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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,

dostává se Vám do rukou další číslo Immaculaty.
Tentokrát je věnováno tématu druhého přikázání
Desatera: Nevezmeš jména Božího nadarmo. Na
tento příkaz, jak ostatně na všechna přikázání, se můžeme dívat dvojím způsobem. Nejprve tak, že něco
nemáme dělat – nezneužívat Boží jméno. A pak tak,
že něco dělat máme – posvěcovat Boží jméno.
U proroka Ezechiela čteme, jak Hospodin vyčítá svému lidu, že znesvětili jeho veliké jméno mezi národy, k nimž přišli (srov. Ez 36,22-23). Boží lid totiž nese
Hospodinovo jméno, a jestliže se chová špatně, uráží
tím Hospodina a znesvěcuje jeho jméno. Naproti
tomu Hospodin říká, že posvětí své jméno, a to tak,
že ukáže svou svatost na svém lidu před očima všech
národů. To znamená, že očistí svůj lid od hříchů a ten
se vrátí k Hospodinu a bude konat jeho vůli.

Přesvatá Panno!
Zachovej mi srdce čisté, aby tě umělo milovat.
Dej mi srdce silné, aby umělo snést každou
těžkost a smutek. Srdce šlechetné, aby se
umělo darovat a mít soucit. Srdce velkodušné,
aby umělo děkovat a odpouštět. Srdce laskavé,
aby umělo milovat, i když ho nemilují. Srdce
smělé, aby ho nedokázaly zranit lhostejnost
a výsměch druhých. Srdce horlivé, zapálené
touhou šířit Krista. Srdce raněné láskou
ke Kristu a plné jeho ohně.

Božím lidem jsme i my všichni. Byli jsme stvoření
k obrazu Božímu a křtem jsme se rozhodli sjednotit
s Kristem a zcela patřit Hospodinu. Žijeme-li ve shodě
s evangeliem, plníme prosbu z Otčenáše: „Posvěť se
jméno tvé.“ Naše svědectví pak dopadá na lidi kolem:
„Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré
skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích“ (Mt 5,16).
Kéž by v našem životě vždy tomu tak bylo. Hospodin
by byl oslaven a my i lidé kolem by byli šťastní.
Avšak víme, jak často tomu tak není. Ale i tehdy jsme
zváni, abychom se obraceli na jediné Jméno, které
nám bylo dáno ke spáse – Ježíš, abychom v něm nalezli záchranu i z těch nejhorších pádů. Ať četba této
Immaculaty je pro Vás poučením i povzbuzením
k životu k oslavě Božího jména.
Za redakci
br. Bohdan Heczko OFMConv
provinční asistent pro M. I.

Prosba o čisté srdce
www.vojtechkodet.cz

RYTÍŘSTVO NEPOSKVRNĚNÉ (M. I.)

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

PODMÍNKY ČLENSTVÍ V M. I.

1. Zcela se odevzdat Panně Marii Neposkvrněné jako nástroj do Jejích rukou. 2. Nosit Zázračnou medailku.
3. Zapsat se do knihy Rytířstva Neposkvrněné v sídle kanonicky ustanoveném. Zápis se dělá prostřednictvím přihlášky
vlastnoručně podepsané. Tu zasílejte na: Národní centrum M. I., Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: info.mi@minorite.cz.
Kdo se cítíte osloveni a chtěli byste vstoupit do M. I., požádejte o přihlášku prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktů.
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KATECHEZE PRO M. I.

DĚLAT ČEST JEŽÍŠOVU JMÉNU
Nazývat se křesťanem, ale nežít podle víry je jeden ze způsobů, jak
bereme Boží jméno nadarmo.
text: P. Miroslav Jáně
Milí rytíři Neposkvrněné! Druhé přikázání Desatera v českém
překladu v podání Jeruzalémské
bible zní: „Nevyslovíš nadarmo
jméno Jahva, svého Boha, neboť
Jahve neponechá bez trestu toho,
kdo nadarmo vysloví Jeho jméno“
(Ex 20,7). Jak je známo, nejedná
se „pouze“ o neuctivé zacházení
se jménem Božím a jmény svatých,
jak to často slyšíme kolem sebe, žel
někdy i z úst křesťanů, ale i o jakékoli zaštiťování se Bohem tam, kde
bychom se spíše měli za své jednání stydět, nebo se dokonce obávat zásahu Boží spravedlnosti (ne
nadarmo sv. Pavel ve svých listech
hovoří i o hněvu Božím).
Když se ve starokřesťanských
dobách přemítalo o možnosti či
přímo oprávněnosti zobrazování
Boha a věcí božských, bylo poukazováno na to, že od chvíle Vtělení,
kdy se Bůh stal člověkem, jedním
z nás – a tedy viditelným, je možno
Jej v této lidské podobě i zobrazit.
Myslím, že podobně se to má také
s Jeho Jménem. Vždyť někdejší veliký ostych starozákonního Božího
lidu před vyslovením nejsvětějšího
Jména je nyní nahrazen blízkostí, ba až přímo jakousi důvěrností
toho Jména, před nímž „musí pokleknout každé koleno na nebi,
na zemi i v podsvětí a každý jazyk
k slávě Boha Otce vyznat, že Ježíš
Kristus je Pán“ (Flp 2,10n).
Velký ctitel a propagátor úcty k Nejsvětějšímu Jménu Ježíš sv. Bernardin Sienský v jednom ze svých
kázání uvádí: „Ježíšovo jméno je
vskutku důležitým základem víry,
vždyť vytváří Boží syny a dcery.
Víra katolického náboženství totiž
spočívá ve známosti Ježíše Krista
a v Jeho světle, jež je světlem duše,

branou života, základem věčné spásy. Když tuto víru někdo nemá nebo
ji opustí, jako by kráčel temnotou
noci beze světla, jako by se s očima
zavřenýma dával o překot na cestu
nebezpečenstvími, a byť se skvěl
sebevětší pronikavostí rozumu,
jestliže se snaží porozumět nebeským tajemstvím cestou vlastního
úsudku, jde za vůdcem slepým.“1
Milí přátelé, počátkem našeho
života s Bohem je sv. křest. Skrze
něj jsme se stali Božími dětmi, byli
jsme přivtěleni, doslova ponořeni
v Ježíše Krista, stali jsme se nositeli
nejen Jeho důstojnosti, ale i Jeho
Jména. Křesťan, to je „kristovec“,
vyznavač Ježíšův, který Jej reprezentuje a zpřítomňuje světu. Skrze naše spojení s Kristem ve křtu
a dar víry od Něj obdržený se nám
dostává světla pro náš život. První
křesťané proto spojovali přijetí sv.
křtu s milostí osvícení. Po staletí byl
součástí křestního obřadu vstupní rozhovor: „Co žádáš od Církve
Boží?“ – „Víru!“ – „Co ti dá víra?“ –
„Život věčný!“ Bez víry nelze správně vidět, bez víry nelze správně žít,
bez víry „nelze se líbit Bohu“. Sám
Spasitel říká: „Ten, kdo uvěří a dá se
pokřtít, bude spasen; ten, kdo neuvěří, bude odsouzen!“ (Mk 16,16)
Žít ze své křesťanské víry a podle
víry („kdo Mě miluje, bude zachovávat Mé slovo!“), čili podle pravdy a v pravdě, znamená dělat čest
Ježíšovu Jménu. Být křesťanem,
tedy kristovcem, a podle víry nežít,
je – můžeme to tak klidně říci – jedním ze způsobů, jak zneužívat Boží
jméno, brát jej nadarmo!
Náš velký spisovatel, básník a především kněz Kristův P. Jakub Deml
napsal: „Kdokoliv se mine Ježíše
Krista, mine se cíle a ztrácí smysl

života. Takoví lidé jsou jaloví, a proto smutní. Aby zastřeli své rozpaky,
berou Jméno Boží nadarmo, vlekou je za sebou jako odsouzenec
na řetěze železnou kouli, a poněvadž jim zpomaluje krok, a oni víc
a více slábnou, také pomyšlením,
že se na věky nezbaví těchto okovů, poněvadž se nechtějí podrobit
Nejvyššímu Dobru: oni se vztekají,
klejí, nadávají a jako ďáblu, otci lži,
tak i jim se zdá, že si aspoň uleví,
když Jméno Nejsvětější budou vyplivovat do bláta, před opilou či
vilnou společností, nebo nejraději
alespoň Kristova sluhy, není-li vidět
Pána...“2 Kéž tato rázná, ale do značné míry pravdivá slova jsou pro nás
pobídkou, probuzením nebo i zpytováním svědomí, ale také povzbuzením pro apoštolát mezi ostatními, aby Jméno Ježíšovo nebylo již
více uráženo, ale chváleno, ctěno
a povždy velebeno.
Každý z nás alespoň jedenkráte
za den opakuje v modlitbě nejvznešenější, která má božský původ, neboť jejím autorem je sám
Pán Ježíš, slova „posvěť se jméno
Tvé“. Jak tedy můžeme posvěcovat
Boží Jméno? Čím uděláme našemu
Otci radost? Budeme-li s láskou plnit své každodenní stavovské povinnosti (zdánlivě drobné, a přece
tak významné), hrdě se hlásit ke své
víře, konat skutky milosrdenství
a nezapomínat ani na příležitosti k sebezáporu, pokání. Pokaždé
s láskou vyslovené jméno Ježíšovo
rozradostňuje nebe a svlažuje rosou milosti naši zem...
1 Sienský, Bernardin. O věčném evangeliu. In: Dodatky
k Denní modlitbě církve. Kostelní Vydří: KNA, 2004, s. 5
(čtení na 3. ledna – Nejsvětějšího Jména Ježíš).
2 Deml, Jakub. Jméno Ježíš. Olomouc: Dominikánská ed.
Krystal, 1942, s. 15n.
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.
1

KOLBEOVSKÉ DNY (20.–22. 4. 2018, obr. 1)

Polské Harmęże byly místem 17. ročníku Kolbeovských dnů, kam se
sjíždějí rytíři a rytířky z celého Polska. K nim se přidala i naše trojčlenná skupinka z České republiky. Měli jsme možnost strávit víkend v duchu tématu: Naplněni Duchem Svatým. Otec Piotr Cuber
OFMConv a sestry Niepokalanky, kteří pořádají tyto dny, věnují vždy
velkou pečlivost výběru přednášejících. Proto jsou Kolbeovské dny
vždy výbornou příležitostí, jak rozvíjet spiritualitu sv. Maxmiliána.
Vy, kteří rozumíte polsky a chtěli byste se těchto dnů do budoucna
účastnit, dejte nám vědět. Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Foto: Jerzy Mickiewicz
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SETKÁNÍ V PRAZE (2. 5. 2018, obr. 2, 3)

První středa v máji byla vyhrazena setkání s rytíři z Prahy a okolí. V naplněné kapli svaté Anny baziliky sv. Jakuba jsme s Vámi prožili mši
svatou, po které následovala přednáška o smírných pobožnostech
prvních sobot. Společně strávené chvíle byly příležitostí, jak více poznat Ježíšovo a Mariino srdce. Vzájemně jsme se podpořili v myšlence
aktivně se zapojit do pobožností prvních sobot a usilovat o naplnění jejich významu, kterým je přinášet smír za urážky, jichž se dostává
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Děkujeme otci provinciálovi
Stanislavu Gryńovi OFMConv za přípravu tohoto setkání. Kdo byste
se chtěli scházet s ostatními rytíři v Praze, máte možnost vždy první
středu v měsíci v kapli sv. Anny, v ambitech kláštera.

3

POUŤ MÉDIÍ NA VELEHRADĚ (12. 5. 2018, obr. 4, 5)

NOC KOSTELŮ (25. 5. 2018, obr. 6)

Poslední pátek v měsíci květnu již tradičně patří evangelizační akci
Noc kostelů. Také my jsme se přidali, protože být rytířem znamená
žít evangelizací a hledat způsoby jejího uskutečnění. Proto jsme kromě již tradičního stánku, který jsme měli v kostele u minoritů, vyšli
i do ulic, nabízeli časopis s letáčky a mluvili s lidmi o víře. Uvědomili
jsme si, že je stále tolik lidí, kteří nevědí o Bohu a čekají na oslovení.
Možná jste to právě vy, na jehož evangelizaci někdo ve vašem okolí
čeká. Víme, že to není nic jednoduchého, avšak Matka Boží počítá
s každým rytířem, aby jí pomohl získat duše, zvláště ty, které jsou
vzdálené od Boha. Mějme proto odvahu evangelizovat svým příkladem, slovem či nějakou konkrétní aktivitou.

4
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6

Foto: Národní centrum M. I.

Již poněkolikáté jsme se účastnili poutě médií. Ta se koná vždy
v předvečer Světového dne modliteb za sdělovací prostředky. Letos
byla tato pouť spojená se změnou místa konání. Oproti dřívějšku
jsme se nesešli na Svatém Hostýně, ale připutovali jsme na Velehrad. Jsme rádi, že časopis Immaculata spolu s dalšími médii, jako je
Proglas, Noe, Katolický týdeník, Signály, In, Tarzicius, Duha, Tiskové
středisko ČBK, Nezbeda, Světlo, Milujte se! a RC Monitor, patří mezi
média, která se snaží hlásat radostnou zvěst. K tomu nás povzbudil
i olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík, který předsedal poutní
mši svaté. Děkujeme všem, kteří jste přijeli podpořit naše křesťanská
média. Velký dík patří otci Martinu Holíkovi, řediteli Rádia Proglas
a jeho týmu, kteří pravidelně organizují tuto pouť.
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Foto: pixabay.com | CC0

TÉMA: CTÍT BOŽÍ JMÉNO

JMÉNO NAD KAŽDÉ JINÉ JMÉNO
O tom, jak správně vzývat Boží jméno
text: Katka Lachmanová
Asi tušíme, že s Božím jménem to není jen tak. Židé dokonce Boží jméno, tzv. tetragram, nikdy nevyslovovali, mluvili o Bohu jen v opisech: Hospodin (Pán), Král všehomíra, Tvůrce, Nejvyšší, Svatý, Milosrdný,
Požehnaný, Odvěký, věčný Otec... My víme, že nemáme brát Boží jméno nadarmo. Ale máme ho též vzývat.
Jak se v tom vůbec vyznat?

„JSEM TU PRO VÁS“

V biblickém chápání totiž znát něčí
jméno znamená mít nad ním jistou
moc. Pojmenovat Boha by znamenalo, že si lidé chtějí z Pána udělat modlu, že ho chtějí ovládnout
ve svůj prospěch, tak jako to dělaly
se svými božstvy okolní pronárody.
Bůh sám se ale rozhodl přiblížit člověku, když se tak záhadně představil
i nepředstavil v hořícím keři. Na otázku: „Jaké je Tvé jméno“ Pán Mojžíšovi odpovídá: „Jsem, který jsem“ (Ex
3,14). Cítíme v tom něco tajemného
a neuchopitelného, mimo lidské kategorie. Biblisté nám ale zdůrazňují,
že zde nemáme hledat filozofický
výrok o věčném bytí, jež nás přesahuje. To je sice též pravda, ale v kontextu celého Božího zjevení můžeme

už tady číst: „Jsem, který jsem tu pro
vás.“ Vlastně všechny přívlastky Boží
vypovídají vždy něco o jeho vztahu
k Izraeli, k Božímu lidu. Hospodin
se představuje Mojžíšovi jako „Bůh
Abrahámův, Izákův a Jákobův“, tedy
jako jejich Bůh. On je Vysvoboditel,
který nezapomněl na svůj lid a není
mu lhostejné jeho trápení, jak prozrazuje Mojžíšovi vzápětí: „Dobře
jsem viděl ujařmení svého lidu, který
je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění
pro bezohlednost jeho poháněčů.
Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem,
abych je vysvobodil...“ (Ex 3,7n).

MILOSRDNÝ PÁN

„Znám jeho bolesti...“ Už tady
ve Starém zákoně zaznívá mocné
evangelium o Milosrdném, který
přijde, aby zachránil svůj lid. Ano,

nikdo nad ním nemá moc, nikdo
jej nemůže pojmout ani ovládnout.
Ale „zjevuje se v něm úžasná, pozorná a činorodá Přítomnost, osvobozující moc a zaslíbení: „Já jsem.“1
Vždyť až přijde skutečný Mesiáš,
jehož je Mojžíš pouhým předobrazem, ne náhodou dostane jméno
Ježíš (Jehošua – Bůh je spása). A Pán
Ježíš je pravý člověk, ale i pravý Bůh,
proto mohl vyslovit něco tak neslýchaného: „Kdo vidí mne, vidí Otce“
(Jan 14,9). V něm se nám Bůh stal
natolik blízkým, že už to víc ani nešlo: „... stal se jedním z lidí... ponížil
se, v poslušnosti podstoupil i smrt,
a to smrt na kříži“ (Fil 2,7-8).
V Listu Filipanům apoštol Pavel pokračuje a říká něco silného právě
o Ježíšově jménu: „Proto ho Bůh
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vyvýšil nade vše a dal mu jméno
nad každé jméno, aby se při Ježíšově jménu sklonilo každé koleno
na nebi, na zemi i v podsvětí a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal: Ježíš Kristus je Pán“ (Fil 2,9-11).

V JEHO JMÉNU

Už ve Starém zákoně je vzýváno
jméno Hospodinovo, stává se jakýmsi klíčem k mnoha velkým skutečnostem. Lid Boží se nazývá jeho
jménem, má kráčet v jeho jménu,
má chválit jeho jméno, má jej posvěcovat a vzývat.
Bylo by zajímavé prolistovat Nový
zákon a podtrhávat si, kolikrát tam
vidíme sousloví „v jeho jménu“.
V jeho jménu jsou lidem odpouštěny hříchy, jsou uzdravováni a osvobozováni od zlých duchů. Pro jeho
jméno stojí za to trpět protivenství,
dokonce je nám slíbeno, že pro toto
jméno budeme tupeni a pronásledováni – ovšem máme si to brát
spíše za čest! Ježíš sám se modlí
před svou smrtí k Otci: „Otče svatý,
zachovej je ve svém jménu, které jsi
mi dal“ (Jan 17,11). V jeho jménu má
být hlásáno evangelium všem národům, jeho jméno má být posvěcováno – neboť všechno, úplně všechno
máme činit ve jménu Ježíš: „Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte
ve jménu Pána Ježíše, a skrze něho
děkujte Bohu Otci“ (Kol 3,17).

