konec světa,
jaký známe – vydaná letos ve
Washingtonu.
Té m a t e m
knihy je to,
co Jan Pavel II.
nazýval už od roku
1985 „demografickou sebevraždou“ našeho kontinentu. Všechny Neevropany překvapuje, že toto
dramatické téma nestojí v centru kulturní debaty, a dokonce ani volebních kampaní. V žádné ze
zemí západní Evropy nedosahuje porodnost mi-

nimální úrovně, která podle demografů zajišťuje
zachování populace, tzn. 2,1 dětí na ženu. Itálie,
kde na jednu ženu připadá 1,2 dětí, směřuje ke
světovému prvenství, s nejnižším počtem narozených dětí. To by ovšem už směle držela, pokud
by se nezapočítávaly děti přistěhovalců. V těsném
závěsu za Itálií soutěží o smutný primát Španělsko
a Německo. Pokud by se Steynova kniha nezabývala jen zeměmi západní Evropy, patřila by do
této pochmurné společnosti také Česká republika,
kde demografové došli letos v červenci k počtu
1,28 dětí na jednu ženu v reprodukčním období.
Odečteme-li procento islámských žen, ocitá
se Itálie, Německo, Španělsko a Nizozemí
pod úrovní, za níž považují demografové obrácení trendů
za nemožné. Znamená
to, že pokud nedojde
k nečekanému obratu,
populace těchto zemí se
sníží na polovinu během
jedné generace.
Jak si už kdysi všiml
americký novinář George
Weigel, změní se také sociální zkušenost. Děti, které
dnes vyrůstají jako jedináčci, budou mít potomky bez „tetiček
a strýčků“, bez zkušenosti
s bratrem nebo sestrou.
Čemu se vyhýbají politici a moralisté, zajímá stále více ekonomy.
Přestože
západoevropské země stále více posouvají důchodovou hranici,
v některých státech už připadají na jednoho pracujícího dva důchodci. Dosavadní
zdráhavost k drastickým důchodovým reformám
je jen strkání hlavy do písku.
Nikde není zaručeno, že civilizace trvají navždycky. Běžný způsob jejich smrti je právě de-
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mografická smrt. Kromě potratů a vraždění novorozeňat římská společnost v době dekadence
praktikovala také primitivní formu eutanázie – samozřejmě nesrovnatelnou s tou, kterou provádějí v dnešním Holandsku lékaři v bílých pláštích.
Staří, nemocní lidé byli prostě opouštěni, nedostávali ani léky, ani potravu. Barbaři přišli v době,
kdy tyto praktiky oslabily římské impérium – a na
jeho troskách – jak připomíná americký sociolog
Rodney Stark – povstala civilizace křesťanů, kteří
nepraktikovali potraty a pečovali o staré a nemocné. Co vznikne nyní na ruinách Evropy?
Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.
Muslimská invaze zastavená vojenskou cestou
u Poitiers, u Lepanta a před branami Vídně, uspěje v 21. století demografickou cestou. Za pár desetiletí například „většinu mládeže v Nizozemí
budou tvořit muslimové“, pár let nato to budou
dospělí voliči.
Ať si o nástupu „Eurábie“ (jméno, se kterým
přišel britský historik Niall Fergusson) myslíme
cokoli, jisté je, že západní Evropa s muslimskou
většinou se bude velmi různit od Evropy, kterou
známe. Steyn vykresluje tristní obrázek: Evropa
na konci století bude kontinent jako po neutronové bombě. Velké budovy zůstanou, ale po lidech,
kteří je postavili, nebude ani stopy.
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Mezitím – píše nikoliv bez ironie Steyn – evropští politici uklidí z veřejných prostor kříže a betlémy, aby pohled na ně neobtěžoval muslimy, a ve
volném čase budou řešit problémy, zda odlišný
způsob vykonávání potřeby u mužů a žen nezdůrazňuje nerovnost mezi nimi – a zda není potřeba
v jistých veřejných prostorách vyjít vstříc námitkám feministek, etc.
Sklony k demografické sebevraždě Steyn přičítá „nedostatku důvěry ve vlastní civilizaci“. Autor
recenze, Massimo Introvigne, shledává přesnější
vyjádření ve slovech papeže Benedikta XVI. „nedostatek naděje“. Poté, co Evropa přišla o ctnost
síly, ztratila také naději do budoucna. Civilizace,
které nemají děti, jsou civilizace odsouzené k zániku. Se zánikem Říma ale nezmizela nejlepší část
jeho dědictví, našel se jistý Benedikt – sv. Benedikt - který je shromáždil. Zdá se, že také dnes
je jen jeden muž, zvaný rovněž Benedikt, který
stojí mezi Evropou a její sebevraždou, ohlášenou
Steynem. – Píše Massimo Introvigne v recenzi
knihy Marka Steyna America Alone: The End of
the World as We Know It.
Podle článku Massima Introvigneho v italském
týdeníku Il Domenicale (4.11.06)
Johana Bronková
Česká sekce Vatikánského rozhlasu

EVROPA VYMÍRÁ
Strašák demografické exploze se ukázal jako zcela nepravdivý. Naopak, již několik let západní
svět stojí před reálnou hrozbou vymření.
V průběhu posledních třiceti let se světový reprodukční ukazatel zmenšil na polovinu (!) a stále
klesá. Již v 59 zemích (jejich populace představuje 44% z celkového množství) se ukazatelé porodnosti pohybují tak nízko, že nezajišťují ani prosté nahrazení jednoho pokolení druhým. Aby se tak
mohlo stát, je potřeba, aby počet dětí na ženu v reprodukčním věku nebyl menší než 2,1. Zatímco
čísla hovoří takto: Např. Itálie – 1,2; Španělsko – 1,15; Česko – 1,14; Slovensko – 1,2; Polsko
– 1,24 dítěte na ženu v reprodukčním věku.
Například Rusko ztrácí v důsledku nepoměru narození a úmrtí na 700 tisíc obyvatel ročně. Pokud se
do roku 2050 tento trend v Rusku nezmění, může ztratit i 30% současné populace (143 mil). Z důvodu
takových předpovědí nařídil ruský prezident Putin realizaci proporodní politiky, jež má finančně zvýhodňovat ruské rodiny, které se rozhodnou mít více dětí, a maminky, které zůstanou doma kvůli jejich výchově.
Po mnoho let se vlády s pomocí finančních pák snažily odradit rodiče od rození dětí. Nyní začínáme být svědky horečnatých snah majících zabrzdit demografickou regresi.
LifeNews - 04.06.2006
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HODNOTY EVANGELIA
UPROSTŘED PROMĚN SVĚTA
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Emeritní biskup Prof. Stanislaw Wojciech Wielgus, bývalý ordinář Plocké diecéze v Polsku a bývalý
rektor Katolické univerzity lublinské (KUL) (1989-1998) se v nadcházející přednášce obrací především
ke kněžím jako k těm, kdo v každé době mají hlásat i žít křesťanské hodnoty. Dnešní doba, vyznačující
se myšlenkovým a morálním relativismem a chaosem, je nám výzvou k hlubšímu uspořádání názorů
a přístupů k aktuálním problémům a záležitostem rychle se měnícího světa.

