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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.)

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,

na druhé straně Zázračné medailky, kterou jako ry-
tíři Panny Marie nosíme, jsou vyobrazena dvě srdce 
– Srdce Ježíšovo korunované trním a Srdce Mariino 
probodeno mečem. Když svatá Kateřina Laboure, 
kterou Panna Maria žádala, aby nechala takovou 
medailku razit, uvažovala, co by se k těmto dvěma 
srdcím mělo napsat, uslyšela odpověď „M a  dvě 
srdce řeknou dost.“ Dnes s odstupem času vidíme 
stále zřetelněji, že jak tato dvě Srdce patří k sobě. 
Nelze je od  sebe oddělovat a  už vůbec ne stavět 
proti sobě. Jsou spojena láskou a  utrpením pro 
spásu každého z nás.

V tomto čísle Immaculaty jsme se chtěli více zaměřit 
na prosbu Panny Marie z Fatimy, aby byla vykonána 
pobožnost pěti prvních sobot jako smír za  urážky 
lidí proti jejímu Neposkvrněnému Srdci. A  jelikož 
Srdce Mariino žije jedině pro Srdce Ježíšovo nelze 
jedním dechem nehovořit o pobožnostech prvních 
pátků na odčinění urážek proti Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu. Jsou to pobožnosti, jejímž protřednictvím 
máme navázat blízký osobní vztah s našim Spasite-
lem a jeho i naší Matkou tak, aby přátelství s nimi se 
stalo pro nás pokladem nejcennějším, a takto aby se 
naplnila slova evangelia: „vždyť, kde je tvůj poklad, 
tam bude i tvé srdce“ (Mt 6,21).

Přeji Vám, milí čtenáři, a zároveň i prosím, abyste 
na žádost těchto svatých Srdcí dali odpověď i Vy.

Za redakci
br. Bohdan Heczko OFMConv
provinční asistent pro M. I.

P. S. Na konec bych Vám chtěl oznámit, že příští vy-
dání Immaculaty bude dvojčíslo, tedy letošní číslo 
5 a 6 vyjde v jednom a bude obsahovat více stránek.Úryvek z Novény k Panně Marii Fatimské (zdroj: modlitba.cz). 

Panno Maria bolestná, která jsi ve Fatimě 
zjevila své srdce korunované trním, žádala jsi 
o útěchu a slíbila jsi jako odměnu dar dobré 

smrti, obrácení Ruska a konečné vítězství 
tvého Neposkvrněného srdce,   

dej, ať následujeme touhu Ježíšova srdce 
a přinášíme ti dar lásky a dostiučinění.

Panno Maria Fatimská, oroduj za nás.

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 Neposkvrně-
né usilují skrze vlastní odevzdání se do rukou Matky Boží v první řadě o vlastní obrácení a pak ob-
rácení ostatních hříšníků, zvláště těch, kteří odešli od víry, a těch, kteří ještě Ježíše Krista neznají.

Kdo se cítíte osloveni a chtěli byste vstoupit do M. I., požádejte o přihlášku na výše uvedené adrese.
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BUĎTE SVATÍ
Cesta ke svatosti znamená otevřít Bohu celé své srdce.

text: br. Bohdan Heczko OFMConv

POZVÁNÍ KE SVATOSTI
„Já svatý nejsem..., já svatý ne-
budu..., svatost není pro mne...,“ 
můžeme někdy zaslechnout v roz-
hovorech. Ať už to jsou slova rezi-
gnace člověka, který stále upadá 
do hříchů, či někoho jiného, komu 
svatost vůbec nic neříká, přesto 
jsme ke svatosti povoláni všichni. 

Na stránkách Starého i Nového zá-
kona nalézáme mnohokrát výzvu 
ke svatosti. Pán Ježíš sám nás vybí-
zí: „Buďte tedy dokonalí, jako je do-
konalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48). 
A  svatý Petr nám to s  odvoláním 
na  Starý zákon opět připomíná: 
„V  celém svém chování buďte svatí, 
jako je svatý ten, který vás povolal. 
Stojí přece v  Písmu: Buďte svatí, ne-
boť já jsem svatý“ (1 Petr 1,15-16).

Sv. Maxmilián Kolbe vzal tuto výzvu 
vážně. Ve svých osobních „pravidlech 
života“ si zapsal: „Musím být svatý, co 
největší svatý.“1 Svatost nebyla pro 
něho něčím vzdáleným, ale předsta-
vovala každodenní budování osob-
ního vztahu s milujícím Bohem. 