ŽÍT A KONAT „V JEHO
JMÉNU“

Co to ale znamená prakticky, dělat
všechno „v jeho jménu“? Dalo by se
říct též„v jeho přítomnosti“, před jeho
tváří, v poslušné závislosti na něm.
Dělat to, co by On dělal na mém
místě, tady a teď. Opakem je žít jako
bezbožník, žít bez Boha, neboli „jako
by Bůh nebyl“... A to se může stát kupodivu i nám křesťanům, buď úplně,
anebo tak, že mu patří jen některé
výseky našeho srdce, našeho života;
celé jiné oblasti a vztahy Pánu nepatří, nejsou pod jeho vládou.
Žít a konat „v jeho jménu“ znamená tedy především „žít pod vládou

Kristovou“, žít v poslušnosti Pánu,
kdy celý můj život a mé srdce patří
jemu, a nepatří už jen mně.
„Když Bůh nalezne duši rozhodnutou jej poslouchat, vezme její život
do svých rukou, jako se ve člunu
bere do rukou veslo nebo u kočáru opratě. Stává se opravdu, nejen
teoreticky Pánem – tím, kdo řídí
a vládne; lze říci, že určuje gesta
a slova onoho člověka v každém
okamžiku, rovněž způsob, jímž využívá svůj čas, a vůbec všechno.“2
Pán slíbil, že v jeho jménu budou
dělat jeho učedníci divy a zázraky,
budou šlapat po moci nepřítele.
Ale právě tak, jak tomu bylo u Té,
která potřela hlavu satanovi, jméno Ježíš pro ně není magické slovo,
ale souvisí s oddaností a poslušností Pánu. Moc učedníků tedy nespočívá ve správně vyslovené formulce, ale vyplývá z živého vztahu
s Tím, který jediný „je mocný a jeho
jméno je svaté“ (Lk1,49).
Vzpomeňme na varovný příběh ze
Skutků apoštolů, kdy se někteří zaříkávači pokoušeli vymítat zlé duchy v Ježíšově jménu, aniž mu odevzdali své životy, aniž by žili pod
jeho vládou. Jméno Ježíš chápali
jako nějaké zaklínadlo, takže říkali:
„Zaklínáme vás Ježíšem, kterého
káže Pavel.“ Zlý duch se na ně obořil: „Ježíše znám a o Pavlovi vím. Ale
kdo jste vy?“ A posedlý člověk se
na ně vrhl a tak je zřídil, že utekli
plni ran (srov. Sk 19,13n).

VZÝVÁNÍ JEHO JMÉNA3

Ale nám, kdo jsme uvěřili Ježíši
Kristu a žijeme z této víry, nám bylo
jeho Jméno dáno jako nevýslovný
poklad, neboť v něm je přítomna
jeho moc a sláva. Možná tento poklad pro sebe teprve objevujeme.
A nemusíme začínat kříšením mrtvých; stačí začít kříšením své „málo
živé“ duše, málo živoucího vztahu
s Ježíšem Kristem. Nejdůležitější
je, aby vzýváním tohoto jména Ježíš Kristus jakoby ožil před naším
duchovním zrakem, aby vírou ožil

v našich srdcích: „Vzývat pozorně
a vědomě Boží jméno znamená
stavět se do jeho přítomnosti, otevřít se jeho působení a nabídnout
sebe sama jako nástroj a živou
oběť do jeho rukou.“4
Pomůckou nám může být známá
Ježíšova modlitba, tolik milovaná
východními křesťany: „Pane Ježíši
Kriste, synu Boha živého, smiluj se
nade mnou hříšným“ (zvolání slepce z evangelií). Většinou ji nemůžeme opakovat vsedě na stoličce tisíckrát za den, jako pouštní otcové
a mniši, ale můžeme se k ní vracet,
kdykoli je naše mysl volná (při chůzi do práce, na zastávce autobusu
nebo v nějaké frontě, při mechanické práci, ale samozřejmě i při
adoraci či své osobní modlitební
chvíli). Lze ji opakovat i ve zkrácené podobě – „Pane, smiluj se“. Nejde o mechanické odříkávání, ale
abychom vzýváním oživili vědomí
Pánovy přítomnosti. Abychom si
připomněli, že On je Pán, ale i pramen všeho milosrdenství, a tím
i pramen veškeré spásy.
Jsou i jiné způsoby vzývání Jména,
např. krátké zvolání ze mše svaté: „Ty jediný jsi svatý, ty jediný jsi
Pán, ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši
Kriste, se Svatým Duchem, ve slávě
Boha Otce!“ Touto modlitbou jako
by se všechno dostalo do správné
perspektivy, člověku se do srdce
vrátí Boží pokoj a důvěra, že Pán
má vše pod kontrolou – jako tehdy na moři, když k úžasu učedníků
jediným slovem utišil rozbouřený
živel.
Vzývejme tedy jeho jméno, které má moc nás posílit a „zachovat
v Bohu“ (srov. Jan 17,11).

1

2

3

4

Léon-Dufour, Xavier. Slovník biblické teologie. Praha:
Academia, 2003, s. 44.
Srov. Cantalamessa, Raniero. Život pod vládou
Kristovou. Praha: KNA, 2014, s. 214.
Existuje více pojednání o této krásné modlitbě, např.
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Tamtéž, s. 22.
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TÉMA: CTÍT BOŽÍ JMÉNO

NEVEZMEŠ JMÉNO BOŽÍ
NADARMO
Krátké zastavení nad druhým přikázáním
text: Libor Rösner
Sv. Ludvík byl háklivý na porušování druhého přikázání. Jednou dal jistému Pařížanovi přistiženému při ošklivém rouhání vypálit na rty znamení žhavým železem, aby při jiné příležitosti prohlásil, že by si sám nechal
vypálit podobné znamení, jen kdyby se mu podařilo z Francie vymýtit veškeré rouhání…

JMÉNO BOŽÍ COBY
CITOSLOVCE

Denně se stáváme svědky opovážlivého přestupování druhého přikázání. Naše okolí se v tom přímo
předhání, v kurzu je najmě u těch
starších řada blíže nespecifikovaných německých termínů, vlastenecky založení jedinci volí mateřštinu a s ní jejich české ekvivalenty.
Velmi často se dostane na Svatou
Rodinu, přičemž někteří poctivě
vyjmenovávají všechny její členy,
jiní politicky nekorektně opomíjejí
sv. Josefa.
Tytam jsou doby, kdy Izraelité
chovali k Božímu jménu takovou
úctu, že je ani nevyslovovali. Mohl
tak učinit výhradně velekněz, a to
ještě jen 1x v roce. Jinak používali
opisné tvary jako Adonai či Elohim.
Když přišli biřici pro Spasitele
do Getseman, padli při zaslechnutí „Ani hu“ – „Já jsem to“ pokaždé
na kolena. Zaslechli v této Ježíšově odpovědi ozvěnu hlasu, jenž
promlouval k Mojžíšovi z hořícího
keře, zaslechli v ní jméno, jímž se
Mojžíšovi představil Nevyslovitelný. Jméno živého Boha, jenž před
nimi stál v lidské podobě.
„Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi
i na zemi“ (Flp 2,10). Dnes při něm
nejenže málokdo kleká, ale kdekdo je bere nadarmo. Povýtce i ti,
co se modlí „posvěť se jméno Tvé“.
Lidem Boží jméno zevšednělo, tak
jako jim zevšedněl sám Bůh, věří-li
v Něj vůbec. Slouží jim coby slovní

vycpávka, jeho prostřednictvím
si tuze rádi povzdechnou nebo je
vyhrknou při překvapení či leknutí, aby pořád neříkali ty vole. „Hůře
již nemůže klesnouti žádná řeč, ale
hůře se také již nemůže žádný člověk ochuditi,“ píše dominikán Braito v narážce na snížení jména Ježíš
na úroveň citoslovce či fráze.1
„Vyslovují je tak, jak se po dobrém obědě užívá zubního párátka,
a berou mne do úst, jako se bere
do rukou novinový papír: máslo
a maso by do něho nezabalili pro
nehygieničnost černě tiskařské,
ale Jméno mé dávají a balí do každé hlouposti, do nejapných žertů,
do omezeného smíchu, nemajíce
docela nic společného se mnou
a s mými pašijemi,“ čteme u J. Demla.2
Řeč je o jménu, jež zaznělo prvně
z úst Archandělových, o jménu,
v jehož moci apoštolové křísili
mrtvé a kněží odpouštějí hříchy,
pro něž umíraly a dodnes umírají
statisíce, o jménu, v němž jediném můžeme dojít spásy (Sk 4,12).
Už v La Salettě pláče Panna Maria
nad zlozvykem braní jména jejího
Syna nadarmo. Teda zlozvyk. On je
to hřích. Hřích proti druhému přikázání.

DRUHÉ PŘIKÁZÁNÍ

„A k čemu a nač je druhé Boží přikázání?“ ptá se Deml. „Aby se jím
vylepovala zpověď, jak vlaštovky
anebo některé rybniční sýkorky
blátem vylepují hnízdo? A co my
do toho svého hnízda chceme

snášet? Bezpochyby svou trestuhodnou nevědomost o Bohu,
svou ne beztaktnost, která náleží
do etikety světské, nýbrž, co je ze
všeho nejhorší a nejpodlejší, svou
naprostou lhostejnost k Bohu!“3
Lhostejnost k Bohu, braní Ho
na lehkou váhu, urážení Ho, v tom
tkví podstata hříchu proti druhému přikázání: vyslovování Božího
jména naprázdno, zbaveného jeho
podstaty, bez vztahu k Osobě, která je nosí. Jméno patří neodmyslitelně k jeho nositeli, zneuctívání
Božího jména se tak rovná zneuctívání samotného Boha.
Nikdo nemá rád, když se o jeho
jméno druzí otírají. „Neber si mě
do huby!“ zazní občas ve vzrušených hádkách z úst těch, co si vzápětí do huby berou jméno živého
Boha. Nemají problém je vzpomenout v každé druhé větě, je pro ně
slovem jako každé jiné.
Boží jméno je však nad každé jiné
jméno a Slovo je nade všechna
slova. Hřešíme proti druhému přikázání, snižujeme-li Boží jméno
na obyčejný slovní obrat, bereme-li si Boha za svědka svých křivých
přísah. Dovolává-li se někdo Boha
na stvrzení křivé přísahy, „buď věří,
že Bůh nezná pravdu, a tak mu
přisuzuje neznalost, nebo věří, že
miluje lež,“ dí sv. Tomáš Akvinský4.
„Nemá se přísahat o něčem klamném, neužitečném nebo nespravedlivém,“ vypočítává Andělský
učitel zapovězené případy volání si
Boha za svědka.5
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Pozor, jméno Boží vyřknuté nadarmo se neztrácí někde v éteru! Ježíš
varuje, že v soudný den budeme
skládat účty z každého svého planého slova (Mt 12,36). Co teprve,
vyslovujeme-li planě Slovo? „Brát
Jméno Boží nadarmo není maličkost, tak jako dotýkati
se elektrických drátů
nejvyššího napětí není
žádná maličkost,“ píše
Deml6 a přizvukuje mu
J. Durych: „Co bude
s těmi, kteří s Jeho
jménem zacházejí jako
se smetím? Zatím se
smějí a chechtají, ženy
hopkují a děti šaškují. Nevidí Hospodáře,
nevidí Ženicha, který
přichází náhle, na kterého se čeká dlouho,
ale nikoliv marně.“7

za „med na rtech, v uších libozvuk,
v srdci ples“. „Nelíbí se mi,“ pokračuje světec, „píše-li někdo, a není
v tom Ježíš, jestli disputuješ, mluvíš, a nezní z toho Ježíš. Je smutný
někdo z vás? Ať vstoupí mu do srdce Ježíš a ze srdce ať přejde na rty;

MOUDROST
V JEDNOM
SLOVĚ

SLUŽEBNÍCI
PÁNĚ, VELEBTE
PÁNA

Smí tedy katolík vůbec
jméno Boží vyřknout?
Nemá raději po vzoru
starozákonních židů
nechat jeho vyslovování z obavy, že by je vzal
nadarmo, na kněžích?
Ne! Bůh sestoupil
na zem, přijal lidskou podobu
i jméno. Nazval nás přáteli a volá
nás k sobě s příslibem občerstvení. A my k tomuto božskému Příteli můžeme v modlitbě přicházet
a oslovovat Jej jménem bez obav,
že bychom se dopouštěli hříchu.
Můžeme a máme Jeho jméno vzývat, velebit, oslavovat.
Platí Kristovo „čím srdce přetéká, to
ústa mluví“ (Mt 12,34). Kdo opravdu miluje a ctí Ježíše, bude s Jeho
jménem vstávat i usínat, bude
se mu jako sv. Bernardovi z Clairvaux jevit „suchý každý duchovní
pokrm, není-li polit tímto olejem,
nechutný, není-li jím kořeněn“. Nebude tímto kořením mrhat, nebude je mít za Boha pustou frázi, ale

ba musí zaznít Boží jméno, tato záruka pokoje, lásky a pravdy. I články v Immaculatě či díla slovesných
umělců slouží k oslavě Boží. „Roso
a jíní, velebte Pána, ledy a sněhy, velebte Pána, služebníci Páně, velebte
Pána…“ (Dan 3).

a hle, s tím jménem vzejde světlo,
prchne veškerá temnota a vrátí se
jasno.“ V ozvuku těchto vět rezonuje touha Huga od sv. Viktora umírat s Ježíšovým jménem na rtech.
Ostatně, i jedna píseň z kancionálu
končí podobně: „Poslední ať jsou
slova má: Ježíš, Josef, Maria.“ Kdo
by na prahu života a smrti pronášel
bezduchá citoslovce?
„Vše k větší cti a slávě Boží“ bylo
heslo sv. Ignáce z Loyoly. Proto
nejde o hřích ani tehdy, když rozprávíme o Bohu s lidmi, příp. když
o Něm svědčíme před nevěřícími
s cílem šířit Jeho slávu. Vždyť hlásání Kristovy radostné zvěsti není
kvízem, v němž má hledající za úkol
doplnit chybějící slovo, tady může,

Blahoslavený Jindřich
Suso chtěl shrnout
všechnu
moudrost
a lásku světa do jedné
knihy. Časem pocítil
potřebu obsáhnout
je v jedné kapitole
a ještě později v jedné
jediné větě. I to se mu
ale zdálo příliš. Nakonec shrnul moudrost
a lásku světa do jednoho slova – Ježíš.
V tomto jediném slově, v tomto jménu,
Božím jménu, je smysl
našeho života. Nevyprazdňujme je braním
nadarmo, nedělejme
z něj bezobsažné citoslovce. Učiňme je
raději středobodem
svých myšlenek, svých
slov, svého života a vyslovujme je alespoň
zčásti s takovou něhou, jako to činila Panna Maria. Ta, která byla bez
hříchu, přestože měla toto jméno
denně na rtech, anebo právě proto, že je měla denně na rtech.
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Braito, Silvester Maria. Nevezmeš jména Božího
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Kdy naše interpretace Boží vůle hraničí se zneužíváním Božího jména?
text: S. M. Veronika Katarína Barátová
Mnoho křesťanů se bez hlubšího zamyšlení vyjadřuje ve smyslu: „Pán Bůh to chtěl…“, „Pán to tak dopustil, zařídil…“ nebo jednoduše: „Byla (je) to Boží vůle…“ Týká se to běžných věcí života, ale také tragických
úmrtí, nemocí, nebo dokonce přírodních katastrof. Jiní vidí Boží vůli ve všem, co se jim v životě stane, další
ve jménu Boží vůle dokonce vyžadují po jiných, co mají dělat. Někdy však takovéto vnímání Boží vůle je,
nebo hraničí se zneužíváním Božího jména. Většinou to neděláme úmyslně, ale z nevědomosti, nebo jde
o zděděnou interpretaci Boží vůle v křesťanském prostředí. Podívejme se, jak to s Boží vůli je alespoň v nejdůležitějších věcech.

BOŽÍ VŮLE A UTRPENÍ
ČLOVĚKA

Říká se: „Bůh nás trestá utrpením, nemocemi, katastrofami…
Zkouší nás skrze ně, vychovává.“
Ale je to skutečně tak? Není tím
trestem spíše – v případě morálního zla i některých nemocí –
důsledek našeho zlého jednání,
které se pak obrátí proti nám, ale,
bohužel, i proti nevinným kolem
mne? A jaký obraz Boha se skrývá
za představou, že Bůh trestá člověka nemocemi nebo katastrofami?
Je ta představa ve shodě s tváří
Ježíše Krista, ve které máme vidět
Otce (srov. Jan 14,9)? Může Bůh,

dokonalá láska, někoho trestat
nějakým jiným zlem? Starozákonní člověk to tak vnímal, podobně
jako jiné okolní národy, ale Ježíš
nás vede dál, k plnému chápaní
Boha, který je absolutní Láska. Ze
své božské podstaty nemůže chtít
nic, co by člověka ničilo, co by mu
ubližovalo.

přirozenost. Máme sklon ke zlu,
hříchu, naše tělo není dokonalý
stroj, naše psychika je poznačená
mnohými negativními faktory. Morální zlo, hřích, ubližuje nejen vinným, ale i nevinným a nemocemi
trpí svatí i zločinci. Nic z toho není
Boží vůlí, ale je to tady a doprovází
to náš časný život.

PROČ TEDY UTRPENÍ
TADY JE?

Bůh nás tedy prvoplánově utrpením nezkouší ani nevychovává.
Utrpení nás samo o sobě „zkouší“, odhaluje nás takové, jací jsme.
Někomu utrpení pomůže stát se
lepším člověkem, jinému zase přivodí zoufalství. Také jde o falešnou

Celé dějiny si tuto otázku člověk
klade a odpověď, pokud nějaká je,
nevysvětlí vše. Jediné, co víme, je,
že člověk je poznačen důsledkem
prvotního hříchu, je narušená jeho
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představu, že kdybychom se víc
přiblížili k Bohu, budeme víc trpět.
Odkud víme, že kdybychom se nepřiblížili k Bohu, tak bychom netrpěli? Jenže není jedno, jestli trpíme
s Bohem, nebo bez něho. Bůh v našem utrpení nemlčí, ale vstupuje
do něho a někdy ho i odstraní.

JEŽÍŠ VSTUPUJE
DO NAŠEHO UTRPENÍ

Neobstojí argument, že člověk trpí,
protože i Kristus trpěl. Je tomu
právě naopak: Kristus trpěl, protože člověk trpí! On neodstraňuje
narušenost lidské přirozenosti (to
bychom už všichni byli v nebi), ale
její důsledky bere na sebe, aby se
tak mohl spojit s každým trpícím!
Tím utrpení, jakož i samu smrt, vzal
na sebe a proměnil je v cestu k Životu. Vstup Krista do utrpení člověka je jedním z největších křesťanských tajemství. Spojit se s Kristem
ve chvílích utrpení je vždy milost.
Tuto milost nám Pán může dát bez
ohledu na život, jaký jsme vedli
předtím, než přišlo utrpení, avšak
obvykle přijetí této milosti předchází poctivý život učedníka.
Pro učedníka Krista by neměla být
podstatná otázka: „Proč trpím?“, „Co
jsem udělal špatného?“ a podobně,
ale: „Jak mám toto utrpení s tebou,
Pane, žít?“ Je namístě se modlit
za uzdravení, ale také je důležité
prosit o milost otevřít se spojení
s trpícím Kristem. Potom nás cesta
utrpení a ztráty může proměnit,
vést k opravdovější lásce a stát se
tak svědectvím, že existuje Život,
jejž nezničí ani utrpení, ani smrt.