Proces sekularizace světa
Lidstvo zakusilo ve 20. století dva kruté a nestvůrné totalitní systémy násilně a krvavě potírající náboženství: komunismus a nacismus. Nyní
před sebou bohužel máme další zrůdnou a bezbožnou totalitu, která je paradoxně nějaké ideje
prosta. Všechny tyto totalitní systémy se napájejí z jednoho otráveného intelektuálního pramene,
jímž je antikřesťanstvím posedlá osvícenská filozofie, která bytostně nenávidí náboženství a která
důsledně usiluje o vytvoření tzv. státu ateistů.
Bohužel se však národy nedokážou ze své historie poučit, případně na prožité události velmi rychle
zapomínají. Němci, kteří si po 2. svět. válce uvědomovali nepředstavitelná zvěrstva, k nimž vyprovokovali svým aktivním občanským životem podle
hitlerovských zákonů, odloučených od Boha a Desatera, vsunuli do své Ústavy odvolání se na Boha,
aby se do budoucna uchránili podobných excesů.
Dnes už to však začínají zase bagatelizovat. Prosme
Boha, aby si spolu s ostatními národy uvědomili
staré historické pravidlo, že kdo snadno zapomíná
na minulé zločiny, bude si je muset prožít znovu.
Tímto způsobem liberální školství zpochybňuje
skutečný smysl výchovy, jakým je všestranné formování člověka k tomu, aby vedl hodnotný život. Je
nasnadě, že tato otevřená liberální výchova, popírající roli rozumu a bořící dosavadní vzdělávací systémy,
bortí i systém teologický, filozofický a společenský.
To, že má každý člověk na věc jiný názor, ještě
neznamená, že pravdu nemá nikdo a že jejich stanoviska jsou rovnocenná. Vždy se vědělo, že je plno
protichůdných názorů na dobro i na zlo. Ano, ale

tyto rozpory byly vždy jen hnacím motorem k tomu,
aby se lidé nakonec dopídili k tomu, co je opravdu
dobré a co je opravdu zlé. Stoupenci relativismu podobné dobrání se pravdy považují za nemožné. Tak
hubí opravdovou otevřenost a nahrazují ji ubohou
karikaturou. Otevřenost political correctness není
ničím jiným než pochlebováním aktuálním módám,
podlézáním sebevzhlíživému subjektivismu a kopírováním těch nejprimitivnějších vzorců.
Hojně dnes rozšířený náboženský subjektivismus, který je v této půdě zakořeněn, způsobuje
duchovní prázdnotu, aniž by přitom sám něco
smysluplného přinesl. Společnost, jež do něj zabředla, už děti nevychovává, ale pěstuje, přičemž
jim nemůže nabídnout nic podstatného, co se týče
vize skutečnosti, žádný vzor hodný následování
nebo pocit sounáležitosti s bližními.
Aby rodina mohla přetrvat a splnit svůj úkol,
musí v sobě citlivě snoubit přirozené a nadpřirozené, rozměr lidský i božský. Základem rodiny je
narození dětí, avšak jejím cílem je vychovat civilizované lidské bytosti, naučit je rozlišovat dobro
od zla, vštěpit jim úctu k božské i lidské autoritě,
naučit je poslušnosti božskému i lidskému zákonu. Rodina je povinna znát minulost a musí mít
program pro budoucnost. Je povinna postavit se
čelem všemu falešnému, musí být spojena s Bohem a vycházet ze stability, věrnosti a lásky. Musí
ctít mravní zákon, od něhož ji nesmějí odvádět
žádné pragmatické cíle. Pokud toto není, pokud
svůj cíl spatřuje pouze ve společném požívání
jídla, v rozmanitých zábavách, výletech a společném sledování televize, a nikoli ve společném
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smýšlení a morálním rozvoji, pak se vše dříve
nebo později zhroutí jako domeček z karet.
Po staletí byla základním stavebním kamenem
života i kultury mnoha národů Bible. Spojovala
staré i mladé, vzdělané i nevzdělané, bohaté i chudé… Bible předkládala jasný pohled na skutečnost, určovala hierarchii hodnot, hovořila o absolutnu a o božském mravním řádu. Bible vždy byla
(a nadále zůstává) klíčem k pochopení celého dědictví euroatlantické kultury, bez níž idea uspořádání všech věcí spěje k zániku a zbývá jen: konzumování, nakupování, sex a vidina úspěchu. Bez ní
nemají rodiče vůbec žádnou šanci vštípit svým potomkům mravní a intelektuální ctnosti. Bez Bible
a bez Boha ztrácejí kontrolu nad svou domácností,
přičemž řídit svou domácnost se jim leckdy už ani
nechce, a tak ji přenechávají tzv. Velkému bratru.
Aby liberální média dosáhla výše jmenovaného
cíle (a samozřejmě i kvůli penězům), podkuřují
komukoliv, holdují pudům, hédonismu a podkopávají všechno, co buduje charakter a ctnost. Mají
prvořadou zásluhu na tom, že se všechno to povrchní a bezduché, často až neskutečně stupidní
a sprosté, stává duchovním pokrmem a kritériem
pro jednání milionů lidí.
Bez Boha a Písma svatého to jde od deseti k pěti
s lidským rozumem, který postupně nabývá zvířecích parametrů. Nikomu se nemůže podařit opravdově vychovat mladou generaci bez toho, aniž by
jí předložil správnou koncepci morálního univerza, kde je dobro odměňováno, zlo trestáno a kde
jsou oba póly jednoznačně vymezeny.
Jak mohou vychovávat své děti rodiče, kteří
sami nevědí, v co věří, kteří svým ratolestem nejsou schopni říci nic než to, že si přejí jejich štěstí
a splnění všech jejich snů. To je celý jejich duchovní odkaz, který jim můžou nabídnout, a celý
jejich žebříček hodnot.
V průběhu posledních desetiletí se všude kolem
vyrojili všelijací mravokárci, kteří učí hodnotám,
aniž by měli tušení, co to vlastně hodnoty jsou.
Tito samozvaní učitelé mravnosti si pletou mravní
výchovu s propagací potratů, antikoncepce, homosexuality a celé sexuální revoluce, která ve jménu
osvobození člověka od tzv. náboženských, národ-
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ních, rodinných či morálních pout vyhradila sexu
nové místo – nyní už mimo teritorium morálky
– a učinila z něj bůžka, jemuž se dnešní zkažená
společnost náruživě klaní. Prostřednictvím liberálních médií pak zmíněná erotizace života proniká
vědomím všech společenských vrstev a nemíjí bohužel ani adepty kněžství, jakož i kněze samotné.
Nová liberální morálka nezavrhuje pouze křesťanskou ctnost pohlavní zdrženlivosti, nýbrž šmahem odmítá jakoukoliv křesťanskou, popřípadě
aristotelovskou ctnost antického Řecka.
Nejde jí o formování člověka žijícího sub speciae aeternitatis – s vědomím o nadpřirozenu, ve
vztahu k Bohu a jeho mravnímu zákonu. Jde jí
o utváření pragmatického člověka žijícího (jak říkávali scholastikové) sub speciae cuius saeculi,
tedy člověka žijícího bez jakéhokoliv kontaktu
s vyšší, přesahující jej skutečností, tj. s Bohem;
člověka majícího na zřeteli jen vlastní zisk.
Lidé, kteří si takto po svém vykládají morálku,
se necítí ohroženi podlými a všehoschopnými zločinci. Naopak. Smrtelné nebezpečí vidí především
v církvi, která omezuje jejich svobodu tím, že
jim připomíná nutnost dodržování Desatera, přirozeného řádu a realitu Posledního soudu, který je
všechny čeká.
Všechno to, co jsme zde jen zběžně nastínili,
tvoří spolu s řadou jiných jevů, které jsme pominuli, obraz toho, co nazýváme procesem sekularizace
dnešního světa. Ani na okamžik nepochybujme, že
by tento proces citelně nezasáhl i křesťanská společenství, žijící donedávna na základě posvátných
křesťanských hodnot. Během jen několika desítek
let se některé země, jež se až doposavad identifikovaly s katolicismem, žily svátostným životem,
chrlily tisíce horlivých kněží, misionářů a smýšlely podle evangelijních hodnot, staly veskrze pohanskými. A co je ještě horší: nejenže se odvrátily
od víry, ale ztrácejí rovněž potřebu Boha a s tím
spojenou potřebu spásy.
Myšlení lidí ovlivňované výše uvedenými liberálními ideologiemi je utvářeno přesvědčením, že žít
bez křesťansky chápaného Boha je nejenom možné,
ale že tento život může být dokonce i lepší…
(pokračování příště)
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Drahé děti,
v Jeruzalémě, hlavním městě Svaté země, byl
sbor, který se jmenoval „velerada“. Byl to nejvýznamnější úřad a nejvyšší soud v izraelském
národě. Mnozí členové velerady se dívali na Pána
Ježíše nevraživě a nakonec ho odsoudili k smrti a obžalovali u Piláta, aby
byl ukřižován.
Ale nebyli všichni stejní.
Byli mezi nimi i dva, kteří
si Pána Ježíše velmi vážili. Jmenovali se Josef z Arimatie a Nikodém. Po
ukřižování Pána Ježíše se k němu odvážně přihlásili a vyžádali si od Piláta svolení, aby ho mohli
pohřbít. I když z počátku byli trochu bázliví.
Tehdy navštívil Nikodém Pána Ježíše tajně, za
tmy pozdě večer. Měli spolu krásný, dlouhý rozhovor. Při něm mu Pán
Ježíš řekl, že je třeba
se znova narodit. Nikodém se ptal, jak se
může člověk opětovně narodit. Pán Ježíš mu odpověděl:
„Jestliže se někdo
nenarodí z vody
a z Ducha Svatého, nemůže vejít do
Božího království.“
To je křest. Koná
se vodou a mocně v něm působí
Duch Svatý.
Pán Ježíš
po svém zmrtvýchvstání po čtyřicet dní přicházel k apoštolům i k mnoha jiným. Pak se
s apoštoly rozloučil, vystoupil s nimi na Olivovou
horu, požehnal jim a vstoupil na nebesa. Předtím
jim řekl: „Jděte, získejte mi za učedníky všechny
národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem
vám přikázal. A já jsem s vámi po všechny dny až
do konce světa.“
Kdo jste už viděli křest, víte, že ten, kdo křtí,
lije na hlavu křtěného trochu vody a říká při-

