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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,

toto číslo Immaculaty je věnováno čtvrtému přikázání Desatera. Toto přikázání vede děti, aby měly
v úctě své rodiče, a tím si vážily i celé své rodiny.
Čím je rodina tak vzácná? Právě v rodině všichni její
členové mohou zakoušet, tvořit i nacvičovat různé
druhy vztahů, jejichž zvládnutí je důležité pro tvoření dobrých mezilidských vztahů vůbec.

Foto: Denise Griffiths-ocds | Pinterest.com

V rodině se manželé navzájem v lásce sobě odevzdávají a přijímají, čímž vytvářejí snoubenecký
vztah. Ten je základem pro vznik nového lidského života. Rodiče se zde učí být dobrými a moudrými nadřízenými svým dětem – vytvářejí s dětmi rodičovský vztah a jsou pro ně i odleskem autority Boha. Děti naproti tomu prožívají vztah ke
svým rodičům, v němž se učí v podřízenosti s láskou a vděčností přijímat dobrodiní od svých rodičů. Nakonec děti mezi sebou vytvářejí sourozenecký vztah, kde se učí jednat mezi sebou jako rovný
s rovným. Dobře fungující rodina zcela automaticky obdarovává všechny své členy.
V reálné rodině přece jen nikdo není zcela dokonalý, a tak rodiče pokulhávají za svými rodičovskými
povinnostmi a děti jsou zase v pokušení brát od rodičů všechno jako úplnou samozřejmost a vůbec si
jich nevážit, zvláště pak když jejich nedostatky jsou
příliš velké. Přese všechno i v těchto reálných situacích přikázání úcty k rodičům platí a je zdrojem
požehnání pro všechny, jak o tom říká příslib „abys
dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi“.

Ó Maria, beze hříchu počatá,
oroduj za nás, kteří se k Tobě
utíkáme, i za všechny, kdo
se k Tobě neutíkají, a zvláště
za nepřátele Církve svaté a za ty,
kdo jsou Ti svěřeni.

Milí čtenáři, přeji Vám, ať se požehnání vyplývající
z úcty k otci a matce na Vás bohatě naplní.
Za redakci

Růžencová Madona,
Růžencový klášter na Monte Mario v Římě.

br. Bohdan Heczko OFMConv

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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Boží Syn respektuje čtvrté přikázání a ctí svou Matku.
text: br. Bohdan Heczko OFMConv
V modlitbě „Anděl Páně“ se modlíme: „... a Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ Připomínáme
si tak klíčový okamžik dějin spásy,
kdy Bůh splnil svá zaslíbení a dal
lidem ohlašovaného Spasitele.
V souvislosti s tématem této Immaculaty je na místě si uvědomit, jak
se to stalo. Totiž že sám předvěčný
Boží Syn přišel mezi lidi právě tím,
že se stal člověkem, naším bratrem,
členem lidské rodiny.

pokládán za Ježíšova otce. Z Písma
se toho o něm příliš moc nedozvídáme, ale to, co je o něm v Písmu
napsáno, je velmi významné. Mezi
jinými tam stojí, že Josef byl člověkem spravedlivým (Mt 1,19). Tento
výraz má v Bibli velmi bohatý význam. Znamená velkou poctivost,
plné zachovávání Božího zákona,
otevřenost pro Boží vůli a ochotu
dát se jí plně k dispozici. I zde můžeme vidět, že sv. Josef byl Božím

Vstoupením do lidské
rodiny vtělený Boží
Syn přijal také na sebe
zákony, které dříve
dal Mojžíšovi, a v nich
přikázání úcty k rodičům. Člověk a lidská
rodina byla takto povýšena k mimořádné
důstojnosti.
Na jedné straně si Bůh
vyvolil Pannu Marii
za svou Matku a darem Neposkvrněného
Početí si ji připravil,
aby byla jeho důstojným příbytkem bez
poskvrny jakéhokoliv
hříchu, aby Boží nejvyšší svatost nebyla
zneuctěna sebemenším lidským hříchem.
Na druhé straně však
Boží Syn stejným darem uctil svou Matku a daroval jí
důstojnost, která odpovídá svatosti a velkorysosti Syna. Středověký
teolog Konrad Saxonský (+ 1279)
říká, že „Bůh může stvořit svět větší
a dokonalejší, ale nemůže pozvednout tvora k větší důstojnosti, než
pozvednul Marii“, tedy k důstojnosti
své Matky.
Velkorysým způsobem byl uctěn
i pěstoun sv. Josef, který byl lidmi

pokorně a vděčně přijímá jejich
lidskou službu vůči němu, tedy
chová se tak, jak by se každé dítě
mělo chovat vůči svým rodičům.
Svatý Maxmilián se v jedné ze
svých úvah ptá: „Jsi stále ještě
Boží matkou?“ Načež si odpovídá: „Titul matky se nemění. Bůh ti
navždycky bude říkat: ‚má Matko‘
... Zákonodárce čtvrtého přikázání
tě bude ctít navěky, navždycky...“
(Spisy 1170).
Dotýkáme se zde velkého tajemství Božích
plánů, které měl Bůh
s člověkem od počátku.
Stvořil člověka jako svůj
obraz a pozval ho k důvěrnému vztahu. A jak
velká může být ona důvěrnost, vidíme na Svaté
Rodině.

darem nejprve připraven k poslání, které měl splnit, ale zároveň byl
stejným darem uctěn jako ten, který
plnil vůči Ježíši roli lidského otce.
V mystických spisech služebnice
Boží Marie z Agredy „Mystické město Boží“ můžeme číst, jak si Bůh připravuje duše Panny Marie i jejího
přečistého snoubence sv. Josefa
k poslání vůči Božímu Synu. Je tam
také krásně popsáno, jak Boží Syn

Milí rytíři Panny Marie,
i my všichni jsme pozváni, abychom vstoupili
do těchto důvěrných
vztahů
božsko-lidské
rodiny. Příklad Panny
Marie a sv. Josefa nás
vybízí, abychom Bohu
uvěřili, zvali ho do všech
okamžiků našeho života
a projevovali mu vždy
úctu důvěrou i v těch
nejsložitějších životních
obtížích – tak jako Maria a Josef.
Oni sami stojí po našem boku a vyprošují nám potřebné milosti.

Foto:archiv

KATECHEZE PRO M. I.

NAVŽDY SYNEM SVÉ MATKY

Navíc Ježíš z kříže nám dal svou
Matku za matku. Máme ji přijmout
a uctít stejně jako on. Tedy dovolit
jí, aby nás vychovávala. A nemusíme se bát, že bychom to v projevování synovské úcty přehnali – jednejme podle Ježíšova vzoru, jeho
nikdy nepředběhneme.
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.
1

MAXMILIÁNOVSKÁ POUŤ NA CVILÍN (11. 8. 2018, obr. 1)

Památka smrti svatého Maxmiliána v předvečer svátku Nanebevzetí
Panny Marie zve každým rokem čtenáře časopisu Immaculata a rytíře Neposkvrněné Panny Marie k sedmibolestné Matce Boží na Cvilín.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy za poutníky přijeli také vzácní hosté
z nedalekých polských Harmenž. Otec Piotr Cuber OFMConv, ředitel
tamějšího Centra sv. Maxmiliána, přijel i s paní Katarzynou Dziubkovou, která nám vydala osobní svědectví o svém aktivním zapojení se
do poslání rytířstva Panny Marie Neposkvrněné. Osobní zaangažovanost do misií byla také tématem letošního setkání s poutníky na Cvilíně. Přestože často slýcháváme o svém misijním poslání, které jako
křesťané máme a o které zvláštním způsobem usilujeme v rytířstvu,
může se v každodenním shonu stát, že ztratíme představu o jeho konkrétním uskutečňování v našem životě. O to důležitější bylo povzbudit
se v každodenním úsilí o záchranu duší.

2

ZLATÁ SOBOTA V ŽAROŠICÍCH (8. 9. 2018, obr. 2, 3)

Druhou sobotu v září, na svátek Narození Panny Marie, již tradičně přišli
poutníci z blízkého i vzdálenějšího okolí Čech a Slovenska do moravské
vesničky Žarošice. Velká část jich doputovala s vyzdobenými sochami
Madony, které byly slavnostně neseny na nosítkách. Tento generacemi předávaný projev úcty vůči naší nebeské Matce je jakýmsi vstupem
do intimity, která ukazuje na pouto lásky, jež je mezi Marií a jejími dětmi.
Setkání s Vámi u našeho stánku v sobě odráželo kus této atmosféry. Děkujeme všem, kteří jste neváhali a nabídli nám svou pomoc při rozdávání časopisu ostatním poutníkům.

3

POUŤ K SEDMIBOLESTNÉ PANNĚ MARII
DO ŠAŠTÍNA (15. 9. 2018, obr. 4)

4

Rádi jezdíme za slovenskými, mariánskými ctiteli do Šaštína – jednoho z nejznámějších poutních míst Slovenska, které se nachází pouze
kousek od hranic s naší zemí. Zažili jsme zde řadu krásných setkání
a projevů hluboké lásky k Marii. Na této pouti jsme také měli možnost
zažít bratrské setkání a spolupráci s bratřími minority z Bratislavy, kteří
nám pomohli se šířením tiskového apoštolátu. Dá-li Bůh, příští rok bychom sem opět rádi přijeli a zveme také všechny ostatní, aby se i oni
přidali k nám.

5

Putování k ostatkům sv. Václava v roce 100. výročí vzniku republiky
dávalo letošní pouti do Staré Boleslavi zvláštní charakter. Přítomnost
jubilea více než kdy jindy otevírala prostor k tomu, abychom v našich
modlitbách mysleli na náš národ, na naši zem a vyprošovali si u tohoto
patrona české země víru, která je ve zmatcích dnešní doby tolik zkoušená. Děkujeme všem milým rytířům a rytířkám, kteří jste se u nás zastavili
a pomohli nám.

6

Foto: Národní centrum M. I.

NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ VE STARÉ
BOLESLAVI (28. 9. 2018, obr. 5, 6)
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TÉMA: CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU

ÚCTA K OTCI A MATCE

Čtvrté přikázání Desatera je jediné, které je spojeno s odměnou.
autor: Mons. Josef Nuzík

Čtvrté přikázání má určité výjimečné postavení mezi ostatními přikázáními. Je jakousi spojnicí mezi prvními třemi přikázáními umístěnými na první desce Zákona, jež definují náš vztah k Bohu, a zároveň otevírá
druhou desku zákona, která definuje vztah člověka k člověku. Ustanovení o úctě mezi rodiči a dětmi tak
ukazuje na posvátnost rodiny, její výsadní postavení v Božím plánu spásy a zaměřuje naši pozornost ke vzájemným vztahům jejích členů.

OÁZA A POKLAD

Narození Krista, našeho Spasitele,
do pozemské rodiny ukazuje na nesmírnou důležitost rodiny. Můžeme
říci, že naše vykoupení se uskutečňuje prostřednictvím rodiny. Tato
skutečnost tedy ukazuje na klíčový
význam a postavení rodiny nejenom ve společnosti, ale také v duchovním životě. V dnešní hektické
době se však může snadno stát, že
na rodinu zapomínáme a ponecháváme ji stranou. Když to však uděláme, tak se ochuzujeme o nesmírné
bohatství, ze kterého můžeme čerpat, a ohrožujeme samotné kořeny
naší identity. Velmi mne oslovila
slova Svatého otce Františka, který
na letošním setkání rodin v Dublinu
řekl, že rodina je oázou a pokladem
v dnešní době plné stresů.

ÚCTA K RODIČŮM

Druhá deska zákona otevřená čtvrtým přikázáním ukazuje na zásadní
vztah v lidské pospolitosti, kterým
je vztah k rodičům, který v sobě
však obsahuje i vztah rodičů k dětem. Svatý Otec Jan Pavel II. říká,
že ačkoliv jsou slova o povinnosti
úcty k rodičům namířena k dětem,
zároveň je v nich obsažen i vzkaz
pro rodiče: „Pamatuj, aby sis opravdu zasloužil úctu. Buď hoden jména otec! Buď hodna jména matka!“
Rodiče si úctu svých dětí zaslouží
především tím, že své děti přijímají
jako dar od Boha, a to i tehdy, když
je to obtížné. Vyrůstal jsem v početné rodině. Bylo nás deset dětí.
Všude se nám kvůli tomu posmívali.
Avšak nejdůležitější pro nás bylo,
když nám tatínek říkal: „My jsme
vás chtěli. S maminkou jsme si přáli

velkou rodinu a všechny vás máme
moc rádi!“ Přestože mí rodiče měli
také své chyby, věděli jsme, že za to,
co pro nás všechno dělají a jak nás
mají rádi, si zaslouží naši úctu.
Ustanovení o úctě k rodičům je
také jediným přikázáním, jehož
uskutečňování je spojeno s odměnou. V ní je obsažena hluboká
moudrost, která hovoří o tom, že
pokud máme úctu k rodičům, pak
i my si otevíráme cestu, abychom
jednou byli ctěni svými dětmi.
Jestliže úcta k rodičům chybí, tak
sklidíme místo dobré odměny
trpké plody neúcty. Velmi často si
vzpomenu na případ, který mi vypravoval tatínek. Stalo se to v jedné rodině, kdy se dospívající syn
plný energie a síly dostal do sporu
se svým otcem. Jejich spor se natolik vyhrotil, že syn chytil svého otce
a vlekl ho z kuchyně na dvůr. Otec
se však na poslední chvíli na zápraží vymanil z područí syna a řekl mu:
„Tak dost, já jsem svého tátu vlekl
také jen po tyto dveře a ty mě dál
také nepovlečeš!“ Tento otec zakusil skrze vlastního syna, jak mu
na jeho hlavu dopadl skutek, kterým v mládí zneuctil svého otce.

KDYŽ SE RODINĚ
NEDAŘÍ

Prokazování úcty a pěstování dobrých vztahů v rodině je však obtížné. A to zvláště tehdy, když si
neseme s sebou předchozí těžkou
zkušenost, kdy jsme neměli moc
příležitostí zažít vztahy v jejich kráse nebo nám nebylo umožněno
žít v úplné rodině. Je velmi důležité, aby rodina, ocitající se v těžké

situaci, nezůstala sama na své problémy, ale měla kolem sebe lidi
ochotné nabídnout pomocnou
ruku. Naše neochota pomoci a zajímat se o ty, kteří prožívají různá
rodinná trápení, může být zdrojem
toho, že tyto rodiny zůstávají izolované a uzavřené ve svých obtížích,
o kterých se stydí s ostatními hovořit. Je to jistě lidsky pochopitelné.
Podívejme se však na příklady žen
vyobrazených v Písmu, které zakoušely trable v rodině. Když Anna prožívala zahanbení z toho, že nemá
syna, běžela do chrámu a vroucně
se modlila k Bohu. Stejně tak Maria,
když se Ježíš ztratil, vrací se do chrámu, kde naposledy svého Syna viděla. Tyto příklady ukazují, že je důležité, abychom se neuzavírali sami
do svých problémů, ale svěřili se
druhým a také, abychom své obtíže
svěřovali Bohu. Právě Mariin návrat
do chrámu a nalezení Ježíše ukazuje, že návrat k Bohu je zdrojem
řešení těžkých situací, které mohou
v našich rodinách nastat.

POHLED NA SVATOU
RODINU

V dnešní postmoderní době, kdy
duch individualismu silně proniká
do rodin a ovlivňuje rodinné vztahy, je zapotřebí více než jindy, abychom neztratili ze svých očí obraz
Svaté rodiny. Velmi plasticky jsem
si to uvědomil, když jsem rozjímal
před ikonou Svaté rodiny, která se
stala symbolem letošního setkání
rodin se Svatým otcem Františkem
v Dublinu. Ke stolu, kolem kterého
sedí Josef, Maria a Ježíš, jsme zváni také my, naše rodiny, abychom
s nimi přebývali, a mohli tak být
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Otevírání ikony Amoris laetitia, která byla symbolem letošního
Světového setkání rodin s papežem Františkem v irském Dublinu.
jimi formováni a požehnáni. Tato
ikona umělecky vyobrazující obsah
adhortace Amoris laetitia směřuje
naši pozornost ke Kristu, který skrze vzkříšení dcery Jairovy ukazuje,
že je účasten v obtížích rodin, stejně jako je přítomen se svou Matkou i v radostných chvílích rodin
symbolicky vyjádřených výjevy ze
svatby v Káně. Rodiny, které i přes
obtíže hledí na obraz Svaté rodiny,
mají vždy naději. Byl jsem osloven
svědectvím jednoho tatínka z Ruska, který se svou ženou vychovávali šest dětí. Neustále ve svém
životě poslouchá otázky: „Ty máš
tolik dětí? Jak se o ně postaráš? Co
budeš dělat, až jim budeš muset
platit školné a svatby?“ Tento otec
se ve svém životě nepoddal lidskému strachu, ale vložil svou důvěru
v Boha, který se stal středem jeho
rodiny a kterému svěřoval své jistě
nemalé obtíže spojené s existencí
tak velké rodiny.