BOŽÍ VŮLE A NAŠE
ROZHODOVÁNÍ

Mnoho křesťanů pátrá po Boží
vůli tak v běžných situacích, jako
i ve vážných volbách života. Někteří
mají za to, že jejich život je předem
určen. „Bůh má přece pro každého
plán,“ je výrok, který často slyšíme.
Jenže Bůh má pro každého člověka plán spásy, jinak řečeno, každý
člověk má možnost být spasen! Ale
Bůh nám nic nelinkuje předem! To

bychom museli znát Boží myšlení,
být schopni jakési neomylnosti
v poznávání Božích cest, anebo by
nás Bůh musel zbavit svéprávnosti a svobody vůle a manipulovat
s námi jako s loutkami. Možná náš
časný život vůbec nepůjde podle
našich představ, a přece Bůh má
na to, aby nás spasil – to je jeho
všemohoucnost, o které nám mluví Písmo, a ne že nás ze všeho těžkého dostane! Ke spáse nás tedy
vede i přes mnohé obtíže a slepé
uličky našeho života.

nebo skrze samotné Boží slovo,
které nás silně zasáhne. Je však důležité vědět, že tyhle mimořádné
zásahy samy o sobě v rozlišování
nestačí. Zdravé uvažování, rada,
čas, to vše tu má své místo, zvlášť
pokud jde o důležité rozhodnutí. Někdy se musíme rozhodnout
rychle. V dané situaci si volíme tu
možnost, kterou v té chvíli vidíme
jako tu nejsprávnější. Můžeme se
zmýlit. Bůh s tím počítá a povede
si nás dál.

CO TEDY JE BOŽÍ VŮLE
V KAŽDODENNÍM
ŽIVOTĚ?

Obvykle dokážeme rozlišit, co je
v našem životě hřích, v čem špatně žijeme vztahy. Je Boží vůlí učit
se je žít ve světla evangelia, ale
ve věcech našeho rozhodování
v časných záležitostech nenazveme něco příliš rychle, že je to Boží
vůle. Jsme jen stvoření, a proto nemůžeme obsáhnout Boží mysl. Jak
nás Bůh v životě vede, poznáváme
obvykle až ve zpětném pohledu
na svůj život. Také se chraňme manipulace ve jménu Boží vůle. To je
vždy, když si myslíme, že víme, co
Bůh chce po tom druhém. Stejně
tak buďme opatrní, když někdo
chce za nás určovat, co Bůh chce,
abychom dělali. Nedávejme právo
ani duchovním rádcům, aby rozhodovali za nás. Odpovědnost za naše
rozhodnutí je totiž vždy naše a ne
jiného člověka. Jen nezralí lidé hledají někoho (i Boha samotného),
kdo rozhodne za ně. A nebojme
se svých omylů. Zůstávat v důvěře
v Boha je to nejdůležitější, ne naše
neomylnost. Pamatujme, že s Bohem vždy cesta existuje, i kdyby
nebyla podle našich představ. On
má vždy dostatek prostředků, aby
nás vedl do života – toho pravého,
který smrtí člověka nekončí.

Bůh chce, abychom se skrze vztah
s Ježíšem učili žít ve světle evangelia, rozpoznávali tak, co je dobro
a zlo, rozhodovali se, i když nemáme ve všem jasno, a šli cestou života důvěřujíce Bohu za jakýchkoliv
okolností. Chce, abychom jako lidé
dospělí ve víře spolu s Ním utvářeli
svůj život. Z Božího hlediska není tak
důležité, jestli se vždy rozhodneme
správně, a to i ve věcech, jako volba práce, studia atd., nebo dokonce
i volba formy života (chápu, že tohle
může někoho pohoršit, ale volba
životního stavu je jen místo našeho
posvěcování a ne cíl). Důležité je to,
jak jdeme cestou spásy, tedy jak se
necháváme přetvářet Bohem, jakými lidmi se stáváme. Jestli se neupínáme jen k časným cílům a Boha
v podstatě potřebujeme jen jako
pomocníka k jejich dosažení.

JAK ROZPOZNÁVAT
BOŽÍ VEDENÍ
NA CESTÁCH ŽIVOTA?

Bůh nás vybavil schopností vnímat
dobro a zlo skrze uvažování a úsudek. Jsme schopni vnímat impulzy
skrze vnuknutí, intuice, vnitřní hnutí. Tyto „mohutnosti duše“ je však
nutné rozvíjet a očisťovat od falešných interpretací, proto je důležité
učit se žít ve světle evangelia a občas se poradit s lidmi zkušenějšími,
než jsme my. Také k nám Bůh může
promluvit i skrze nějaká „znamení“:
události, charismatickou modlitbu,

NA CO PAMATOVAT

Víc naleznete v knížce:
Barátová, Veronika
Katarína. Boží vůle:
bludiště nebo cesta.
Praha: KNA, 2017.
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SVĚDECTVÍ

I NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ
DŮVĚŘUJ BOHU
O důvěře v Boží prozřetelnost, která překračuje hranice smrti.
text: Pavel Halaška, dědeček Natálky
Kostel sv. Josefa v Lukově na Zlínsku se v prosinci roku 2016 zaplnil do posledního místa při pohřbu dívenky, kterou tu znalo mnoho lidí. Věřící i ostatní sousedé měli k Natálce pěkný vztah pro milou povahu a dětskou něžnost. Všichni byli zdrceni nečekaným odchodem dítěte. Jediný, kdo z rodiny našel sílu promluvit
nad bílou rakví, byl Natálčin dědeček, místní kostelník a akolyta. Slova plná bolesti i veliké důvěry v Boha
a jeho láskyplnou prozřetelnost, která pronesl na pohřbu v kostele sv. Josefa v Lukově v prosinci 2016, nyní
nabízíme čtenářům. Snad v nich naleznete odpovědi i na své nezodpovězené otázky.

ROZDÁVALA LÁSKU

Naše milá Natálka, tohle pětileté
kuřátko, stihlo rozdat tolik lásky, že
je to až neuvěřitelné. „Mám tě moc
ráda.“ Tato slova říkala často skoro
každému, kdo ji jen pohladil. Byla
vděčná za každý pěkný úsměv.
Osobní kontakt milovala. Když usínala, musel ji někdo držet za ručičku. Všude byla jako doma, nikoho
se nebála, všem věřila. Když přišla
do tohoto kostela, často to vypadalo, jako by patřil jen jí. Znala tu
každé místo, každé zákoutí. Měla
tento kostel moc ráda. Svoji radost
a lásku rozdávala nejen doma.
Milovala svoji mateřskou školu.
Když jsem pro ni do školky chodil,
často mi říkala: „Dědo, počkej chvíli,
já si to domaluji.“ Pěkně malovala,
milovala ruční práce, vystřihovala
různé tvary a velice ráda pomáhala
v kuchyni mamince i babičce. Naposled minulý týden spolu pekly
vánoční cukroví.
Formičky na vyrážení nepustila
z ručky. To byla její práce.
Ráda zpívala, tančila v souboru
Lukovjánek. Sportovala, plavala,
jezdila na kole. Velice živé děťátko,
plné radosti a lásky.

MILOVALA VŠECHNO
ŽIVÉ

V letošním roce si oblíbila také včelky. Nasadila si svůj ochranný klobouček se síťkou, postavila se před

úly a dlouho pozorovala, jak včelky
pracují. Nebála se jich. Spolu jsme je
kontrolovali, vydělávali rámky z úlů,
vysvětlil jsem jí, jaký tam má každá
včelka úkol, a opět jsme je vrátili
zpět. Jedno včelstvo bylo její.
Natálka byla naprosto zdravá. Když
naposled vystupovala v Lukovjánku při rozžíhání vánočního stromu, přihlásilo se nachlazení. Nic
víc. Když občas zakašlala, mělo to
divný písklavý zvuk. Když začala
hůř dýchat, paní doktorka ji posílá
na vyšetření.
Ve středu, krátce po poledni, odvážíme Natálku do nemocnice. A už pár
minut před 15. hodinou začíná její
křížová cesta. Na jednotce intenzivní péče upadá do bezvědomí, proto
ji přepravují vrtulníkem do Dětské
fakultní nemocnice v Brně.
Sedáme do auta a jedeme do Brna,
kde nás ošetřující lékař seznamuje
s nejvýše pravděpodobnou diagnózou – akutní leukémie. „Pro
potvrzení musíme provést další
vyšetření a pak zahájíme léčbu,“
říká lékař.
„Tati, jestli toto není peklo, tak co
může být ještě horšího, těžšího,“
říká mi Pavlínka, maminka Natálky.
„Pavlínko, nemáš pravdu. Peklo je
na opačné straně – život bez lásky,
to je peklo. Pro nás je to cesta křížová, další zkouška naší víry.“

DOBRÁ MADONO...

Pak je Natálčina diagnóza potvrzena: akutní leukémie, prognóza
nejistá. Primář vypočítává podmínky, za kterých má Natálka šanci
na přežití. Ve čtvrtek ráno připojují
Natálku na dialýzu. Mladičké orgány v těle začínají selhávat. Ošetřující lékař říká: situace je kritická.
Přichází poledne, další resuscitace.
Situace beznadějná.
Tlak klesá. 70/45, 38/26, 30/24,
24/18. A každá minuta se prodlužuje. Brečím, nemůžu se nadechnout.
Slyším tichý zpěv, odkud to je? Maminka, přitisklá k tělíčku Natálky,
tiše zpívá: „Každý z nás na této zemi
poutníkem je k věčnosti… Zpívá
Madonu – píseň, kterou si s Natálkou často notovaly. Jak ohromná
síla maminky, která by bez opravdové víry nebyla možná.
Křížová cesta pokračuje a konec
Natálčina života na tomto světě
přichází. Je čtvrtek, 22.15. Další resuscitace, sice zbytečná, ale musí
to být. Pak už Natálku odpojují
od přístrojů a pro maminku přichází nejtěžší chvíle. „Můžu si Natálku
naposled popěstovat?“
„Určitě ano,“ zní odpověď a nehybné tělíčko pokládají mamince
do klína. Každá máma si dovede
představit, jaká je to bolest.
„Kdo mi teď podá ručku, koho budu
hladit, kdo mi řekne: ,maminko,
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mám tě ráda´? Tys byla to nejcennější, můj nejdražší poklad, moje
první a poslední, co mi zůstalo. Teď
nemám nic. Bože, proč právě já,“
šeptá maminka.
Pomalu odcházíme do čekárny,
ze které je slyšet nářek a pláč,
do místnosti, kde se roní
snad nejvíce slz na světě.
Jaký paradox: celé nebe
se raduje, že mohlo přivítat našeho andílka do Božího království, a na straně druhé svět pláče, že
Natálka už tu s námi není.

a nenávisti. Odcházíš čistá jak lilie,
bez viny. Proto tvá duše tak snadno
odletěla do nebe, kde jsi nyní obestřena dokonalou láskou. Prosím,
buď nám přímluvkyní. Přimlouvej se
za nás hříšné, abychom uměli tyto

Křížová
cesta
Natálky skončila. Nyní, Bože,
odevzdáváme naše dítě
do tvých rukou. Určitě neradi, přáli bychom si, aby
tu mohla být s námi. Jak
těžké je si uvědomit, že
nám byla tebou darována,
že si ji rodiče nevybrali,
stejně tak, jako si Natálka
nemohla vybrat svoje rodiče. A my si přesto dovolujeme říkat naše Natálka.
Všechno je tvá svatá vůle,
tvůj dar. Děkujeme ti, že
jsme s ní mohli prožít těchto krásných pět let života.

Foto: rodinný archiv

Kdyby tak nebylo krize
mezi jejími rodiči, podobné jako v tolika dnešních
rodinách! Tím Natálka velice trpěla.

Natálinko, zlatíčko naše, omlouvám
se, ale musel jsem to říci všem. Ty
jsi tento svět ještě nestačila poznat.
Svět tě nestačil uchvátit do své zloby

Prosím, odpusť nám všem, čím
jsme se proti tobě provinili. Tvým
přáním vždy bylo a je: Milujte se
navzájem, jako jsem milovala já
vás! Díky, Natálko, doufám, že
těmto slovům všichni rozuměli.

BUĎ VŮLE TVÁ!

ODPUSŤ
A PŘIMLOUVEJ SE

Ve čtvrtek 8. 12., kdy dítě
bojuje o život, v budově
Krajského soudu probíhá
soud o Natálku. Kdo z rodičů a kdy ji bude mít u sebe.
Nakonec zvítězil ten nejsilnější.
Kristus zvítězil!

bys měla jen tak odejít ve věku pěti
let, a pak nic? Ne, tomu nevěřím!

své viny odhodit a jimi nezatíženi
mohli jednou vyletět za tebou.
Nemůžeme žít přece jen tak do nicoty. To by nedávalo smysl. Proč

Ty sám nejlíp víš, co je pro každého z nás nejlepší. Dej nám sílu,
abychom se naučili tvé svaté vůli
neodporovat, ale naopak s ní spolupracovat, a tomu, co v modlitbě
Otče náš vyslovujeme, abychom
také věřili. Tvá vůle se staň!

ROZHOVOR DUŠE S JEŽÍŠEM
JEŽÍŠ HOVOŘÍ K DUŠI:
Tvé utrpení je dar, který tě přibližuje ke mně, stáváme se jedním. Nestěžuj si na mě, protože opravdu
nejsem daleko. Jsem u tebe.
DUŠE HOVOŘÍ K JEŽÍŠI:
Ježíši, kolikrát se cítím zmatená, ztracená. Kolikrát se mi zdá, že jsem opuštěná, osamocená. Ale důvěřuji
Ti, pošli mi svého anděla, aby mě naučil plnit Tvou vůli. Osvoboď mě od sebeklamu a od úskoků zlého.
Prosím o to na přímluvu Neposkvrněné Panny Marie.
P. Dolindo Ruotolo
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ŽITÉ DESATERO

STAVĚT NA KRISTU

Do nebeského království vejde ten, kdo koná vůli nebeského Otce.
text: Jan Pavel II. | Homilie během beatifikační mše sv. v Řešově 2. června 1991 (redakčně kráceno)
Ježíš Kristus nám říká: „Ne každý,
kdo mi říká ‚Pane, Pane!‘, vejde
do nebeského království, nýbrž
ten, kdo koná vůli mého nebeského Otce.“ (Mt, 7,21). On sám nám
to jako první ukázal svým vlastním
životem a pozval nás na cestu.
Putování člověka, který neříká
jen: „Pane, Pane,“ ale který koná
vůli Otce, vede až do nebeského království, které nám Kristus,
Syn Otce, ukázal jako cíl pozemské pouti. Je to cíl, v němž se až
do konce naplňuje povolání člověka stvořeného k obrazu a podobě
samotného Boha. (...)
Živou pozvánkou na tuto cestu
do nebeského království pro nás
mohou být svatí a blahoslavení.
Jsou to lidé, stejní jako my všichni,
kteří po této cestě v průběhu svého pozemského života šli a kteří
skutečně došli do cíle. Jsou to lidé,
kteří stavěli na skále, a ne na písku (srov. Ž 31, 3-4). A co je tou
skálou? Otcova vůle, která se zjevuje ve Starém a Novém zákoně,
v přikázáních Desatera i v celém
evangeliu.

Svatí a blahoslavení – to jsou křesťané v nejplnějším významu toho
slova. Křesťany se však nazýváme
i my všichni, kdo jsme pokřtěni a věříme v Krista Pána. Už v samotném
slově křesťan je obsaženo vzývání
Božího jména. Druhé Boží přikázání
říká: Nevyslovíš jméno Hospodina,
svého Boha, nadarmo. Proto, jestli jsi
křesťanem, nevzývej Boží jméno nadarmo. Buď křesťanem opravdovým
a ne jenom podle jména. Nebuď
křesťanem ledabylým a nevalným.
Nebuď tím, kdo mi pouze říká „Pane,
Pane!“… nýbrž tím, kdo skutečně
koná vůli mého nebeského Otce.
Podívejme se na druhé přikázání
z ještě pozitivnější stránky: „Tak ať
svítí vaše světlo před lidmi,“ říká
nám Kristus Pán, „aby viděli vaše
dobré skutky a vzdali slávu vašemu
Otci v nebesích“ (Mt 5,16).
To je ta pevná skála, na níž moudrý
člověk staví dům celého svého života. O takovém domě říká Kristus:
Spadl déšť a přivalila se povodeň,
přihnala se vichřice a obořila se
na ten dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále (Mt 7,25).

Avšak „skála“ – to není jen Boží
slovo, není to jen Desatero nebo
Kázání na hoře, přikázání nebo
blahoslavenství. „Skála“ – to je především Kristus sám. Svatí stavěli
na Kristu. Na něm samotném, protože v Něm se až do krajnosti projevila Boží spravedlnost (...). Tou Boží
spravedlností, která ospravedlňuje
člověka před Bohem, která činí
člověka v Božích očích dostatečně
spravedlivým – tou je Kristus sám.
Člověk staví dům svého pozemského života na něm: staví na Vykoupení, které je v Kristu, staví na Kříži,
na němž Kristus svou vlastní krví
smyl hříchy celého světa: Hřích
vedoucí ke smrti zničil svou vlastní
smrtí. Člověk tedy ve své pozemské existenci staví dům nebeského království prostřednictvím víry
v Ježíše Krista.
Právě tak stavěli světci. A proto
dům jejich pozemského života
odolal uprostřed bouří a zkoušek.
Uzřeli tu slávu, kterou člověk jako
stvoření může najít jen v živém
Bohu. Právě to je ona plnost, k níž
jsme byli všichni povoláni v Ježíši
Kristu.
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text: Grzegorz Górny | překlad Radomír Malý
Komunismus je úplným opakem křesťanství. Pius XI. o něm říká, že je to největší blud všech dob. Nese v sobě absolutní popření Desatera, což je vidět
v každém přikázání. Každá z deseti vět, které dostal Mojžíš na hoře Sinaj, nachází svůj opak v komunistickém systému, který sám sebe nazývá nadějí lidstva. Jan Pavel II. v knize „Překročit práh naděje“ říká, že jsme uprostřed války
mezi silami evangelizace a antievangelizace. Ta druhá strana – jak říkal papež – má své prostředky a programy a celou svou silou se staví proti evangeliu.