č.89 (1/2007)

tom: „Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.“
Obyčejně je křest doprovázen krásnými modlitbami a obřady. Kdo je pokřtěn, dostává hořící
svíci. Je to znamení Božího světla, které se rozzářilo v jeho duši. Také dostává bílý plášť nebo bílý
šátek, někdy krásně vyšívaný. Připomíná, že jeho duše
je očištěná a krásná jako ve
svatebních šatech. Pokřtěný
se stal Božím dítětem, bratrem nebo sestrou ostatních v Boží rodině, církvi,
a jde s Pánem Ježíšem po cestě, která vede k věčné radosti. Tato krása duše se nazývá „milost posvěcující“. Je cennější než všechny dary a všechny poklady. Pán Ježíš říká: „Co platno člověku,
kdyby celý svět získal, ale ztratil svou duši.“
Při křtu malého dítěte očišťuje Pán Bůh jeho
duši od dědičného hříchu, při křtu většího dítěte nebo dospělého člověka také odpouští všechny jeho
hříchy. Říká nám
v Písmu svatém,
že křtem jsme
byli vysvobozeni z moci tmy
a stali jsme se
dětmi světla.
Kdyby nepokřtěné dítě bylo
v
nebezpečí
smrti a nebyl by
nablízku kněz
(nebo jáhen), může
je pokřtít
kdokoliv. Stačí k tomu nalít mu na hlavičku trochu obyčejné vody a říci přitom: „Já tě křtím ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“ Stejně tak
může kdokoliv pokřtít i větší dítě nebo dospělého, kdyby byl někdo v nebezpečí smrti a přál si
být pokřtěn...
Děkujme často Pánu Bohu za ten nesmírný dar,
že jsme pokřtěni. A prosme o Boží pomoc, abychom si chránili drahocenný poklad milosti po-

Boží děti
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svěcující a vyhýbali se lákání ke hříchu, aby ten
poklad byl stále krásnější a abychom jej nesli ve
své duši celý život až do setkání s Pánem Ježíšem
v radosti věčného domova v nebi. Komu se stalo
to neštěstí, že zničil poklad milosti posvěcující
těžkým hříchem, najde záchranu, když co nejdříve
půjde ke svátosti smíření, ke svaté zpovědi.
Ale ani ten, kdo ještě není pokřtěný, nemusí být smutný; i větší děti nebo dospělí lidé se

HÁDEJ,
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mohou připravit na křest a být pokřtěni. Modleme
se proto i za nepokřtěné, aby také uvěřili v Pána
Ježíše a dali se pokřtít.
Často se modleme k Panně Marii. U ní najdeme
vždycky velikou mateřskou lásku, záchranu, radost a pomoc, abychom stále žili jako děti Boží.
S přáním Božího požehnání Vám všem Vás srdečně zdraví
Váš P. Bohumil Kolář

o KOM JE ŘEČ!