DORŮSTÁNÍ DO LÁSKY

Není vždy jednoduché zvát Krista a Marii do našich rodin. Zvláště
tehdy, když se nám nedaří a my

nedokážeme mít dobré vztahy mezi
sebou. Sám si vzpomínám na situace, kdy jsem pozoroval své rodiče,
když mezi nimi bylo napětí. Někdy
se i stalo, že napětí přerostlo do hrobového mlčení, kdy jeden s druhým
nebyl schopen mluvit. Já i mí sourozenci jsme vnímali změnu, kterou toto napětí přineslo do rodiny
a způsobilo neklid v našich srdcích.
Avšak vzpomínám si také na radost,
když toto krátkodobé mlčení přestalo a rodiče se zase začali spolu
bavit a došlo k obnovení přátelství
a lásky mezi nimi. Přestože tato
zkušenost znamenala něco negativního, byla vystřídána usmířením,
něčím krásným a novým, co celkově
hodnotím jako velký zážitek. Tyto
tak důležité zkušenosti nám dětem
pomohly dorůstat v lásce.
Také rodiny, kde není ještě taková
otevřenost víře a lásce, potřebují
čas. Když budeme k rodinám, které k víře teprve přicházejí, hovořit
jenom jazykem morálky a říkat, co
mohou a co nemohou, tak možná
přijmou víru, ale bude to víra bez
radosti. Když rodinám pomůžeme,

aby objevily, co nám víra dává, jaký
je Bůh, tak postupně přijmou nejenom víru, ale i morálku. Jednou
jsem křtil roční dítě a zplatňoval
rodičům žijícím již osm let spolu
jejich manželství. Na otázku, proč
se rozhodli k tomuto kroku, mi maminka odpověděla: „Velmi bolestně jsem si uvědomila, že nejsme
manželé, když mi v porodnici řekla
sestřička: ‚Můžete zavolat svému
manželovi, aby pro vás přijel. Zítra vás propouštíme z nemocnice.‘
A mně najednou přišlo líto, že nemám manžela, ale pouze přítele.“
Tito lidé dorostli ke svátosti manželství postupně.
Lidé potřebují objevovat víru a dorůstat do ní a církev by jim v tom
měla pomoci. Oslovila mne slova
jednoho indického biskupa, který
říkal: „Rodiny, milujeme vás, rodiny,
modlíme se za vás, rodiny, říkejte nám, jak Vám máme pomoci.“
A k tomu bych chtěl dodat: „Rodiny, co prožíváte? Modlím se za vás
a věřím, že Bůh přinese světlo
do vašich životů, abyste mohly dorůstat v lásce k Bohu i člověku.“
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TÉMA: CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU

NAŠE ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY
ZAČÍNAJÍ V RODINĚ
O skrytých významech čtvrtého Božího přikázání
text: Vladimír Smékal
Přikázání „Cti otce svého i matku svou“ zná každý. Není v něm těžké odhalit požadavek úcty a poslušnosti
k rodičům a k rodině jako společenství. Tuto výzvu Desatera však chápeme i jako vyjádření požadavku úcty
a respektu k představeným v církvi nebo k úkolům, které jsou před nás kladeny vedoucími v našich zaměstnáních. Také žáci a studenti ve školách mají mít v úctě své učitele a profesory. Přesto bych se v tomto textu chtěl
věnovat především rodině. Protože právě ta je modelem a předlohou pro vytváření vztahů v celé společnosti.
Ať už jsme vyrůstali ve vlastní rodině nebo jsme byli osvojeni, naše
budoucí postoje k lidem a způsoby
našeho chování nejvíce ovlivnilo zejména první šestiletí života.
To, jaká byla atmosféra, v níž jsme
doma vyrůstali, a jaké vzory jednání nám byly doporučovány či
dokonce vnucovány, ovlivní, zda
budeme v budoucnu vytvářet
pozitivní vztahy anebo se spíše
budeme muset vypořádávat s negativními důsledky výchovy. Nežádoucí modely chování a prožívání
nás ovlivňují a jsou zdrojem neporozumění a konfliktů v sociálních
vztazích.

HLEDÁNÍ POROZUMĚNÍ

Když si nerozumíme s rodiči, je důležité porozumět jejich slabostem
a odlišným názorům. Pochopit, že
vyrůstali v jiných podmínkách, umět
je vyslechnout, vyjádřit účast a naučit se chápat, co je negativně ovlivňovalo v jejich mládí. Právě to může
být rozhodující faktor dobrých
vztahů v rodině i s lidmi, s nimiž se
stýkáme. Můžeme si to formulovat
i jako osobní úkol: naučit se chápat
slabosti svých rodičů a známých.
Lépe pak budeme chápat a korigovat vztahy se svými vlastními představenými, kteří mnohdy jednají
ve formulování požadavků a kritik

pod tlakem okolností, v nichž vyrůstali, a nedokážou vnímat, že my
vyrůstali v jiné atmosféře.

VYJÁDŘENÍ RESPEKTU
A LÁSKY

Pro nás by mělo být samozřejmé
podporovat dobrou pohodovou
atmosféru doma, pomáhat rodičům, jsme-li už vyspělejší, věnovat
se mladším sourozencům. Měli bychom také přemýšlet, v čem můžeme být samostatní a nezávislí, abychom rodiče zbytečně nezatěžovali.
V podmínkách péče mimo rodinu nebo v rodinách s nemocnými
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a sociálně či psychicky problémovými členy je důležitá trpělivost a hledání způsobů jednání, které vychovávaný nebo člověk v péči přijme
jako projev podpory a pomoci.
Pro kvalitu života a dobrého soužití je
naprosto rozhodující rozvíjet v sobě
vlastnost respektu, úcty, sounáležitosti a lásky k druhým.

VZTAHY POD TLAKEM

V dnešní době je časté, že rodiče
nemají na děti čas. Děti bývají dlouho v družinách, u prarodičů, nebo je
hlídají placené vychovatelky. Pokud
jsme vyrůstali ve společenství více
sourozenců nebo bratranců a sestřenic a nebylo citlivě podporováno
vytváření společenství založené
na sounáležitosti a vzájemném respektu či podpoře – i to se promítlo
do našeho zrání negativně. Pak se
posilovala sebestřednost, pocity
nadřazenosti nebo pocity méněcennosti. Pokud někdo vyrůstal jako jedináček nebo vytoužený potomek. Pak
ho pravděpodobně rodiče nebo prarodiče rozmazlovali, čímž se formovalo sobectví a sociální necitlivost.
V mnoha rodinách se styl výchovy
soustředil na sérii příkazů a zákazů,
což se pak promítlo i v dospělosti
do stylu jednání ke druhým založeného na sociální necitlivosti – panovačnosti nebo pasivitě až apatii.
Pořadí dětí v řadě sourozenců je také
významnou okolností ve formování
etické kultury osobnosti. Nejstarší
jsou často autoritativní a sociálně
méně citliví, nejmladší jsou často nesamostatní a vyžadující pomoc.
Jiná situace je v rodinách i početných
– jsou-li založeny na sociální vzájemnosti a lásce – kde se naopak formují
pozitivní kvality, které lze vyjádřit
v pojmu „základní lidská slušnost“.
Rozhodující pro eticky, sociálně a duchovně pozitivní kvalitu osobnosti je
tedy vedení k sebereflexi, zvažování
toho, co prožívám v jednání s druhými a jak umím dát najevo svou spoluúčast a sounáležitost.

RESPEKT K DOSPĚLÝM

V rodinách, kde jsou děti vedeny
k tomu, aby si uvědomovaly, co
svým jednáním a reakcemi vyvolávají v druhých a co druzí vyvolávají
v nich, a je jim umožněno, aby citlivě
naznačily, že nějaké jednání je zraňující a nespravedlivé – v takových
rodinách vyrůstají slušní lidé, kteří se
stávají oporou pro své bližní.
Je tedy nezbytné ve výchově probouzet a rozvíjet potřebu umět vyjádřit vděčnost za námahu a péči
rodičů, prarodičů, starších sourozenců či pečovatelů.
Ve výchově by rodiče měli učit děti
vyjadřovat respekt k názorům dospělých – ať už rodičů, příbuzných,
nebo učitelů, sousedů a pečujících,
i když s nimi dítě nesouhlasí, a naučit
je, aby dokázalo říci, že tomu požadavku nebo názoru nerozumí. Také
by měly být děti vedeny k tomu, aby
chápaly slabosti a chyby rodičů či
sourozenců a dalších spolubydlících
a nevysmívaly se nebo neurážely se,
ale slušně daly najevo, že takovému
názoru nebo požadavku nerozumí,
nebo mu nedokážou vyhovět.

RESPEKT K DĚTEM

Velmi důležité je vést děti k ochotě
pomáhat rodičům a dalším členům
rodiny. Mnoho zbytečných konfliktů a negativních reakcí dětí by zaniklo, kdybychom na ně neútočili
agresivně. Pokud děti kritizujeme,
je důležité, jak svůj nesouhlas vyjadřujeme.
V dobré rodině se děti spontánně
dělí s rodiči a sourozenci či prarodiči
o své zážitky a dospělí jim formulují
komentáře bez ironie a výsměchu.
Obecně lze tyto náměty shrnout
ve výzvě: Naslouchejme i kritickým
sdělením a smíchu bez urážek a ironie na obou stranách sporu.
A celou výchovou a vztahy dospělých musí prostupovat reflektované a vyjadřované partnerství a vědomí sounáležitosti.

To vše, o čem zde uvažujeme, je
třeba vztahovat k věku dětí, k jejich
individualitě a zdravotním či osobnostním problémům a vždy o tom
s dětmi debatovat, neboť stavět
na „slepé poslušnosti“ jen podporuje apatii nebo negativismus.

ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ
K 4. PŘIKÁZÁNÍ
 Vážím si rodičů, učitelů, zaměstnavatele, církevních autorit?
 Modlím se za ně, poslouchám
je, pomáhám jim, nezlobím je?
Neurážím je? Vyjadřuji se o nich
dobře a nestydím se za ně?
 Chovám se dobře ke starším lidem obecně: na ulici, v obchodě,
na cestách?
 Jsem vlídný ke svým nejbližším
doma, ve škole, v zaměstnání?
 Byl jsem nevděčný a nevyjádřil vděčnost za přijaté dobrodiní?
 Nesvěřoval jsem bezdůvodně
výchovu dětí cizím lidem?
 Zajímám se o to, jak jsou děti
ve škole a v jiných institucích formovány?
 Jdu příkladem dětem ve víře
a v životě s Bohem? Modlím se
s nimi?
 Nezanedbával jsem poučení
a vzdělání svých dětí ve víře?
 Starám se o své nemohoucí
rodiče a další potřebné příbuzné? Neodložil jsem je někam?
 Věnuji dostatek času rodině
a nejbližším?
 Modlím se za vládu a politiky
místo kritizování? Mám odvahu
vystoupit proti nespravedlivým
zákonům ve své vlasti?
Dunda, Marek a kol. Příprava na svátost smíření
dnes. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2012.
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TÉMA: CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU

MODLITBY MATEK
PROSÍ I DĚKUJÍ

Duchovní aktivita, která se v krátké době rozšířila
do zemí celého světa.

text: Václav Štaud
O vznik společenství maminek, které spojují prosby za jejich biologické i duchovní děti, se teprve před
dvěma desetiletími zasloužila moudrá anglická žena Veronika Williams. V čele nového hnutí stojí dodnes.

JAK POMOCI DĚTEM?

V polovině devadesátých let minulého století Veronika zjistila, že
v její zemi denně telefonuje na linku důvěry deset tisíc dětí. Přemýšlela, jak tolika ohroženým dětem
pomoci, a začala se na tento úmysl
denně modlit desátek radostného
růžence. Na základě dalších impulzů padlo ještě rozhodnutí modlit
se také za poznání Boží vůle. Postupně se začaly přidávat další maminky, až vznikla první modlící se
skupinka. Její prostá duchovní aktivita se bez jakékoliv reklamy brzy
rozšířila po Velké Británii, Evropě
a stejnou rychlostí nakonec do více
než 120 zemí celého světa. Krátce
po vzniku ženských skupinek následovaly Modlitby otců a Děti víry.
Vznikla komunita Útěcha (Solace
Community), která tato tři modlitební společenství zastřešuje.
Je pozoruhodné, že na první zahraniční návštěvu přijela skromná
zakladatelka hnutí právě do České republiky. Stalo se to v listopadu 1996 na pozvání komunity
Emmanuel a s našimi maminkami
a veřejností se Veronika setkala
v brněnském kostele sv. Tomáše.
V roce 2012 obdržely Modlitby matek dekret České biskupské konference schvalující jejich působení.
V současnosti už v naší vlasti působí přes 1 500 modlitebních skupin, které se scházejí každý týden.
Kromě toho pořádají ve farnostech
čtyřikrát ročně tzv. Triduum. Je to
setkání, na které může přijít kdokoliv a spojit se na společné téma
modlitby příslušného dne. V pátek

přítomní zpytují své nitro, v sobotu
se modlí za ty, kteří ubližují dětem,
a v neděli chválí Boha a děkují mu
za vše, co udělal v jejich životech.

VIDĚT OČIMA
MILOSRDNÝMA

„Uvědomujeme si, že každá z nás
k tomu, aby mohla být skutečně
milující manželkou, matkou a ženou, potřebuje uzdravit ze všeho,
čím je její srdce zatížené. V tomto
duchu jsme už na jaře prožívaly
v Brně velkou duchovní obnovu,“
vypráví současná národní koordinátorka Modliteb matek Markéta
Klímová. „Modlily jsme se za všechny, kteří nám ublížili, kteří zranili
naše emoce, vzpomínky… Často to
byli naši rodiče či sourozenci nebo
blízcí příbuzní. A jsou tu také zranění, která si neseme z našich manželství. Jen s Boží milostí a v síle
odpuštění, ke kterému se musíme
rozhodnout, a nikoliv svými pocity,
můžeme nahlédnout na všechny
prožité skutečnosti očima milosrdnýma. Očima, kterými se na nás
samotné dívá Bůh. Jen tak můžeme přetnout řetěz hříchu, který
často prostupuje v předsudcích
napříč generacemi rodin. Vnímaly
jsme, že naší cestou je odpuštění
skrze svátost smíření a odevzdání
do Ježíšových rukou všeho, s čím
si nevíme rady,“ zdůrazňuje koordinátorka.

VŠE SLOŽÍME U PATY
KŘÍŽE

„V tomto duchu chceme pokračovat při nastávajícím národním
setkání v Pardubicích. Chceme

položit své srdce na Ježíšovo Nejsvětější Srdce a nechat se uzdravovat Srdcem milujícím, trpělivým,
plným pokoje a smíření, Srdcem plným dobroty a lásky. Srdcem, které
naučí naše srdce pokoře, úctě, toleranci, a hlavně lásce ke všem, kteří
chování vůči nám nezvládli tak, jak
jsme potřebovaly nebo očekávaly.
Ve světle Ducha Svatého si také
uvědomujeme vlastní nedostatečnost a u paty kříže skládáme
všechno, co jsme samy pokazily.
S důvěrou pak tam můžeme odevzdat i sebe, své muže a děti. Snažíme se tak o upevnění víry a jistoty,
že Bůh dává našim dětem vše, co
potřebují, a to v pravý čas,“ dodává
Markéta Klímová.

CHLAPI NA KOLENOU

Hlavním prvkem spirituality Modliteb otců je také tiché hledání Boží
vůle, důvěra v jeho lásku a snaha
o úplné odevzdání sebe i celých
rodin do jeho rukou. Tuto myšlenku prosazoval zakladatel hnutí,
jáhen a tatínek osmi dětí Maurice
Williams, který zemřel v květnu
roku 2013. Veroničin bratr říkával:
„Zavazujeme se k pravidelné modlitbě, protože Bůh může změnit
věci, které my změnit nemůžeme.
On řekl ‚proste a dostanete‘. Neřekl
‚možná dostanete‘, ale ‚dostanete‘. Víme, že Bůh nikdy nezklame,
a spoléháme na jeho slovo.“
Modlitby otců jsou proti svému
ženskému protějšku mnohem
méně početné, chlapská ješitnost se skupinové zbožnosti nějak vzpírá. Na druhé straně vidět

10
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

Foto: Petr Synek | Člověk a víra

4|2018|č. 157

Ze setkání členek Modlitby matek,
kdy maminky přinášejí své modlitby za děti.
na kolenou někdy i stovku mužů
několika generací je při společných setkáních zážitek tak silný, že
sám o osobě dokáže pozvednout
víru. Mezi pravidelnými účastníky
skupinek i širokých setkání se navíc brzy vytvoří hluboké přátelské
vztahy. I ti nejmladší tatínci tykají
dědečkům, kteří už hodně pamatují. Před tváří Boží jsou všichni
bratry a rovnými partnery k prosbám i díkům.

CO SE VE SKUPINKÁCH
DĚJE?

„Je to velmi podobné jako u Modliteb matek,“ vysvětluje Jaromír
Liška, jeden ze dvou koordinátorů
Modliteb otců České republiky:
„Sedíme kolem stolu, na který
položíme kříž, Bibli a zapálenou
svíčku. Připravíme si také košík
nebo keramickou misku, do které na závěr vkládáme lístečky se
jmény našich blízkých. Modlíme
se z dobře připravené brožurky,
chválíme Pána i vlastním slovem,
žalmem nebo písní, tak, aby to zúčastněným co nejlépe vyhovovalo.
Po četbě výňatku z Písma má každý příležitost k úvaze, není to však

povinnost. Můžeme se bratřím svěřit se svými problémy, radostí i trápením. Snažíme se při tom potlačit
přirozenou touhu rozdávat rady
či kritizovat a raději vše společně
odevzdáváme Pánu.“
Druhý národní koordinátor Modliteb otců, Jan Brázdil pokračuje:
„Na závěr, zatímco jednotliví otcové postupně povstanou k tiché
modlitbě za svoje drahé, všichni
ostatní je bezhlasými prosbami
podporují. Každé setkání by mělo
být naplněno laskavou atmosférou a otevřeností vůči novým příchozím. Nemusíme být ze stejné
farnosti, ba dokonce ani ze stejné církve, protože Modlitby otců
jsou společenstvím ekumenickým.
Účast na takových modlitbách rozhodně není protivnou povinností.
Plní naše duše srdečností, nadějí
v budoucnost, vděkem Pánu. Kdo
se jednou odhodlá a začne, rád setrvá,“ představuje Jan Brázdil smysl
modlitebních skupin.

DĚKUJI TI, TATÍNKU!

Členové Modliteb otců z celé republiky se pravidelně scházejí

během adventu na duchovním
cvičení a v průběhu doby postní se už tradičně koná národní
setkání otců na Svatém Hostýně. Vždy se najde i několik kněží
ochotných přijet a přispět k dobrému výsledku bohoslužbami,
nabídkou svátosti smíření a někdy také zajímavým svědectvím.
Při letošním hostýnském setkání přítomné oslovil P. Jan Liška.
Nebylo tajemstvím, že je synem
koordinátora Modliteb otců. Administrátor farnosti ve slováckém
Vracově však na závěr působivé
homilie prozradil, že Jaromír Liška
není otcem pokrevním a příjmení
mu věnoval až po svatbě s jeho
ovdovělou maminkou. Současně
svému otčímovi před jeho přáteli
projevil vděčnost. Za obětavou
lásku, kterou od něho během společného života pociťoval, za předávání upřímné a opravdové víry
v Boha, za výchovu k pokoji a dobru i za příklad otcovské modlitby.
Když uzavřel prosbou, aby táta
ve svých otcovských modlitbách
nepřestával, rozhostilo se v kapli
dlouhé hluboké ticho, plné porozumění, obdivu a taky dojetí.
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RODINA V OHROŽENÍ

DORŮSTÁNÍ K IDEÁLU

Neregulérní rodinné situace v církevním společenství
text: P. Daniel Vícha

Žijeme v době velkých a rychlých proměn, které se přímo dotýkají života každé rodiny. Dokonce můžeme
říci, že velké proměny společnosti působí na dnešní rodiny do té míry, že mají tendenci rodinu od základu předefinovat. Tyto nové definice mohou být natolik matoucí, že se ztrácí povědomí o tom, jaký obraz
rodiny je Bohem zamýšlený, a lidé se snadněji dostávají do situací, které jsou v rozporu s Božím plánem
s rodinou.