II. NEVEZMEŠ BOŽÍ JMÉNO
NADARMO!

Komunisté neustále vyslovují jméno Bůh, ale ne proto, aby mu vzdali poctu, ale aby se mu rouhali. Zvlášť
často berou do úst jméno Ježíš, a to proto, poněvadž
buď popírají jeho existenci, nebo tvrdí, že byl člověkem, o němž víme velice málo, případně vůbec nic,
krom toho se stal prý předmětem mytických pověstí
o vtěleném Bohu. Roku 1922 sovětské úřady ustanovily tzv. Ligu bezbožníků (od r. 1929 Svaz bojujících bezbožníků). Tato organizace se řídila direktivami Marxe,
který nazval náboženství opiem lidu a hlásal, že jedinou překážkou pro světovou komunistickou revoluci
zůstává Ježíš Kristus.

Odznak člena Svazu bojujících bezbožníků. Nápis říká:
Boj proti náboženství – Boj za komunismus.

BOLŠEVICKÉ ANTIDESATERO

KOMUNISTICKÉ
ANTIDESATERO (II)

Dotyčná instituce se stává nástrojem politiky násilné
ateizace společnosti. V tomtéž roce začala vydávat
svůj tiskový orgán – měsíčník „Bezbožnik“, jehož náklad dosahoval 200 tisíc exemplářů. Krom toho vycházely též týdeníky „Atějist“ a „Antireligioznik“, jenž měl
masový náklad 1,5 milionu exemplářů.
Zpracováno na základě knihy Górny Grzegorz. Tajemnice Fatimy. Warszawa: Rosikon Press,
2016.

Obálky časopisu „Bezbožník“, jehož cílem byla násilná ateizace společnosti.

15
Milí čtenáři, časopis Immaculata je hrazen pouze z dobrovolných příspěvků čtenářů. Svým darem se podílíte na šíření
duchovních hodnot v našem národě. Děkujeme Vám za Vaši podporu. Neposkvrněná ať Vám odplatí Vaši štědrost.
PODPOŘIT

2|2018|č. 155

NAŠE SVĚTLA

OBĚŤ ŽIVOTA ZA NAŠE KNĚZE
O životě a díle blahoslaveného Jakuba Kerna
text: S. M. Johanka od Krista Krále OCD
V červnu tohoto roku si připomínáme 20 let od blahořečení Jakuba Kerna, kněze, jehož pohnutý životní příběh je
těsně spjatý s osudy naší země a katolické církve u nás v době po vzniku samostatného Československa.
Jakub se narodil na Květnou neděli roku 1897 ve Vídni.
Pocházel z hluboce věřící rodiny, při křtu dostal jméno
František. Ještě před narozením ho jeho matka zasvětila na poutním místě Panně Marii. Tam také vyjádřila
svou touhu, pokud se narodí
chlapec, aby se stal knězem,
a slíbila ho vychovávat v lásce ke kněžství.

TOUHA
PO KNĚŽSTVÍ
A MATKA BOŽÍ

Kněžské povolání se v něm
skutečně začíná ozývat již
velmi záhy. Vyniká láskou k Eucharistii a k Panně Marii. S velkou radostí a horlivostí chodí
spolu s matkou a sestrou
do kaple Bolestné Matky Boží
na májovou pobožnost, později se denně modlí růženec
a mariánské hodinky. V jedenácti letech vstupuje do malého semináře, kde brzy dostává
dar hluboké vnitřní modlitby.
V patnácti letech skládá slib
čistoty na celý život.
Radostné dny v semináři však přerušuje začátek
1. světové války a namísto teologických studií je František povolán do vojenské služby. Ocitá se na italské
frontě, kde utrpí vážné zranění – průstřel jater a plic.
Půl roku bojuje o holý život.
V říjnu 1917 vstupuje do vídeňského kněžského semináře, kde se přes nemalé zdravotní obtíže připravuje
na své budoucí poslání. Nicméně konec války s sebou
přinese další obrat na cestě jeho povolání.

OBĚŤ SMÍRU

Monarchie se rozpadá a v říjnu 1918 vzniká samostatné
Československo, kde stále více sílí tendence k posilování národního prvku. Ty se projevují i v katolické církvi,
kde část reformních kněží zakládá 8. ledna 1920 vlastní
náboženskou společnost, Církev československou. Během prvního roku její existence získávají tito kněží přes
půl milionu katolíků. Jedním ze zakládajících členů je

Isidor B. Zahradník, premonstrát z pražského Strahova,
který hlásá odluku církve od Říma, opouští své povolání i katolickou církev. Kern je tímto vývojem událostí
bolestně zasažen. Pomalu v něm zraje rozhodnutí nahradit tohoto odpadlého
kanovníka tím, že nastoupí
na jeho místo. Po roce rozlišování vstupuje do premonstrátského kláštera v Gerasu v severním Rakousku,
v blízkosti hranic s Moravou.
Přijímá bílé řádové roucho
a jméno Jakub. Zvlášť uctívá Pannu Marii z Gerasu,
jejíž soška na hlavním oltáři
baziliky přečkala několikeré
plenění kláštera, když byla
vytažena ze zuhelnatělých
trosek. Po složení časných
slibů v říjnu 1921 dokončuje teologická studia ve Vídni. Kněžské svěcení je mu
uděleno s výjimkou o dva
roky dříve, ještě před složením slavných slibů, kvůli
obavám, že by se řádného
termínu nemusel dožít. Své
kněžské působení prožívá
s velkým nasazením, přes neustálé bolesti z válečné
rány, která se nikdy plně nezhojila. Zakládá mariánskou
družinu, aby vedl děti skrze Marii k Ježíši.

VE SPOJENÍ S UKŘIŽOVANÝM

O Velikonocích 1923 se jeho zdravotní stav prudce zhorší
a v dalším období musí podstoupit několik operací bez
narkózy. Umírá 20. října 1924 během poslední z nich,
v den, kdy měl původně skládat své slavné sliby. Je mu
27 let a má za sebou něco přes dva roky kněžské služby.
Jako zázrak k jeho blahořečení bylo uznáno uzdravení
čtyřletého chlapce z nádoru mozku, bylo však zaznamenáno více než dva tisíce případů vyslyšených modliteb
a uzdravení. Kromě kláštera v Gerasu můžeme nalézt
jeho relikvii na hlavním oltáři strahovské baziliky.
Jakub Kern byl blahoslaven společně s Marií Restitutou
Kafkovou sv. Janem Pavlem II. 21. června 1998 ve Vídni.
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V NEMOCNÝCH
VIDĚLA KRISTA
Nad životem a smrtí bl. Marie Restituty Kafkové
text: Václav Štaud
Od popravy sestry Restituty, františkánky, uplynulo letos na jaře 75 let.
Silueta kostela s jejím jménem, která se v rukou stavbařů začíná rýsovat
nad Brnem v sídlišti Lesná, dokládá velkou Boží moc a slávu. Jen on dokáže měnit zlo v dobro a nejhlubší ponížení v radost pro svůj lid.

Z TRAFIKY
DO NEMOCNICE

Helena Kafková uviděla světlo světa
roku 1894 v městské části Brno-Husovice. Nedaleko odtud, na místě
dnešní Lesné, ještě pracovali na polích hospodáři. Možná si tam malá
Helenka chodila se svými šesti sourozenci hrát... Nejbližší kostel byl v Zábrdovicích, kam Kafkovi nosili svoje
děti ke křtu. První svaté přijímání
i biřmování už ale dívka přijala ve Vídni, z Brna vyhnala její rodinu chudoba. Zajímavé je, že Helenčin rodný
husovický domeček stojí, zatímco
obydlí, kde Kafkova rodina ve 20. vídeňském okresu bydlela, vyhořelo
během válečného bombardování,
nedlouho po smrti řeholnice.
Ona zkusila nejdříve práci trafikantky, odkud zamířila jako pomocná sestra do nemocnice. Denním kontaktem s milosrdnými sestrami svatého
Františka došla k rozhodnutí stát se
jednou z nich. Bylo jí 19 let. Po prvních řeholních slibech přišel nástup
na chirurgické oddělení, kde se
osvědčila. Když později hledali vhodnou sálovou sestru a vybrali Restitutu, nelitovali lékaři ani pacienti. Byla
šikovná, svědomitá a svoje nemocné
měla ráda. Viděla v nich Krista.

Nechlubila se, že po náročné službě
často tráví volno na kolenou před
svatostánkem…
Její upřímnost se nezměnila ani
s příchodem nacistů. Živá víra byla
s národním socialismem v příkrém
rozporu. Když ve veřejných prostorách zakázali kříže, ona je zase
věšela zpět nad hlavy nemocných.
„Drž pusu a nemluv tolik,“ varovala ji
jedna ze sester v atmosféře strachu
a všeobecné nedůvěry. Gestapo ji
odvedlo na Popeleční středu 1942
přímo z operačního sálu. Důvodem
či spíše záminkou byl opsaná posměšná naivní básnička na Hitlera.
Pak v cele prožívala měsíce ponižování a útrap s neochvějnou důvěrou
v Boha a vnitřní síla ji neopustila ani
po odsouzení k smrti. Za velezradu.
To byla evidentní manipulace, kruté
varování celé církvi. Reagovala slovy:
„Pro Krista jsem žila, pro Krista chci
i zemřít.“ Celý rok se sestry modlily
za její vysvobození, ona je zase v dopisech prosila za odpuštění a děkovala za každý projev lásky.

KATANŮM ODPUSTILA

Zastávkou farníků z Brna-Lesné na pouti po stopách jejich

Kdo chce poznat odkaz Heleny Kafkové, měl by ve Vídni navštívit i klášter, kde slíbila věrnost Kristu. Zdejší
muzeum je plné dokladů o jejím
celoživotním příběhu. Blahořečena byla svatým Janem Pavlem II.
21. června 1998 ve Vídni a její jasný
vzor vyzvedl Benedikt XVI. při své
návštěvě Brna v září 2009.

POMOZTE STAVĚT CHRÁM!

JE UPŘÍMNOST
CHYBOU?
Foto: Karel Pažourek

blahoslavené patronky bývá i vídeňský centrální hřbitov. Hromadný hrob obětí nacismu je poset
pomníčky. „Ve smyslu dnešního
práva byli všichni nevinní lidé, oběti nenávisti. Proč tedy právě sestru
Restitutu uctívá církev jako blahoslavenou?“ zkouší své ovečky farář
z Lesné P. Pavel Hověz. „Rozhodly
hlavně poslední týdny jejího života.
Mnoho svědků včetně vězeňského
kaplana popsalo, jak neochvějně se
hlásila k Pánu Ježíši. Místo sebelítosti
pomáhala spoluvězeňkyním, posilovala je. Odpustila svým katanům
i člověku, který ji udal. Na smrt šla
statečně, s modlitbou na rtech a růžencem pevně omotaným kolem
zápěstí,“ s dojetím vypráví P. Hověz.

Kostel bl. Restituty vzniká po téměř 50 letech touhy
a vytrvalé snahy obyvatel Brna-Lesné. Roste bez nároků na veřejné prostředky, výhradně z darů dobrých
lidí z celé republiky i ze zahraničí. Mladá farnost děkuje všem za podporu a zájem. Číslo účtu pro dary
na stavbu kostela je 197964240/0300. Do zprávy
pro příjemce uveďte prosím svou adresu.

Restituta jednala někdy příliš otevřeně a zpříma, problémy řešila
rázně, s energickou přísností. A protože po těžké práci ještě tu a tam
odběhla na pohár piva s porcí guláše, dočkala se občas nepochopení.
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ROZHOVOR

SRDCE VYČERPANÉ LÁSKOU
Rozhovor s P. Martinem Weisem o procesu blahořečení biskupa Josefa Hloucha
zeptala se: Jitka Navrátilová
Otče, byl jste ustanoven postulátorem procesu s biskupem
Josefem Hlouchem. Jak jste se
k tomu dostal?
Trvalo mnoho let, než se mi podařilo
vybojovat zahájení procesu blahořečení. Skoro u každého biskupa naší
diecéze jsem o to bojoval. Když jsem
byl u prvního biskupa, otce Lišky, tak
ten mi říkal: „Bratře, to si nemůžeme
dovolit, jsme chudá diecéze.“ U otce
biskupa Paďoura jsme vybojovali
jubilejní rok biskupa Hloucha. Jako
vyučující historie na teologické fakultě jsem vždycky říkal, že nejlepší
zakončení života církevního historika je, když se stane postulátorem.
To má smysl. A nynější biskup otec
Kročil mi mé přání splnil.
V jaké fázi je nyní proces blahořečení?
Z Říma jsme již obdrželi „nihil obstat“, tedy vyjádření, že nic nebrání
tomu, aby byl započat beatifikační
proces služebníka Božího Josefa
Hloucha. Díky tomu se může zahájit veřejná fáze diecézního procesu
beatifikace. Zajímavé je, že když
jsme dávali žádost do Říma, tak
všichni říkali, že to bude trvat tak
rok nebo dva. Nečekaně však přišla
kladná odpověď již za tři měsíce.
Považuji to za znamení Boží.
Oč jde ve veřejné fázi beatifikace?
V této fázi jde o zapojení veřejnosti do beatifikačního procesu. Otec
biskup Kročil vydal prostřednictvím
médií edikt, ve kterém oslovil pamětníky, kteří by mohli vydat svědectví o ctnostech Božího služebníka Josefa Hloucha. Hledáme proto
každého, kdo má osobní svědectví
nebo kdo by měl u sebe nějakou
korespondenci, kterou vedl s otcem
biskupem Hlouchem. Samozřejmě,

pokud by se někdo cítil vázán
ve svém svědomí říci, že má něco
konkrétního proti blahořečení otce
Hloucha, tak to má oznámit postulátorovi. Všechna svědectví hovořící
pro a proti blahořečení se pak zaznamenávají do spisu.
Kdybyste měl popsat osobnost
otce biskupa Hloucha, co byste
o něm řekl?
Jednoznačně nekrvavým mučedníkem blíženecké lásky. Biskup
Hlouch měl obrovské charisma,
které vycházelo z jeho ctnosti blíženecké lásky.
Nekrvavým mučedníkem blíženecké lásky?
Otec biskup Hlouch byl známý přímo heroickou blíženeckou láskou.
Biskup Tomášek při jeho pohřbu
řekl, že to byl mučedník, který proléval krev po kapkách. Rozdával se
druhým až do okamžiku smrti. Ze
svědectví pana doktora Svobody,
který otce Hloucha vítal v roce
1947 při jeho příchodu do diecéze,
v roce 1968 při návratu z internace
a loučil se s ním nad jeho hrobem
v roce 1972, zaznělo, že srdce biskupa Hloucha se vyčerpalo láskou.
Při jakých příležitostech nejvíce
vynikly jeho heroické ctnosti?
Víte, on miloval lidi a vždy je oslovoval ohromnou blíženeckou láskou.
Lidé mu nebyli lhostejní. Věnoval
jim svou pozornost a péči. Když se
při svých cestách zastavil někde
na jídlo, tak sám si dal jenom polévku, ale řidiči zaplatil předkrm, polévku, řízek a někdy i zákusek. Sestřičky
otci Hlouchovi vždycky na cesty
chystaly svačinu. On si ji sice vzal,
ale pro sebe nechal jenom jablíčko,
namazaný chléb dal řidiči.

Projevovala se tato blíženecká
láska jenom k nejbližším?
To rozhodně ne. Jeho péče o druhé,
které neznal osobně, byla nejenom
pověstná, ale také vynalézavá. Když
se vrátil z internace, tak na Vánoce
zavedl krásný zvyk. Vybídl duchovenstvo, aby něco udělali pro to,
aby na Vánoce nebyl nikdo nešťastný. A sám šel příkladem. Každému
člověku, o kterém věděl, že je sám,
poslal kartičku s pozdravem a ještě k tomu přidal pomeranč. Velmi
aktivně se také zajímal o život lidí
ve společnosti. Například jedna
z prvních věcí, která mu ležela
na srdci, byla situace matek pracujících v továrně HARTMUTH. Jeho
zájem o lidi zcela přirozeně vyvolal
nevoli u soudruhů. V kádrovém posudku otce Hloucha bylo napsáno
a tučně podtržené s vykřičníkem,
že si dokázal získat příznivce i v řadách dělnických. A tím byl pro ně
nebezpečným.
To ho nakonec dostalo do internace, kde strávil 18 let. Jak se tam
tříbily a dozrávaly jeho ctnosti?
Doba internace byla pro něho
těžká. Z dopisů biskupa Hloucha
vyznívá, že to byl pro něho velice
těžký kříž. Odloučen od ostatních,
trýzněn svými vězniteli a to vše při
narůstajících závažných zdravotních problémech. A on i přesto nemyslel na sebe. Z dopisů, které psal
z internace, je vidět, že měl především starost o druhé. Svou internaci bral jako Boží vůli. Něco, co
Bůh od něj chtěl a on se tomu přizpůsobil. V jednom z dopisů psal:
„... nesmím vstoupit na kazatelnu,
nesmím se s vámi setkat, ale můžu
se obětovat, můžu trpět za diecézi...“ A skutečně trpěl. Zdokonaloval se v utrpení. Na jeho životě
bylo vidět silné upřímné odpuštění
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pronásledovatelům, kterým láskyplně říkal „moji nešťastníci“.
Přestože nemohl stát na kazatelně ani působit ve své diecézi, přesto kázat pro své ovečky nepřestal.
Když byl v internaci, tak nesložil
ruce do klína, nepropadl malomyslnosti,
ale dokázal tento čas
úžasně využít. Nebýt internace, tak by
pravděpodobně nezanechal po sobě tak
úžasné teologické dílo,
které bude sloužit budoucím generacím.

-o to, aby kostely byly otevřené, a to
i přes noc, aby mohli lidé adorovat
Nejsvětější svátost. On sám několik
hodin denně proklečel před svatostánkem, před obrazem Božského
Srdce. Když byl dáván do rakve, tak
měl kolena úplně ztvrdlá, jako někdo, kdo celé dny dláždí chodníky.