v První člověk, o kterém budeme vyprávět, měl bratra. Zatímco jeho bratr chodil často na lov, on
dával přednost práci doma. Bratři byli dvojčata. Tatínek měl z obou synů raději divočejšího lovce, maminka jeho mírnějšího bratra. Proto mu pomohla lstí dosáhnout otcova požehnání, i když se narodil jako
druhý. Musel však utéct před bratrovou mstou. Usmířili se až o mnoho let později.
v Další postava byla žena. Ačkoliv nebyla urozená, dostala se díky svému bratranci (ten ji vychovával
po smrti jejích rodičů) ke královskému dvoru. Král si ji oblíbil a vzal si ji za ženu. Díky tomu pak mohla
pomoci svému lidu, když mu hrozila záhuba. Byla totiž židovka.
v Tento muž žil poustevnickým životem, nosil šaty z velbloudí srsti, jedl kobylky a med divokých včel. Nabádal
lidi, aby činili pokání a připravili se na příchod
Mesiáše. Křtil je v řece Jordánu. Protože se nebál
vytknout samotnému králi jeho nemravnosti, dal
ho král zatknout a na přání krásné tanečnice
popravit.
v Následující postava byla mezi lidmi
velmi neoblíbená. Ten člověk totiž vybíral
daně pro Římany. Byl malé postavy, takže
když chtěl ze zvědavosti vidět Pána Ježíše,
který promlouval k lidem, musel vylézt
na strom. Jaké však bylo překvapení jeho
i všech ostatních, když jej Ježíš poctil
svou návštěvou u něj v domě.
v Posledním mužem byl jeden z Ježíšových učedníků. Když byl Pán Ježíš
ukřižován a vzkříšen, nechtěl tomu
věřit. Prohlásil, že neuvěří, dokud sám
neuvidí jeho rány a nebude si moci
na ně sáhnout. Když mu to Pán Ježíš
umožnil, uvěřil, že byl vzkříšen, a vyznal: „Můj Pán a můj Bůh.“
Jana Krajčiříková
převzato z Blahoslavu 2002
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KŘES
ESŤ
ŤAN
ANÉ
É V INDONÉ
NDONÉSII
A VÝCHODN
CHODNÍÍM TIMORU
Indonésie je nejlidnatější muslimskou zemí na
světě. Obývá ji přes 200 milionů lidí, z nichž 10%
tvoří křesťané. Velká většina indonéských křesťanů
jsou katolíci. Ústava jim zajišťuje (spolu s dalšími
čtyřmi „uznanými“ náboženstvími) svobodu vyznání. Avšak každodenní praxe – což můžeme sledovat ve většině islámských zemí – se velice liší
od ústavní deklarace (např. existuje faktický zákaz
přístupu křesťanů k vyšším úřadům ve státní správě nebo k vojenským hodnostem).
Co je „nahoře“ (v ústavě) deklarováno, je „dole“
(tj. v jednotlivých indonéských provinciích) místními skupinami nejčastěji ozbrojeného charakteru
radikálním způsobem ignorováno, ne-li přímo potíráno. Velmi jasně o tom hovoří čísla; stačí připomenout, že v letech 1978-1998 bylo v Indonésii
zničeno 385 katolických kostelů (118 jen v letech
1996-98).
Vlnu nenávisti ke křesťanům vyvolávají nejen
náboženské názory, ale také národnostní a ekonomické motivy. Většina indonéských křesťanů je
čínského původu a téměř 80% soukromého vlastnictví je v rukou čínské etnické skupiny známé
svou pracovitostí a podnikatelskými schopnostmi.
Takže je jednoduché vyprovokovat lidi k útokům
na křesťany nejen jako na pohany či „nevěrné“,
ale také kvůli „vyměření spravedlnosti vykořisťovatelům indonéského lidu“. Zmíněná poslední
výzva je vládou často instrumentálně využívána
k poukázání na obětního beránka výhodného pro
společenské mínění, na něhož se může shodit zodpovědnost za ekonomické či politické problémy.
Násilí proti křesťanům, gradující v letech 19961998, mělo přesně takové pozadí: hospodářská
krize (která vyústila růstem nezaměstnanosti a snížením hodnoty místní valuty) a r. 1998 odstranění
od vlády dlouhodobého diktátora generála Suharta.
Roku 1996 začaly útoky na křesťany na ostrově
Jáva. 10. října ve městě Situbondo (východní Jáva)
dav muslimů spálil 30 kostelů, při čemž uvnitř

Socha Krista (druhá největší na světě) tyčící se
nad Dili, hlavním městem Východního Timoru.
uhořelo šest lidí. V prosinci 1996 se nepokoje
přemístily na západ ostrova. Druhého dne vánočních svátků ve městě Tasik Malaya bylo spáleno
13 kostelů. Dále v obci Manang padesát muslimů
vtrhlo do kostela při půlnoční vánoční mši a silně
zbilo místního kněze.
Vlna násilí proti křesťanům se nevyhnula ani
hlavnímu městu Jakartě. V neděli 22. listopadu
1998 zde spálily muslimské bojůvky 13 kostelů
a zabily 13 křesťanů. Dav útočníků přitom křičel:
„Jsme muslimští pánové, oni jsou křesťanská prasata!“ „Zabít všechny pohany!“
V současnosti je arénou krutého pronásledování
křesťanů (především katolíků) souostroví Moluky
(známé také pod názvem Ostrovy koření). Toto
souostroví (jednotlivých ostrovů je přes 1000) se
od roku 1999 stalo cílem útoků islámské teroristické skupiny Laskar Džihad (Bojovníci svaté války),
která je zodpovědná za smrt více než 5 tis. křesťanů a za nucenou emigraci 500 tis. dalších, kteří
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nepřijali islámskou „jedinečnou nabídku“ přechodu na islám.
Způsob jednání Bojovníků džihádu na Molukách
je všude stejný. Dávají přednost „obrácení“ celých
vesnic. Křesťanští obyvatelé (jsou tam především
katolíci) dostávají ultimátum: islám nebo smrt.
Často se stává, že po takovém „obrácení“ následuje obřízka, dokonce – což je zvlášť barbarské –
i obřízka žen (např. na ostrovech Kesvui a Teor).
Pozoruhodnou skutečností je fakt, že Bojovníci
džihádu mohli šířit „náboženství proroka“ za trpného přihlížení indonéské armády, která měla
údajně hlídat pořádek a bezpečnost křesťanských
obyvatel. Známé jsou i případy, kdy se armáda
probrala ze své letargie a zasáhla, jenže nikoli na
obranu pronásledovaných křesťanů, ale ve prospěch teroristů.
19. června 2000 se oddíly indonéské armády připojily k masakrům, organizovaným islamisty proti křesťanům ve vesnici Duma na ostrově
Halmahera. Všichni obyvatelé vesnice, kteří hledali úkryt v místním kostele (tj. 208 lidí), byli
Bojovníky džihádu podporovanými 511. a 512.
praporem indonéské armády bestiálně zavražděni.
Ti obyvatelé vesnice, kteří přežili a byli ošetřeni
v nemocnici v Manadu (ostrov Sulawesi), prosili
viceprezidentku Indonésie, aby zasáhla. Ta ale odpověděla: „To nepatří k mým povinnostem…“
Po dobu téměř 25 let zakoušeli podobný osud
katoličtí obyvatelé Východního Timoru. Do roku
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Biskup Carlos Bello,
laureát Nobelovy ceny za mír v roce 1996
1975 byla východní část ostrova Timor portugalskou kolonií. Po ukončení koloniální vlády
vyhlásil Východní Timor samostatnost. To však
neuznala Indonésie generála Suharta, která roku
1976 uskutečnila invazi a následně anektovala
celý Východní Timor. To byl počátek obrovského
utrpení Timořanů, který trval až do r. 2002.
Odhaduje se, že za indonéské vlády zemřela jedna
čtvrtina obyvatel této oblasti. Roku 1989 katolický
biskup hlavního města Východního Timoru Carlos
Bello napsal generálnímu sekretáři OSN žádost
o mezinárodní intervenci ve prospěch Timořanů
a jejich snahy o nezávislost. V jeho žádosti zazněla
otřesná slova: „Jako národ umíráme.“
V době nejtěžších let byla oporou a základem
jejich národní identity katolická církev. V prvních
letech indonéské vlády byl neoblomným mluvčím
práv Timořanů biskup Martinho da Costa Lopes,
který byl r. 1983 přinucen opustit zemi. Jeho
nástupcem se stal již zmiňovaný Carlos Bello,
známý ve světě jako symbol timořských aspirací
na samostatnost. Odboj byl veden především mírovými prostředky, mezi nimiž byla spolu s mírovými demonstracemi modlitba za sebe i za nepřátele. V r. 1996 biskup Bello obdržel Nobelovou
cenu za mír.
Byla to také církev, která se v době indonéské okupace snažila uchovat kulturní dědictví
Timořanů, především jazyk (dialekt tetun) lišící
se od vnuceného indonéského úředního jazyka bahasa. Jako protest proti jakartské politice odnárod-
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ňování obyvatel Východního Timoru biskup Bello
nařídil sloužit mše svaté právě v jazyce tetun.
Další symbolickou postavou mírového boje
Timořanů za nezávislost byla katolická řeholnice
Maria Lourdes nazývaná také „Matkou Terezou
Východního Timoru“. Institut bratří a sester
v Kristu, který řeholnice založila, poskytuje charitativní pomoc tisícům Timořanů již více než 20 let.
Tato pomoc se stala nezbytnou zvláště v posledních, krvavých letech indonéské okupace.
Když byl r. 1998 sesazen indonéský diktátor
Suharto, nastala vhodná příležitost k realizaci timorského snu o nezávislosti. V referendu organizovaném 30. srpna 1999 pod záštitou OSN se pro
nezávislost Východního Timoru vyslovilo 78%
hlasujících (frekvence dosáhla 98%).
Jako odpověď na referendum indonéská armáda
přistoupila k útočným akcím, jejichž předehra se
odehrála ještě před samotným referendem r. 1999,
kdy islámské bojůvky spolu s vojenskými oddíly zavraždily přes 200 křesťanů v městě Liquica.
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Podle odhadů biskupa Bella, v průběhu několika měsíců po referendu zemřelo rukou muslimů
kolem 10 tisíc křesťanů a kolem 200 tisíc bylo
nuceno opustit své domy. Konec tomuto krvavému násilí učinil teprve příchod mírových jednotek
OSN. V květnu 2002 se Východní Timor oficiálně
stal nezávislým státem.
Kněz Francisco Maria Fernandes, jeden z vůdců
timorského hnutí za nezávislost, který se po téměř
25letém vyhnanství opět vrátil do vlasti na otázku
zahraničních novinářů, zda po celou tu dobu exilu
věřil, že přijde doba svobody pro jeho zemi, odpověděl: „Všude na světě, když jsme bojovali za
svobodu, se mě lidé ptali – Proč to děláš? Vždyť
vaše úsilí je marné. Svět nikdy nepomůže, nepřátelé vám nikdy nedovolí osamostatnit se. Proč to
nevzdáte? – My jsme však měli jednu věc, o níž
oni nevěděli: Důvěru v Boha. To je především vítězství víry.“
G. Kucharczyk
Miłujcie się 5/2006