IDEÁL A REALITA

Soudobí sociologové poukazují
na to, že tradiční model rodiny,
sestávající se ze sezdaného páru
muže, ženy a dítěte, je pouze
jedním z mnoha vedle sebe existujících modelů. Co je na tomto
tvrzení však ještě závažnější, je
skutečnost, že pro mnohé to již
není model ideální, nýbrž přežitý
a o nic více hodnotnější než jiné
modely. Dopad této reality jsem si
uvědomil, když mi jedno dítě řeklo, že rodina je maminka a tatínek
a také druhý taťka a druhá mamka,
které dítě získalo po rozvodu svých
rodičů.

Snadno se tedy stane, že člověk
ztrácí správnou orientaci v tom,
jaký model rodinného soužití
je Bohem chtěný a posvěcený.
Podle Božího plánu, a tedy také
podle církevního učení, je to tradiční rodina – muž, žena a děti.
Je to jediná přípustná forma lidského soužití, kterou je možno
nazvat jako regulérní. Realitou
dnešní církve je však skutečnost,
že vedle rodin, které patří k tzv.
regulérním odpovídajícím ideálu rodiny, je také řada těch, kteří
tohoto ideálu zatím nedosahují.
Domnívám se, že právě lidé žijící
v neregulérních vztazích jsou ti,

kteří potřebují naši péči a pozornost, aby mohli postupně dorůstat do ideálu.

VNÍMAVOST
K HLEDAJÍCÍM

Chceme-li nabídnout lidem žijícím v neregulérních vztazích křesťanský pohled na rodinu, musíme
znát nejenom realitu své doby, ale
také bychom je neměli soudit. Je
potřeba si uvědomit, že pohled
víry na rodinu je Boží dar, který
nám byl dán. Je potřeba vždy vidět konkrétní lidskou bytost, která
jedná z dobré vůle a podle svého
přesvědčení a svědomí. Nebyl
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jí dán pohled víry, nebo možná
neměla v životě dost štěstí, nebo
také nese důsledky svých chyb
a hříchů, které není možno vzít
zpět. Ať už je to jakkoli, situace
dnešní společnosti potřebuje ze
všeho nejméně odsuzování křesťany. Spíše je zapotřebí vnímavosti, lásky a pokory před každým,
kdo v životě hledá nebo bloudí.
Jen s těmito postoji můžeme
předávat své pohledy a hovořit
o hodnotách evangelia.

TOUHA PO LÁSCE

Za mnoha projevy neregulérnosti v mezilidských vztazích je vždy
potřeba vidět lásku, po níž touží
každá lidská bytost. Neregulérní
případy soužití jsou projevem touhy člověka po lásce a po dávání
lásky, ovšem bez poznání pravdy
evangelia. To ovšem neznamená,
že láska takovýchto lidí není opravdová. Jsem přesvědčen, že nikdo
nevstupuje do vztahu proto, aby
byl nešťastný, nebo proto, aby nešťastným učinil druhého. Rovněž
odmítání definitivnosti manželství
není proto, že by člověk netoužil
po lásce, ale proto, že mu skutečnou trvalou podobu lásky nikdo
neukázal či nevysvětlil její hodnotu. Často mě napadá právě v této
souvislosti slovo proroka Izajáše,
který používá označení „lid, který
chodil v temnotách“ (Iz 9, 1). Chodit v temnotách znamená bloudit,
protože člověk nevidí skutečný
horizont, nezná hodnotu toho, čím
prochází. Ale přece chodí, nesedí,
nevzdává to. Tak jako dnešní člověk
touží po lásce a vztazích, ale nebylo mu předáno poselství o hlubině
lásky, která miluje i v nesnázích.
Tento lid, podle proroka, uvidí veliké světlo (Iz 9, 2 ). Je potřeba, aby
byl dostatek těch, kteří v sobě najdou dost síly a nadšení pro to, aby
vydávali svědectví o hodnotě lásky,
a neskloní se k moralizování a odsuzování. A právě v duchu přijetí
těchto lidí na straně jedné a svědectví Kristových učedníků na straně druhé hovoří papež František
ve své exhortaci Amoris laetitia.

ROZVEDENÍ A ZNOVU
SEZDANÍ

Zcela zvláštní místo v těchto modelech rodin zaujímají páry, které
nemohou uzavřít svátostný sňatek
z důvodu předcházejícího církevního manželství, které se z jakýchkoli
příčin rozpadlo. To, co je v dnešní
zmatené době zapotřebí, je postoj
porozumění členů církve k nejrůznějším dramatům, jež se skrývají
v mnoha životních příbězích. Toto
v žádném případě neznamená
upuštění z nauky o nerozlučitelnosti manželství ani relativizaci jeho
hodnoty. Znamená to ovšem, že
my sami lépe pochopíme, že církev
je tvořena křehkými bytostmi, jež
se zmítají v důsledcích svých rozhodnutí, která nelze mnohdy vzít
zpět. Svatý otec o tom přímo říká:
„Když tak učiníme, život se nám
vždy úžasně zkomplikuje“ (AL 308).
Papež František také hovoří k pastýřům církve, které vybízí, aby při
„předkládání plného ideálu evangelia a nauky církve pomáhali věřícím osvojovat si logiku soucítění
vůči těm, kdo jsou slabí a vyhýbali
se jejich stíhání nebo příliš tvrdým
a unáhleným soudům“ (AL 308).

CO CÍRKEV NABÍZÍ
ROZVEDENÝM?

Pokud se budeme ptát, co může
církev nabídnout rozvedeným
a znovu sezdaným párům, pak
je potřeba vidět první výchozí
bod právě ve výše uvedené citaci. Soucítit a neodsuzovat. A to
ne pouze proto, že to tak po nás
chce Pán Ježíš, ale také proto, že
nikdo z nás neví, s čím bude dnes
či zítra na duchovním poli muset svádět zápas. Vzpomínám si
na jedno velmi moudré rčení, které říká: To, že jsi neudělal v životě
nějaký hřích, může být i proto, že
jsi k němu neměl příležitost. Ne
proto, že jsi tak dobrý.
Další z výzev, která před církevními společenstvími stojí, je plodné přemýšlení o tom, jaké služby
mohou znovu sezdaní po rozvodu
v rámci církve vykonávat. Bohužel

se v mnoha případech hovoří
o tom, co je jim odpíráno. V této
věci je nutná změna smýšlení
od negativního způsobu k pozitivnímu. Ptát se, co mohou aktivně vykonávat ti, kteří nežijí zcela
podle katolické morálky, aniž bychom zveličovali a příkře dávali
najevo, co nemohou. Ze své kněžské praxe vím, že v těchto věcech
dlužíme věřícím jistou osvětu.
Nezřídka se setkávám s přesvědčením, že ten, kdo je rozvedený
a znovu sezdaný, je v podstatě
exkomunikovaný. Možná se jedná
o extrém, ale určitě je rozšířené
mínění, že ten, kdo žije v druhém
ne svátostném manželství, nemůže ke svátostem za trest. Těžko je pak těmto lidem přicházet
do církevního společenství, když
na sobě nesou značku trestance. Toto pojetí, ač rozšířené, není
pravdivé. Církev netrestá za to, že
se někomu nepovedlo manželství.
To už je samo o sobě traumatickou událostí. Církev tím říká, že
z objektivního důvodu není možné přistupovat k některým svátostem, protože svátosti vytvářejí
určitou jednotu, která byla životní
událostí dotyčného narušena. Tím
se ani neuzavírá cesta k Bohu, ani
cesta do nebe. Proto papež František píše, že: „není možno říkat,
že všichni, kdo se nacházejí v nějaké situaci zvané neregulérní, žijí
ve stavu smrtelného hříchu a ztratili milost posvěcující“ (AL 301).
Jsem přesvědčen, že to, co můžeme takovýmto farníkům nabídnout, je přijetí a přátelství. Farní
společenství by měla být schopna dávat více pozornosti tomu,
kdo prochází těžkou životní fází.
Měla by se více zajímat o to, jak
se cítí a co potřebuje žena či muž,
kteří zůstali opuštěni. Měla by
je podporovat modlitbou a přátelstvím a těm, kteří nyní nejsou
schopni čerpat sílu pro svůj život
ze svátostí, ukazovat krásu společenství, kde trpí všechny údy
spolu s jedním.
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NAŠE SVĚTLA

JAKO SCELENÁ SKÁLA
Bl. Alois a Marie Quattrocchiovi – první blahořečený manželský pár
text: Libor Rösner
Životem, jaký bl. Alois a Marie vedli, nejenže usnadnili svým dětem dodržování 4. přikázání, ale zasloužili
si jím i slávu oltáře. Jejich společná beatifikace ukázala, že manželství může být cestou ke svatosti jak pro
muže – manžela a otce, tak pro ženu – manželku a matku.

A+M

Alois Beltrame Quattrocchi se narodil 21. 1. 1880 v sicilské Catanii.
Rodina se 10 let poté přestěhovala do Říma, kde vystudoval r. 1902
práva a zahájil advokátní praxi. Její
vykonávání korespondovalo s jeho
celkovým založením slušného
a poctivého člověka se smyslem
pro spravedlnost a dodržování
morálních zásad. Do kostela chodil
odmala, do jisté doby však ulpíval
spíše na povrchu. Pak ale poznal
svou nastávající a pod jejím vlivem
se začal pozvolna měnit, až se stal
horlivým katolíkem, pro nějž byla
víra samou trestí jeho života.
Tou dotyčnou byla jistá Marie Corsiniová, nar. 24. 6. 1884. Ani ona
nebyla rodilou Římankou – pocházela z Florencie a do Věčného
města se její rodina přistěhovala r. 1893. Zásadní vliv na Mariinu
výchovu měli prarodiče, kteří do ní
zaseli hořčičné zrnko ryzí víry, jež

vyrůstalo ve stále košatější strom,
v jehož stínu později nacházeli
místo k spočinutí mnozí. Nesmazatelné stopy v ní zanechaly rekolekce před prvním sv. přijímáním,
které do její dětské duše jednou
provždy vtiskly lásku k Ježíši. Už
na střední obchodní škole, kde
měla štěstí na znamenité kantory, byla literárně činná, noviny jí
otiskly např. úvahu na téma jedné
poemy florentského renesančního
básníka Ruccelaie. Tam též dospěla
v moudrou a inteligentní ženu.

ODEVZDANOST
DO VŮLE BOŽÍ

R. 1901 se seznámila s Aloisem,
začali si psát a právě v dopisech si
vyznali lásku. Po čtyřleté známosti
se 25. 11. 1905 v římské bazilice
Santa Maria Maggiore vzali. Žili
pak ve společné domácnosti s Mariinými rodiči i prarodiči a vedli typický život dobové římské smetánky – pořádali společenské večery,

chodili do divadla, jezdili do lázní,
věnovali se charitě.
Praktikování poslední položky
nebylo jen formalitou, pramenilo
z jejich celkového nastavení, jež
jim velelo podávat obě ruce bližním, pramenilo z jejich víry, vyznávané ústy a žité srdcem. Denně
se účastnili mše sv. a poslušni výzvy sv. Pia X.1 přistupovali denně
ke stolu Páně. Samozřejmostí byla
společná modlitba (před obrazem
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, k němuž chovali obzvláštní úctu), zrnka růžence procházela denně mezi
prsty všech členů rodiny, počítaje
v to i děti, které postupně přiváděli
na svět. R. 1906 to byl prvorozený
Filippo, r. 1908 Stefania a r. 1909
Cesare.
Když r. 1913 počala Marie počtvrté, diagnostikovali lékaři nevyzrálost placenty, což se jim spolu
s častým krvácením a Mariinou
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chudokrevností zdálo natolik závažné, že ji nabádali k potratu. Jinak prý může zemřít, dítě se prý
stejně narodí mrtvé.

nějaké přehnané zbožnosti. Při
každém problému, kterému jsme
museli čelit, rodiče říkávali, že je ho
třeba svěřit ‚nebesům‘.“3

Manželé se vrhli na kolena. Ne však,
aby našli odpověď, zda rady lékařů
uposlechnout, či nikoli, v tom měli
jasno, ale aby si od Boha vyprosili narození živého dítěte. Prosili
o přímluvu Bohorodičku, nastávající matka podnikla pouť do římské
svatyně Madonna del Divino Amore a Nejsvětější Panně se tam odevzdala. Vzdor všem prognózám
povila v dubnu r. 1914 (v 8. měsíci)
dceru Henriettu.

Spiritualita Aloise a Marie se nezračila jen v domácím ovzduší
prodchnutém láskou, vzájemnou
úctou a důvěrnou odevzdaností
do vůle Boží, ale i navenek – v činné blíženecké lásce a věrném zachovávání evangelních zásad.

VZORY PRO SVÉ DĚTI

Co se dětí týče, vedli je svědomitě
k Bohu. „Chtěli jsme, aby to bylo
toto poznání, které by je vábilo,
které by je mohlo inspirovat. […]
Žili jsme touhou, abychom inspirovali jejich důvěru. Získali jsme ji,
protože důvěra, kterou jsme viděli,
a upřímnost vytvořily zčásti jednotu mezi námi a jimi,“ uvedla později
Marie2. Tato důvěra vykrystalizovala ve vykročení dětí na duchovní
dráhu – Filippo se stal knězem
a byl znám jako o. Tarsicio, Stefania
vstoupila jako s. Cecilia k benediktinkám a Cesare jako o. Paulino
k trapistům. Jen Henrietta setrvala
ze zdravotních důvodů ve světě,
žila však životem zasvěcené panny,
sloužíc Bohu mimo klášter. V případě, že by do něj vstoupila, byli Alois
s Marií připraveni učinit totéž. Takto se aspoň r. 1926 rozhodli začít žít
v manželské čistotě.
Příklad, který měli před očima, bezpochyby ovlivnil rozhodování kvarteta sourozenců Quattrocchiových.
Všemi smysly vnímali, že víra rodičů
není jen planým teoretizováním,
ale opravdově žitou výplní každého dne, každé hodiny a myšlenky,
každého skutku a počinu. Paolino
o tom napsal: „Mohu upřímně říci,
že jsem vždy vnímal mimořádnou
spiritualitu svých rodičů. U nás
doma byla vždy nadpřirozená,
pokojná a šťastná atmosféra, bez

Byli jsme jako
skála, chtěná
od Boha a scelená
Bohem ve svátosti
manželství.
Oba manželé působili v Katolické
akci4 i jiných spolcích. Alois svědomitě vykonával své povolání
a svým životem svědčil o Bohu tak,
že k Němu přitáhl nespočet lidí.
V touze prohloubit si vědomosti
absolvoval večerní kurzy teologie
na římské Gregorianě. Pomohlo
mu to v hlásání evangelia mezi
přáteli či v katolickém skautu, který
vedl. Později založil i Hnutí katolické renesance.

dokonce zdravotnický kurz na tropické nemoci, aby mohla coby
dobrovolnice Červeného kříže lépe
pomáhat během války v Habeši
(1935–1936), za 2. svět. války pak
organizovala pomoc evakuovaným.

SPOLEČNĚ DO NEBE

Jejich manželství může sloužit
za vzor manželského a rodinného
života, obapolné lásky rozehrávané
do nejpestřejších tónů, vzrůstající
přímo úměrně tomu, jak sami vnitřně bok po boku rostli ve vztahu
k Bohu. „Byli jsme jako skála, chtěná
od Boha a scelená Bohem ve svátosti manželství, která během let
vzájemné lásky a porozumění měnila svou vnější formu, ale také se
stávala jednolitou, takže ji nebylo
možné rozbít,“ vzpomínala Marie5.
Navzájem se posilovali v zachovávání ctností a povzbuzovali na cestě
k Bohu, na níž vytrvali vzdor všem
zkouškám. Jejich manželství rozdělila až Aloisova smrt – 9. 11. 1951.
Marie svého muže přežila o 14 let
a během té doby vydala několik
publikací věnovaných formaci a askezi, nadto i životopis Radiografie
manželství. Až do její smrti 26. 8.
1965 o ni s láskou pečovala dcera
Henrietta, táž, které dala život navzdory přemlouvání lékařů.
Aktu blahořečení Aloise a Marie
Quattrocchiových byly onoho
21. 10. 2001 přítomny i tři jejich žijící děti – 87letá Henrietta, 92letý
Cesare (o. Paolino) a 95letý Filippo
(o. Tarcisio). Jejich liturgická památka připadá na 25. listopad, tj.
na datum jejich svatby.

1

2

Marie nepřestávala psát, navíc byla
činná v charitě, nemocné doprovázela i na pouť do Lurd. Vedla salon,
v němž se debatovalo o víře či křesťanské etice a výchově, a vstoupila
do III. řádu sv. Františka. Za 1. svět.
války ošetřovala zraněné, udělala si

3
4

5

Sv. Pius X. ve svém dekretu o svatém přijímání ze
dne 20. 12. 1905 vyzval ke každodennímu přijímání
svátosti oltářní, což předtím nebylo pravidlem.
Šimoníková, Helena. Blahoslavení a svatí manželé
a jejich spiritualita při výchově dětí. Prešov: Prešovská
univerzita, 2015. Bakalářská práce, s. 46.
Tamtéž, s. 47–48.
Vyhlásil ji papež bl. Pius XI., její podstatou byl organizovaný laický apoštolát pod vedením kněží a biskupů,
kdy se měli laici aktivně podílet na budování a šíření
Božího království.
Šimoníková, op. c., s. 44.
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PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA

SVATÍ – NAŠI SOUSEDÉ

O nebeských patronech čekajících na naše pozvání.
text: Jitka Navrátilová

Když se mladý pan Antonín přiženil do vesničky Záhorovice, netušil, jak moc bude jeho život ovlivněn svatými, které potkával na svých každodenních cestách a kteří se stávali jeho dobrými sousedy. Zní Vám to
nepravděpodobně? Posuďte sami.

SV. JOSEFEM TO
ZAČALO

Všechno to začalo v době jeho učňovských let za doby komunismu,
když se připravoval na řemeslo
tesaře. Jeho mistrem byl mladý,
svobodný muž, který na místo učení svých žáků tesařskému umění
chodil za ženami. Nedostatečná
příprava na tesařské řemeslo těžce dopadla na mladého Antonína
zvláště v době, kdy začal pracovat
sám. Nevěděl, jak dobře dělat svou
práci. V nouzi si vzpomněl na svatého Josefa: „Sv. Josef byl také tesařem, a proto jsem ho pozval, aby
mne on sám učil.“ Vstup do školy
svatého Josefa, jak poznamenává
pan Antonín, byl začátkem blízkého vztahu, který jej doprovází
po celý život. Každou práci začínal
modlitbou Otčenáš, ke které přidával: „Svatý Josefe, jdeme na to.
Pomoz mi prosím.“ Často se s ním
v konkrétních situacích radil: „Svatý Josefe, jak to mám udělat? Co
bys udělal ty?“ A svatý Josef pomáhal. Pod jeho vedením se z nezkušeného tesaře stal vyhledávaný
odborník v oboru.