Foto: Anna Zemanová | Člověk a víra

Jeho Minutěnka patřila ke knihám, které
v době náboženské
nesvobody držely
věřící při životě. Čím
to bylo?
Minutěnka
nese
v sobě silný duchovní náboj, který byl
zocelený jeho každodenním utrpením
a jeho odevzdáním
se do Boží vůle. Proto byla pro lidi tak přitažlivou. Dávala jim
sílu, aby se i oni dokázali v dobách nelehkých s důvěrou svěřit
do rukou Božích.
Z Minutěnky biskupa Hloucha je
vidět, že Ježíš byl jeho životem.
Jak se to projevovalo v jeho každodennosti?
Z jeho života je vidět, že měl velmi
silně prožitou úctu k Nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu. Ještě v semináři zakládal bratrstvo, které konalo smírné oběti za odčinění hříchů, kterými
je Pán urážen. Ve své diecézi usiloval

která ho vedla ke kněžství. Když
jeho maminka umírala a když už
neměla sílu, tak on vzal do svých
rukou její ruku a pomalu ji vedl
k sobě a k sourozencům a dělal křížek na čelo. Tak jim mohla dát svoje
poslední požehnání. Otec Hlouch
vždy usiloval o přirozený život v rodině, který odpovídal
Božskému a lidskému
řádu. Právě v dnešní
době, ve které se zdůrazňují spíše nepřirozené rodinné vztahy, je
zapotřebí příkladu někoho, kdo nejenom žil
tyto krásné vztahy, ale
také je aktivně vytvářel.
Všude, kam přišel, usiloval, aby lidé měli mezi
sebou pěkné vztahy.
Můžeme i my přispět
k blahořečení biskupa Josefa Hloucha?

V první řadě modlitbou. Když se jednou
Svatý otec Pius XII. ptal
misionáře: „Čím bych
vám mohl pomoct,
potřebujete peníze, tiskárnu...?“ Tehdy dostal
odpověď: „Jeden klášter karmelitek, který by
se za nás modlil.“ Stejně
nyní prosím i já. Když
se za proces beatifikaP. Weis před obrazem biskupa Hloucha s knihou, kterou o něm napsal.
ce bude modlit nějaká
řeholní komunita a saZvláštní péči věnoval také rodi- mozřejmě i všichni ostatní lidé, tak
nám. Vyzýval, aby si lidé nenecha- to je to nejcennější. A modliteb
li v rodinách vydrancovat víru. Co bude třeba opravdu hodně, neboť
z odkazu biskupa Hloucha může aby mohl být někdo blahořečen,
rezonovat dnešním rodinám?
vyžaduje se, aby se stal zázrak na
jeho přímluvu. Dále shromažďuVe svých homiliích říkával, že svět jeme svědectví. Pokud by někdo
by dokázal přežít, kdyby neměl z lidí nějaké svědectví či osobní
vědce, umělce. Ale čím by svět byl korespondenci s biskupem Hloubez matek a bez kněží. Velmi si vážil chem měl, budeme rádi, když nám
žen. Vzpomínal na svou maminku, je pošlou.

Svá svědectví o biskupu Hlouchovi posílejte na adresu:
Českobudějovické biskupství, POSTULÁTOR, Biskupská 4, 370 01 České Budějovice.
Je možné také využít e-mail: postulator@dicb.cz.
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JMÉNO: JEŽÍŠ
Josef Hlouch, Minutěnka
Jméno Ježíš dáno vtělenému Synu Božímu
od samého nebeského Otce.
Jméno nejsvětější, nejmocnější, nejdražší.
Znamená: Vtělený Bůh! Spasitel.
Je světlem v temnotách.
Jen zavolej v bezradnosti: Ježíši! a bude ti,
jako když ve tmě otočíš vypínačem světla.
Je lékem v bolestech. Zavolej a pocítíš,
jako by sám božský Lékař k tobě přišel.
Je silou v bojích. Vzývej je – a hned poznáš,
že již nebojuješ sám.

Je pozváním k svatosti, je výčitkou, když jsi byl
nevěrný, je odpuštěním, když se kajícně vracíš,
je medem v hořkostech, je mocí, jíž se dějí divy.
Petr vykonal div na ochrnulém: „Ve jménu Ježíše
Krista Nazaretského vstaň a choď!“ (Sk 3,6).
Vyslovuj pomalu, s nejhlubší úctou, s úklonou,
s touhou přivést k adoraci celý svět.
Dej tomu jménu často za den projít celou
svou bytostí, aby ji to jméno Páně posvětilo,
požehnalo, chránilo.
Často za den s tím jménem poklekni!

Hlouch, Josef. Minutěnka. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2012, str. 10.
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Foto: Wavebreakmedia Ltd | Dreamstime.com

MODLITEBNÍ ÚMYSL M. I.

DVANÁCT HVĚZD
Modlitební úmysl M. I. na červen: Aby Rytířstvo Neposkvrněné dokázalo
v každé zemi i v každém prostředí naplňovat své misijní poslání.
text: P. Jacek Pędziwiatr
Rada Evropy – organizace, která se
stala zárodkem budoucí federace
evropských států – vznikla v roce
1949. O rok později byl vyhlášen
konkurz na vlajku budoucí sjednocené Evropy. Ve Štrasburku se sešlo
101 návrhů. Komise, jíž předsedal
Žid, Paul Levy, ředitel tiskového střediska Rady, vybrala návrh jistého
Arsena Heitze: Kruh dvanácti hvězd
na modrém pozadí. Heitz později
vysvětlil, že inspirací k tomuto návrhu byla četba knížky o sv. Kateřině
Labouré. Před nedávnem koupil pro
sebe i pro svou manželku Zázračnou
medailku Panny Marie. A právě z ní
převzal motiv dvanácti hvězd pro
vlajku Evropy.
Tuto událost doprovázely dvě jiné zajímavé okolnosti. První: Rada Evropy

čítala tehdy ne dvanáct států, ale jen
deset. Avšak bylo ponecháno dvanáct hvězd, neboť toto číslo – od biblických dob – symbolizuje plnost.
Druhá: Konečná podoba vlajky sjednocené Evropy byla přijata 8. prosince 1955, tedy na slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie.
Mariino znamení znázorněné korunou z dvanácti hvězd je otištěno
na vlajce Evropské unie a také na každém vozidle registrovaném v členských státech EU. Jejich rozmanitost
je z každého úhlu pohledu obrovská:
náklaďáky, dodávky, autobusy, osobní auta, traktory, skútry, motorky, jezdící na naftu, benzín, plyn, hybridní
pohon... Auta drahá, bohatá, elegantní, technicky pokročilá... ale taktéž
auta stará, rezavá, zanedbaná, stále

se kazící... – všechna mají registrační značku se stejným počtem hvězd
jako na Zázračné medailce.
Svatý Maxmilián snil o tom, aby
toto Mariino znamení doputovalo
do každého domu. Dnes – alespoň
v Evropě – se tento sen plní: medailka, anebo alespoň jeho hvězdná část, se nachází téměř v každém
domě, v každé rodině, a to díky evropské registrační značce.
Pro rytíře Panny Marie je to jasné
znamení toho, že stejně jako se dnes
člověk nemůže obejít bez auta, stejně tak je těžko si představit, kdo by
nepotřeboval pomoc a přímluvu
Neposkvrněné, její svědectví víry
a důvěry v Boha, její příklad bezpodmínečného odevzdání se Kristu.

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
ČERVEN

Aby Rytířstvo Neposkvrněné dokázalo v každé zemi i v každém prostředí naplňovat své
misijní poslání.

ČERVENEC

Aby každý, kdo je osloven příkladem sv. Maxmiliána Kolbeho, dokázal všude rozdávat
lásku, která jedině je tvůrčí.

SRPEN

Aby podle příkladu sv. Maxmiliána bylo srdce každého křesťana zapáleno touhou
odevzdat vše Kristu.
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ODKAZ Sv. MAXMILIÁNA

BRÁNIL ČESŤ A DOBRÉ MENO
BOHA I JEHO MATKY
Druhý Boží príkaz v životnom diele sv. Maximiliána
text: Dariusz Żuk-Olszewski
Obrana dobrého mena, svojho či našich blízkych, je témou, s ktorou sa stretáme čoraz častejšie a ktorú
vnímame ako svoju prirodzenú povinnosť. Ak sme teda povinní chrániť vlastné dobré meno a dobré meno
našich blížnych, o čo väčšmi je to naša povinnosť vo vzťahu k Božiemu menu či k menu Božej Matky a jeho
svätých. Sv. Maximilián si túto povinnosť uvedomoval veľmi intenzívne a môžeme povedať, že bola výrazným impulzom pre celé jeho dielo.

NEĽAHOSTAJNÝ NA URÁŽANIE
A NEÚCTU

stalo krátkym pozdravom, ktorým sa zdravili bratia
v ním založenom kláštore Niepokalanów. Prečo tenO veľkej horlivosti, s ktorou sv. Maximilián bránil Bo- to pozdrav zaviedol, vysvetľoval okrem iného takto:
žie meno, meno Božej Matky a Božích svätých pred „Zo skúsenosti vieme, ako sa správajú malé deti. Prvý
znesväcovaním, sa zachovalo pomerne veľa krátkych výkrik v nebezpečenstve je výkrik: Mama! Keď už sa
písomných pamiatok.
ocitnú v bezpečnom náručí matky, pokojne sa prizerajú tomu, čo ich vyľakalo. A je to úplne prirodzené,
Jedna je z obdobia krátko po zložení prvých rehoľných inštinktívne. Vo všetkým nebezpečenstvách volajme
sľubov, keď Maximilián odišiel na štúdia do Ríma. Tu zažil k Nepoškvrnenej a zvykajme si, aby to bolo čosi úplsvoj výrazný stret so svetom bezprizornej mládeže, kto- ne normálne. A dobré je aj mimo nebezpečenstiev
rá bezcieľne blúdila ulicami Večného
utiekať sa k Nepoškvrnenej tým, že ju
mesta a svoju beznádej z nenaplnezdravíme. (...)“2
Sv. Maximilián
ných očakávaní od nového talianskemal mimoriadne
ho štátu utápala v alkohole.
Sv. Maximilián po celý život kládol
veľký dôraz na používanie Božieho
vrúcny a úctivý
Bolo to v decembri 1912. Keď sa
mena a mena Jeho svätých s maxivzťah k menu Mária.
spolu so svojím spolužiakom a nemálnou možnou úctou. Videl veľké
Meno Mária sa stalo
skôr jedným z najbližších spolupramedzery v tejto oblasti najmä v nocovníkov a spoluzakladateľom M. I.
vinárskom prostredí, pričom apeloval
krátkym pozdravom,
Rumunom br. Iosifom Petru Palom
na zodpovednosť tých, ktorí svojimi
ktorým sa zdravili
vracal ulicami Ríma z prednášok
textami formujú generácie. V jednom
bratia v kláštore
na Gregorovej univerzite, narazili
zo svojich prvých článkov napríklad
na skupinku podgurážených mlapísal: „Často u nás počujeme, žiaľ, BoNiepokalanów.
dých mužov, ktorí veľmi oplzlo urážie meno, meno Najsvätejšej Matky či
žali meno Božej Matky. Na Maximiliánovo naliehanie, svätých spomínané bez potreby, bez úcty, iba tak – zo
aby sa spamätali a neurážali Najsvätejšiu Pannu Má- zvyku. Je to nepochybne trestuhodné, ale ľahšie sa tu
riu, ho vysmiali a ušlo sa nadávok i jemu, i Cirkvi, ktorú možno vyhovoriť na akúsi bezmyšlienkovitosť. Inak je
vinili zo svojho biedneho stavu. Maximiliána to však to však v prípade písaného slova, slova tlačeného, ktoré
neviedlo k odsúdeniu týchto mladých ľudí, ale vypro- vychádza z pera váženého človeka. Vtedy nemôže byť
vokovalo ho to k intenzívnej modlitbe za ich obráte- reči o bezmyšlienkovitosti, lebo tlačené slovo zaznieva
nie a spásu. Je veľmi pravdepodobné, že práve v tejto v tisícoch jazykov, tam, kam ho len zaveje potlačený pachvíli začala klíčiť v jeho mysli idea záchrany týchto pier, a znie tak dlho, pokiaľ zub času papier nezničí. Je
a zástupov iných biednych preklínajúcich a blúdia- preto potrebné dobre sa zamyslieť nad tým, čo z nášho
cich ľudí pred večným i časným nešťastím prostred- pera vychádza.“3
níctvom Nepoškvrnenej Panny Márie ako špecifické
vyjadrenie lásky k blížnemu. Tejto záchrane venoval NÁDEJ NA OBRÁTENIE URÁŽATEĽOV
celý svoj ďalší život korunovaný mučeníckou smrťou.1 Napriek tomu, že sv. Maximiliána veľmi trápilo urážanie
Boha ľuďmi, vychádzal z predpokladu, že človek je tvor
Jeho mimoriadne vrúcny a úctivý vzťah k menu Mária veľmi slabý, ktorý potrebuje veľa modlitieb. Zdôrazňoval
môžeme s odstupom času vidieť ako reakciu na vul- to na stretnutiach s ľuďmi rozličných vekových kategógárne urážanie mena Božej Matky. Meno Mária sa rií. Po celý život boli sv. Maximiliánovi zvlášť blízke deti.
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Každú vhodnú príležitosť využil na to, aby sa s nimi mohol pozhovárať a ich detským jazykom im predostrieť radostnú zvesť o Božej dobrote a láske. Zofia Pęcherzewska
z Paprotni, ktorá mala v čase založenia Niepokalanowa
sedem rokov, si spomína na tieto slová o. Maximiliána,
ktoré sa jej hlboko zapísali do jej detskej duše a ktoré odkrývajú hlbokú dôveru v Boží obraz vtlačený do duše človeka, napriek jeho hriešnym prejavom. Možno viac, ako
iné Maximiliánove texty vyjadrujú jeho hlbokú dôveru
v dobrotu každého človeka, ktorý bol stvorený na Boží
obraz: „Na svete nie sú nedobrí ľudia, my sme všetci dobrí, ale slabí. Musíme sa veľa modliť, aby sme boli dobrými
deťmi Nepoškvrnenej.“4 A túto zásadu opakoval inými
slovami aj dospelým, spolubratom v Niepokalanowe či
Mugenzai no Sono, keď sa stretali s ľuďmi na prvý pohľad
bezbožnými, ktorí urážali Boha svojimi slovami.
V písomných svedectvách pamätníkov sv. Maximiliána sa nachádza viacero svedectiev o obráteniach tých,
ktorí urážali Božie meno, no Maximilián ich zveril prostredníctvom Nepoškvrnenej veľkému Božiemu milosrdenstvu. Zaujímavé je svedectvo o obrátení dvoch mladých mužov, ktorí si z Boha a jeho Matky chceli spraviť
terč výsmechu. Na zvláštnu udalosť spomína učiteľka
Zofia Roszkowska: „Chcem priblížiť jednu udalosť, ktorá sa stala v mojej učiteľskej práci. Jedného dňa som
sa vracala z učiteľskej konferencie v spoločnosti dvoch
mladých učiteľov. Keď sme prechádzali okolo kaplnky pri ceste, jeden z nich chcel strieľať do sošky v nej,
pričom sa tešil, že má dobrý cieľ. Vtedy som rozhodne
zaprotestovala a podarilo sa mi ho odhovoriť od toho
hlúpeho nápadu. Na stretnutí ružencového krúžku som
o tejto udalosti povedala otcovi Maximiliánovi. Na jeho
svätej tvári som si hneď všimla výraz hlbokého zamyslenia, ale trvalo to krátko. Zrazu sa milo usmial, vybral dva
medailóniky Nepoškvrnenej Panny Márie a odovzdal
mi ich s tým, aby som sa pokúsila presvedčiť ich, aby
tieto medailóniky nosili. Jednému z nich sa mi podarilo zavesiť medailónik na krk, druhému som ho vložila
do vrecka bez jeho vedomia. Keď som o tom povedala
o. Maximiliánovi, veľmi sa potešil a povedal: „Teraz som
už spokojný. Ona všetko sama spraví.“ A tak sa aj stalo,
lebo po niekoľkých rokoch som sa dozvedela, že obaja
sa sobášili v kostole a viedli nábožný spôsob života.“
Nech je pre nás teda sv. Maximilián inšpiráciou k zodpovednému prístupu k slovám, ktoré vychádzajú z našich úst, z našich pier i z klávesníc našich počítačov.

Foto: archiv redakce
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Por.: Rossetti, Felice. Una dolce amicizia: P. Pietro Giuseppe Pal, P. Massimiliano
Kolbe. Pistolesi, 1981.
Kolbe, Maximilián M. Príhovor bratom zo 26.6.1936.
Kolbe, Maximilián M. Drugie przykazanie. In: Rycerz Niepokalanej, 10/1924, s. 203.
Pęcherzewska, Zofia. Osobné svedectvo zo dňa 6.3.1967. In: Archív Niepokalanowa.
Roszkowska, Zofia. Písomné svedectvo. Dębnica Kaszubska, 27.12.1959. In: Archív
Niepokalanowa,
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NA SLOVÍČKO S MENŠÍM BRATREM

POSLEM MEZI BRATRY

Rozhovor s asistentem generála řádu o. Jackem Ciupińskim OFMConv
zeptala se: Jitka Navrátilová

Otče, již dvanáctým rokem plníte roli generálního asistenta. Co
tato role obnáší?
Jako asistent generála mám tři
základní povinnosti. V první řadě
se jako člen poradního sboru, tzv.
generálního definitoria, podílím
na vedení řádu. Pak reprezentuji
generála mezi bratry, k nimž jsem
vyslán. A nakonec zase zpětně reprezentuji – jsem hlasem těchto
bratří ve vedení řádu.
Když jako vyslanec generála jedete za bratry, co je cílem těchto
setkání?
Cíl se liší podle toho, zda jde o návštěvu, nebo o vizitaci. Vizitace je
oficiální setkání, ze které se píše
zpráva o tom, jak bratři žijí a zachovávají řeholi. Naopak při bratrské
návštěvě jde o setkání s bratry,
kteří nemají příležitostí k blízkému kontaktu s vedením řádu. Při
těchto návštěvách si mohu s bratry
popovídat o jejich radostech a starostech každodenního života.
Jste známý svým smyslem pro
humor, jak vám pomáhá při setkáních s bratřími?
Humor napomůže tomu, že naše
setkání nejsou upjatá a úřední.
Panuje v nich bratrská atmosféra,
tedy, alespoň doufám, že to bratři
vidí také tak.
Říkáváte, že k bratřím přijíždíte
jako máma. Co si pod tím představit?
Existuje vtip: Víte, jaký rozdíl je
mezi návštěvou a vizitací? Návštěva je, jako když přijíždí matka, a vizitace je, jako když přijíždí tchyně.
Když se provádí kanonická vizitace,
tak se musí v pravdě otevřít i těžká

témata a hledat řešení, což může
být někdy hodně bolestné. Při bratrské návštěvě o bolestných záležitostech hovoříme také, ale není při
ní takové napětí.
Kde všude jsou bratři, o které pečujete?
Mám na starosti pět provincií: tři
v Polsku, jednu v České republice
a jednu v Maďarsku a Sedmihradsku. Dále mám na starosti dvě
kustodie, a to generální v Rusku
a provinciální na Slovensku, a pět
delegatur – na Litvě, Ukrajině,
v Bulharsku, Uzbekistánu a Bělorusku, plus misii v Kazachstánu.
To je území zahrnující Evropu
i Asii. Jak se srovnáváte s kulturní různorodostí?
Pro mne je někdy obtížné pochopit specifikum jednotlivých kultur,
poněvadž klášterní život je všude
víceméně stejný a snadno se mi
stane, že nevnímám kulturní rozdíly, které bezpochyby jsou. O to
více musím naslouchat tomu, co
mi říkají bratři, kteří zde žijí, a také
se musím více bavit s laiky, což jsou
nakonec asi nejkrásnější setkání.
Přináší tato různorodost problémy, nebo je obohacením řádu?
Jedno i druhé. Každá kultura má
v sobě prvky, které bratry obohacují a tím i celý řád. Na druhou stranu vyvstávají i problémy, protože
bratři, když se jako misionáři ocitnou v jiném prostředí, nemusejí
vždy tu druhou kulturu pochopit
a ani bratři z druhé kultury nemusí
pochopit je.
V čem obohacují váš řád bratři
z Kazachstánu nebo Uzbekistánu?