Nenávist vzbuzuje sváry,
ale láska překrývá všechna přestoupení.

(Přísloví 10,12)
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Stále děkuji Bohu Trojjedinému, Panně Marii,
i všem andělům a svatým za stálou ochranu v životě a cítím povinnost požádat o zveřejnění v našem bohumilém časopise. Bylo by toho mnoho,
tedy píši je zkráceně.
Byla jsem ve víře dobře vychována hlavně maminkou. Můj manžel se dal pokřtít až před svatbou.
Později můj syn, po dvou dcerách toužebně očekávaný, byl ve velkém nebezpečí už před narozením. Byl
to opravdu zázrak, že se narodil živý, neboť často se
stane i v nemocnici, že v takovém případě dítě nepřežije. A on přišel na svět v sanitce za rychlé jízdy.
Naštěstí se mnou byla porodní asistentka a stačila
přestřihnout dvakrát omotanou pupeční šňůru, tak
byl synův život zachráněn. Bylo i Božím řízením, že
sanitka přijela včas, protože tenkrát v Polné, v blízkosti našeho bydliště, neměl nikdo telefon, manžel byl v práci a já s malými dcerkami sama doma.
Porod jsem ještě nečekala, ani jsem vůbec neměla
žádné bolesti. Jedině Bůh mi dal poznat, že je třeba
rychle jednat. Naštěstí moje šestiletá dcerka znala
cestu za tatínkem do práce, tak utíkala a společně
s porodní asistentkou přijeli v nejvyšší čas. Kdyby
přišel porod o několik minut dříve, když jsem byla
sama bez pomoci, syn by nemohl přežít.
Později, když šel přes silnici do školy, porazila
ho motorka, vůbec nic se mu nestalo. Pak po letech
jeho manželka s dětmi, sama v jiném stavu, měla
bouračku. Auto muselo do šrotu, ale jim se nestalo
vůbec nic. Dnes mají pět dětí, dobře je vychovávají,
všichni mi dělají radost i rodiny dcer. Zatím mám
11 vnoučat a jednu pravnučku. Přesto, že jsem brzy
ovdověla, děti jsou dobře vychované. Bez Boží pomoci bych nebyla schopna vše tak zvládnout.
Máme všichni stále za co děkovat i prosit a je
třeba tak činit nejen za ty naše, ale i za národ, církev i celý svět. O to se stále snažím.
Díky vřelé Pane, i Tobě Máti i Vám všem, andělé
a svatí. Mám vás všechny ráda, naučte nás víc milovat Pána. Tolik toho dostáváme, nebuďme nevděční!
Marie Plešingerová z Jihlavy
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Děkuji za narození pravnučky Michalky. Narodila se předčasně a vážila 1kg. Nyní jí bude rok, je
zdravá a čiperná. Také děkuji všem, kdo se za ni
s námi modlili k Pánu Ježíši a Panně Marii. Prosíme Tě, Panno Maria, stůj při nás a pomáhej nám.
Marie z Horažďovic

Děkuji naší nebeské Mamince Panně Marii,
jejímu Synu Pánu Ježíši, sv. Josefovi a sv.
Dominiku Saviovi za narození našeho druhého
syna Marka a za zdraví obou dětí. Zároveň prosím
za odpuštění, že ne vždy projevujeme dostatečný vděk za spousty milostí a vyslyšených proseb,
a také za občasnou vlažnost v naší víře.
Prosím za svého manžela, který ve svých 30 letech
trpí zatím nevyléčitelnou nemocí, tzv. Bechtěrevovou chorobou, která se projevuje postupným tuhnutím páteře a z toho vycházejícími velkými bolestmi.
Prosím vroucně za milost uzdravení pro mého manžela a také za dar síly přijmout vůli Boží a za posilu
ducha i těla v těžkých dobách tohoto světa. „Otče
můj, u Tebe je všechno možné, odejmi ode mne tento
kalich, ale ne co já chci, nýbrž co Ty chceš!“
Zároveň žádám všechny, kdo budou číst tyto
řádky, aby připojili krátkou modlitbu za manželovo uzdravení a za naši rodinu. Všem upřímné Pán
Bůh zaplať!
Maria, Matko naše, pod Tvou ochranu se utíkáme, neopouštěj nás! Děkuji.
s úctou I. D. Ostrava

Děkuji Pánu Bohu, Panně Marii a andělu strážnému za záchranu života mé dcery Marie při střetu
jejího kola s osobním autem. Přesto, že auto bylo
po srážce velmi zničené, zranění mé dcery byla
„poměrně lehká“. Po 4 měsících léčení se zdá, že
je vše v pořádku a snad i bez následků.
Děkuji všem, kteří se za ni v této situaci modlili a prosím i dále o přímluvy, aby obdržela nejen
zdraví těla, ale i duše.
Marie, Veselí n. Lužnicí

Chci splnit svůj slib a veřejně poděkovat Pánu
Bohu a naší nebeské Matce Panně Marii a všem
svatým.
Naše dcera byla několik let závislá na jisté věci
a musela se léčit. Nyní je již tři měsíce bez medikace a zdá se, že nejhorší je za námi. Dále děkuji
za to, že moje maminka šťastně přežila těžkou ope-