VEDLE SV.
BARTOLOMĚJE

Další svatý doslova „zaťukal“
na dveře novomanželů, když se
po svatbě přistěhovali do svého
domečku na konci vesnice. Kaple
zasvěcená patronu obce, svatému
Bartolomějovi, byla totiž hned vedle jejich obydlí. Novomanželé si
zamilovali tohoto souseda a usilovali o „dobré sousedské vztahy“.
Protože byla kaplička situovaná
u silnice, bylo nezbytné ji pravidelně udržovat. Pan Antonín ji se svou
ženou Helenou každý rok nalíčili

zvenčí i zevnitř a starali se o květinovou výzdobu. Na svátek Všech
svatých pak mladá žena pana Antonína rozsvěcovala uvnitř kapličky svíci. V tento den bylo zapotřebí
kontrolovat, zdali otřesy nedaleko
projíždějících aut nepřevrhly svíci.
A protože byl mladý pár brzy obdařen dětmi, učili i je úctě ke svatým. Jedna z dcer si dodnes vzpomíná, jak chodívali „hlídat“ svatého
Bartoloměje: „Maminka mě vzala
za ruku a říkala, že se půjdeme potichu podívat ke sv. Bartolomějovi,
jestli se mu neděje něco zlého. Stála jsem před mřížkou kaple a byla
fascinována světlem svíce mihotajícím se v tichu kaple, kde se z obrazu na mne díval nějaký zvláštně vyhlížející muž. Jako kdybych
vstoupila do jiného světa.“
Časem začal mladé manžele zneklidňovat stav obrazu jejich svatého souseda. Zub času jej již hodně
poznamenal, a tak u mladého páru
vzklíčila myšlenka, že by si svatý
Bartoloměj zasloužil nové vyobrazení. Po svolení místním farářem
O. Josefem Gabrielem vyhledali
dobrého malíře, pod jehož rukama
by z plátna opět vystoupila postava patrona vesnice v celém svém
lesku. V tomto nápadu se ukázala
Boží prozřetelnost, neboť kaplička po čase ustoupila rozšiřující se
silnici a zchátralý původní obraz
vzal za své. Nově namalovaný a veřejně vysvěcený obraz sv. Bartoloměje byl tak přenesen do zvonice,
ve které je dodnes.

MADONA V KOČÁRKU

Neuběhl dlouhý čas a další posel
z nebe čekal na mladou rodinu
u silnice, která vedla se Záhorovic

do Nezdenic, kam chodívali
do kostela. Byla to Matka Boží s dítětem, jejíž obrázek připevněný
na dřevěném podstavci se stříškou
nenápadně zdravil kolemjdoucí
u protékající říčky Kladenky. Smutné bylo, že zasklený obrázek se
často stával terčem útoků. Mladé
manžely velmi trápilo takové neuctivé chování k nebeské Matce.
Také děti se ptávaly: „Proč někdo
tak ubližuje Panně Marii?“ Rodina
se rozhodla, že když někdo neustále hází kamenem po Matce
Boží, oni nechají rozbité sklo nově
zasklít, jako projev své úcty a lásky
k ní. A tak se také stalo. Bylo však
zapotřebí postupovat velmi obezřetně, protože takovýto čin mohl
vzbudit nepatřičnou pozornost
u komunisticky smýšlejících vesničanů. Vždycky když bylo zapotřebí
obrázek opravit, vydala se mladá
rodina s kočárkem k obrázku. Když
se přibližovali, opatrně se rozhlédli,
jestli je někdo nesleduje, a potom
šup, rychle vzali obrázek, zabalili
do plenek a schovali do kočárku.
Převáželi tak Madonu v kočárku,
aby ji pan Antonín nechal v nedalekém městě zasklít. Stalo se již tradicí, že při cestě do kostela do Nezdenic patřil nejdůležitější pohled
právě obrazu Madony. Dnes již
dospělé děti pana Antonína a Heleny vzpomínají, s jakým napětím
vyhlíželi obraz, jestli zase někdo
neublížil Mamince. Místní se vždy
podivovali, kdo zasklil obraz. Rodina to potají dělala po dobu, než
se z vesnice odstěhovala do nedalekého města, kde si postavili dům.

SV. ZDISLAVA

Postava patronky rodin doslova
vtrhla do rodiny pana Antonína
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jako lavina. Bylo to díky tehdejšímu provinciálu dominikánského
řádu P. Ambrožovi Svatošovi OP.
Tento výjimečný kněz, díky němuž
byla Zdislava vynesena na oltář,
našel za komunismu v rodině pana
Antonína zázemí pro své přednášky a pastoraci. Pan Antonín
s úsměvem vzpomíná, jak se jednou se u nich doma potají sešlo
takové množství lidí, že s obavou
šel do sklepa a zvažoval, zdali by
neměl podepřít stropy, aby se nepropadly. „Svatá Zdislava nás v té
době ochraňovala před zásahy StB
a stále nás chrání a žehná naší rodině,“ říká pan Antonín. Však jí také
dodnes každý den volají o pomoc
skrze střelnou modlitbu, kterou
je kdysi naučil o. Ambrož: „Svatá
Zdislavo, oroduj za nás a za naše
rodiny.“

Foto: Dominik Novák | Člověk a víra

SE SVATÝMI
NA STŘECHÁCH

Tesařské povolání vytvářelo stále
nové příležitosti, kde bylo možné
potkat svaté. V pozdějších letech
to bylo nejčastěji na střechách
kapliček a kostelů. Svatí Andělé
strážní, sv. Václav, Cyril a Metoděj ...
mnoho svatých, k jejichž úctě a pro
chválu Boží pan Antonín nabídl své
tesařské umění. Ve spojení s nebeským tesařem se dílo rozrůstalo
a práce přibývalo. Bylo zapotřebí
stále nových pomocníků. Protože
neměl pan Antonín syna, kterého
by po vzoru svatého Josefa zaučil
do tesařského řemesla, začal učit
svou nejmladší dceru. Ta dodnes
vzpomíná, jaká to byla pro ni škola
teologie všedního dne. Když dělali
na střechám, tak slýchávala: „Svatý
Josef byl tesař a Pán Ježíš se od něj
učil.“ Když pracovali ve vinohradech, neobešlo se to bez příběhu o vinném kmeni. Pan Antonín
zkrátka neodděloval svou práci
od duchovního života, ale vždy
je propojoval skrze nějaký příběh
z Bible.

STOPUJÍCÍ SVĚTCI

Po čase musel pan Antonín přestat
vykonávat tesařskou práci, protože

Obraz sv. Bartoloměje v Záhorovicích
se ozvaly vážné nemoci. V této
době však objevil novou hlubinu
ve vztahu ke sv. Josefovi. Říkal: „Už
se těším do nebe, svatý Josef má
pro mne nahoře připravenou nějakou velkou práci.“
Možná nemáme příležitost opravovat obrazy, kapličky, nebo dokonce kostely. Neměli bychom však
přehlížet svaté, kteří jsou uvězněni jako sochy do kamene někde
u cesty nebo na nás shlížejí z obrazů. Jsou jako stopaři, kteří se snaží
„stopnout“ kolemjdoucí a sdílet
s nimi jejich život. Chtějí, abychom
je pozvali do svých životů, které by
mohli obohatit svojí přítomností.

Když je vpustíme do našich životů,
uvidíme, jak je změní. Pan Antonín říkával, že životem v přátelství
s Bohem a svatými byl velmi obdarován. Jak poznamenal: „Největší
radost mám z toho, že mám stále
pěkný vztah se svou ženou, že si
všechny naše dcery uchovaly víru,
našly si hodné manžely a vytvořily hezké rodiny, ve kterých žádné
těžkosti nenarušily jejich jednotu.
Co více bych si mohl přát,“ dodává. Zkusme se tedy i my rozhlédnout: Možná nějaký svatý stopuje
opodál a toužebně vyhlíží, zdali je
vezmeme na společnou pouť. Přibereme je k sobě?
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BOLŠEVICKÉ ANTIDESATERO

KOMUNISTICKÉ
ANTIDESATERO (IV)
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.

IV. CTI SVÉHO OTCE A SVOU
MATKU!

Komunistická propaganda hlásala, že věrnost straně je
důležitější než loajalita vůči rodičům. Příkladem takového postoje se stal příběh Pavlíka Morozova – 14letého chlapce ze vsi Gerasimovka v tobolské gubernii.
Byl prezentován v celé zemi jako hrdina, protože udal
vlastního otce, jenž při povinné nařízené dodávce

Pavlík Morozov byl sovětskou propagandou oslavován jako hrdina, protože
udal svého otce, který schovával obilí před režimem.
obilí státu zatajil určitou část. Udání mělo za následek
zatčení otce, Pavlík byl ale zabit dědečkem.
Od té doby ho oficiální propaganda kladla za vzor
k následování sovětské mládeži. Jeho portréty visely
ve školách, točily se o něm filmy, psaly se o něm knížky. Spisovatel Maxim Gorkij byl nadšen tím, že láska
ke straně u něho znamenala víc než pouta krve. Krátce
nato tento vzor nachází svůj odraz v trestním kodexu.
Zákon o „zradě vlasti“ z r. 1934 stanoví právní odpovědnost – včetně trestu smrti – pro osoby starší 14 let,
když neudají své vlastní rodiče za protisovětské činy.
Text i obrázky jsou zpracovánoyna základě knihy Górny Grzegorz.
Tajemnice Fatimy. Warszawa: Rosikon Press, 2016.

Sovětský plakát s nápisem: „Náboženství – jed, chraň děti.“ Jinými slovy si
sovětská vláda uzurpovala právo vychovávat dětí zcela podle svých představ.
Rodiče k tomu neměli co říkat.
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Foto: sarahredgrave.com

MODLITEBNÍ ÚMYSL M. I.

RYTÍŘSKÁ ZBRAŇ

Modlitební úmysl M. I. na říjen: Aby se modlitba stala pro každého rytíře
Neposkvrněné i pro celou Církev zdrojem jednoty a misijního nadšení.

text: P. Jacek Pędziwiatr
Na samotném pekelném dně se
konala porada čertů o efektivním
svádění lidí na scestí. „Můžeme vyzkoušet starý ověřený způsob, totiž
svazovat je neslušností a neodbytnou žádostivostí,“ navrhl první
z ďábelských přednášejících. „To je
přežitek,“ oponoval druhý. „Bude
lépe probudit v nich touhu po moci
a penězích.“ Další přednášející přicházeli s novými nápady, jako je
válka, neštěstí, spory, žárlivost, hádky atd. Posluchače to však nezaujalo, protože je to již ohrané a neaktuální. Nakonec u katedry stanul
malý, nenápadný čertík a tichým,
přesto však nepříjemně chraplavým hlasem nadhodil: „Udělejme to
tak, aby lidem přestalo na čemkoliv
záležet. Potom určitě zlo zvítězí!“

Na tato slova celý sál zareagoval
dlouhým aplausem.
Svět se nestává zlým anebo bezbožným kvůli lidským chybám
a slabostem. Ty je možné vždy nějakým způsobem napravit nebo
odpykat. Lidová moudrost říká, že
nechybuje pouze ten, kdo nic nedělá, ale právě toto „nicnedělání“
je nejhorší. Satan podsouvá člověku právě tuto volbu: „Nedělej nic,
protože můžeš udělat chybu a pak
budeš litovat,“ a člověk poslouchá. Následně jeho zápal uhasíná.
Toto zaniknutí plamene horlivosti
se může týkat jednotlivců, skupin
nebo celé společnosti. Jak ho znovu probudit? Současný úmysl M. I.
správně poukazuje na modlitbu.

Ona je tím vánkem, který dokáže
odstranit tlustou vrstvu popela
znechucení, která dusila Boží jiskru,
jenž doutná v nitru člověka a církve.
Jak se modlit? Měsíc říjen jakoby
nám dával do rukou růženec. Je to
obyčejná modlitba, jejíž síla spočívá v jednoduchosti a v ověřené
účinnosti. Voltairovi se připisují
tato slova: „Argumenty a disputace
nejučenějších teologů na mne nedělají žádný dojem, znepokojuje
mne však moje služebná, která se
každý večer modlí růženec.“ Jestliže v 59 korálcích zakončených
křížkem se nachází taková síla jednoty a zápalu, nebylo by dobré ji
promarnit a nevyužít jako účinnou
rytířskou zbraň.

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
ŘÍJEN

Aby se modlitba stala pro každého rytíře Neposkvrněné i pro celou Církev zdrojem
jednoty a misijního nadšení.

LISTOPAD

Aby se svědectví života rytířů Neposkvrněné stalo pro všechny lidi výzvou ke svatosti.

PROSINEC

Aby Rytířstvo Neposkvrněné umělo předávat všem lidem krásu a význam Mariina
mateřství.
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Štyri príbehy alebo sv. Maximilián o štvrtom prikázaní
text: Dariusz Żuk-Olszewski
Postoj hlbokej úcty a poslušnosti voči Bohu kráčal v živote sv. Maximiliána ruka v ruke s postojom hlbokej
úcty a poslušnosti voči rodičom. Jeho životné postoje, priblížené v štyroch príbehoch z jeho života, nás učia
vážiť si veľký Boží dar, ktorým sú v našich životoch rodičia a naše rodiny.

ČO LEN Z TEBA BUDE?!

Prvý príbeh nášho rozprávania sa
udial v Maximiliánovom detstve.
Nie, Maximilián vôbec nebol ideálnym dieťaťom, ktoré by rodičia
mohli za všetko pochváliť a tešiť
sa z jeho ustavičnej poslušnosti.
Podľa svedectiev viacerých jeho
súčasníkov bol napriek veľmi dobrému a citlivému srdcu dieťaťom,
ktoré bolo často zanovité. A nebol
ani dieťaťom vždy poslušným na
prvé slovo, ako by očakávali jeho
rodičia. Aj jediný známy mystický
zážitok z jeho života, ktorým bolo
zjavenie Panny Márie ponúkajúcej
malému Rajmundovi dve koruny,
je dôsledkom hlbokého vnútorného pohnutia v dôsledku tejto
detskej neposlušnosti. Pohnutia,
ktoré malý chlapec prežil po smutnom povzdychnutí si jeho matky.
Správa o tejto udalosti sa zachovala iba v liste matky sv. Maximiliána
do Niepokalanowa, ktorý napísala
po synovej smrti. Marianna Kolbe
v liste opisuje takto Maximilianove
slová, keď sa ho ustarostená vypytovala na dôvody výraznej zmeny
správania. Z pochabého chlapca
sa totiž zrazu stal poslušný syn:
„Keď ste mi mama povedali: ‚Čo
len z teba bude?!‘, veľmi som prosil
Božiu Matku, aby mi povedala, čo
bude so mnou. A potom, keď som
bol v kostole, tak som ju znova prosil a vtedy sa mi Božia Matka ukázala. Držala dve koruny: jednu bielu
a druhú červenú. S láskou na mňa
hľadela a spýtala sa ma, či chcem
tieto koruny. Biela znamená, že
vydržím v čistote, a červená, že budem mučeníkom. Odpovedal som,

že chcem... Vtedy na mňa Božia
matka milo pozrela a zmizla.“1
Príbeh tohto zjavenia sa tiahne
ako leitmotív väčšinou životopisov sv. Maximiliána. Môžeme preto
azda skonštatovať, že „štartérom“
pre jeho raketový rast v svätosti bolo hlboké uvedomenie si
vlastnej nedostatočnosti v plnení
Božích prikázaní, osobitne štvrtého Božieho
prikázania. A hlboká
túžba pod osobitnou
ochranou Panny Márie
toto Božie prikázanie
i všetky ostatné dodržiavať.

MAMA, PRAJEM VÁM...

Druhý príbeh nášho rozprávania
sa dlhodobo odohrával paralelne
s inými príbehmi Maximiliánovho života. Bol to príbeh jeho mimoriadneho vzťahu úcty k rodičom i hlbokej súrodeneckej lásky
k svojim bratom, ktorý výnimočne
ilustruje jeho korešpondencia.

Ilustrace: Maria Orłowska-Gabryś

ODKAZ Sv. MAXMILIÁNA

KRISTUS DODRŽIAVA SVOJE
ŠTVRTÉ PRIKÁZANIE

20
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

4|2018|č. 157

Zachovalo sa množstvo listov, ktoré adresoval zo štúdií v Ríme svojej
matke Marianne. Žiaľ, listy otcovi
sa nezachovali, hoci ich Maximilián v listoch matke spomína. Práve
v rodičoch videl Maximilián poslov,
ktorí deťom tlmočia Božiu vôľu.
V tejto súvislosti v jednom z listov
svojej mame Maximilián spomína
udalosť z obdobia, keď chcel on
sám odísť z rehole a k takémuto
kroku nabádal i svojho brata Františka: „Pred noviciátom som skôr
ja nemal chuť požiadať o habit a aj
jeho (t. j. Františka) som sa snažil
odlákať... a vtedy nastala tá pamätná chvíľa, keď som po ceste k otcovi provinciálovi, ktorému som chcel
oznámiť, že ja a ani Franek nechceme vstúpiť do rehole, začul hlas
zvonca, ktorý nás zavolal do hovorne. Božia prozreteľnosť vo svojom
nekonečnom milosrdenstve skrze
Nepoškvrnenú poslala Vás, Mama,
v tejto tak kritickej chvíli. A tak Pán
Boh popretŕhal všetky diabolské
siete. Už uplynulo takmer 9 rokov
od tejto chvíle. S bázňou a s vďačnosťou Nepoškvrnenej, nástroju
Božieho milosrdenstva, spomínam na túto chvíľu. Čo by sa stalo,
keby mi vtedy Ona nepodala svoju
ruku?“2 Po odchode všetkých svojich detí do rehole sa totiž manželia
Kolbeoví dohodli, že obaja prežijú
zvyšok svojho života v kláštore.
Aj množstvo iných listov svedčí
o hlbokej synovskej úcte a láske
sv. Maximiliána k rodičom, ktorá
bola motivovaná predovšetkým
láskou k Bohu a k jeho prikázaniam.
Všetky končia krátkym podpisom
„vždy vďačný syn“. Výnimočné je
napríklad krátke prianie k meninám, ktoré sv. Maximilián poslal
svojej mame z misií v Japonsku:
„Drahá mama! K meninám Vám zasielam z ešte pohanského Japonska srdečné želania iba jedného:
aby ste najdokonalejšie, vždy a vo
všetkom, plnili Božiu vôľu prostredníctvom Nepoškvrnenej, a to
tak v živote, ako aj v smrti a večnosti. Okrem toho nie je nič väčšie
a dokonalejšie. (...)“3

NESLOBODNO
ZNEVAŽOVAŤ MATKU!