Co je však svatost? Otec Maxmi-
lián odpověděl kdysi na  takovou 
otázku tím, že napsal na tabuli rov-
nici: „v = V“. V této rovnici malé „v“ 
představuje vůli člověka a velké „V“ 
vůli Boha. Člověk se stane svatým 
tehdy, když se dotazuje na Boží vůli 
a žije podle ní, takže nastane shoda 
vůle člověka s vůlí Boha. 

A jak poznáme, co si od nás Bůh pře-
je? Je to především Desatero, které 
nás učí, jak se máme chovat vůči 
Bohu, druhým lidem i sobě. Ale Bůh 
žádá od člověka nejen vnější zacho-
vávání příkazů a  zákazů, ale pře-
devším to, aby žil pro něho celým 
svým srdcem. Pán Ježíš pokrytecké 
jednání kritizoval a  ty, kteří tak žili, 

nazýval dokonce obílenými hroby. 
Naproti tomu Ježíš zdůrazňoval, že 
obsahem a největším požadavkem 
přikázání je láska a  ta nemůže být 
dána jinak než celým srdcem: „Ježíš 
odpověděl: První je toto: ‚Slyš, Izraeli, 
Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; 
miluj Hospodina, Boha svého, z celé-
ho svého srdce, z celé své duše, z celé 
své mysli a  z  celé své síly!‘ Druhé je 
toto: ‚Miluj svého bližního jako sám 
sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě 
není.“ (Mk 12,29-31).

Můžeme říci, že Boží požadavek 
svatosti je požadavkem o  to, aby-
chom mu darovali celé své srdce 
bez jakékoliv výhrady, abychom ho 
milovali a všechno dělali a prožívali 
ve  spojení s  Bohem jako poděko-
vání za dar života, za dar vykoupe-
ní a za pozvání k věčnému životu. 

NAŠE REALITA
A  jak vypadá náš každodenní ži-
vot?  Dáváme Bohu celé své srdce? 
Kolik je v nás věcí, které jsme Bohu 
ještě neodevzdali, které před ním 
skrýváme, kolik je v nás plánů, kam 
nechceme Boha vpustit. Jak velice 
takový postoj neladí se svatou Boží 
vůlí! Pýcha, sebeláska a  nedůvěra 
nám brání pokročit na  cestě sva-
tosti. Co dál? Existuje nějaký způ-
sob, jak se hnout z místa?

DÁT CELÉ SRDCE
Naštěstí ano. Bůh nám nabízí pro-
středek, díky němuž mu můžeme 
přinést i  tu „nesvatou“ část svého 
srdce. Je to svátost smíření. Zde Bůh 
očekává od  nás dvě věci. V  první 
řadě důvěru v  jeho milosrdenství, 
vždyť Bůh nechce smrt hříšníka, ale 
aby se obrátil a  žil (srov. Ez 18,23). 
Za  druhé očekává, že staneme 
v pravdě a pohlédneme na své jed-
nání ve světle Božích přikázání, kdy 
se spolehneme na  Boží moudrost 

a  podle toho i  zhodnotíme své 
dosavadní činy i  smýšlení. Důvě-
ra a  pokora nám otevírají prostor 
k  přátelství s  Bohem. Otevíráním 
Bohu svých temných zákoutí se 
naše nitro očišťuje a uzdravuje tak, 
že nastává zázrak znovuzrození, jak 
to řekl Pán Ježíš sestře Faustyně: 
„I kdyby duše byla jako mrtvola v roz-
kladu a lidsky vzato by vzkříšení bylo 
nemožné a  všechno by už bylo ztra-
cené, u  Boha tomu tak není. Zázrak 
Božího milosrdenství tuto duši zcela 
křísí“ (Deníček 1448). Ke  svátosti 
smíření neodmyslitelně patří též 
snaha o napravení křivd a polepše-
ní života. A  právě se „vzkříšeným“ 
srdcem díky Boží milosti člověk má 
k tomu hned více síly a elánu.

Všimněme si. Svým dobrým jedná-
ním oslavujeme Boha a odevzdává-
me mu tu dobrou část svého srdce. 
Vyznáváním svých hříchů ve svátosti 
smíření se snahou o  nápravu ode-
vzdáváme Bohu zase tu temnou část 
svého srdce. Takže nakonec naše 
srdce patří Bohu celé. A  zároveň si 
všimněme, že v obou případech pl-
níme Boží vůli. V prvním oslavujeme 
Boha dobrými skutky, v druhém či-
níme pokání za  své hříchy. Děláme 
takto krůčky ke svatosti. 