Především vědomím, že pro člověka je důležitější být než konat.
Jak tomu rozumět?
V Evropě, kde jsou početnější
farnosti a komunity, jsou bratři hodně v zápřahu. Někdy je té
práce tolik, že se dostává na první
místo a vytlačuje ducha modlitby a zbožnosti, jemuž mají podle
řehole ostatní časné věci sloužit.
Bratři působící v Uzbekistánu mají
také své povinnosti, ale diametrálně odlišné. Protože jejich farnosti
nemají mnoho členů, je jen málo
příležitostí k pastorační činnosti.
Avšak už jen jejich prostá přítomnost je evangelizací. Rozhovor
s člověkem na ulici, nakupování
v obchodě, návštěva souseda-muslima – to vše je evangelizací.
V zemích, v nichž je katolíků velmi
málo, bratři evangelizují už jen
tím, že jsou.
Na začátku 13. stol. povolat Pán
Ježíš sv. Františka slovy: „Františku, jdi a oprav můj dům!“ Jak
tato slova rezonují u bratří dnes?
Sv. František to měl možná lehčí,
protože svět tehdy rád naslouchal
bláznům pro Boha. Dnes se víra
v Boha moc nenosí. Jedno je však
stejné. Bratří, které Bůh do řádu
povolává, musí stejně jak sv. František vstoupit do blízkého vztahu
s Bohem, aby to, co žijí, co říkají,
a především to, jak žijí, bylo mocným svědectvím pro svět. Díky
takovému svědectví bratři budou
moci být nejen pastýři, kteří se
pěkně postarají o věřící chodící
do kostela, ale i rybáři, kteří přitáhnou i ty, již jsou od Boha velmi
vzdáleni.
Co Vás na životě sv. Františka
z Assisi uchvátilo?

24
Milí čtenáři, časopis Immaculata je hrazen pouze z dobrovolných příspěvků čtenářů. Svým darem se podílíte na šíření
duchovních hodnot v našem národě. Děkujeme Vám za Vaši podporu. Neposkvrněná ať Vám odplatí Vaši štědrost.
PODPOŘIT

2|2018|č. 155

Asi to, čeho sám nikdy nebudu
schopen, a sice, že dokázal číst
evangelium bez doprovodných vysvětlivek. Pakliže Pán Ježíš řekl, že
máme dělat to či ono, tak František
to přesně tak dělal. Přesto, že mám
problémy takto žít, nepřestává mě
to u Františka fascinovat. Zvláště
mne fascinuje pokyn z Františkových neschválených
regulí, aby bratři, kteří
přicházejí k nevěřícím,
tyto nevěřící evangelizovali tím, že se budou
navzájem milovat. A až
pak, budou-li k tomu mít
příležitost, mají hlásat
evangelium.

na ty přijímačky, nebo ne?“ A já jí
odpověděl: „No… nejdu. Budu sice
studovat, ale ne to, co jste si mysleli. Jdu do semináře.“
To ji muselo hodně zaskočit!
Maminka se na mne zvláštně podívala a řekla: „Věděla jsem to.“ Až

Foto: Stanislav Gryń

A jaké bylo vaše povolání do řádu?
Tak to jsem ještě nikomu
neřekl. Sv. Terezie říkala, že s některými věcmi se není radno dělit.
Můžu jen říct, že dokud
na mne nedopadlo Boží
světlo, tak mne vůbec
nenapadlo, že bych měl
vstoupit do řádu nebo
se stát knězem. Před
maturitou ke mně však
Pán Bůh promluvil, takže
jsem maturoval s vědomím, že budu řeholníkem – a dokonce jsem
věděl, ve kterém řádu.
Nikdo jiný o tom neměl
tušení.
Ani rodiče?
Mí rodiče byli celí nesví, když viděli, že se před maturitou nijak
moc neučím, na rozdíl od mých
spolužáků. Věděl jsem, že maturitu
určitě zvládnu. A také se tak stalo.
Těžké pro mne však bylo oznámit
rodičům, že chci vstoupit do řádu.
Ti totiž počítali, že půjdu dělat přijímací zkoušky na historii. Já se ale
vůbec nepřipravoval, což vzbudilo
pozornost mých rodičů. Nakonec
to maminka nevydržela a uhodila
na mne: „Tak jak to s tebou je – jdeš

to myslím vážně. Já jsem se však
odradit nenechal a podal přihlášku. V září roku 1984 jsem nastoupil
do noviciátu. Po roce jsem složil první sliby. Tyto sliby jsem vždy považoval za ty nejdůležitější. Vnímal jsem,
že je skládám na celý život. Po několika letech studia semináře v Polsku jsem odjel na studia do Říma,
kde jsem nakonec obhájil doktorát. Po návratu
do Polska jsem se stal vychovatelem bohoslovců
v semináři v Lodži. Později jsem se stal rektorem
semináře,
kvardiánem
seminárního
kláštera
a provinčním asistentem.
V roce 2007 svolal otec
provinciál provinční definitorium a řekl mi, ať nevypínám mobil. Netrvalo
dlouho a zavolal mi otec
generál a oznámil mi, že
jsem byl zvolen jeho asistentem. Nejprve jsem
si myslel, že to je nějaký
vtípek od bratří. Nebylo
snadné tuto roli přijmout,
na druhou stranu jsem
neměl žádné důvody to
odmítnout.
Nezapochyboval jste
někdy o svém povolání?

po mnoha letech mi prozradila, že
když jsem byl počat, tak se modlila, abych se stal knězem. Nikdy mi
nic nenaznačila, ani můj otec ne.
Dokonce mne ani nenutili, abych
chodil do kostela, nikdy mi neřekli,
že by si přáli, abych se stal knězem,
a… stalo se.
A jak probíhala vaše cesta řádem
dál?
Když jsem se přihlásil do řádu, tak
kněz, který mne přijímal, nejásal
nadšeně: „Jéé, to je skvělé, že jsi
tady!“ Spíše mne od toho kroku
trochu odrazoval, aby zjistil, zda

Ne, Pán Bůh mě od toho
uchránil.
Co byste vzkázal čtenářům?
Váš časopis se nazývá Immaculata
a ta pravá Immaculata, podle níž
nese váš časopis jméno, jednou
řekla těm, co byli opodál: „Udělejte
vše, co vám nařídí!“ Obyčejně, když
se člověk dívá na vyobrazení Panny
Marie s Ježíškem, tak často ho drží
na jedné ruce a druhou na něho
ukazuje, jako by chtěla říct: „Udělejte vše, co vám nařídí!“ To je asi
nejlepší výzva ke každému z nás,
abychom dělali vše, co nám Ježíš
říká skrze své slovo nebo skrze ty,
které k nám poslal.
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Foto: neratov.cz

POUTNÍ MÍSTA

BOŽÍ DŮM, KDE SE NEZAMYKÁ
Neratov je poutním místem smíření pod ochranou Panny Marie.
text: Václav Štaud
Také v Neratově, kam kdysi mířily celé generace mariánských ctitelů, se v průběhu dvacátého století projevilo mnoho zla. Víra nám ale napovídá, že to všechno bylo nezbytné jako hřích Adamův. Aby se na tomto
a podobných příkladech mohla ukázat nekonečná Boží moc a jeho láska k nám.

AGONIE KOSTELA
I OBCE

Na závěr přímluv nedělní mše svaté v Neratově přidává Mons. Josef
Suchár slova: „Prosme, abychom
byli na přímluvu naší Paní, Panny
Marie Neratovské, nositeli smíření.“
A modlitby z Neratova cílí nejen
na smíření mezi národy, ale i mezi
generace v rodinách, mezi věřící
a nevěřící stejně jako na smíření
mezi církvemi.
Dříve než bylo z Orlických hor vyhnáno německé obyvatelstvo, zapálila v květnu 1945 střechu kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Neratově zbloudilá ruská protitanková
střela. Celé půlstoletí pak postupovala zkáza kamenného monumentu, až vypadal jako pustá hradní
zřícenina. Noví osadníci lhostejně
sledovali marné pokusy mladého
kněze z Rokytnice v Orlických horách Josefa Císaře o záchranu kostela a nedojalo je ani jeho uvěznění.
A jak postupně utíkali z pohraničí,

kde místo slíbeného bohatství našli
jen bezduchou dřinu, osud kostela
kopíroval agonii celé vesnice. Až
s událostmi roku 1989 se v údolí
Divoké Orlice obnovila síla Boží prozřetelnosti.

ZÁZRAKY 21. STOLETÍ

Neratov původně nesl jméno Bärnwald a mezi poutní místa patřil
od poloviny 17. století. Tisíce lidí přiváděla úcta k milostné sošce Panny
Marie a důvěra k údajně zázračnému prameni. Ten je dnes z lesní studánky svedený do blízkosti
znovuzrozeného kostela. V něm
mohou lidé meditovat, prosit i děkovat bez omezení, protože kostel
se nikdy nezamyká.
„V dochovaných starých dokumentech se hodně mluví o zázracích.
Ale ty se dějí také ve 21. století,“
říká Mons. Suchár. Dosvědčuje, že
v Neratově byla během nedávných
let po modlitbě plné důvěry vyslyšena nejméně desítka poutníků.

Několika maminkám s jednoznačně diagnostikovanou neplodností
se narodilo zdravé dítě, k vyléčení
došlo u vážných chorob včetně rakoviny. „Se všemi, kteří se mi s takovou milostí svěřili, jsem se shodl, že
konkrétní věci není nutné zveřejňovat. Nepotřebuji tu mít české Lurdy.
Pro mě je zázrakem každá rodina
s mnoha dětmi. Když vyšlapou náš
kopec ke kostelu a rozhlédnou se
po kráse hor, sleduji v jejich očích
radost a duchovní osvěžení. Pokud
navíc uvidím, jak rodiče i jejich děti
umějí v kostele pokleknout a pomodlit se před svatostánkem, naplní veliká radost i mě,“ svěřuje se
neratovský farář.

PODĚKOVÁNÍ
ZA MODLITBY

„Jsem vděčný všem, kdo na obnově
kostela spolupracují. I těm, kteří se
do Neratova kdysi chodili modlit
a nad troskami proplakali spoustu slz. Důležité bylo, že ve svých
modlitbách neustávali a prosili
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za ty, kteří teprve měli ve správný
čas přijít. A opravdu pak mnoho
lidí uslyšelo hlas nádherného místa
a přiložilo ruku k dílu,“ říká Mons. Josef Suchár, jehož biskup Karel Otčenášek pověřil v roce 1990 správou
farnosti Rokytnice. Zahrnovala i Neratov, který tajně vysvěcený kněz
z dřívějška znal, měl vztah ke kostelu a jeho historii. Rozhodl se pro obnovu a začal pro ni získávat ostatní.
První mariánská pouť se do Neratova vrátila v srpnu 1990, kdy byla
mše svatá sloužena na louce před
kostelem. O rok později již byly
z trosek vyvezeny tuny suti a bohoslužba mohla proběhnout uvnitř.
Současně s vytvářením nové poutní
tradice pak na chrámě postupovaly
záchranné a zabezpečovací práce,
které vyvrcholily zastřešením.

S NADČASOVÝM
POSLÁNÍM

Foto: neratov.cz

Než se klenby poutní svatyně v roce
1957 zhroutily, poutníci mohli
v kněžišti obdivovat vzácnou barevnou fresku Korunovace Panny
Marie. I dnes je tohle místo cílem
obdivných pohledů. Návštěvník totiž prosklenou střechou vidí barvy
klenby nebeské. Sklo na místě běžné krytiny je stavebním unikátem,
který láká k návštěvě stále víc poutníků i turistů.
„Během let jsme si při bohoslužbách
tak zvykli na volné nebe na námi,
že jsme o tuto výsadu nechtěli přijít. Vyřešilo to zdvojené sklo o síle
osmi milimetrů s bezpečnostní fólií.
Unese i člověka. Jeho váha ovšem
přinesla problém většího průhybu
krovů, na několika místech nám
do kostela zatéká. Projektanti už
řeší nápravu,“ ujišťuje Mons. Suchár.
Neratov se postupně stal i zdrojem
uměleckých činů. Spolu s techniky
oslovil architekty a výtvarníky, inspiroval básníky, fotografy a filmové
tvůrce. Za nové liturgické vybavení
kostela vděčí Neratov výtvarníku
Karlu Rechlíkovi z Brna. „Společně
sem vracíme život. Věže budou brzy

zpřístupněny, získají i původní cibulové báně a s nimi starou barokní
podobu. Pro návštěvníky chystáme
malé muzeum. Poslání kostela i celého poutního místa ale zůstane
nové, současné, nadčasové,“ zdůrazňuje P. Suchár.

POSTIŽENÍ JSOU TU
DOMA

Silueta Matky Boží, která v chrámovém kněžišti symbolicky vystupuje do nebeské výše na křídlech
andělů, se podle úhlu slunečního
osvětlení barevně mění. Něžné krajkoví kovové plastiky má v kontrastu
s hrubým prostorem odrážet život
lidí s hendikepem. „Pracujeme pro
ně a současně spolu s nimi. Oni jsou
tady důležití, bez nich by obnova
kostela ztratila hlavní smysl. V jeho
stínu dostali novou možnost pokojně žít, radovat se a taky sloužit
druhým,“ dodává Mons. Suchár. Je
iniciátorem Sdružení Neratov, které zaplnilo prázdnou ves a usiluje

• Nedělní mše svatá v Neratově
je vždy v 10 hodin.
• Poutní slavnost bude letos
12. srpna.
• Poutníci jsou vítáni po celý
rok, autobusové výpravy by
ale měly svůj záměr sdělit
duchovní správě.
• Další informace:
www.neratov.cz

o plnohodnotný život lidí opuštěných, znevýhodněných nebo trpících různými formami postižení.
Sdružení má nyní 250 zaměstnanců, z toho je 190 klientů. Často pracují spíše symbolicky, aby si s pomocí školených asistentů osvojovali
základní hygienické a pracovní návyky, mohli pěstovat vlastní zájmy
a rozvíjet se. Sdružení v Neratově
i v okolních vesnicích postupně
rekonstruovalo řadu budov, které
slouží jako rukodělné chráněné
dílny nebo v nich žijí pěstounské
rodiny. A Mons. Suchár zúročuje mnohaleté zkušenosti s prací
pro hendikepované v odpovědné
funkci prezidenta Diecézní charity
v Hradci Králové.

OPRAVUJME CHRÁMY
I DUŠE!

Aby nebylo odkázáno jen na dotace a dary, rozvíjí sdružení i hospodářskou činnost. Obnovili tu
dávno zavřený obchod a hospodu,
ochotně ubytují a nakrmí rekreanty.
V lednu tohoto roku dokonce otevřeli nový pivovar. Dal práci sedmi
lidem a jeho pivo značky Prorok prý
znalcům chutná. V blízkosti se pak
rýsuje další staveniště. Má to být
svatební dům, další z neratovských
zvláštností. Stále více lidí si zde totiž
přeje mít svatbu, loni už v kostele
dosáhli rekordní padesátky obřadů.
Snoubenci na tomto místě chtějí
i hostinu, která už ale bývá nad síly
hospůdky, sloužící hlavně poutníkům. Proto se sdružení pustilo
do další práce.
„Dnes se svět řídí zbrklou zásadou,
že se už nic neopravuje, věci se prostě vyhodí, vymění za nové. Ale nemusí tomu tak být, stojí za to, pustit
se do oprav. Chrámů i duší. Dokazuje to radost z toho místa, která
se šíří a tvoří něco, čemu lidé říkají
neratovský zázrak. Každý zde může
nejen okusit krásy, ale také si uvědomit, že nikdo na tomto světě není
zbytečný,“ zdůrazňuje Mons. Josef
Suchár.
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HISTORICKÝ SERIÁL

NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (15)
Velké papežské schizma
text: Radomír Malý
Návrat papežů do Říma bohužel nepřinesl nápravu poměrů v Církvi, naopak ještě vyostřil zlořády vyvolané
pobytem papežů v Avignonu. Ukázalo se, že k vyřešení tehdejší krize Církve nestačí pouze změna sídla papežů, nýbrž důkladná duchovní a mravní reforma a obroda.