Tretí príbeh nášho rozprávania
sa odohral na jeseň roku 1939,
počas krátkeho uväznenia sv. Maximiliána v nemeckom tzv. „prechodnom“ tábore Amtitz. Nemci
takmer ihneď po útoku na Poľsko
obsadili kláštor v Niepokalanowe
a uväznili všetkých rehoľníkov, ktorých tam zastihli, vrátane sv. Maximiliána. Väzenský transport zastal
na železničnej stanici Amtitz skoro
ráno 24. septembra 1939. Krátko
na to sa už v nemeckom tábore
odohrala udalosť, na ktorú spo-

Neslobodno
znevažovať matku!
Neviete vari, že
každá matka je
obrazom Matky
Božej?
lubrat sv. Maximilián br. Juwentyn
Młodożeniec spomínal približne
takto: Nemenovaný spoluväzeň
sv. Maximiliána si pri naberaní
polievky robil chúťky na veľký kus
zemiaka, ktorý plával na dne hrnca.
Nebol však sám a iný vyhladovaný
väzeň sa s ním pobil. Okrem buchnátov a množstva nadávok zazneli
urážky jedného z väzňov na adresu
matky druhého z nich. Na vulgárne
slová adresované matke jedného
z mužov zareagoval Maximilián
ako zasiahnutý elektrickým prúdom. Vyskočil a skríkol: „Neslobodno znevažovať matku! Neslobodno
znevažovať matku! Neviete vari,
že každá matka je obrazom Matky
Božej?“4 Tento príbeh nám hovorí,
ako veľmi si sv. Maximilián vážil
každú matku i každého otca. Aký
veľký význam prikladal práve štvrtému Božiemu prikázaniu.

BOH SI CTÍ SVOJU
MATKU...

Štvrtý príbeh nášho rozprávania
prežíval Maximilián ako kňaz a novinár. Neraz musel v diskusiách či

článkoch brániť dobré meno Božej
Matky pred zúrivými útokmi nepriateľov Cirkvi a vysvetľovať, prečo je mariánska úcta hlboko kresťanská. A práve v kontexte štvrtého
Božieho prikázania sv. Maximilián
vysvetľoval aj našu povinnosť ctiť
si Nepoškvrnenú. V texte, ktorý už
za jeho života nevyšiel, píše: „Ježiš
Kristus – Bohočlovek, skutočný Boh,
druhá Osoba Najsvätejšej trojice,
je jej skutočným dieťaťom. Ona je
jeho skutočnou Matkou. On dodržiava svoje štvrté prikázanie a ctí
svoju Matku, je jej ctiteľom. Syn
neprestáva byť synom svojej matky
nikdy a tak aj Ježiš bude naveky jej
Synom a ona naveky jeho Matkou.
On si ju ctil od vekov a bude si ju
ctiť naveky. Nik sa k nemu nepriblíži, nepripodobní, nespasí, neposvätí, ak si ju nebude ctiť: ani anjel, ani
človek, ani iná bytosť. Ona je Kráľovnou vesmíru, Kráľovnou neba
i zeme. V nebi ju všetci uznávajú za
svoju Kráľovnú. Peklo ju nenávidí
a trasie sa pred ňou a na svete je
stále veľa duší, ktoré ju nepoznajú,
alebo poznajú málo. Sú dokonca
takí, ktorí spolu s diablami si ju nectia, ba ju nenávidia.“5
Maximilián teda nedostatok úcty
k Matke Božej nepokladá iba za
hriech proti 4. Božiemu prikázaniu, ale prezentuje ho ako veľké
nešťastie človeka, ktorý sa spolčil
s diablami v pohŕdaní a nenávisti.
Nech sú pre nás teda tieto Maximiliánove slová povzbudením k prehĺbeniu našej lásky k Matke Božej.

1

2

3

4

5

Kolbe, Marianna. List do Niepokalanowa, 12. októbra
1941. In: Archív Niepokalanowa.
Kolbe, Maksymilian, M. List matke Marianne Kolbe,
datovaný v Ríme 20. apríla 1919. In: Archív Niepokalanowa.
Kolbe, Maksymilian, M. List matke Marianne
Kolbe, datovaný v Nagasaki 6. marca 1933. In: Archív
Niepokalanowa.
Młodożeniec, Juwentyn. Znałem Ojca Maksymiliana
Kolbego. In: Archív Niepokalanowa, s. 35.
Kolbe, Maksymilian, M. Kimże Ona-Niepokalana,
rukopis, po auguste 1940. In: Archív Niepokalanowa.
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Rozhovor s minoritou o. Paulinem Sotowskim OFMConv, který říká,
že si ho sv. Maxmilián najal.
zeptala se: Jitka Navrátilová
Otče, velkou část života jste věnoval studiu života svatého Maxmiliána. Změnil Vám tento světec
život?

hned další rok se uskutečnila kapitula o odkazu sv. Maxmiliána, v rámci níž chtěl Řád zjistit, co by z odka-

Často z legrace říkám,
že sv. Maxmilián si mne
najal. Původně jsem se
o něj příliš nezajímal.
Věnoval jsem se biblistice, kterou jsem i přednášel. Vše se ale změnilo v době beatifikace
a kanonizace tohoto
světce, kterých jsem
se osobně účastnil. Při
nich jsem měl možnost
poznat, jak výjimečnou
osobností svatý Maxmilián byl. A najednou mi
bylo líto, že se tomuto
našemu světci vůbec
nevěnujeme.

Napomohly tomu i nějak okolnosti?
Bylo zajímavé, že na podzim roku 1985 jsem byl přemístěn
do
Niepokalanowa.
Byl to velmi vzrušující čas, protože

Rozhovory mi pomohly
uvědomit si a pochopit to,
co všichni věděli, a sice, že
motivem veškerého jednání sv. Maxmiliána byla
láska k Bohu, k Panně Marii
a v neposlední řadě láska
k lidem. Sv. Maxmilián totiž
lidi miloval.
Svým životem dal sv.
Maxmilián zvláštní význam slovu bratrství.
Sv. Jan Pavel II. říkal, že
sv. Maxmilián nezemřel,
ale dal život za bratra. Jak
následovat takovýto příklad bratrství?

Takže jste se mu začal
věnovat Vy?
Zpočátku mně bylo líto
vzdát se své oblíbené
biblistiky. Vždyť co může
být krásnějšího, než vyprávět o Pánu Ježíši a Panně Marii.
Když jsem však viděl, že se svatým
Maxmiliánem nikdo nezabývá, tak
jsem se rozhodl, že se toho ujmu
sám, protože je na čase, aby se tomu
začal někdo konečně věnovat.

Přinesly Vám rozhovory o sv. Maxmiliánovi nějaké nové poznání?

zu sv. Maxmiliána mělo být přijato
jako trvalá součást Řádu menších
bratří, obsahující ryze františkánskou spiritualitu. To mě natolik pohltilo, že od té chvíle jsem se otcem
Maxmiliánem začal zabývat natrvalo. Zvláště když jsem se v Niepokalanowě stal v roce 1989 kvardiánem.
Být kvardiánem v Niepokalanowie
totiž znamenalo, že jsem zároveň
vykonával i funkci hlavního lídra Rytířstva Neposkvrněné. Musel jsem
proto přijíždějícím lidem o Rytířstvu
chtě nechtě vyprávět.

Není jednoduché napodobit Maxmiliánův přístup
k bratrství. Vzorem nám
může být jednání sv. Maxmiliána v Osvětimi. Svým
životem za zdmi koncentračního tábora ukázal, že je
připraven na vše – včetně
ochoty dát život za druhého člověka. Jeho bratrství má podobu služby druhým. Když se v roce
1930 vracel Maxmilián na kapitulu
do Polska, potkal manželku japonského velvyslance, která ho prosila,
aby připravil jejího umírajícího manžela na smrt. Zároveň se mu omlouvala, že ho zdržuje. Maxmilián jí však
odpověděl: „Já žiju jen pro duše.“
Ano, Maxmilián viděl ve všech bratry, protože on žil pro duše a toužil
po spáse všech lidí. Následovat příkladu bratrství tohoto světce znamená, že je zapotřebí starat se o lidi,

Foto: Matylda Witkowska | Dziennik Łódzki

NA SLOVÍČKO S MENŠÍM BRATREM

NEJVĚTŠÍ ZE ZNALCŮ
SV. MAXMILIÁNA
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mít je rád a zajímat se o ně. A k tomu
je povolán každý z nás.
Co pro vás znamená prožívání
bratrství v řádu?
Pro mne bratrství znamená především uskutečňování františkánského ducha, kterého sv. Maxmilián
dokázal ve svém životě naplňovat.
Byl velmi obyčejný a všechny bratry miloval. Měl dar, který já nemám,
přestože jsem dnes už starší, než byl
tehdy on. Nerozpakoval se říkat „dítě
moje“ muži, který byl od něj o 5 let
mladší. Měl ten dar otcovství a bratři
v něm toho otce vnímali. Velmi mne
zaujala Maxmiliánova přirozená, nenucená láska. Zdálo se, že neexistují
lidé, které by neměl rád. Maxmiliánova láska k druhým byla tak přirozená proto, protože všechny miloval
v Pánu Bohu a Panně Marii. Miloval
je v duchu myšlenky, že všichni jsme
děti Boží, všichni jsme bratři a sestry
ve velké rodině, v níž Pán je Otcem
a Panna Maria Matkou, všichni jsme
v té rodině bratři a sestry.
Co Vás na osobnosti sv. Maxmiliána nejvíce zaujalo?
Jednoznačně jeho odvaha, kterou
projevoval různými způsoby. Odvaha žít a nepoddat se nemoci. Maxmilián byl těžce nemocný, a i přesto
odjel na misie do Japonska. Nevymlouval se na nemoc, ale statečně
se pouštěl do díla. Logicky by na ně

vůbec neměl odjet, protože tamní
klima ho přece muselo zabít. On to
však vydržel. Nedávno vyšly spisy
jeho žáka, o. Mirochny, který popisuje, jaké měl Maxmilián v Japonsku zdravotní potíže a jak trpěl. Je
neuvěřitelné, jak to vše snášel. Měl
například vředy, kvůli nimž nemohl při mši ani stát, ale nestěžoval si
a pracoval.

Maxmiliána obdivuji
jednoznačně za jeho
odvahu, která se
projevovala různými
způsoby. Za odvahu
být jiný, za odvahu
být svatý.
Jakých podob nabývala Maxmiliánova odvaha?
Především měl odvahu žít a být jiný
než ostatní řeholníci. V Niepokalanowě byl jiný klášter, než byly ostatní kláštery. Nebyl v něm žádný alkohol, nebyly tam cigarety. Veškerý
čas byl věnován apoštolské činnosti.
V jiných klášterech tomu tak nebylo.
Měl odvahu být jiný a měl odvahu
šířit kult Panny Marie, ačkoli byl kvůli tomu nejednou pronásledován.
Měl také odvahu používat ve svém
časopisu „Rycerz Niepokalanej“ obyčejný jazyk. Někteří jeho kolegové

nebo mladší otcové nechtěli do Rytíře přispívat svými texty, protože
ne všechno otiskl. Oni totiž psali až
příliš učeně, kdežto on chtěl, aby
tomu rozuměli obyčejní lidé. Chtěl
publikovat jen nenáročné texty.
Kvůli tomu byl pronásledován. Celá
meziválečná katolická inteligence
odvrhovala a kritizovala Niepokalanow za primitivismus. Nicméně
Maxmilián chtěl být primitivní, a to
proto, aby mu lidé rozuměli. Hovořil
o pravdách katechismu co nejjednodušším způsobem. Proto ho obdivuji za to, že měl odvahu být jiný
a konečně že měl odvahu být svatý.
Na nic se neohlížel, ale bez sebemenšího zaváhání usiloval o to, být
svatý. To je to, co mě na něm nejvíc
upoutalo.
Kdybyste měl vzkázat něco členům Rytířstva, co by to bylo?
Bylo by to totéž, co jsem chtěl říct,
když jsem se loučil s Niepokalanowem poté, co jsem tam skončil své
působení. Nechtěl jsem z Niepokalanowa odcházet, cítil jsem se odstrčený, vypuzený. Přesto jsem zopakoval Frossardovo motto – Frossard
napsal knihu o sv. Maxmiliánovi
s podtitulem „Nezapomínejte na radost“. Já se s těmito slovy rozloučil
s Niepokalanowem a toto bych
chtěl vzkázat Rytířům: Nezapomínejte na radost.
Děkuji za rozhovor.

NEVĚŘÍM

orgány, udržuje člověka při životě,
rozvíjí jej a vede jej k dosažení cíle.

něco, co ho zásadně odlišuje
od opic.

Nevěřím, že člověk nemá duši, a že
jen slepé, nahodilé fyzicko-chemické síly tak postrkávají částice
hmoty, že člověk žije a rozvíjí se.
Jednotlivé vnější i vnitřní orgány
lidského těla totiž mají až příliš
jasně vyznačenou úlohu, vůči
které je hmota sama s fyzikálními
a chemickými silami naprosto lhostejná. Musí proto být něco jiného,
co řídí hmotu a její síly, rozvíjí její

Stejně tak nevěřím, že člověk
není nic jiného než zdokonalená
opice. Kdyby to tak bylo, musela by se za tu dobu zdokonalit
na úroveň člověka ještě alespoň
jedna opice, a pokud vím, nic takového se zatím nestalo. Alespoň
by některá z opic mohla stručně
zaznamenat dějiny svého rodu.
Ne-li, pak musí být v člověku

Nevěřím, že smrtí všechno skončí, protože k čemu by nám Bůh
dal tu touhu po životě bez konce? Že by nás chtěl oklamat? Jak
by v takovém případě vypadala
Boží spravedlnost, kdyby stejně
končili dobří i zlí?
Maxmilián Kolbe,
článek z roku 1934
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POUTNÍ MÍSTA

U SEPJATÝCH RUKOU
MLADIČKÉ MADONY
Vranov u Brna zůstává důležitým místem
setkávání s Bohem, pro modlitbu a život služby.
text: Václav Štaud
Měsícem Matky Boží Vranovské je září. Svátek jejího narození přicházejí slavit stovky poutníků hlavně o víkendech, nechybí tu ale ani ve dnech všedních. Vranov je ale oblíbeným místem úplně po celý rok.

NAŠLI ZAKOTVENÍ
VE VÍŘE

„S mariánským poutním místem
Vranov u Brna jsem byl prostřednictvím mých nejbližších spojen již
od dětství,“ píše v jedné z diecézních publikací brněnský biskup
Vojtěch Cikrle. „Pro rodiče znamenalo hodně a v době dospívání se
stalo svou mariánskou duchovní
atmosférou důležitým i pro mne,
pro moje setkávání s Bohem v duchu Panny Marie, pro mou modlitbu, pro mé uvažování i pro můj
život služby,“ říká biskup a jeho
úvaha je blízká tisícům dalších mariánských ctitelů.
V sobotu 8. září, v den Narození
Panny Marie, který je zde patrociniem, sloužil letošní slavnostní
poutní mši svatou P. Pavel Hověz,
farář z Brna-Lesné. Také on se rád
přiznává k hlubokému vztahu:
„Vranov je pro mne místem velkých milostí, místem, kde se nebe
dotýká nás, slabých pozemšťanů.
Vzpomínám, jak jsem na Vranov
chodíval na pouť s ostatními ministranty své tuřanské farnosti a později jako mladík tam jezdil už sám
na kole nebo na motorce vždy alespoň chvíli vnímat silnou duchovní
atmosféru. Ve vranovském tichu
jsem prožil také exercicie před
jáhenským svěcením. Přiznám
se, že jsem tehdy prožíval hodně
obav. Budu dobrým služebníkem
církve? Budu na všechny úkoly
stačit? V kapli, kde duchovní cvičení probíhalo, byla po celou dobu

vystavena Vranovská Madona. Hleděli jsme na sebe a já vnímal její
konejšivý hlas: ,Ničeho se neboj!‘
Ujišťovala mě, že je a vždy zůstane
se mnou a všechny moje chmury
se postupně změnily v radost z velkého Božího daru. Na Vranov chodím stále, vždyť to mám z Lesné
poměrně blízko. I tentokrát mám
za co prosit: za šťastné dokončení
našeho kostela, za všechny dělníky
na stavbě, za další tvůrce a hlavně
za štědré donátory z celé naší vlasti,“ říká P. Pavel Hověz.

U VZNEŠENÉ
HOSTITELKY

Tradice mariánského kultu na Vranově trvá už sedm století, rozkvětu dosáhl nejvíc v době barokní
zbožnosti. Od počátku 17. století
k tomu přispěla knížata z Lichtenštejna, majitelé Vranova a budovatelé monumentálního poutního
chrámu. K jeho správě přivedli až
z Francie řád paulánů. Jeden z nešťastných zásahů Josefa II. do církevních struktur sice obětavé řeholníky po 150 létech z Vranova
vypudil, právě biskup Vojtěch Cikrle je ale po skončení vlády dvou
diktatur 20. století pozval zpět
k péči o poutní místo i farnost.
Jedním z výsledků budovatelského
úsilí paulánů na Vranově je nové
Duchovní centrum sv. Františka
z Pauly. Bratři zde pořádají exercicie,
duchovní obnovy s výukou pro kněze i různé kategorie věřících. Setkávají se zde i všichni naši biskupové,

Poutní kostel na Vranově u Brna

vzácností nejsou ani návštěvy členů
kardinálského sboru.
Vranov u Brna však stále zůstává
především poutním místem, možná nejnavštěvovanějším v celé
republice. Leží totiž v těsné blízkosti města a jeho předností jsou
hluboké lesy, krásná, téměř horská příroda. A také ticho, mírnost
a prostota.
Od okrajových městských částí Soběšice, Útěchov a Ořešín je
na Vranov vyšlapáno bezpočet lesních pěšin. Opravdu „na Vranov“!
V Brně nikdo neřekne „jdu do Vranova“. Důvod je zřejmý. Od středu
města, během pouhých 15 kilometrů, se nadmořská výška zvedne
o 228 metrů. Přichází i hodně turistů, kteří běžně o kostel nezavadí.
Ale tady návštěvu u vznešené hostitelky opomene málokdo z nich.