Milí rytíři, svěřujme svou cestu 
ke svatosti Panně Marii. Vždyť Bůh 
si ji připravil privilegiem Neposkvr-
něného Početí, aby se mohla stát 
důstojnou Matkou třikrát svatého 
Božího Syna. A tutéž Neposkvrně-
nou Pannu jsme dostali v  závěti 
z  kříže za  Matku i  my. Svěřujme 
se jí zcela a  bezvýhradně, ať nám 
vyprosí všechny potřebné milosti 
na cestě k zářivé svatosti. 

1 Životní pravidla, únor 1920 in: Kolbe, Maxmilián M. 
Pisma.  Część I i II. Niepokalanów: WOF, 2007, č. 850.
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci 

text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

NÁRODNÍ POUŤ NA VELEHRADĚ (4.–5. 7. 2017, obr. 1)
K tisícům poutníků, kteří letos připutovali na staroslavný Velehrad, 
jsme se opět připojili i my. Jedinečná atmosféra této moravské 
pouti našim srdcím mile připomněla víru našich předků, z  jejichž 
bohatství můžeme čerpat posilu do našich životů. Děkujeme všem 
rytířům a čtenářům, kteří se u našeho stánku zastavili. 

CHARISMATICKÁ KONFERENCE (5.–9. 7. 2017, obr. 2)
Jedenáctý ročník KCHK, jehož nosným tématem byl úryvek z Pís-
ma „Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového Ducha“, se 
stal místem setkání s mnohými z Vás. Děkujeme za všechna setkání 
a za podporu, kterou jsme od Vás obdrželi. 

POUŤ NA CVILÍNĚ (12. 8. 2017, obr. 3)
Letošní pouť na Cvilín k úctě sv. Maxmiliána se nesla ve znamení mno-
hých výročí. Letos oslavujeme 100 let od doby, kdy tento světec založil 
Rytířstvo Neposkvrněné, 35 let od jeho svatořečení a 90 let od doby, 
kdy založil Niepokalanov – město Neposkvrněné. Provinciál řádu mo-
noritů O. Stanislav Gryń OFMConv nám připomněl hlavní milníky ze 
života sv. Maxmiliána a povzbudil nás, abychom se nebáli následovat 
příklad tohoto světce v našem každodenním životě. 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE (15.–20. 8. 2017, obr. 4)
V rámci celostátního setkání mládeže v Olomouci se sobotní den 
nesl ve  znamení akce Den s  rodinou. V  rámci něho byl vyhrazen 
prostor pro prezentaci řádů a  hnutí v  církvi. Řád bratří minoritů, 
Rytířstvo Neposkvrněné a  časopis Immaculata zde tedy nemohly 
chybět. Přestože počasí venku nebylo příliš hřejivé, naše srdce byla 
zahřátá bezpočtem krásných setkání.   

ČESKÁ NÁRODNÍ POUŤ VE FATIMĚ (12.–13. 9. 2017, obr. 5)
Díky úsilí Mons. Pavla Dokládala a Hanky Frančákové z Českomo-
ravské Fatimy se mohla v roce 100. jubilea fatimských zjevení konat 
ve Fatimě naše česká národní pouť v čele s primasem Dominikem 
Dukou. Ve  Fatimě otec kardinál s  biskupy převzali sochu Panny 
Marie Fatimské, která putovala českými a moravskými diecézemi. 
Na tomto poutním místě jsme se hodně modlili za rytíře a byli tak 
ve spojení s těmi, kteří se této pouti nemohli účastnit osobně.  

NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ (28. 9. 2017, obr. 6)
Stará Boleslav je místo, kam obzvláště rádi jezdíme, protože je zde 
příležitost setkání s mnohými z Vás, kteří bydlíte v Čechách a na mo-
ravská poutní místa to máte příliš daleko. Vždy se již rok dopředu 
těšíme na  ty, kteří se za  námi každoročně zastavujete. Díky moc 
za všechna ta krásná setkání. U svatého krále Václava – nejvýznam-
nějšího českého rytíře, jsme se přimlouvali za nás všechny, abychom 
na jeho přímluvu dostali dar rytířské odvahy a touhy po dosažení „ry-
tířských ctností“, které potřebujeme pro naplnění našich poslání.  
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POZVÁNÍ 
DO HLUBŠÍHO 
VZTAHU S MARIÍ