VZNIK DVOJPAPEŽSTVÍ

Papež Řehoř XI. hned po návratu
z Avignonu do Říma r. 1378 zemřel.
Římský lid se ale obával, že kardinálové zvolí Neitala, jenž se opět
usadí v Avignonu. Shromáždil se
k demonstraci, při níž padaly neomalené výhrůžky kardinálům. Ti
ve strachu o svůj život rychle oblékli stařičkého kardinála Franceska Tibaldeschiho, rodilého Římana
a bojovného zastánce trvalého pobytu papeže v Římě, do papežských
rouch a předvedli jej lidu, který mezitím vnikl do Vatikánu. Dav se upokojil a kardinálové teprve potom
mohli dále pokračovat ve volbě
papeže. Stal se jím arcibiskup z Bari
kardinál Bartolomeo Prignano, jenž
přijal jméno Urban VI. Kardinál Tibaldeschi měl potom těžkou práci
vysvětlovat, že on papežem není, že
byl nakonec zvolen někdo jiný.
Urban VI. byl osobně mravně bezúhonný a upřímně zapálený pro
reformu zlořádů v Církvi. Měl ale
velikou nectnost hrubého jednání
s lidmi a neochoty k čestným kompromisům. S kardinály, kteří zůstali
v Avignonu a odmítali návrat papeže do Říma, se choval tvrdě, nechtěl
je přijmout k rozhovoru a hrozil exkomunikacemi. Přitom ale neprozřetelně opomenul jmenovat další
kardinály z řad svých stoupenců.
Svou arogancí si také zbytečně znepřátelil neapolskou královnu Janu,
která mohla být jeho spojencem.
Záhy se od Urbana VI. kvůli jeho
povaze odvrátili i někteří z jeho
původních volitelů. I sv. Kateřina
Sienská, i když ho nepřestala až
do konce života podporovat jako
právoplatného náměstka Kristova,

mu ve svých dopisech ostrými slovy vytýkala nedostatek lásky a pokory. Někteří kardinálové již po několika měsících litovali své volby
a pod záminkou, že jednali pod
nátlakem vzbouřeného římského lidu, a tudíž Urbanova volba je
neplatná, se spojili s kardinály požadujícími návrat papežů do Avignonu. Sešli se s nimi společně
v italském městě Fondi a zvolili
kardinála Roberta ze Ženevy novým papežem, jenž se opět usadil
v Avignonu. Přijal jméno Klement
VII. Urban se ale svého úřadu odmítl vzdát, takže Církev měla v čele
dva proti sobě stojící papeže: jednoho v Římě, druhého v Avignonu.
Tak začalo v Církvi 39leté smutné
období papežského schizmatu. To
mělo za následek i schizma v celé
Církvi, která se rozdělila na ty, kteří podporovali římského papeže,
a na zbývající, již vyjádřili podporu
papeži v Avignonu. Dělící čára vedla mezi jednotlivými biskupy, uvnitř
řeholních řádů i mezi panovníky.
Římskoněmecký císař a český král
Karel IV. se přidržel Urbana, stejně tak i jeho syn Václav IV. Za Urbanem stály rovněž italské státy
s výjimkou Neapolského království,
dále Anglie, Polsko, skandinávské
země a Uhry. Klementa naproti
tomu podpořily Neapol, Francie,
Španělsko, Portugalsko a Skotsko.
I významní světci té doby byli rozděleni. Sv. Kateřina Sienská podporovala Urbana, ale vynikající kazatel
dominikánského řádu a mravokárce zlořádů sv. Vincenc z Ferrary stál
na straně Klementa.
Objektivně nutno uznat, že pro
katolíky té doby bylo značně

obtížné se v tom „vyznat“ a nestranně posoudit, kdo je vlastně
pravým papežem. Urban VI. byl
sice řádně v právoplatném konkláve zvolen, nicméně sami někteří jeho volitelé později tvrdili,
že volba proběhla nesvobodně
pod nátlakem lidu, jenž povstal.
Tento argument ale z hlediska
kanonického práva neobstojí,
neboť kardinálové volili Urbana
za zavřenými dveřmi, kde jejich
možnost svobodné volby nikdo
neomezoval. Proto Církev pokládá volbu Urbana VI. za právoplatnou a pro dobu dalších 39 let
považuje za řádné papeže ty
v římské linii, tj. ty, co byli zvoleni
v Ŕímě a nikoli v Avignonu.
Po oznámení, že volba Urbana VI.
byla údajně neplatná, římský lid
znovu povstal – a vylil si svoji zlost
na nešťastném římském papeži. Měšťané s meči v rukou vtrhli do papežského paláce. Urban
vyšel proti nim s křížem v ruce
a zeptal se jich otázkou Kristovou:
„Koho hledáte?“ Lid užasl nad tímto majestátním chováním papeže
a odtáhl. Urban tak zopakoval tutéž scénu, kterou podstoupil jeho
předchůdce Bonifác VIII. r. 1303
vůči vojákům francouzského krále
Filipa IV. Sličného.

PAPEŽOVÉ V ŘÍMĚ
A V AVIGNONU

Jak římský, tak i avignonský papež
si vytvořili svou kurii a jmenovali
sobě oddané kardinály, kteří potom volili jejich nástupce. Urban VI.
zemřel r. 1389. Během svého pontifikátu chrlil exkomunikace na své
odpůrce a vedl válku s neapolskou
královnou Janou.
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Foto: Wikipedia.org

Po jeho smrti zvolili kardinálové
v Římě novým papežem Pietra Tomacelliho, jenž přijal jméno Bonifác IX. (1389–1404). Byl to schopný
diplomat, který uzavřel mír s Neapolským královstvím. S českými dějinami je spojen tím, že právě jemu
adresoval pražský arcibiskup Jan
z Jenštejna list o mučednické smrti
svého generálního vikáře Jana z Pomuku, známého u nás jako sv.
Jan Nepomucký. Bonifác IX. též
poskytl Janu z Jenštejna azyl
v Římě. Po něm následovali
ještě Innocenc VII. (1404–1406)
a vysoce vzdělaný Řehoř XII.
(1406-15), původně benátský
šlechtic Angelo Corrario.

Ještě radikálněji vystupoval proti
papežství anglický heretik John
Wickliff, který považoval tuto instituci za výtvor císaře Konstantina
ve 4. stol. a popíral jeho ustanovení Kristem. Dva němečtí profesoři
Sorbonny Jindřich z Langensteinu
a Konrád z Gelnhausenu jako první
přišli s názorem, že koncil stojí nad
papežem. Koncil může v případě

se ale nemínili vzdát, takže Církev
měla v té době v čele tři papeže.

BALTHASAR COSSA

Ani Alexandra V. není možno uznat
z hlediska kanonickoprávního řádným papežem, neboť ten existoval
v osobě Řehoře XII. a odmítl rezignovat. Tím spíše to platí o jeho
nástupci v Bologni Janu XXIII., kterého zvolili kardinálové po Alexandrově smrti r. 1410, a jenž
smutně proslul svým nemravným životem.1
Jmenoval se občansky Balthasar Cossa. Byl původně důstojníkem u válečného námořnictva a teprve později přijal
duchovenské svěcení. Námořním důstojníkům se v lidové
hantýrce říkalo „piráti“, odtud
vznikla později nepravdivá legenda, že byl námořním lupičem. Faktem ale je, že Cossa žil
v luxusu a rozmařile, pomocí
úplatků stoupal po žebříčku
církevní kariéry a není vyloučeno, že i tiáry dosáhl tímto
způsobem.

Avignonský papež, dle kanonického práva vzdoropapež
Klement VII., zemřel r. 1394.
Jeho nástupcem zvolili avignonští kardinálové Španěla
Pedra z Luny, jednoho z předních učenců své doby. Ten si
dal jméno Benedikt XIII. (1394–
1417). I on je podle kanonického práva vzdoropapežem.
Nejhorší na celé situaci bylo,
že jak římský, tak avignonský
papež vyhlašovali navzájem
na sebe klatby, a dokonce Vzdoropapež Jan XXIII. vlastním jménem Balthasar Cossa.
svolávali i vojska, resp. proti
světským panovníkům podporují- potřeby svolat i světský panovník.
cím toho druhého. To ovšem vedlo Za tyto ideje se postavil i kancléř
ke zvyšování finančního břemene Sorbonny Jan Charlier z Gersonu.
duchovenstva i věřících. Annáty, Pařížská univerzita uskutečnila
roční poplatky papežské kurii, byly r. 1394 mezi akademickou obcí anstále vyšší, objevilo se i hrubé zne- ketu, jak vyřešit schizma. Převládl
užívání prodeje odpustků k čistě názor, že oba papežové mají odsvětským účelům.
stoupit a nový má být zvolen společně jak římskými, tak i avignonTento zoufalý stav volal po rych- skými kardinály. Když neuspějí,
lém řešení. Vzdělanci poukazovali musí být svolán koncil.
na osvědčenou praxi v dějinách,
že když vypukne v Církvi krize, je Přesně podle tohoto receptu ponutné svolat koncil. Pařížská uni- stupovali kardinálové, kteří se
verzita Sorbonna, tehdy největší shromáždili v Pise r. 1409 a zvolili
teologická autorita západního svě- papežem Řeka, konvertitu z prata, to požadovala už v 80. letech voslaví Petra Filargiho, jenž si dal
14. století. Ožily myšlenky Marsi- jméno Alexander V. (1409–1410).
lia z Padovy a Williama Ockhama, Usadil se v Bologni a byl uznán Anzpochybňující nejen světskou glií, Francií a většinou německých
moc papežů, ale i samotný primát. biskupů. Oba dosavadní papežové

Jan XXIII. vyhrotil již tak zoufalou situaci v Církvi vyhlášením
křížové výpravy proti neapolskému králi Ladislavovi, na jejíž
financování vyhlásil odpustky. Ty
se prodávaly po celé Evropě, často hanebným kramářským způsobem. V Praze proti tomu vystoupil
Mistr Jan Hus. Všechno nazrávalo
ke svolání všeobecného církevního
sněmu, koncilu.
Použitá literatura:
Buehlmeyer, Carl. Die Kirchengeschichte II. Paderborn:
Schoeningh-Verlag, 1959.
Johnson, Paul. Papiestwo. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1998.
Ráček, Blažej. Církevní dějiny. Praha, 1937.
Pastor, Ludwig. Die Papsgeschichte. Muenchen, 1920.

1

Jan XXIII. z 15. stol. je neprávoplatným papežem, proto
r. 1958 kardinál Angelo Roncalli po svém zvolení si
mohl dát jeho jméno. Vyjádřil se, že tímto aktem chce
právě toto jméno rehabilitovat.
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PRO DĚTI

ODVÁŽNÉ SNY

aneb nejmodernější technika ve službách evangelia
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF
Milé děti, všechno v našem životě může sloužit k dobrému, když
to používáme s dobrým úmyslem
a jako Boží spolupracovníci. A tak
by to mělo být i s nejmodernější
technikou.
Také otec Maxmilián vždycky usiloval o to, aby nejnovější vynálezy
sloužily v první řadě k Boží slávě
a pak teprve k našemu pohodlí.
Už jako mladý student v Římě snil
o tom, že jednou bude vydávat časopis a pod ochranou Neposkvrněné
bude hlásat evangelium všem národům světa. V té době, před první
světovou válkou, se zrovna začínaly
v kinech promítat filmy. Jejich kvalita
nebyla valná. Maxmilián však hned
vytušil, jaké úžasné možnosti poskytuje tento nový vynález. Jeho spolubratři v koleji to ještě nechápali.
Mysleli si, že biograf je dílo satanovo
a odvádí lidi od Boha, proto je potřeba proti jeho šíření bojovat.
„Je to nástroj zkázy!“ řekl Maxmiliánovi bratr Josef. „Je potřeba ho
zničit!“ Maxmilián mu však s klidem
v hlase odpověděl: „Ne, ne, biograf
přece může sloužit k dobru lidí.

Záleží jen na nás, jestli ho dobře
použijeme.“ „Ale jak,“ vyhrkl na něj
jeho druh celý pohoršený. „Copak
nevidíš, jak se ďábel a jeho následovníci zmocňují všech úspěchů
pokroku a zneužívají je ke zlu?“ „To
je důvod, abychom se konečně probrali a dali se do práce,“ odpověděl
Maxmilián odhodlaně. „Musíme vybojovat pozice, které získal nepřítel.
Každý dobrý vynález je třeba použít
tak, aby sloužil Božímu dílu.“
Od té doby se o to Maxmilián snažil a povzbuzoval k tomu i své bratry. Nejlepším příkladem, jak jim
technika dobře sloužila, byl klášter
Niepokalanow – město Neposkvrněné. Když se tam otec Maxmilián
po šesti letech strávených na misii
v Japonsku vrátil, místo několika
dřevěných domků našel skutečné
město. Kromě nejmodernější tiskárny, elektrárny a hasičské stanice tam
stály obytné domy a kaple, klášterní
nemocnice a školy pro vzdělávání
nových bratří. Odvážné sny otce Maxmiliána se staly skutečností. Časopis Rytíř Neposkvrněné, který před
několika lety založil, odebíral každý
měsíc celý milion čtenářů. Vydávaly

se tam také noviny, časopisy pro děti
a spousta zajímavých knih.
Otec Maxmilián však ani na chvíli
nepřestal snít. Už měl další odvážné
plány: toužil vybudovat letiště, aby
se časopisy a noviny dostaly rychleji ke svým čtenářům. Připravoval
rozhlasové vysílání, a snil dokonce
o tom, že už brzy budou mít televizní
stanici a studio, kde se budou natáčet katolické filmy. Všechny nejmodernější výdobytky techniky chtěl
použít, aby mohl lidem vrátit radost
a povzbuzovat jejich víru v Boha.
Milé děti, v dnešní době máme
kolem sebe stále víc moderní techniky. Sama o sobě není ani dobrá,
ani špatná. Vždycky záleží na nás,
jestli ji používáme k tomu, abychom mohli dělat dobré věci. Je to
jako s nožem. Může nám dobře posloužit ke krájení chleba, ale v ruce
toho, který má zlé úmysly, se může
stát hroznou zbraní. Potřebujeme
se učit správně rozhodovat, podobně jako svatý Maxmilián. A pak
se nemusíme bát snít a pustit se
i do velkých věcí, které druzí třeba
ještě úplně nechápou.
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JAKÝ VÝZNAM MÁ JMÉNO
Povídání o tom, kdy a jak Boží jméno říkat dobře
text: Jana Lokajová
Jméno máme každý to své. Od malinka nás jím volá maminka, táta,
všichni v rodině, kamarádí, známí
i náš Bůh. Totéž slovo má tolik významů! Podle toho, proč něčí jméno vyslovujeme, dostává i samo
slovo svůj obsah. Tak to bylo třeba
i s Lukášem. Jen se podívejte. Věřili
byste, že se tu pořád mluví o tom
samém člověku?
„Lukáši. Lukášku, vstávej, už je čas,“
šeptala maminka do ucha svému
synovi a hladila ho po čele. Hodiny
už notně pokročily a byl opravdu
nejvyšší čas vstávat.
„Lukáši! Lukáši, zastav!“ volala paní
Šimečková a zvedala při tom nad
hlavu sáček se svačinou, která klukovi vypadla z batohu, když utíkal na autobus do školy.

v naštvanosti, tak jak o něm mluvil
pan Bureš? A co kdyby se jméno
Lukáš používalo jen tehdy, když by
si někdo chtěl ulevit od vzteku?
Každý člověk na světě chrání své
jméno, protože pod tímto krátkým
slovem nebo dvěma se skrývá jeho
čest, jeho příběh, co zažil, a to, kým
je. Bůh, Ježíš Kristus i Panna Maria
mají svá jména, za kterými se skrývá obrovský příběh o lásce, kterou
Bůh chová ke všem lidem. Mnozí
o té lásce nevědí. A Boží jméno
proto pro ně má jen hodnotu
prázdné fráze, kterou utrousí nebo
vykřiknou, když si potřebují ulevit.

Je mnoho možností, jak používat
Boží jméno dobře. Tak třeba: „Bože,
odpusť mi.“ „Bože, mám radost, že
se mi to povedlo.“ „Bože, trápím
se, protože nerozumím tomu, co
se děje.“ Je mnoho možností, jak
Boží jméno používat dobře. Alespoň se stejnou úctou a láskou,
s jakou vyslovujeme jména našich
kamarádů, jméno své, maminky
nebo táty. Učme se jméno našeho
Boha vyslovovat jen tehdy, když se
k němu obracíme jako k tatínkovi.
„Bože, tatínku, mám tě rád.“ On si
totiž naše jméno vryl do dlaní. To
znamená, že jsme pro něj cennější
než perly.

Foto: Syda Productions | Dreamstime.com

„Lukáši! Lukáši Majere!
To snad není pravda!“
křičel soused Bureš
a koukal na díru
po laťkách, která
zbyla po tom, co
Lukáš ve vzteku
plot
rozkopal
a potom utekl.
„Lukáši, počkej,
až tě potkám!“
hrozil soused.
„Lukáši, Lukáši, kdybys
tu jen byl,“ hořekovala babička, protože její vnuk nepřišel
na nedělní oběd. Byl nemocný a ležel doma v horečkách.
„Lukáš, zlato, zajdi prosím tě pro Šimona do školky, musím tady dovařit oběd,“ žádala paní Fialková svého manžela s rukama upatlanýma
od směsi na karbanátky.
Jak by se asi Lukáš cítil, kdyby se jeho jméno používalo jen

Máme krále, který
nic nedbal na to, že je
král, a narodil se v chudých
jeslích. Nic nedbal na to, že umí
dělat zázraky, že stvořil svět a přišel mezi nás v podobě člověka.
O jedno nás ale žádá už tisíce let,
abychom si vážili jeho jména, jeho
osoby, jeho skutků a abychom si
hodně brali z jeho lásky, kterou
nám nabízí zadarmo.
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Z DOPISŮ OD VÁS

PODĚKOVÁNÍ
❧ Před časem jsem byla hospitalizována s bolestmi břicha. Jeden
večer byla bolest nesnesitelná, cítila jsem se u konce svých sil a chtěla
volat kněze. Tu jsem začala prosit
P. Marii o pomoc a slíbila jsem jí
veřejné poděkování. Po chvíli jsem
pocítila úlevu a bolesti pomalu
ustupovaly a já se mohla brzy vrátit
domů. Plním tedy svůj slib a veřejně děkuji Panně Marii za pomoc.
vděčná rytířka
❧ Celý měsíc po přijetí do Rytířstva Panny Marie jsem prožívala
pochybnosti, zda jsem skutečně
Mariinou rytířkou. Avšak Panna
Maria mi dala své znamení. Na velikonočním jarmarku, kde jsem
prodávala výrobky naší neziskovky, jsem se setkala s pánem, který
přesně před rokem na tom samém
jarmarku zkolaboval a bojoval se
životem a smrtí. Dnes je živ a zdráv.
Já jsem mu nabídla zázračnou
medailku a on ji přijal s takovou
radostí, s jakou jsem se ještě dosud u nikoho, komu jsme medailku darovala, nesetkala. On plakal
a já cítila silnou přítomnost Ducha
Svatého. Vím, že tento zážitek je
darem od Boha. Vnímám, že jsem
na správném místě a že si mě Panna Marie ještě použije.
vděčná Martina Plocková
❧ Děkuji ze srdce Duchu Svatému a Panně Marii, že byly vyslyšeny
moje modlitby za zdárné složení
státní zkoušky mé vnučky na filozofické fakultě v Brně. Také velmi děkuji Panně Marii a Andělům Strážným
za záchranu při pádu ze schodů,
aniž bych utrpěla vážné zranění.
Považuji to za zázrak. Bolesti, které
z obraženin přetrvávaly po dobu
3 týdnů jsem v postní době nabídla Pánu Ježíši. Moc děkuji a prosím
o další ochranu celé rodiny.
čtenářka Marie z Moravy
❧

Chtěla bych poděkovat Pánu
Bohu, Panně Marii, sv. Josefovi

a všem svatým za zlepšení zdraví
v mojí těžké nemoci.
rytířka Bohumila

O MODLITBU PROSÍ

❧ Chvála Kristu! Moc všechny
prosím o modlitbu. Poté, co mi
zemřel manžel a já zůstala sama
jako vdova, jsem zůstala opuštěná
a také nejsem schopna finančně
utáhnout nezbytné náklady. Moc
mne mrzí, že syn, který se mnou
bydlí, se ke mně chová nehezky. Cítím se moc sama a nemocná.
rytířka Marie
❧ Náš nejmladší vnuk, 3,5letý Vilémek je často nemocný, z nemoci
skoro nevychází. Trpí už 1,5 roku
nejen záhadnou diagnózou trávícího ústrojí, ale mezitím i chřipky,
angíny. Par dní je v pořádku a pak
zase. Děkuji mnohokrát všem, kteří
budete na něho v modlitbě pamatovat.
Jarmila Štolfová
❧ Prosím o modlitbu za mého
dospívajícího syna.
čtenářka Marie
❧ Prosím o přímluvnou modlitbu
za dar víry pro mé děti, za dobré
vztahy v rodině a uspořádání manželského života. Děkuji.
čtenářka Šárka
❧

Chci poprosit o modlitbu
za manžela Mariána, aby ho nepropustili z práce a byla mu prodloužena smlouva. Taky prosím za dar
zdraví pro rodiče. Děkuji.
vaše pravidelná čtenářka Milada

❧ Prosím o modlitbu za mého
těžce nemocného bratra Františka.
rytířka Markéta
❧

Prosím touto cestou čtenáře
časopisu Immaculata o modlitby
za dobré provedení operace bez
komplikací a brzké uzdravení. Děkuji.
Petr

❧ Prosím o modlitbu za zdar operace.