DÍVENKA Z LIPOVÉHO
DŘEVA

Krása barokního chrámu láká
ke ztišení, sama Maria pak všechny získává něžnou krásou dítěte.
Sepjaté ruce jasně ukazují, že malá
Madona za nás nepřestává prosit.
Určitě při tom nedělá rozdíly mezi
poutníkem a turistou; mezi těmi,
kteří přišli, a těmi, co přijeli. Madona není malicherná!
Na původu vzácné gotické sošky
Panny Marie Vranovské se odborníci zatím neshodli. Jednou
z možností je, že ji přinesli pauláni
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ze svého původního konventu
v Burgundsku. Byla vytvořena kolem roku 1450 z lipového dřeva,
má 72 centimetrů a od roku 1645
nese i zlatou korunku. K milostné
sošce ještě patří Řád zlatého rouna, který jí věnoval roku 1712 Jan
Adam z Lichtenštejna. Tato památka z ryzího zlata se bohužel v průběhu staletí ztratila a Maria bývá
zpodobňována pouze s replikou
historického vyznamenání.

Foto: Bohdan Heczko

DOBA ZÁZRAKŮ
NESKONČILA

Na Vranově se hodně prosí, ale i děkuje. Legenda o vzniku poutního
místa popisuje událost kolem roku
1240. Panna Maria, která se tu údajně zjevila téměř slepému maršálkovi
Vilémovi, slíbila uzdravení a požádala
o postavení kostela. Pověst praví, že
to vše se stalo. Opravdu doložitelný
příběh o uzdravení na přímluvu Panny Marie je datován až roku 1495,
kdy vranovský kostel získal celou
kopu grošů. Tento dar byl výrazem
díků za uzdravení jistého Václav Koláře z Ivančic. A v roce 1617 požádal
majitel panství Maxmilián z Lichtenštejna olomouckého biskupa, aby
nechal prozkoumat pravost tří zázraků. U všech mělo dojít k nevysvětlitelnému uzdravení očních neduhů.
Zapomenout nelze ani na početné
procesí Brňanů, kteří přišli na sklonku léta 1645 děkovat Bohorodičce
za svoje životy a zázračnou záchranu
Brna před švédskými hordami.
A Maria pomáhá stále. Doba zázraků na Vranově neskončila s vládou
Lichtenštejnů, nezabránily jí ani totalitní praktiky mocných ve 20. století. Zde můžeme připomenout jen
půl století starý příběh muže, který
po několik týdnů pravidelně přicházel z Brna na Vranov v noci. Uložil
děti a sám usnout nemohl. Umírala
mu milovaná žena a lékaři už oznámili, že pro ni nemohou víc udělat.
Na kolenou tehdy u zavřených chrámových dveří dlouhé hodiny prosil
za její život. Nedávno po celoživotní
hudební službě církvi zemřel, jeho
vymodlená paní však stále žije.

Panna Maria Vranovská
I když už se pohybuje těžce, opřená
o hůl, nepřestává Matce Boží děkovat, že mohla vidět svoje děti dospívat, že dostala příležitost vychovat
z nich dobré lidi, pomoci jim při
péči o vnoučata…

PŘÍBĚH LOUČENÍ
PLNÉHO ŠTĚSTÍ

„Často vzpomínám na svoji maminku, která Vranov nesmírně milovala
a chodila tam pravidelně celý svůj život,“ vypráví jiná brněnská poutnice
Jiřina a pokračuje: „Po devadesátce
už sama nevycházela, špatně viděla
a každý krok ji bolel. Jednou na jaře
jsme u příležitosti maminčina svátku
nabídli, že ji v neděli místo do našeho kostela zavezeme na Vranov, při-

jala to nejdříve s obavami. Na poutním místě pak jako by omládla
o mnoho let. Tak tam byla šťastná.
Vzpomínala na manžela, děti, přátele, na všechny, s nimiž měla spojeny
poutnické zážitky. Každý oltář, lavici,
ba i kámen z ohrazení nad kryptou
se snažila třesoucí rukou pohladit.
Zvlášť dojemně se vítala a současně loučila s Pannou Marií. Prožili
jsme tam vlastně společné rozloučení s celým maminčiným životem,
protože nám zanedlouho navždy
odešla. Byl to tehdy dárek nesmírně
snadný a přitom přinesl víc tichého
štěstí, než jsem kdy u druhého člověka zažila,“ dodává paní Jiřina, která lásku k Vranovu po své mamince
zdědila v plné míře.
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Foto: Georgemuresan | Dreamstime.com

BIBLICKÝ KOUTEK

SYNU, PAMATUJ NA MÁ SLOVA
Výchova v rodině a úcta k rodičům podle Siracha
text: br. Patrik Rygiel OFMConv
Úcta k rodičům je součástí přirozeného morálního zákona. Jde o zásady, které si člověk sám nevymyslí, ale objevuje je ve svém nitru jako pravidla objektivně platná, pomáhající člověku žít v pokoji sám
se sebou, ve své společnosti, se vším stvořením i s božstvy. To si uvědomovaly všechny dávné kultury.
Například hinduistický Manuův zákoník praví: „Tvůj otec je obrazem Pána stvoření, tvá matka obrazem
země. U toho, kdo je nectí, jsou všechny zbožné skutky nadarmo. Toto je první povinnost.“ Jak se na danou
problematiku dívá biblický autor Sirachovec?

DOBŘE ŽÍT

Touha dobře žít je vlastní každému
člověku v každé době. Aby člověk
byl schopen takto žít, potřebuje jistou moudrost, jež by řídila
a usměrňovala jeho konání. Tato
touha není cizí ani biblické tradici,
která obsahuje několik spisů věnujících se moudrosti. Mezi nimi vyniká Kniha Siracha, jež mezi ostatními září originálním zpracováním
moudrosti své kultury, pramenící
z poznání Zákona Páně, čerpajíc
také mnohé z mudrosloví okolitých národů. Tento spis nás může
dobře učit jisté otevřenosti vůči
jiným, a současně neústupnosti

z vlastní pozice, zachovávaje si
druhého v úctě.

HISTORICKÝ KONTEXT
SPISU

Ben Sirach se narodil do nelehkého
období dějin Vyvoleného Národa.
Žil v 2. st. př. Kr., v čase relativního
klidu a blahobytu po páté syrské
válce, za časů Antiocha III. Velikého,
který svým ediktem sice dovolil židům praktikovat své zvyky, ale zároveň podporoval helenizaci. Mnozí
židé řeckou kulturu vítali. Dokonce
i sám velekněz Jázon za Antiocha IV.
„všemožně a bez úcty k vlastní tradici
podporoval helénismus”1.

ÚCTA K RODIČŮM
A VÝCHOVA DĚTÍ

Úcta k rodičům a výchova dětí je
pro Siracha důležitým tématem,
věnuje se mu už ve třetí kapitole
svého spisu, hned po moudrosti
a nutných kvalitách potřebných
k jejímu dosažení, tedy bázni Boží,
trpělivosti, upřímnosti a důvěry
v protivenstvích. K tomuto tématu
se však opakovaně vrací i v následujících kapitolách.
Učitel říká, že to „Hospodin určil, aby
si děti vážily otce, a zajistil matčino
právo nad syny“ (3,22), poukazuje
také na požehnání, které z toho
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vyplývá pro toho, kdo takto bude
jednat: „Kdo ctí otce, dočká se odpuštění svých hříchů, a kdo si váží matky,
jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce,
dožije se radosti na dětech a v den,
kdy se modlí, bude vyslyšen“ (3,3-5)
a neopomene dodat, že od rodičů
se člověk nemá odvrátit, ani kdyby rozum ztratili (3,13), neboť „kdo
opouští otce, jako by se rouhal Bohu“
(3,16). Děti se rodičům za jejich pečlivou výchovu mají odplácet úctou
a vděčností: „Z celého srdce měj
ve vážnosti svého otce a nikdy nezapomínej na bolesti té, která tě porodila. Pamatuj, že jimi jsi byl zplozen.
Jak jim odplatíš to, co oni dali tobě?“
(7,27-28). A když rodiče zestárnou,
patří se, aby se o ně potomci postarali (3,12), neboť „kdo opouští otce,
jako by se rouhal Bohu“ (3,16).

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Ze Sirachova spisu je možno vytušit tři základní principy, jimiž je
třeba se řídit při výchově následujících pokolení. Jmenovitě: věrnost
Božímu Zákonu; disciplína, ovlivňující vztahy mezi lidmi; a především láska – hlavní ctnost, která vše
proniká a určuje, kterou jako pedagogický princip v Knize Siracha
můžeme implicitně vycítit, i přesto,
že ji takto přímo nezmiňuje.

PLNĚNÍ ZÁKONA –
TOUHOU PO BOHU

Sirach nevnímá Pánův Zákon jako
nějakou přítěž či omezení, ale spíše jako pramen pravé moudrosti
a nábožnosti, jako projev Boží lásky
k lidem. Proto se v zachovávání Zákona projevuje a zrcadlí i náš vztah
k Zákonodárci. Bůh dal Izraeli Zákon
v první řadě ne jako právní předpisy a ustanovení, ale jako projev své
dobroty, čímž chce vzbudit v lidech
touhu po Něm, vyjádřenou slovy
Žalmisty: „Jako laň dychtí po bystré
vodě, tak dychtí duše má po tobě,
Bože! Po Bohu žízním, po živém Bohu.
Kdy se smím ukázat před Boží tváří?“
(Ž 42,2-3) a „Ano, miluji tvá přikázání víc než zlato, víc než zlato ryzí“ (Ž
119,127). Tedy tato touha je nejlepší motivací pro plnění závazků

vyplývajících ze Smlouvy s Hospodinem. Z četby Písma je zřejmé,
že Bůh nepřistupuje k Izraeli nebo
k jednotlivcům jako k objektu, ale
jako k subjektu interakce.

DISCIPLÍNA

O výchově synů Sirachovec říká:
„Kdo miluje svého syna, má na něho
stále připraveny důtky, aby z něj
měl nakonec radost. Kdo kárá svého syna, bude mít z něho prospěch
a mezi známými se jím bude chlubit.
Skonal-li jeho otec, jako by nezemřel;
vždyť po sobě zanechal sobě podobného. Za svého života ho viděl a radoval se, při svém skonu neměl zármutek“ (30,1-2.4-5). Ano, disciplína
je pro Siracha jedním ze základních
prvků (sebe)výchovy. Píše, že každý trest třeba přijímat s vděčností,

Kdo ctí otce, dočká
se odpuštění svých
hříchů, a kdo si váží
matky, jako by sbíral
poklady.
Sirachovec 3,3
protože „důtky a kázeň jsou v každé
době výrazem moudrosti“ (22,6).
Při výchově se má dbát na to, aby
se syn nerozmazlil: „Mazli se s dítětem, a nažene ti strach, hraj si s ním,
a způsobí ti zármutek. Vychovávej
svého syna a pracuj na něm, abys
nepřišel k úrazu pro jeho hanebnost“
(30,9.13). Tato slova můžou znít
příliš surově pro dnešního člověka.
Třeba však mít na paměti, že tato
tvrdost nemá být chápána jako nějaký projev sadismu, ani jako výzva
ke zneužívání otcovské autority,
ale spíše starostlivosti o dobro svěřence. Jde o projev lásky participující na obraze Boha jako starostlivého Otce, který nejednou je dohnán
k tomu, že musí svůj milovaný lid
i potrestat. V Sirachovcových časech, v patriarchální společnosti
bylo totiž důležité dobře vychovat
svého nástupce, budoucí hlavu

rodu, a k tomu je nezbytné, aby se
naučil disciplíně.
Také to, co píše o výchově dcer,
je třeba nahlížet v kontextu dané
doby. Tvrdí, že jejich výchově je třeba věnovat více pozornosti, neboť
ať už je v domě svého otce, nebo
už je vdaná, nevědomky vzbuzuje
v otci obavy, a proto je třeba i ji vést
k disciplíně: „Dcera bývá skrytou
příčinou, že otec nespí, že mu starost
o ni zahání spánek. Když je mladá,
aby neodkvetla dřív, než se vdá, když
je provdaná, aby se nezprotivila
muži. Dokud je pannou, aby nebyla
zneuctěna a neotěhotněla ve svém
otcovském domě. Žije-li s mužem,
aby se nedopustila nevěry, anebo ač
provdána, aby nezůstala neplodná“
(42,9-10).

LÁSKA

Jak jsem psal výše, tento základní
princip u Siracha můžeme spíše vytušit. Sám se o něm přímo nezmiňuje. Tato láska vyzařuje například
z častého oslovení čtenáře „synu“
(7,3 aj.), a také z vlídného udílení
rad a obecného optimismu tohoto
spisu. Tím nás učí, že je lepší lásku
žít a projevovat ji druhým, než o ní
mluvit.
V dnešní době krize autority, včetně autority rodičovské, a zároveň
i jisté rezignace některých rodičů
na výchovu potomků, může být
užitečné prostudování této Knihy
a načerpání z ní jisté moudrosti.
Samozřejmě, nemůžeme přijímat
všechno nekriticky – Sirach psal
v duchu své doby, v kontextu patriarchální společnosti. Jeho principy, které lze z jeho spisu vyčíst,
mohou být však velkým přínosem
i pro nás, lidi postmoderní doby.

1 FLOSSMANN, Karel: Moudrost ve Starém zákoně.
Praha: Česká katolická charita, 1989, s. 190.
2 Do našich časů se dochovaly celkem čtyři verze textu
Knihy Siracha, dvě hebrejské (kratší a delší) a dvě
řecké (kratší a delší). Proto je v různých biblích použito
jiné číslování veršů. V tomto článku používám text
Septuaginty, jak jej uvádí Český ekumenický překlad.
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HISTORICKÝ SERIÁL

NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (17)
Renesanční papežové
text: Radomír Malý
Ferrarsko-florentský koncil, jenž proběhl v letech 1438–1442, o němž jsme psali v předchozí části našeho
seriálu, vyhlásil řadu věroučných dekretů o posledních věcech člověka, o biskupském a kněžském svěcení
a o eucharistii. V disciplinárních záležitostech byly publikovány jeho reformní dokumenty tvrdě postihující
simonii a lakotu kléru. Papež Evžen IV. se po ukončení koncilu a uklidnění situace v Římě (psali jsme o tom
opět v předchozí části seriálu) mohl opět vrátit a ujmout se svého úřadu. Zemřel r. 1447. To už se ale plně
projevovala renesance se všemi svými pozitivy i negativy.
Na předchozím basilejském sněmu
byla dojednána tzv. kompaktáta, tj.
dohoda s umírněnými českými husity, kteří získali právo přijímat podobojí a vysluhovat liturgii v národním
jazyku. Celá záležitost se ale octla
v právním vakuu, protože papež Evžen odmítl dekrety basilejského koncilu podepsat kvůli konciliární teorii
(srov. opět předchozí díl seriálu). Ani
jeho nástupci tak neučinili, což vedlo
k dalším napjatým vztahům mezi Římem a českými utrakvisty (stoupenci
přijímání podobojí), jež trvaly po celé
15. století.
Kázeňské reformy kostnického i florentského koncilu žel neměly dlouhého trvání. V Katolické církvi té doby
se lavinovitě šířily myšlenkové proudy
renesance, které neznamenaly jen
zvýšený zájem o antickou filozofii,
nýbrž také změnu základního životního paradigmatu. Jestliže předchozí
románská a gotická epocha vycházela z přesvědčení, že rozhodující je
pro člověka věčnost a život po smrti,
renesanční mentalita zdůrazňovala
naopak život na této zemi jako ten
nejdůležitější. Bohatství, tělesné požitky a luxusní forma života se staly
všeobecným postulátem, jenž zasáhl
i katolický klérus. Jeho mravy v průběhu 15. století se začaly rychle měnit
k horšímu. Zkáza zasáhla i papežský
dvůr, mluvíme o smutné éře tzv. renesančních papežů.

OD MIKULÁŠE V.
K INNOCENCI VIII.