28

IMMACULATA

raci, zotavila se a výsledky jsou nyní dobré. Také
děkuji za moje dvě operace a všechny milosti,
které na přímluvu Panny Marie dostáváme.
Dále prosím o pomoc v těžké rodinné situaci,
která je velice složitá, za zdraví pro celou rodinu
a za uzdravení jedné mé velice blízké osoby a její
návrat k Pánu Bohu.
Helena

Byla jsem těhotná a na jednom krevním odběru zjistili, že dítě by mohlo být postižené. Můj
ošetřující lékař mě poslal na podrobný ultrazvuk
do Brna. Toto pracoviště se nachází nedaleko
minoritského kostela. Když jsme šli s manželem
kolem Vašeho kostela proběhla nám hlavou krátká modlitba za zdraví dítěte. Když jsem byla na
vyšetření, tak v té době se konala v tomto kostele mše svatá, to jsme ale nevěděli. Zjistili jsme to
až dodatečně. Po vyšetření, které dopadlo dobře,
jsme oba šli poděkovat Bohu za vyslyšení prosby.
Za další čtyři měsíce, v červnu, se nám narodila
zdravá holčička.
Děkuji Bohu a všem svatým za přímluvu za
nás i všechny ostatní lidi v těžkých životních situacích. I nadále prosím Boha o zdraví nás všech
i o sílu dobře vychovat děti, které nám dal.
vděčná Marie

Chtěla bych splnit slib a poděkovat Panně Marii
za to, že vyslyšela mou prosbu.
Kamarádka, která onemocněla rakovinou a jejíž
stav se velmi zhoršoval, stále oddalovala přijetí svátostí. Její odchod na věčnost se rychle blížil a ona stále nic. Proto jsem požádala o pomoc
Pannu Marii a utíkala jsem se k Dítěti Ježíši, aby
kamarádka nezemřela nezaopatřena svatými svátostmi. Má prosba byla vyslyšena. Den před svou
smrtí si zavolala kněze a odešla na věčnost smířená
s Bohem. Díky Bohu a Panně Marii a také všem
lidem, kteří se s námi na tento úmysl modlili!
Karolína, Jižní Morava

Děkuji Neposkvrněné za její trpělivou a věrnou
lásku ke mně. Vůbec jsem nebyla Její ctitelkou.
Po mém obrácení (až v dospělosti) jsem Ji uznávala jako Matku Boží, ale nerozuměla jsem Jí,
neobracela se na Ni. Ale Maminka nedbala mé
lhostejnosti, s láskou vlastní maminkám mě i tak
provázela a neustále se mi trpělivě „připomínala“.
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A já, díky tomu, že jsem na Její volání odpovídala „ano“, jsem teď šťastná v Její náruči. Začalo
to tím, když mi má přítelkyně Anička řekla, že
zemřela babička z „jejich“ živého růžence a zda
bych její desátek nechtěla převzít. Díky Bohu za
mé: „Proč ne?“ V období hluboké a dlouhé duchovní krize byl tento jediný desátek paprskem
a jediné „spojení s nebem“. Modlila jsem se ho
každý den (jiné modlitby jsem nebyla schopna)
z jednoduchého důvodu: aby ta neznámá babička
nebyla v nebi smutná, kdo že zdědil její desátek.
Jistě se za mne v té době i ona přimlouvala.
Další prohloubení mého vztahu nastalo, když
má další přítelkyně Zdeňka za mnou přišla s návrhem, zda bych se neujala vedení okruhu při
předávání svatyňky Panny Marie Schönstattské.
Mé „proč ne“ bylo odměněno mnoha dary. Zase
mi Maminka pomohla proplout temnotami. Ve
dnech, kdy u nás byla svatyňka, jako by chtěl zlý
v mé nevěřící rodině demonstrovat svou sílu, bylo
u nás zle tak hrozně, že jsem se jednou modlila:
„Matičko, neunesu to, nezlob se, odejdu z okruhu,
nezvládám to zlo.“ Očima plnýma slz sem se zadívala na milosrdný obraz a najednou hluboko v srdci slyšela – jsi mé dítě, objímám tě jako Ježíše,
spolu to dokážeme. Uvěřila jsem a v okruhu zůstala. Na dny, kdy měla svatyňka být u nás, jsem
se připravovala modlitbou – vím, že může být zase
zle, ale také vím, Maminko, že jsi se mnou a spolu
to zvládneme. Útoky postupně ustávaly a dnes už
nejsou. Vím, že mám mocnou ochránkyni a moc
jsem toužila stát se Její rytířkou. Jen jsem neměla
odvahu, připadala jsem si nehodná takové cti. Ale
Matka Boží opět nedbala a připomínala se. Proč
jinak by mi všichni známí ze svých cest vozili
jen a jen „zázračné medailky“?! Až jsem si řekla:
„Děj se vůle Boží“. Maminku jsem poprosila
– neumím být rytířkou, ale věřím Ti, že mě máš
ráda a já mám ráda Tebe. Budu-li Ti naslouchat,
Ty mně vše naučíš. Spolu to dokážeme. 26.4.2005
jsem byla zasvěcena Neposkvrněné. Má vděčná
radost nemá dodnes konce.
Zvlášť bych chtěla poděkovat Matičce za záchranu života mé dcery, která se ve svých 15 letech tak opila, že umírala na otravu alkoholem.
Opíjela se právě v době, kdy jsem v kostele pro-
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sila Neposkvrněnou, aby dceru ochraňovala a pomohla mi ji přivést k Bohu. Když mi potom volali
záchranáři, že ji vezou na JIP, v prvních emocích
jsem volala a plakala: „Jak jsi ji to chránila?!“
Teprve později jsem s pokorou padla na kolena a děkovala. Matička nemohla mé dceři láhev
vzít, ale udělala to nejdůležitější: když ji opustili
tzv. „přátelé“, poslala v opuštěná místa lidi, kteří
zavolali sanitku. Díky, díky, Maminko. Věřím, že
máš v rukou i její cestu k Synovi.
Když jsem v děkování, chtěla bych poděkovat
našemu sv. otci Františkovi, že mě našel, když
jsem vězela v hříších a trpělivě vedl k Ježíši. Také
sv. Padre Piovi a br. Františku Noskovi za pomoc
a vedení noviciátu v Sekulárním františkánském
řádu. Za pomoc a přímluvy v životních tísních
sv. Tadeášovi, sv. Antoníčkovi, sv. Bonaventurovi
a sv. Cecilce. Tito všichni jsou mí přátelé a plně
důvěřuji v jejich pomoc.
Vaše vděčná rytířka Fratiška