čtenářka Marie

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

❧ Dne 9. července 2018 oslaví své

kulaté životní jubileum rytíř Neposkvrněné P. Mgr. Ing. Jan Špaček
z vikariátu Český Krumlov. K tomuto výročí mu přejeme vše dobré,
hodně zdraví do dalších let a stálou ochranu Panny Marie a Jejího
syna Pána Ježíše Krista. Touto cestou chci poděkovat za jeho podporu v přímluvách a modlitbách.
vděčná rytířka Marie

❧ Maminka měla váš časopis velmi ráda a v posledních létech, když
po těžké mrtvici již nedokázala číst,
jsem jí často z Immaculaty předčítala.
Děkuji za modlitby. Bůh vám žehnej.
Hana
❧ Chtěla bych se podělit o jednu
příhodu týkající se obrázku na titulní
straně minulého čísla Immaculaty.
Když jsem rozdělala balík, hned mě
zaujal obrázek Panny Marie. Ve Zlatých
Horách jsem byla v roce 1974 v ozdravovně. Vrátila jsem se tam až po 42 letech. Navštívili jsme také kostel, kde to
na mne velmi zapůsobilo. Trochu jako
zázrak. Dovezla jsem si odtud obrázek
Panny Marie Pomocné i s modlitbou.
Když jsem ji přečetla ostatním maminkám na modlitbách matek, natolik nás
oslovila, že se ji od té doby modlíme
na každém setkání.
čtenářka Blanka
❧

Vážená redakce, obálka minulé
Immaculaty mi připomněla střípek,
kterým jsem také já mohla přispět
k zázraku obnovení kostela Maria
Hilf ve Zlatých Horách. Ve spořitelně
jsem tehdy současně hradila platbu
na skautský tábor dcerky a protože
jsem stále vnitřně váhala, zda ji mám
na tábor poslat, platby jsem zaměnila a Panně Marii poslala 1000 Kč
určených pro tábor. A bylo tomu tak
dobře, že dcerka nejela. Tábor byl
tehdy vyplaven a děti, které tam byly,
onemocněly.
Chvála Kristu a Marii! Rytířka Irena
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ZPRÁVY
• Vatikán. Papež František zve
v červnu v rámci apoštolátu modliteb
k modlitbě za sociální sítě, za jejich
provozovatele a uživatele: „Aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich
odlišnosti.“ Připomíná, že „moderní
technologie nebo sociální sítě se
mohou stát plevelem tam, kde v našem srdci najdou živnou půdu. Každá generace má svá pokušení: Mladí
lidé se musí učit odolávat reklamě či
falešným zprávám, starší generace
zase přemáhat sklon k nasávání zjednodušených pomluv o druhých, ba
i o církvi. Internetová síť se může stát
potemnělým pláštěm zakrývajícím
ryzost života vztahů. Člověk potřebuje ochranný plášť a tím je obnovená
důvěrnost s Kristem v našem srdci.
S tímto ochranným pláštěm osobní
důvěrnosti najdeme sílu i schopnost
nenechat se sebou manipulovat.“
www.cirkev.cz, 1. 6. 2018
• Itálie, Řím: Před sto lety, 28. dubna
1918, v římské bazilice sv. Ondřeje
„della Valle” byl sv. Maxmilián Kolbe
vysvěcen na kněze. Tuto událost si
připomnělo Rytířstvo Neposkvrněné
28. dubna při slavnostní mši svaté,
které předsedal mezinárodní prezident br. Raffaele Di Muro. Slavnosti
se zúčastnili nejvyšší představitelé
italského Rytířstva Neposkvrněné.
Chtěli tak uctít svého svatého zakladatele.
ofmconv.net, 4. 5. 2018
• Itálie, Řím: 9. května 2018, v aule
mezinárodního minoritského kolegia Seraphicum v Římě, se konala
evropská premiéra dokumentárního
filmu „The Sultan and the Saint”. Jedná se o film amerického režiséra Alexe Kronemera o setkání sv. Františka
z Assisi se sultánem Al-Kamilem. Tato
premiéra otevřela cestu k oslavě 800.
výročí od cesty sv. Františka do Damietty (v r.1219), aby se setkal se sultánem a obrátil jeho národ, přičemž
použil pouze „zbraň” evangelia a mírové konfrontace.
ofmconv.net, 11. 5. 2018

• Polsko: O letošních Velikonocích
podle agentury pro výzkum veřejného mínění CBOS přistoupilo 25 milionů Poláků k velikonoční svaté zpovědi
a svatému přijímání, což představuje
cca dvě třetiny obyvatelstva.
www.pch24.pl, 5. 4. 2018
• Velká Británie: Od konce druhé
světové války r. 1945 až do r. 1967,
kdy byl zrušen trest smrti, bylo popraveno 21 zločinců. Téhož roku
1967 byl ale legalizován umělý potrat, jemuž až do letošního roku padlo za oběť 9 milionů nenarozených
dětí.
www.katholisches.info, 11. 4. 2018
• Čína: V provincii Henan zakázaly komunistické úřady s platností
od 8. dubna mládeži mladší 18 let
účast na katolických bohoslužbách.
Rodiče nesmějí vodit své děti do kostela, kněžím je zakázáno vyučovat je
katechismu a vůbec se s nimi jakkoliv
stýkat. Před chrámy mají stát příslušní úředníci a nevpouštět nezletilé
osoby dovnitř. Podobná opatření se
očekávají i v dalších provinciích této
komunistické země.
www.katholisches.info, 17. 4. 2018
• USA: Podle agentury Gordon-Conwell se od r. 2010 na celém světě
obrátilo na křesťanství 10 milionů
muslimů. Na speciálním semináři
oznámilo vedení agentury, že tento
trend stále trvá, křesťanských konvertitů dokonce přibývá i v Saúdské
Arábii, kde platí za odpad od islámu
trest smrti a křesťanské denominace nesmějí veřejně působit. Mnoho
křesťanských konvertitů této země
žije svou víru v ilegalitě.
www.pch24.pl, 23. 4. 2018
• OSN: Podle statistiky této mezinárodní organizace bylo na celém
světě od 1. ledna letošního roku provedeno 11 milionů umělých potratů,
z toho jen v USA denně 3 tisíce.
www.pch24.pl, 5. 4. 2018
• Německo: Zemská vláda v Bavorsku nařídila s platností od 1. června
pověsit ve všech státních budovách
kříže. V jejím prohlášení se praví,
že kříž představuje „přihlášení se

k základním hodnotám právního
a společenského řádu“.
KAP, 24. 4. 2018

• Chorvatsko: Biskupská konference odmítla konvenci rady Evropy proti násilí na ženách, známou
pod názvem Istanbulská dohoda.
Hlavním bodem kritiky jsou podle
biskupů „ideologické prvky, které odrážejí ideologii gender a jsou
s křesťanstvím neslučitelné“. Jedná se zejména o tzv. „právo ženy
na svobodnou volbu“ (tj. na potrat)
a na snadný přístup k antikoncepci.
www.kath.net, 24. 4. 2018
• Severní Korea: Mučení, tábory nucených prací, popravy – to čeká křesťany této země, když se modlí ke Kristu nebo čtou Písmo sv. Jsou-li „chyceni
při činu“, již nikdy neuvidí své děti.
Severokorejská vláda nyní ohlásila novou hierarchii společnosti, v níž jsou
křesťané na nejnižším stupni jako tzv.
„třídní nepřátelé a nepřátelé lidu“. V táborech nucených prací jsou mj. týráni
hladem, což je nutí z nouze jíst hlínu
a v důsledku této hygieně se příčící
formy stravy často umírají na různé infekční nemoci. Tyto informace podává
řada agentur zabývajících se porušováním lidských práv v této zemi.
www.pch24.pl, 5. 4. 2018
• Chile: José Antonio Kast, otec
9 dětí, politik aktivně bojující
za ochranu nenarozených, byl během své protipotratové přednášky
na univerzitě v Iquaque napaden
studenty a zbit. Jeden z pachatelů po zadržení policií řekl, že Kast
všechny „rozčilil“ tím, že zcela ignoroval názory a argumenty zastánců
genderové ideologie a trval prý pouze na svém, tj. na bezpodmínečné
ochraně nenarozeného života od početí až do přirozené smrti.
www.pch24.pl, 27. 3. 2018
• OSN: Arcibiskup Bernardito Auza,
apoštolský nuncius Sv. stolce při OSN,
varoval africké země před přijímáním
tzv. humanitární pomoci ze západních zemí. Řekl, že tato pomoc obsahuje i požadavky legálních potratů
a antikoncepce, hormonální tabletky
a kondomy se v rámci této „pomoci“
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masově do afrických zemí distribuují. Mons. Auza prohlásil tuto pomoc
za „trojského koně pro Afriku“.
www.pch24.pl, 27. 3. 2018

• Velká Británie: Katolický primas
kardinál Vincent Nichols požaduje
zrušení diskriminačního předpisu ministerstva školství, podle něhož musí
katolické školy mít nejméně polovinu
žáků nekatolického vyznání nebo bez
vyznání. V důsledku tohoto absurdního nařízení musejí proto paradoxně
katolické školy mnoho uchazečů z katolických rodin odmítat.
www.pch24.pl, 4. 4. 2018
• USA: V Lincolnu (stát Nebrasca) biskup James Conley vedl letos na Velký
pátek křížovou cestu před místní potratovou kliniku. Řekl v promluvě: „Potrat je démonickou parodií eucharistie
– užívá těch samých slov v opačném
významu: toto je moje tělo.“ Zastánkyně potratů právě takto argumentují: To
je moje tělo, jehož součástí je nenarozené dítě, a proto si s ním mohu dělat,
co chci, včetně jeho usmrcení.
www.pch24.pl, 4. 4. 2018
• Jižní Korea: Katolická biskupská
konference této země předložila
Ústavnímu soudu více než milion
podpisů proti legalizaci potratů.
Ten je v Jižní Koreji zakázán s výjimkou ohrožení života matky a početí
po znásilnění. 230 tisíc zastánců legalizace zabíjení nenarozených dětí
zaslalo petici prezidentovi s požadavkem rozšíření „práva“ na potrat.
Rozhodnout má Ústavní soud. V Jižní
Koreji žije přes 5 milionů katolíků, tj.
cca 10 procent obyvatelstva.
Glaube und Kirche, 4/2018
• Itálie: V jihoitalském Palermu proběhl seminář italských katolických
exorcistů, kteří upozornili na alarmující skutečnost: každoročně hledá
u nich pomoc asi půl milionu lidí. Je
jich ale málo, apelují proto na biskupy, aby povolili zvýšit jejich počet.
Upozornili, že navzdory všeobecnému přesvědčení o neexistenci ďábla
se mu stále více lidí otevírá různými
magickými praktikami a přivozuje si
tím prokletí a posedlost.
Glaube und Kirche, 3/2018

• Pákistán: V této islámské zemi
poprvé v historii na univerzitě ve Faisalabandu bylo povoleno otevřít
křesťanskou kapli, jež má sloužit studentům všech křesťanských vyznání.
www.kath.net, 22. 4. 2018
• Vatikán: 20. května 2018 připomněl Svatý otec František 175. výročí
Papežského misijního díla dětí, „které
v dětech vidí protagonisty misií skrze
jejich modlitby a drobná všední gesta lásky a služby“. Tato „chvályhodná
díla misijní služby“ působí napříč
farnostmi, jsou počátkem duchovní
plodnosti a „mohou také mladým
lidem pomoci k rozhodnutí darovat
svůj život do služby misijnímu poslání“, konstatuje Svatý otec. „Děkuji
těmto dětem a povzbuzuji všechny,
které se podílejí na šíření evangelia
ve světě.“ Papežská misijní díla v České republice podpořila loni rozmanité evangelizační projekty v různých
částech světa částkou 30 milionů Kč.
radiovaticana.cz, 20. 5. 2018
• Vatikán: Papež František rozhodl,
že do římského kalendáře bude vložena památka připomínající starobylou úctu k blahoslavené Panně Marii
jako k Matce Církve. Bude se slavit
vždy den po Seslání Ducha Svatého.
„Je důležité, aby církev byla ženou,
která je nevěstou a matkou,“ řekl Svatý otec v den této památky. „Ctnost,
ve které žena nejvíce vyniká, je něha.
Vidíme to z Lukášova popisu betlémských událostí: »Maria porodila syna,
zavinula do plenek a položila do jeslí« (Lk 2,7). Pečovala o něho s jemnocitem, laskavě a pokorně – toto jsou
mocné charakteristiky maminek....
Bez ženství se církev neobejde. A tohoto stavu se jí dostává od Marie,
protože tak tomu chtěl Ježíš.“
radiovaticana.cz, 21. 5. 2018
• ČR, Hradec Králové: V sobotu
19. května proběhla v Hradci Králové
konference o služebnici Boží SM. Elišce Pretchnerové OSF. Součástí programu byly přednášky a svědectví
laiků, kněží i řeholníků o jejím životě
a mše svatá, které předsedal o. biskup Jan Vokál. Setkání uzavřelo velmi
působivé divadelní představení Eliška, které připravila skupina Fysioart

pod vedením Hany Strejčkové. Reprízy představení budou probíhat
i na dalších místech ČR.
postulátorka procesu blahořečení
SM. Zdislava Nosková OSF

• ČR, Praha: Osm tisíc lidí prošlo
v sobotu 7. dubna českou metropolí,
aby podpořili rodinu a ochranu nenarozených dětí. Stovky lidí sem přijely zvláštními vlaky a autobusy, které byly letos vypravovány z mnoha
míst Čech a Moravy. Pochod, v němž
převažovaly mladé rodiny s dětmi,
letos doprovodilo hned pět našich
biskupů, což bylo v jeho osmnáctileté historii nejvíce. „Nežijeme proto,
abychom se měli dobře, ale proto,
abychom žili životem skutečné lásky, která je schopná se darovat,“ řekl
účastníkům kardinál Dominik Duka.
Katolický týdeník,10. 4. 2018
• ČR, Jaroměř: V neděli „Dobrého
pastýře“ 22. dubna 2018 byly v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři uloženy
ostatky blahoslavených mučedníků
z Peru – o. Zbigniewa Strzałkowského a o. Michała Tomaszka – členů
řádu minoritů. Při jejich blahořečení
5. prosince 2015 je Sv. otec František
prohlásil zvláštními patrony míru
a ochránci před šířícím se terorismem. Farnost sv. Mikuláše se připojila k mnoha již existujícím křesťanským společenstvím po celém světě,
šířícím kult těchto františkánských
mučedníků, aby jejich prostřednictvím vyprošovala u Boha pro lidstvo
mír a pokoj. Slavnostní bohoslužbu
sloužil otec biskup Mons. Jan Vokál
za účasti provinciála bratří minoritů
o. Stanislava Gryně, OFMConv. a dalších kněží.
jaromer.farnost.cz, 22. 4. 2018
• Slovensko: Letos 1. září bude v Košicích slavnostně prohlášena za blahoslavenou Anna Kolesárová, 16letá
dívka, která na konci druhé světové
války kladla odpor sovětskému vojákovi, jenž ji chtěl znásilnit. Když nepovolila, zastřelil ji. Podle zprávy košického arcibiskupa mons. Bernarda
Bobera se na slavnosti očekává cca
30 tisíc lidí.
TK KBS, 25. 4. 2018
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Milí čtenáři, časopis Immaculata je hrazen pouze z dobrovolných příspěvků čtenářů. Svým darem se podílíte na šíření
duchovních hodnot v našem národě. Děkujeme Vám za Vaši podporu. Neposkvrněná ať Vám odplatí Vaši štědrost.
PODPOŘIT

POUŤ RYTÍŘSTVA NEPOSKVRNĚNÉ

a čtenářů časopisu Immaculata ke sv. Antonínkovi

Neděle

24. 6. 2018

Blatnice pod sv. Antonínkem
PROGRAM:
14.30

16.30

přivítání poutníků

prostor pro vzájemné setkání a sdílení

15.00

17.30

mše svatá

závěrečná modlitba a požehnání

RYTÍŘSTVO NEPOSKVRNĚNÉ
Národní centrum M. I., Minoritská 1, 602 00 Brno | immaculata.minorite.cz

Foto: powolanie.pl

JAK MAJÍ BRATŘI JÍT SVĚTEM
Radím pak, napomínám a povzbuzuji své bratry v Pánu Ježíši Kristu,
aby se, kdykoliv jdou světem, nehádali ani se nepřeli o slovíčka,
ani aby neposuzovali druhé; ale ať jsou mírní, pokojní a skromní,
laskaví a pokorní a se všemi ať mluví zdvořile, jak se sluší.

sv. František z Assisi

Řád minoritů přijímá nové kandidáty
Česká provincie:

P. Stanislav Gryń OFMConv, e-mail: provincialat@minorite.cz
Řád minoritů, Minoritská 1, 602 00 Brno

Slovenská kustódia:

P. Jozef Sukeník OFMConv, e-mail: povolanie.minoriti@gmail.com
Kláštor minoritov, Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