Nástupcem Evžena IV. byl zvolen vynikající učenec a literát Tomasso Parantucelli, jenž přijal jméno Mikuláš

V. (1447–1455). Historikové jej řadí
k prvním renesančním papežům v dějinách. Mikuláš byl přítelem jiné významné postavy renesance – filozofa
a kardinála Mikuláše Kusánského.
Papež Mikuláš byl mravně bezúhonný.
K jeho největším zásluhám patří založení Vatikánské knihovny. Restauroval
v Římě mnohé starší kostely a stavěl
nové v renesačním stavebním slohu.
Vynikl i jako velký dobrodinec chudých a trpících.
Po něm nastoupil Kalixt III. (1455–
1458) z rodu Borgiů. Za jeho pontifikátu se stalo aktuálním turecké
nebezpečí, neboť r. 1453 Turci dobyli
a zničili Cařihrad a postupovali dále
na Balkánský poloostrov. Papež vyzýval evropské vladaře k účasti na křížové výpravě proti nim, ale bezvýsledně.
Marně volali po jednotném postupu
evropských panovníků tváří v tvář tureckému ohrožení reformní kazatelé,
především františkán sv. Jan Kapistrán.
Jediným úspěchem bylo vítězství spojených vojsk Polska, Maďarska a německých států v bitvě u Bělehradu
r. 1456 nad několikanásobnou tureckou přesilou.
Nástupcem papeže Kalixta se stal kardinál Aeneas Silvio Piccolomini pod
papežským jménem Pius II. (1458–
1464). Také on byl typickým renezančním vzdělancem, konkrétně historikem a zeměpiscem. Jeho překrásnou
latinu dodnes lingvisté kladou za vzor.
O tomto papeži je známo, že trpěl nespavostí, čehož využíval k tomu, aby
po nocích psal o dějinách i současnosti zemí, které navštívil ještě v dobách,

kdy působil v papežských diplomatických službách.
To jej přivedlo v době konání basilejského koncilu také do Čech. Nezapomněl na naši zem a napsal „Kroniku
českou“, latinsky „Chronica Boemorum“. Tam neopomenul poznamenat,
že v husitských Čechách zná prostá
žena bibli lépe než v Itálii leckterý katolický prelát.
I tento papež podobně jako jeho
předchůdce volal po křížové výpravě
na obranu křesťanské Evropy, ale marně. Nikdo se nepřipojil. Do našich dějin
se zapsal Pius II. i tím, že zrušil kompaktáta dohodnutá na basilejském koncilu. Také papež Pius podobně jako jeho
bezprostřední předchůdci žil mravně
bezúhonným životem.
Po jeho smrti zvolili kardinálové na konkláve v Římě novým papežem kardinála
Barbo z Benátek, jenž přijal jméno Pavel
II. (1464–1471). Byl synovcem Evžena IV.
a stejně jako on asketa a mystik. Renesančnímu vědátorství, intelektualizování a výtvarnému umění příliš nepřál,
naopak vypověděl z papežského paláce
všechny jemnocitné literáty, malíře, sochaře a učence, kteří zaplňovali papežské sídlo už od dob Mikuláše V. Pavel
II. byl přísný a nekompromisní muž,
jenž neměl pro renesanční vzdělanost
a umění žádné pochopení.
Do české historie vstoupil r. 1466, kdy
odsoudil krále Jiřího z Poděbrad pro
zatvrzelé kacířství, což vedlo k odboji
českých katolických stavů, sdružených
v Jednotě zelenohorské, proti husitskému králi.
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Pavel II. se také pokusil reformovat
římskou kurii, především se snažil odstranit nepotismus (protežování příbuzných na vyšší posty). Výsledkem
ale bylo pouze to, že si kuriální kardinály znepřátelil. Ohlásil též svolání
všeobecného koncilu, ale ještě před
započetím příprav zemřel.
Novým papežem se stal Sixtus IV. (1471–
1484), civilním jménem Francesco della
Rovere, generál františkánského řádu.
S jeho jménem je spojena proslulá Sixtinská kaple ve Vatikánském paláci.
Za jeho pontifikátu se do papežského
sídla opět vrátili renezanční intelektuálové a umělci, vyhnaní jeho předchůdcem. Sixtus povolal do svých služeb
slavné malíře Ghirlandaia, Botticelliho,
Perugina aj., v Římě vyrostlo několik
nových chrámů v nejčistším renesančním slohu, např. Santa Marie del Popolo
nebo Santa Maria della Pace.
Sixtus IV. byl ve svém osobním životě
bezúhonný, ale slabý a neschopný
vzepřít se nátlakům. Právě za jeho
života proniklo na papežský dvůr
mnoho nehodných a nepoctivých lidí.
Tento papež se stal pověstný tím, že
v maximální míře vyhověl přání každého, kdo za ním přišel, čehož mnozí
zneužili. Uděloval nejrůznější privilegia, ustupoval světským panovníkům
v jejich snahách získat kontrolu nad
biskupy, ve Španělsku vyhověl žádosti krále Ferdinanda Aragonského, aby
tamní inkvizice, zřízená k vyhledávání tajných formálně pokřtěných židů
a mohamedánů rozvracejících Církev
zevnitř, byla podřízena světské a nikoli
církevní vrchnosti.
Smutně proslul i svým nepotismem.
Šest synovců jmenoval kardinály,
z nichž ani jeden si tuto poctu nezasloužil, udělil kardinálský purpur
i několika dalším příslušníkům šlechtických rodů, pověstných nemravným
způsobem života. Svým synovcem
Rafaelem Riariem se též nechal nešťastně vmanévrovat do atentátu
na představitele mocného rodu Medici z Florencie přímo při mši, kdy byli
někteří Mediceové povražděni dýkami. Na omluvu Sixtovu nutno ovšem

dodat, že on nedal souhlas k vraždě,
pouze ke spoutání a odvlečení.

INNOCENC VIII.
A ALEXANDER VI.

Na konkláve po smrti Sixta IV. kardinálové nešťastně zvolili jeho nástupcem Giovanniho Battistu Cibo, jenž
přijal jméno Innocenc VIII. (1484-92).
Proslul neřestným životem, měl dvě
nemanželské děti. Svého syna slavnostně oženil s dcerou Lorenza Medicejského, čímž smířil papežský dvůr
s tímto mocným a vlivným rodem,
který nemohl Římu odpustit účast Sixta IV. na atentátu proti svým členům.
Gestem falešné „dobré vůle“ byla též
nominace 13letého Lorenzova syna
Giovanniho kardinálem, jenž se později stal papežem jakožto Lev X. Okázalá svatba, kterou papež vystrojil svému nemanželskému synovi a později
i dceři, byla velkým pohoršením pro
všechny katolíky, kteří ctili křesťanské
mravní zásady a požadavky slušnosti.
Vžila se představa, že nemanželské
děti jsou něčím, co k životu nerozlučně patří, zamlžila se hříšnost mimomanželského styku a nerespektování
celibátu duchovních osob.
Innocenc VIII. se nechal právě tak jako
jeho předchůdce nešťastně zaplést
do vnitroitalské politiky plné intrik
a podvodných čachrů. Vydal též r. 1484
politováníhodnou bulu „Summi Desiderantes“, v niž ustanovuje, že církevní
inkvizice má právo vedle kacířství soudit i čarodějnictví, čímž dal svůj souhlas
k tragickým procesům proti čarodějnicím a čarodějům, jenž měl za následek
tisíce nevinných obětí.
Po smrti tohoto papeže r. 1492 se
ujímá iniciativy smutně proslulý kardinál Roderigo Borgia, který slibuje
voličům bohatou finanční odměnu.
Byl zvolen a přijal jméno Alexander VI.
(1492–1503). Šlo o nejnehodnějšího
pontifika na stolci sv. Petra. Papež Pius
II. jej napomínal pro špatný život a hrozil církevními tresty. Když krátce nato
zemřel, šuškalo se, že jej Borgia otrávil.
Alexander ještě jako biskup a kardinál
byl pověstný svými milostnými aférami

a nemanželskými dětmi. Ještě jako
papež měl syna. Jeho nemanželské
děti s ním bydlely v papežském paláci
a v dospělosti vedly stejně zpustlý a nemravný život. Alexander neváhal použít jakéhokoliv podvodu a machinace,
aby se zmocnil majetku svých odpůrců
nebo aby je pokořil a zničil. Připisují
se mu i některé vraždy, zvláště jedem,
nelze je však považovat za prokázané.
Jisto je pouze, že hromadným vrahem
byl jeho syn Cesare, kterého otec už
v 17 letech jmenoval kardinálem.
U tohoto papeže nutno též poznamenat, že osobně neměl téměř žádnou
víru, byl spíše nábožensky lhostejný,
sledující pouze svůj osobní prospěch.
Pouze r. 1500 se uchýlil k vroucí modlitbě po zavraždění svého nejmilejšího
syna – vévody Juana z Gandie. Sliboval, že se polepší, žel nestalo se tak.
Zemřel r. 1503 na malárii.
Jediným kladem tohoto papeže byly
diplomatické schopnosti, jimiž dokázal právně zajistit Církevní stát. Vystoupil též proti krutostem španělské inkvizice. S Alexandrovým pontifikátem je
spojena i tragická záležitost dominikánského kněze Girolama Savonaroly
ve Florencii, askety a mravokárce vad
v Církvi, jenž na kazatelně nešetřil ani
samotného papeže. Alexander ho
exkomunikoval. Savonarola však měl
podporu francouzského krále Karla
VIII. Získal politickou moc a vnutil městu asketický způsob života. Své politické odpůrce dal popravit. Revolucí
zorganizovanou rodem Mediceů byl
Savonarola nakonec svržen a popraven. Papež Alexander ale k jeho stětí
žádný rozkaz nedal.
Ani bezprostřední Alexandrovi nástupci nebyli ve svém životě o mnoho lepší,
jak ukážeme v příštím díle seriálu.
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.
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Zůstat věrným, to něco stojí.
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF
Milé děti, zažily jste situaci, kdy pro
vás bylo těžké přiznat před druhými, že jste věřící? Není snadné snést
posměch a urážky druhých a nezapřít Krista. Jak se máme v takové
situaci zachovat? Máme se přizpůsobit druhým, anebo zůstat věrní,
i když nás to něco stojí? Otec Maxmilián nám může dát odpověď.
Psal se rok 1941. V celé Evropě zuřila válka, která lidem přinášela
bolest, strach a smrt. Bratři v Niepokalanowě se snažili pomáhat
potřebným, jak mohli, prací i modlitbou. Jejich představený, otec
Maxmilián, měl srdce otevřené
pro všechny. Svojí dobrotou a láskou si získal dokonce i mnohé německé vojáky. Pro
německou Říši byl však
velmi nebezpečným člověkem. Lidem sužovaným válkou totiž dodával
naději a odvahu postavit se proti zlu a bojovat
za svobodu národa. To
bylo v očích okupantů
horší, než kdyby proti
nim bojoval se zbraní
v ruce.
Jednoho mrazivého únorového rána přijelo do Niepokalanowa gestapo. „Zavolejte nám otce Maxmiliána!“ žádali vojáci vrátného.
Když otec přišel, řekli mu: „Ukažte
nám, jak to tady funguje.“ Procházeli spolu jednotlivé domy a otec
Maxmilián jim všechno vysvětloval. Bratři si mysleli, že přijeli nějací
jeho přátelé. Při obědě se však dozvěděli zlou zprávu: „Gestapo zatklo otce Maxmiliána a s ním také
otce Pia, Antonína, Justina a Urbana. Odvezli je všechny do vězení Pawiak ve Varšavě.“ Bratři z toho
byli moc smutní. „To je nejhorší vězení,“ říkali, „odtamtud se živí nedo-

stanou! Mohli bychom je nějak zachránit?“ Jak rádi by udělali cokoli,
jen aby je z vězení vysvobodili! „Já
mám nápad,“ řekl jeden z nich. „Nabídneme za ně svůj vlastní život.
Když nás bude víc, třeba se nám je
podaří dostat na svobodu.“ Napsali
dopis, kde nabídli sami sebe výměnou za otce Maxmiliána a další čtyři
spolubratry. S napětím čekali, jestli
úřady jejich žádost přijmou. Za několik dní dostali odpověď: „Tito řeholníci jsou zločinci. Žádost o propuštění se zamítá.“
Otcové tedy museli zůstat ve vězení. Maxmilián toho však nelitoval.
Věděl, že tam je teď jeho misie. Pán

ho povolal, aby do tohoto místa
utrpení mohl přinést víru a naději.
V jeho srdci hořela Boží láska a on
ji s pomocí Neposkvrněné chtěl
rozdávat všem, kdo ji potřebovali –
přátelům i nepřátelům.
Jednoho dne přišel do cely dozorce. Když uviděl Maxmiliána v řeholním oděvu, zmocnil se ho vztek.
Přistoupil k němu a ukázal prstem
na kříž u jeho růžence. „Ty tomu věříš?“ „Ano, věřím,“ řekl Maxmilián.

Dozorce mu dal pořádnou ránu
pěstí. Tahal za kříž a opakoval svou
otázku: „Ještě věříš?“ „Ano, věřím,“
odpověděl Maxmilián, aniž by
ztratil klid. Dostal ránu ještě větší. Tak se to opakovalo několikrát.
Když dozorce viděl, že je Maxmilián ve své víře v Boha neoblomný,
nakonec odešel a vztekle za sebou
práskl dveřmi. Ostatní vězni, rozrušení takovou krutostí, se shlukli
kolem Maxmiliána. „To nic,“ řekl jim.
„Je to ubohý člověk, který se ještě
nesetkal s Boží láskou. Ten zvlášť
potřebuje naši modlitbu.“ „Jakýpak
ubohý člověk!“ oponoval jeden
z vězňů. „Je to zločinec. Nezaslouží
si nic dobrého.“ Maxmilián mu odpověděl pokojným hlasem:
„Nenávist ani hněv nemohou přinést nic dobrého.
Pouze láska je tvůrčí. Jen
láska proměňuje a dává
nový život.“ Vzal do ruky
růženec a modlil se.
V jeho srdci byl pokoj.
Cítil, že mu Pán nabídl zvláštní milost: mít
podíl na jeho utrpení
a vytrvat v lásce až
do konce. Pán Ježíš
to přece také nevzdal.
Neuhnul před smrtí a tak
nám přinesl spásu. „Pane,“
modlil se Maxmilián, „ani já to
nechci vzdát, ať mě čeká cokoli. Pomoz mi!“
Milé děti, otec Maxmilián se spoléhal na Pána a zůstal mu věrný
i v těžkostech a utrpení. Mnoha
lidem tak pomohl, aby mohli poznat Boží lásku. Ani pro nás někdy
nebude lehké přiznat se ke Kristu,
ale víme, že se nemusíme bát. Pán
je s námi a dá nám sílu, abychom
mohli o jeho lásce svědčit druhým.
Už teď za to můžeme společně prosit Pána a jeho Maminku Marii.
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JAK SE RADIM UČIL
VÁŽIT SI RODIČŮ
O klukovi, který dokázal uznat chybu
a ocenit práci své mámy.
text: Jana Lokajová

Foto: Cathy Yeulet | 123rf.com

Radim seděl u počítače a užíval si
pohodlí svého křesla při hraní dalšího levelu své oblíbené hry. Vtom
do dveří vešla máma a na záda
svého syna zavolala: „Ahoj, jsem
doma, pojď mi prosím pomoct
vynosit nákup z auta.“ Radim nic,
ani se neotočil. Byl úplně zabraný
do situace na počítačovém bitevním poli. „Radime!“ zkusila máma
ještě jednou houknout, ale když se
nedočkala odpovědi, odešla rozzlobená zpět do garáže.
Později Radim dostal hlad a vykolébal se ze svého pokoje, zamířil rovnou
k ledničce. Máma si tohle chování ale
nemohla nechat líbit. Zastoupila mu
cestu a povídá: „Tak podívej, chlapče,
tohle není hotel. Žádala jsem tě o pomoc s nákupem a ty ses neobtěžoval
ani se otočit. Jestli chceš něco k jídlu,
projdi se do obchodu.“ No tohle! Radim se nasupil. To máma přece nemůže myslet vážně, říkal si.
Chvíli zkusil odmlouvat, ale
pak pochopil, že tady neuspěje, a vydal se do obchodu. Byl naštvaný a mámino
chování mu přišlo hodně
mimo. „Jsem přece její dítě,
musí se o mně starat. Nejsem žádný sluha,“ říkal si.
Jak tak šel, potkal faráře
Jana. V tomhle rozpoložení by nejradši přešel
na druhou stranu silnice,
aby se s ním nemusel potkat. Farář ho ale poznal
a vesele mu zamával: „Ahoj, Radime, kam jdeš?“ „Dobrý večer,“ řekl
Radim a zarazil se, protože mu
přišlo divné říct „jdu si pro večeři“.
Ale byla to pravda, tak to řekl. „Ale,

no vidíš, taky jsem dostal
hlad. půjdu s tebou. Ale…
ty jsi sám doma? Vaši odjeli?“
vyzvídal otec Jan. Tak to byla nahrávka na smeč. Teď to na mámu
pěkně všechno řekne, to bude mít
máma ostudu, pomyslel si Radim
a spustil: „Ne, nejsem doma sám,
ale máma mi nedala najíst a musím si pro večeři sám. Nechápu,
co to do ní vjelo asi se zbláznila.“
„Takže máma se zbláznila?“ na to
hned otec Jan a pokračoval: „Hele,
neprovedl tys něco?“
„No, jako… máma něco říkala
o nákupu… že jsem ho nepřinesl
z auta. Ale to je snad jedno. Rodiče
se o své děti MUSÍ starat,“ sebejistě
prohlásil Radim.
„Musí, musí, máš pravdu,“ na to
kněz a pokračoval: „Tak si to shrňme.
Dnes ráno, potom co jsi vstal z po-

stele v domě svých rodičů, sis oblékl triko a džíny, které ti koupila tvá
máma. Tvoje máma dnes ti nachystala snídani a svačinu, pak tě zavezla do školy. Sama odjela do práce.

Ve škole sis koupil další drobnosti
za kapesné, které ti dala máma. Pak
jsi šel na fotbal, který ti zaplatili rodiče. Vrátil ses domů a usedl jsi k počítači, který ti věnovali. Tvoje máma
mezitím nakoupila. A když se vrátila, požádala tě, abys vynesl nákup
z auta. Když jsi to neudělal, za trest
tě poslala, aby sis koupil večeři sám.
A ty říkáš, že se o tebe rodiče nestarají. Je to tak?“
Radim nejdřív koukal, pak se už začínal zlobit, ale uklidnil se, když si
uvědomil, že pravda není tak úplně
na jeho straně. Otec Jan mu rozprostřel zásluhy jeho rodičů v jediném
dni. Odpověděl už docela klidně:
„Tak jo, starají, jasně. Jako… mohl
jsem ten nákup vzít, ale nechtělo
se mi. Otče, já to s mámou proberu.“ „Zkus se omluvit,
to zabere,“ poradil mu
ještě otec Jan a pozval
Radima na pizzu, kde
spolu ještě probrali ministrantský den,
který se blížil.
Když se Radim vrátil
domů, podle dohody se mámě omluvil.
Od té doby si Radim
už trochu víc vážil
toho, co pro něj rodiče
dělají, a nebral to jako
samozřejmost. Totéž
bychom měli umět i my všichni
ostatní a využít třeba i příležitosti
sem tam rodičům poděkovat. Třeba hned v neděli mámě za oběd,
co říkáte?
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Z DOPISŮ OD VÁS

PODĚKOVÁNÍ
❧ Chtěla bych Vaším prostřednictvím poděkovat Pánu Bohu za milost Božího požehnání a Panně
Marii za mocné přímluvy u jejího
syna Ježíše Krista. Můj syn se snachou se několik let snažili o narození miminka. Až letos v srpnu se
jim po šesti letech narodila zdravá
dvojčátka, mé dvě vnučky. Kéž je
i jejich rodiče provází Boží milost.
Děkuji z celého srdce Panně Marii
za vyslyšení mých proseb a prosím
o ochranu celé mé rodiny. Také
s vděčností moc děkuji řádovým
sestrám na Svatém Hostýně za jejich modlitby.
čtenářka Milena
❧ Seděla

jsem v kostelní lavici a krom kázání mou pozornost
upoutávala i beruška lezoucí
po kancionálu. Už, už to vypadalo, že spadne, a tu náhle rozevřela
krovky a ulétla. Pocítila jsem úlevu z toho že svůj manévr zvládla,
ale vzápětí mě nějak ovládl i další
pocit. Něco jako závist. Proč i nám
Pán Bůh nedal křídla, která by nás
zachraňovala před našimi pády.
A pak mi to došlo. Bůh nám sice
nedal křídla, ale dal nám něco daleko mocnějšího. Dal nám modlitbu. Na křídlech modlitby můžeme
zachraňovat svět. Často Ti, Panno
Maria, děkuji za vyslyšené prosby, ale teď si uvědomuji, že za dar
modlitby jsem Ti ještě nepoděkovala nikdy. A tak Ti, Matičko Boží
Maria a Matičko naše, děkuji za vedení mých modliteb, jimiž mi pomáháš vznést se blíž k Ježíšovi.
rytířka Hana