Dlužím Pánu Bohu a Panně Marii veřejné poděkování.
Ve středu prvního lednového týdne roku 2006
jsem dostala ledvinový záchvat. Po injekci v nemocnici se mi ulevilo a během dopoledne jsem
absolvovala rentgen a ultrazvukové vyšetření, kde
mi zjistili kamínek v močových cestách velikosti
hrášku. Dostala jsem kapky a prášky, které mi ale
při opakovaném záchvatu nepomohly. Jeli jsme
znovu do nemocnice, kde si mě už nechali. Ráno
mě převezli na urologické oddělení do okresní
nemocnice a další den jsem měla projít dalšími
speciálními vyšetřeními. Byl čtvrtek před prvním
pátkem v měsíci a zároveň svátkem „Tří Králů“.
Při večerní modlitbě jsem prosila nebeského Otce
a Pannu Marii za dar uzdravení, když je pátek tak
významný den a hlavně kvůli naší 2 leté dceři,
kterou mě hlídala její starší sestra. Slíbila jsem
i veřejné svědectví v případě vyslyšení. Byla jsem
ale smířena i s tím, že pokud „to nevyjde“, tak to
znamená, že tam mám být a má to určitě nějaký
význam. Brala jsem jako rozhodující páteční rentgen s kontrastní látkou. Po rentgenu mi paní doktorka oznámila, že mě v pondělí sanitka doveze na
specializované pracoviště do Zlína, kde mi kamínek mají rozbít, aby se mi ulevilo – ale o výsledku
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rentgenu ani slovo. Říkala jsem si – kamínek je
tam a já mám být tady…
Paní doktorce se zželelo našich 6 dětí a nabídla
mi propustku do neděle, i když jsem v nemocnici
ležela jenom druhý den. S radostí jsem to přijala.
Doma manžel svolal děti na společnou modlitbu hlavně za uzdravení maminky. Během pobytu
doma jsem si na nemocnou ledvinu přikládala
ubrousek, který byl otřen o slzící sochu Panny
Marie a před Vánocemi nám ho poslala známá
řeh. sestřička.
V neděli mě manžel odvezl zpět do nemocnice a v pondělí ráno jsem cestovala sanitkou do
Baťovy nemocnice. Ještě před samotným zákrokem jsem musela jít znovu na rentgen, i když
všechny předcházející snímky jsem měla se sebou.
Po vstupu do ordinace mi pan doktor sdělil, že
nemá co rozbíjet, že kamínek asi musel vyjít ven
– není tam. Já jsem si ale myslela svoje...
Tak jsem se už v pondělí odpoledne ocitla doma
mezi svými drahými. Moc jsme děkovali Pánu
Bohu a nebeské Mamince.
Jana K.

Chtěla bych touto cestou poděkovat Pánu Ježíši,
naší nebeské Mamince Panně Marii a všem svatým, ke kterým jsme se utíkali v době těžké nemoci našeho nejmladšího syna Jana, který se nedávno
dožil 25 roků.
Začátkem r. 2003 onemocněl Hodgkinovou chorobou a po půl roce léčby se uzdravil. V polovině
roku 2005 se tato nemoc opakovala. Po devíti měsících léčby ve FN v Brně – Bohunicích a v MOÚ
na Žlutém kopci se mohl s vděčností vrátit zpět
do života.
Chtěla bych zároveň poděkovat i všem příbuzným, přátelům a známým za jejich účast na našem
utrpení, za jejich modlitby, oběti i mše sv. Také
děkuji i všem lékařům a zdravotnímu personálu za
jejich obětavou péči.
Ještě jednou děkuji Neposkvrněné za všechny
obdržené milosti a prosím o další pomoc a ochranu pro syna i celou velkou rodinu.
Vděčná čtenářka Straková, Čížkov

Chtěla bych poděkovat Neposkvrněné Panně
Marii za pomoc a ochranu v nemoci, též za zá-
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chranu dědečka, který byl v ohrožení života i za
úspěšně vykonané přijímací zkoušky.
Maria, vezmi pod svůj ochranný plášť celou naši
rodinu, naši zem i celý svět…
Eva Zavadilová, Bezměřov

Chtěla bych touto cestou splnit svůj slib, který
jsem dala před těžkou operací mého manžela.
V listopadu 2006 mu museli lékaři vzít 1/3 žaludku, kousek tlustého střeva, kousek jater a kousek sleziny. Nyní už je doma, cítí se skvěle a pomalu se zotavuje.
Děkuji vroucně Pánu Bohu, Pánu Ježíši, Panně
Marii, Svatému Duchu, sv. Josefovi a všem svatým, ke kterým jsem se v modlitbách a prosbách
obracela, aby se operace zdařila a aby se manžel
uzdravil. Já si myslím, že se stal zázrak. Ještě ho
čeká léčba chemoterapií, a proto Tě, Panno Maria,
stále prosím za další pomoc, přímluvy, ochranu
a abys byla stále s námi.
Ještě prosím za požehnání pro všechny, kteří se
modlili a sloužili mši svatou za uzdravení. Zvláště
sestřičkám Školských sester sv. Františka z Hoješína a sestřičkám Školských sester sv. Františka
v Praze 6 – Břevnov.
Vděčná rytířka Marie Dvořáková

Z redakce
Vážení čtenáři a rytíři Neposkvrněné,
děkujeme Vám za všechny Vaše pozdravy
a přání k Vánocům i do nového roku. Děkujeme
také za každé Vaše slovo povzbuzení, které je
pro nás zpětnou vazbou, že Immaculatu čtete
a je pro Vás přínosem. Prosíme Vás také o modlitbu, aby časopis byl vždy nástrojem v rukou
Neposkvrněné.
V tomto čísle Immaculaty Vám zasíláme složenku, prostřednictvím které můžete přispět na
náklady spojené s vydáváním časopisu (Platbu je
možné provést také převodem na bankovní účet
Konventu minoritů v Brně č. 50013424/ 6200,
variabilní symbol je Vaše IČP). Na složen-
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Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat Panně
Marii a sv. Ritě, které jsem prosila o uzdravení své
dcery, která má dvě malé děti a onemocněla těžkou nemocí. Za rok po chemoterapii a ozařování se objevil další nález. Denně jsem se modlila,
aby to nic vážného nebylo. Nakonec po několika
vyšetřeních se nic zhoubného nenašlo. Proto doufám a věřím, že dcera zůstane zdravá. Modlím se
a moc děkuji za zdraví dcery a její rodiny, ale také
za syna a jeho rodinu.
vděčná Libuše

j
Svou vděčnost dále vyjadřují: Jarmila
Vitásková od Litovle, čtenářka z Moravy, Helena
od Čáslavi, Marie Mušálková, Jarka Hlinková,
Ant. Santolíková,

j
O modlitbu prosí: Alena Hnilicová, Jan
Škarda, Jana Rybková, Františka Vacková, Emilie
Jančálková, Marie Lněničková.

ce není vypsána částka. To necháváme na Vaší
štědrosti. Naše náklady spojené s tiskem, balením a rozesíláním jednoho výtisku se pohybují
kolem 150,- Kč ročně. Srdečně děkujeme všem,
kteří jste nám již jakýmkoliv způsobem přispěli.
Ať Vám Bůh odplatí Vaši štědrost, bez níž by náš
časopis nemohl dále vycházet.
Pokud někdo nemůže nijak přispět a chce časopis odebírat, ať nás o tom informuje, rádi mu
budeme, dle našich možností, časopis zasílat.
Prosíme Vás, abyste na přiloženou složenku
uvedli kromě své adresy také své identifikační
číslo (IČP), což nám velmi zjednoduší a urychlí
evidenci. Své IČP najdete na adresním štítku. Při
změně adresy nezapomeňte uvést spolu s novou
adresou i svoji adresu starou.
redakce
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ZPRÁVY
Zrada Amnesty International. Světící biskup rakouského Salcburku mons. Andreas Laun prohlásil, že
všechny katolické učebnice, které chválí mezinárodní
organizaci Amnesty International, jež, jak známo, bojuje
za propuštění politických vězňů na svobodu, se budou
muset přepsat. Důvodem je skutečnost, že AI nedávno
zařadila mezi „základní lidská práva“ i tzv. „právo ženy
na svobodnou volbu“, tj. na potrat. Tím podle biskupa
Launa zradila své původní poslání být mluvčí bezbranných, kteří nemají žádný hlas. Nenarozené děti k nim
patří na prvém místě.
kath.net 10.7.06
Sterilizace je nemravností. Takový postoj zaujala
argentinská biskupská konference k plánům vlády legalizovat sterilizaci mužů a žen jako prostředek antikoncepce. Tato praxe je v příkrém rozporu s naukou Církve,
protože narušuje lidskou vzájemnost a úctu k lidskému
tělu.
Information FMG 90/2006
Odpustili vrahům. Rodiče třech mladých křesťanek,
zavražděných v Indonésii na ostrově Sulawesi, odpustili
jejich třem vrahům, fanatickým muslimům. Ti si odpykávají trest ve vězení, projevili lítost nad svými činy a požádali rodiče obětí o osobní setkání. To se uskutečnilo
loňského listopadu, při němž pachatelé poprosili rodiče
zavražděných děvčat o odpuštění. Ti jim je udělili a na
závěr setkání se s nimi objali. Policejní velitel Sutanto,
který akci zorganizoval, řekl, že toto byl „historický
okamžik“.
Gość Niedzielny 49/2006
Stop potratům. Chilský parlament opět odmítl legalizovat umělé potraty (61 hlasů proti, 21 pro), které nejsou v této zemi povoleny za žádných okolností. Návrh
na legalizaci byl podán levicovou koalicí, setkal se však
s odmítnutím vlády. K odporu proti návrhu vyzvala rovněž chilská biskupská konference.
GN 49/2006
Chtějí katolickou univerzitu. Mladí kubánští katolíci spolu s příslušníky jiných křesťanských vyznání
se obrátili na vládní úřady se žádostí o opětné otevření katolické univerzity sv. Tomáše, jež byla uzavřena
po státním převratu, který provedl r. 1959 dosavadní
komunistický diktátor Fidel Castro. Autoři žádosti se
rovněž obrátili na kubánské biskupy, aby rozšířili ve
všech farnostech petici ve prospěch znovuzřízení katolické univerzity.
GN 48/2006
Schizmatické svěcení. V čínském městě Xuzhou byl
bez souhlasu Sv. stolce vysvěcen na biskupa Wang

Renlei, člen prorežimního tzv. Vlasteneckého sdružení
čínských katolíků. Stalo se tak na výslovnou žádost komunistických úřadů přes výslovný protest Vatikánu. Aby
byli věřící zmateni, přivezli státní úředníci násilím ke
slavnosti dva biskupy, vysvěcené se souhlasem Sv. stolce. Jednomu z nich se ale podařilo těsně před obřadem
uprchnout. V Itálii zatím vyšla „Červená kniha čínských
mučedníků“, jejíž autor Gerolami Fazzini dokumentuje
pronásledování čínských katolíků komunistickým režimem na 271 stranách. Autor úzce spolupracoval s Papežským institutem zahraničních misií.
GN 50/2006
V roce 2006 zahynulo 24 katolických misionářů.
Agentura Fides přinesla statistiku násilných úmrtí katolických kněží, řeholnic a laiků, kteří působili v misiích.
Od roku 1990 zahynulo ročně několik desítek misionářů (20-70) s výjimkou roku 1994, kdy v důsledku války
v Ugandě zahynulo 248 misionářů.
RC 1/2007, Fides
K hlavním problémům dnešní Afriky. P. Andrzej
Halemba, který má v organizaci „Církev v nouzi“ na starost africké nefrankofonní země, shrnul největší problémy Afriky. Jako první zdůraznil zahraniční dluh a označil ho za novou formu otroctví. Dalším problémem je
šíření radikálního islámu a prudký nárůst čarodějnictví,
který souvisí s AIDS a s chudobou. Afrika je také postižena vnitřní migrací.
P. Halemba připomněl, že zejména v Súdánu jsou
křesťané stále ještě pronásledováni. „V jižním Súdánu
jde o holocaust křesťanů,“ řekl, a to i po podepsání mírové smlouvy z ledna 2005.
RC1/2007, ACN
Osobní stránky pražského arcibiskupa kardinála
Miloslava Vlka je možné navštívit na adrese www.
kardinal.cz. Nový informační portál bude přinášet kromě
aktuálních informací z programu českého kardinála, také
promluvy, rozhovory, články, eseje a nabídne návštěvníkům možnost otázek a odpovědí na různá témata.
V jednom z posledních příspěvků se pan kardinál vyjadřuje K diskusi o kněžích - spolupracovnících STB.
IM, TS ČBK
Sympozium UDÁLOSTI PŘED NAROZENÍM A JEJICH DŮSLEDKY - význam prenatálního vývoje na pozdější fyzické a psychické zdraví dospělého člověka, které se bude
konat v Brně 26. února 2007 od 9.00 - 17.00, organizuje brněnské srdužení CENAP. Přednášet bude světově
známý odborník v psychosomatice Terence Dowling,
M.A. PhB. B.A. Podrobné informace: www.cenap.cz,
tel.: 543 254 891, 543 331 470-2. m
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Všem dobrodincům, kteří přispěli finančním darem na krytí výrobních
nákladů, vyjadřujeme srdečné Pán Bůh zaplať.
Prosíme všechny čtenáře, kteří obdrží náš časopis, aby jej zapůjčili také svým
přátelům a známým, a takto umožnili Neposkvrněné získávat srdce lidí pro Ježíše.
Vatikánský rozhlas pro Vás denně vysílá na středních vlnách 1530 kHz, 1467 kHz
a na krátkých vlnách 4005 kHz, 5890 kHz, 7250kHz (75m, 51m, 41m)
* česky 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, Praděd 93,3 MHz*
Chceš se ještě více přiblížit k Pánu Ježíši? Dovol Jeho Mamince, aby se tě ujala. Odevzdej se s důvěrou do jejích neposkvrněných rukou a staň se jejím rytířem. Pokud se
rozhodneš, požádej o zapsání do knihy Rytířstva Neposkvrněné v Národním centru
MI, Minoritská 1, 602 00 Brno.
Členství v MI se navzájem nevylučuje s členstvím v jiných mariánských sdruženích.

Chválte Hospodina v jeho svatyni,
chválte ho na jeho vznešené obloze!
Chválte ho pro jeho mocná díla,
chválte ho pro jeho svrchovanou velebnost!
Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina!
srv. Žalm 150

Simon MARMION,
Andělský chór (detail)
National Gallery, Lodnýn

ROZUMÍŠ MU?
Přečetl jsem si na zadním skle auta
velkou reklamu jazykové školy:
Svt k tob hovoí. Rozumíš mu?
Znalost cizí řeči je branou k poznání
bohatství národa, který jí hovoří.
Napadlo mě pozměnit ten slogan:
Bh k tob hovoí. Rozumíš mu?
Naučit se rozumět Božímu slovu znamená
poznat nádherné bohatství pravdy o životě
a otevřít se Božímu plánu, který se mnou
a s druhými má.
Jiří Mikulášek, Stříbrné vteřiny
Foto: V. Dvořáčková