❧V

čísle 153 Immaculaty jsem
prosila za svou dceru s rakovinou
mozku, která po čtyřech měsících
pobytu v Hospici sv. Lukáše v Ostravě – Výškovicích,
zaopatřena
svátostmi ve svých šedesáti třech
letech té hrozné nemoci podlehla.
Nyní prosím o modlitbu za spásu
její duše. Mnohokrát děkuji.
rytířka Marie z Ostravy z Poruby

❧ Chtěla bych poděkovat Panně

Marii za pomoc, ochranu a vyslyšení prosby, když musel syn odjet na týden pracovně na montáž
300 km daleko. Děkuji mnohokrát,
naše nebeská Matičko, za jeho
ochranu.
Anežka z Valašska

❧ Chvála

Kristu a Panně Marii, před nedávnem jsem prosila
o modlitbu za vyslyšení prosby
za záchranu dcery. Dopadlo to výborně. Děkuji mnohokráte Pánu
Ježíši, Panně Marii a všem svatým.
Prosím čtenáře o modlitbu. Mám
postiženou dceru. Jsem na ni sama
a stále se mi nedaří najít příhodnou
práci, kterou bych mohla spojit
s péčí o ni, a také prosím o modlitbu za dar obrácení mé rodiny.
Všem děkuji.
rytířka Helena

❧ Chci

poděkovat Pánu Bohu
a Panně Marii, že syn udělal řidičák
a dostal práci, s prosbou, aby v ní
vydržel. Prosím o modlitbu za dobré zdraví a Boží požehnání pro mně
a celou rodinu.
čtenářka Františka

❧ Chvála Kristu, chtěla bych touto

cestou poděkovat za všechna dobrodiní, která se mi dostala v tomto
roce. Bohu díky!
čtenářka Kateřina

O MODLITBU PROSÍ

❧ Prosím o modlitbu za mou dceru v její velmi těžké životní situaci
a za to, aby ji Pán vedl podle své
vůle.
rytířka Emílie
❧ Prosím Matku Boží za své děti,

vnoučata a pravnoučata, zvláště
za zlepšení vztahů v naší rodině.
rytířka Růžena

❧ Prosím o modlitbu za svou dceru, která má velké dluhy.
čtenářka Lenka

❧ Prosím o modlitbu za přátele

Moniku a Jana, aby se zlepšila jejich životní situace, za dobrou práci
a pevné zdraví i za dar Božího požehnání s pomocí Panny Marie.
vděčný čtenář Jiří

❧ Chvála

Kristu a Marii! Prosím
o modlitbu za vyřešení těžké rodinné situace, za uzdravení rodiny od nenávisti a ode všeho zlého
a za odpuštění v rodině. Také bych
chtěla poprosit o dar zdraví pro své
rodiče. Ze srdce děkuji.
rytířka Kristina

❧ Prosím o modlitbu za moji dceru, aby našla své místo v životě.
čtenářka Ludmila
❧ Chvála

Kristu a Panně Marii!
Jsem dlouhodobě nemocná, upoutaná na lůžko a zdravotní stav se nezlepšuje. Moc prosím o modlitbu.
rytířka J.

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

❧ Byla

u nás návštěva jednoho
známého, pana Boly. Byl vážně
nemocný, a když odcházel, zastavil
se ještě mezi dveřmi a říká: „Já vám
něco dám,“ a podává mi růženec.
„Já se ho stejně neumím modlit,“
dodal. Poděkovala jsem se slovy:
„Tak já se ho budu modlit za vás.“
Musím se přiznat, že jsem se moc
nemodlila. Pak jsem se přihlásila
na pouť k Panně Marii Hilf do Zlatých Hor. Při odchodu jsem uviděla
růženec od známého a dala si ho
do kapsy. Cesta ubíhala, zpívalo se
a modlilo. Sáhla jsem do kapsy pro
růženec pana Boly a začala jsem
se ho modlit. Pouť byla nádherná,
plná zážitků. Na pana Bolu jsem si
už nevzpomněla. Až za nějaký čas
se ptám svého bratra: „Jak se má
pan Bola?“ „Já ti to neřekl?“ odpověděl. „A co?“ „On umřel.“ „A kdy?“
Bylo to přesně v den, kdy já jela
na pouť k Panně Marii Hilf, modlila
se za něho růženec a on v tu dobu
umíral. Snad jsem mu v poslední
hodince vyprosila potřebnou milost.
Věra
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ZPRÁVY
• Vatikán: Kněžský celibát nevede
k sexuálnímu zneužívání. Potvrdil to
v souvislosti s nedávnými odhaleními
tohoto typu u některých duchovních
v USA pater Hans Zollner SJ, člen Papežské komise pro ochranu nezletilých v rozhovoru s australským internetovým portálem „Catholic Weekly“.
P. Zollner prohlásil, že Církev podniká
konkrétní opatření na ochranu nezletilých a na boj proti sexuálnímu
zneužívání ze strany některých duchovních. Mají být k tomu vyškoleni
příslušní pracovníci a zavedeny církevní procesy. P. Zollner ale upozornil, že sexuálního zneužívání obecně
se dopouštějí v 95 procentech členové vlastní rodiny a v 99 procentech
osoby, které nežijí celibátně. Více než
95 procent kněží se nikdy nedopustilo deliktu zneužívání. To jasně dokazuje, že celibát „v žádném případě
nevede k sexuálním útokům“. Pater
ale zároveň přiznal, že „špatně žitý
celibát“ je rizikovým faktorem.
www.kath.net, 10. 9. 2018
• Rakousko: V zemi působí v současné době přes 4 tisíce katolických
kněží, z toho ale 600 pochází ze zahraničí, nejvíce z Polska a z Afriky.
Glaube und Kirche, 8/2018
• USA: Profesor křesťanské etiky
Charles Camosy prohlásil v rozhovoru pro časopis Commonwealth,
že od legalizace potratů vede přímá
cesta k legalizaci vražd už narozených dětí, zejména s tělesným nebo
duševním postižením. Dokazuje to
podle něj tzv. „Protokol z Groningen“
v Holandsku, kde levicové organizace požadují možnost legálního zabíjení nemluvňat s Downovým syndromem a jinými postiženími.
www.pch24.pl, 10. 9. 2018
• Guatemala: Prezident Jimmy Morales ve veřejném projevu k národu
prohlásil, že on a jeho vláda nikdy
neposkytnou svůj souhlas k legalizaci potratů a homosexuálních manželství. Moralesova vláda naopak hodlá
zpřísnit trestní postihy za provedený
potrat. Prezident Morales, který stojí

v čele státu od r. 2016, je protestant
evangelikálního vyznání.
www.pch24.pl, 11. 9. 2018

• Skandinávie: Ostatky sv. Terezie
z Lisieux a jejích rodičů sv. Ludvíka
a Zelie Martinových budou putovat
po skandinávských zemích: Švédsku,
Norsku, Dánsku, Finsku a Islandu
na pozvání tamních katolických biskupů. Sv. Terezie je skandinávskými
katolíky velice uctívána. Celá akce
má přispět k prohloubení víry katolické menšiny v těchto převážně protestantských státech.
www.gośćniedzielny.pl, 10. 9. 2018
• Vatikán: 21. 9. byl zahájen v bazilice sv. Jana v Lateráně proces blahořečení Chiary Corbelli-Petrillo. Narodila
se r. 1984 v hluboce věřící katolické
rodině, na pouti v Medjugorje poznala svého budoucího manžela
Enrica Petrillo. Dvě děti jim krátce
po narození zemřely, u třetího těhotenství diagnostikovali lékaři Chiaře
rakovinný nádor. Ona odsunula nezbytnou operaci až po narození dítěte, neboť při ní hrozilo nebezpečí
jeho usmrcení. Dítě se narodilo zdravé, ona ale 3. června r. 2012 zemřela.
Je ctěna jako světice, u jejího hrobu
se neustále modlí věřící o přímluvu.
www. niedziela.pl, 10. 9. 2018
• Rumunsko: Senát, horní komora
parlamentu, odsouhlasil drtivou většinou možnost referenda pro změnu
ústavy, která uvádí nekonkrétně, že
manželství je „svazkem manželů“.
Organizace pro rodinu s podporou
pravoslavné i katolické církve shromáždily ale 3 miliony podpisů pod
rezoluci, požadující umožnění referenda ke změně ústavy v tom smyslu,
aby manželství bylo definováno jako
„svazek pouze muže a ženy“. Senátoři napříč politickým spektrem s tím
vyslovili souhlas (107 pro, 13 proti).
Senátor Serban Nicolae, sociální demokrat, k tomu prohlásil: „Jsme křesťanským národem.“
www.pch24.pl, 12. 9. 2018
• Norsko: Nejvyšší soud v Norsku
potvrdil právo svobody svědomí
zdravotnického personálu v případu
lékařky Katarzyny Jachimowiczové.

Ta měla být nucena se podílet na zákrocích ničících lidský život. Soud
nařídil lékařským zařízením, aby
respektovala právo na svobodu svědomí svých zaměstnanců. Jedná se
o cenný právní precedent v ochraně
svobody svědomí na celém kontinentu. Svědomí jako základní lidské
právo je obsaženo v evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.
adfinternational.org, 13.10. 2018

• Španělsko: Ve dnech 19.–21. října
2018 se v Madridu uskutečnila už třetí mezinárodní konference WeAreN
(Všichni jsme Nazaretští) zaměřená
na pronásledované křesťany. Hlavními řečníky byli tentokrát děti a mladí
lidé, kteří trpí pronásledováním kvůli
své víře. Podle papežské rady pro
mezináboženský dialog je ve světě
ročně pronásledováno pro víru až
150 milionů křesťanů. Naše společnost odsoudila genocidy minulosti,
ale ignoruje genocidu současnou,
nejbrutálnější v dějinách lidstva. Je
nepochopitelné, kolik pozornosti se
věnuje například ochraně nějakého
druhu hmyzu, ale přehlíží se skutečnost, že každých pět minut je zabit
křesťan pro svoji víru. Konferenci
pořádaly organizace MasLibres.org
a CitizenGO, které se snaží informovat společnost, vlády a západní
média o genocidě křesťanů a náboženských menšin. „Křesťané, kteří
v mnoha koutech světa trpí pro svoji
víru, nás neustále prosí, abychom
na ně nezapomněli.“
wearen.org
• Sýrie: V nedávném boji o město
Idlíb, zejména při náletech, bylo zabito 9 lidí, z toho 3 děti, přes 20 jich
utrpělo těžká zranění. Tato oblast je
obývána především pravoslavnými
křesťany. Místní starosta viní světové
velmoci, zejména USA, z nečinnosti
a lhostejnosti vůči utrpení křesťanů.
„Když hynou křesťané, nikoho to nezajímá,“ prohlásil.
www.kath.net, 12. 9. 2018
• Vatikán: Dikastérium pro službu
ve prospěch člověka zorganizovalo
konferenci katolických humanitárních organizací a nadací o návratu
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syrských a iráckých uprchlíků do své
vlasti. Účastníci apelovali především
na zajištění důstojných a humánních
podmínek, umožňujících opětné zařazení bývalých imigrantů do společnosti.
KAP, 11. 9. 2018

• USA: V katedrále v Denveru byl zahájen proces blahořečení katoličky
černé pleti Julie Greelyové, od jejíž
smrti uplynulo 100 let. Vyrostla jako
otrokyně (otroctví bylo v USA zrušeno prezidentem Lincolnem r. 1865)
a protestantka, r. 1880 konvertovala ke Katolické církvi. Pracovala
v méně kvalifikovaných profesích
jako uklízečka, služka v domácnosti
apod. Přesto ale, ač sama chudobná,
dokázala rozvinout s pomocí svých
katolických přátel a kněží rozsáhlou
charitativní činnost ve prospěch ještě chudobnějších, než byla ona, shromažďovala pro ně jídlo, šatstvo, otop
a další věci nezbytné k životu.
Glaube und Kirche 8/2018
• Slovensko: V sobotu 1. září 2018
byla do seznamu blahoslavených zapsána slovenská laička a mučednice
čistoty Anna Kolesárová. Šestnáctiletá Anka, která si raději zvolila smrt
než se nechat zneuctít, může být
velkým vzorem pro mládež, i když se
zdá, že její poselství jde proti proudu
dnešní doby. Datum liturgické památky nové blahoslavené stanovil
papež František na 20. listopad. „Ať
tato odvážná dívka pomáhá mladým
křesťanům obstát ve věrnosti evangeliu, i kdyby to znamenalo jít proti
proudu a zaplatit za to osobně,“ vyzval věřící papež František při modlitbě Anděl Páně.
cirkev.cz, 3. 9. 2018
• Rumunsko: V sobotu 22. září 2018
byla prohlášena za blahoslavenou
rumunská mučednice Veronika Antalová, členka Rytířstva Neposkvrněné. V 16 letech se toužila stát řeholní sestrou, ale komunistický režim
zrušil řeholní řády. Složila tedy sliby
tajně jako františkánská terciářka,
působila jako učitelka a věnovala se
charitativní činnosti. 23. srpna 1958
byla cestou z kostela přepadena mužem, který ji chtěl znásilnit. Zasadil

jí 42 bodných ran, kterým podlehla.
Tato mučednice je uctívána věřícími
katolické i pravoslavné církve.
Vaticannews, 22. 9. 2018

• Vatikán: Bohoslužbou na Svatopetrském náměstí zahájil Svatý otec
František 3. října 2018 zasedání biskupské synody o mládeži, víře a rozlišování povolání. Na 300 biskupů
z celého světa, třicítka laiků, řeholníci
a zástupci východních, ale též nekatolických církví přijelo diskutovat
o vztahu církve k mladým lidem –
její budoucnosti. Závěry synody se
pak stanou oficiálním učením církve
ve formě papežské konstituce. Poprvé je na zasedání biskupské synody
zastoupena církev v Číně, což je první
výsledek uzavření Provizorní dohody
mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou ohledně jmenování
biskupů. Synoda o mladých lidech
má také své patrony, kteří mohou
být svým životem pro dnešní mladé
lidi vzorem. Jsou mezi nimi ti, kteří již
byli církví svatořečeni nebo blahořečeni, ale také ti, jejichž životy církev
teprve přezkoumává, neboť zemřeli
teprve v posledních desetiletích.
Mladí také mohou poznat svědectví
svých vrstevníků, kteří žijí křesťanský
život s velkými ideály.
cirkev.cz, 5. 10. 2018
• Vatikán: V rámci synody biskupů
o mládeži proběhlo v sobotu 6. října
v aule Pavla VI. setkání papeže s mladými lidmi. Součástí setkání byla
mimo jiné osobní svědectví několika
mladých a také otázky, které mladí
lidé pokládali Sv. otci Františkovi. Jednu z otázek, týkající se služby křesťanů v politice, položil český účastník,
František Talíř. Sv. otec mu odpověděl: „Vytrácí se pravý smysl moci, vytrácí se to, co nám řekl Ježíš, že totiž
moc je služba: pravá moc slouží. Jinak
je to sobectví, snižování druhého,
znemožnění jeho růstu, dominace,
produkce otroků a nikoli zralých lidí.
Moc je k tomu, aby lidem umožňovala růst a stávat se služebníkem lidí.“
Na další otázky mladých hledala odpovědi synoda biskupů.
radiovaticana.cz, 3. 10. , 6. 10. 2018

• Řím: Od 8. června do 2. září 2018 se
v Římě na březích řeky Tibery konaly
už páté letní misie bratří minoritů.
Do organizace se zapojili mladí bratři
z provincie střední Itálie. Pro všechny
zúčastněné to byl čas naslouchání,
rozhovorů a setkání s těmi, kteří potřebují blízkost a povzbuzení. Kromě
pouliční evangelizace probíhaly také
večery modlitby a chval a koncerty
hudebních skupin z Mexika a Bolívie. Příchozí měli možnost seznámit
se s životem a službou minoritských
misionářů působících ve 40 zemích
světa a podpořit svými dary adopci
na dálku, misijní školy a další misijní
aktivity.
VidimusDominum.org, 1. 10. 2018
• Česko: Ve dnech 25.–30. září 2018
probíhaly v Ústí nad Labem františkánské misie pod záštitou primátorky města ing. Věry Nechybové
a ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým a katolickými farnostmi v Ústí
nad Labem. Cílem misionářů z řad
bratří františkánů, Školských sester
sv. Františka a jejich přátel bylo představit víru a životní styl současných
křesťanů. Během akce s názvem „Jsi
Boží“, se ve městě konaly přednášky,
divadelní představení, programy pro
děti, koncerty a svědectví. Lidé měli
možnost setkat se s misionáři, dozvědět se něco o víře a křesťanství nebo
požádat o modlitbu. Mnozí z nich
také využili službu žehnání domů
a bytů. Akce probíhá v různých městech ČR již od roku 2009.
www.frantiskanskemisie.cz
• Polsko: 1. září 2018, 79 let poté, co
začala druhá světová válka v Polsku,
byl v Niepokalanowě, v Bazilice Neposkvrněné Panny Marie, instalován
oltář míru. V srpnu jej ve Vatikánu
posvětil Svatý otec František. Je to
už osmý oltář ve světě, určený především k modlitbám za mír. Slavnosti
se zúčastnili zástupci polské vlády,
papežský nuncius, biskupové, kněží,
bratři minorité a velký zástup věřících. Společně si připomínali zodpovědnost svou i všech lidí pečovat
o mír a pokoj ve světě.
www.ofmconv.net, 26.9.2018
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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

Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné
zve na duchovní cvičení nejen pro rytíře Neposkvrněné

Brno

23.–25. 11. 2018
Exercicie vedou:
br. Bohdan Heczko OFMConv
Jitka Navrátilová, Ph.D.
a host P. Mgr. Miroslav Jáně

PŘÍPRAVA NA
ADVENT S MARIÍ
PROGRAM:
Pátek:
17.30
ubytování
18.30
večeře
20.00
mše svatá

Adresa:

Sobota:
Program během dne

(mše svatá, přednášky, sdílení, modlitba,
příležitost ke svátosti smíření, adorace)

Neděle:
Dopolední program
(přednáška, svědectví, mše sv.)
12.00
oběd a zakončení

Cena: 1 100 Kč

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE PETRINUM, VEVEŘÍ 462/15, 602 00 BRNO
Přihlášky: tel.: 605 459 174 (Po–Pá: 9.00–12.00), e-mail: immaculata@minorite.cz

Foto: powolanie.pl

Napiš, že žehnám všem svým bratřím.
Těm, kteří jsou v Řádu,
i těm, kteří přijdou až do konce světa...
sv. František z Assisi (Závěť ze Sieny)
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. Jaroslav Cár OFMConv,
e-mail: povolanie@minoriti.sk
Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