Proč slavíme první soboty?
text: O. Pavel Havlát OM

Ruku na srdce, mnoho z nás zcela automaticky slaví první pátky a prv-
ní soboty, které máme spojené s  Nejsvětějším Srdcem Ježíšovým 
a s Neposkvrněným Srdcem Panny Marie. S oběma pobožnostmi jsou 
spojeny úžasné přísliby Pána Ježíše i Panny Marie pro každého, kdo je 
bude s důvěrou vykonávat. Může se však stát, že kvůli zvykovému vy-
konávání těchto pobožností nebo naší úzké zaměřenosti na přísliby 
nebo na vyprošení si něčeho nám unikne jejich pravý důvod, kterým 
je přinášet smír za urážené a zraňované Srdce Pána Ježíše a Panny 
Marie. Přestože první pátky a první soboty patří k sobě, protože Srdce 
Ježíšovo a Mariino jsou nerozlučně spojena, v tomto textu se zamě-
řuji především na vysvětlení, proč se slaví první soboty a proč je tak 
důležité, abychom se k jejich slavení přidali i my.

ODKUD SE VZALY?
Slavení prvních sobot je plodem 
zjevení Panny Marie fatimským 
pasáčkům v roce 1917. Stojí za po-
všimnutí, kdo žádá o jejich slavení. 
Již při druhém zjevení ve  Fatimě 
(13. 6. 1917) Panna Maria oznámi-
la, že je to Ježíš, kdo chce zavést 
ve světě úctu k jejímu Neposkvrně-
nému Srdci. Ve třetím zjevení ozna-
muje, že je to také proto, aby bylo 
zachráněno mnoho hříšníků. Poz-
ději, při zjevení sestře Lucii 10. pro-
since 1925 v  Pontevedra, v  jejím 
klášterním pokoji, je to opět Ježíš, 
který o to žádá. Muselo to být moc 
krásné zjevení, neboť se v  něm 
zjevila Panna Maria a  na  obláčku 
vedle ní Božské Dítě. Panna Maria 
dala jednu ruku na  rameno Lucii 
a  v  druhé ruce držela svoje Srdce 
ovinuté trním. A v tu chvíli Dítě Je-
žíš řeklo: „Měj soucit se Srdcem mé 
Svaté Matky, jež je ovinuto trny, které 
do něj neustále vrážejí nevděční lidé, 
a není nikoho, kdo by konal zadosti-
učinění, jímž by je vytáhl.“1 Všimně-
me si, že je to sám Pán Ježíš, který 
o to prosí.  A to je na tom to krásné. 
Bůh si přeje, abychom uctívali Ma-
riino Srdce, milovali ji a dělali něco 

pro ni. A když si to přeje Bůh, musí 
to být velmi důležité. To není něco, 
co si vymyslela církev nebo zbožní 
mariánští ctitelé, ale je to výslovné 
Ježíšovo přání. Poznat a  milovat 
Mariino Srdce je proto pro křesťa-
na mimořádně důležité. 

Skrze zjevení sestře Lucii tedy za-
zněla prosba o slavení pěti po sobě 
jdoucích prvních sobot. O několik 
let později, dne 15. 8. 1942, bylo 
zjevení sestry Lucie rozšířeno skr-
ze ctihodnou služebnici Boží, sest-
ru klarisku Konsolátu Betronovou. 
Ježíš jí ve  zjevení říká, že slavení 
pěti prvních sobot je projevem 
Mariiny pokory. On sám si však 
přeje, aby lidé vykonávali pobož-
nost devíti prvních sobot na smír 
za  urážky Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie.

POZVÁNÍ 
DO HLUBŠÍHO 
VZTAHU
Myšlenka prvních pátků a prvních 
sobot je spojena se smírem. Bůh 
nás žádá, abychom nebyli slepí 
a  lhostejní vůči urážkám Ježíšova 
a Mariina Srdce. Při uskutečňování 

smíru, jako by nás Ježíš a  Maria 
zvali do hlubšího vztahu, do užšího 
přátelství s nimi. Protože jestli chci 
někoho těšit, odpovídat na  jeho 
bolest svou láskou, to již musíme 
být přátelé. Když někoho znám 
a  miluji, vnímám také jeho bolest 
a  chci ho potěšit. Na  jeho bolest 
odpovídám svou láskou a blízkostí. 
Krása prvních pátků a  prvních so-
bot je v  tom, že Bůh se chce svě-
řovat, sdílet a  stejně tak i  Panna 
Maria. A to je opravdu krásné, je to 
takřka vrchol lásky. Je to také zna-
mení Boží dobroty i  pokory, když 
nám sám Bůh říká, co si přeje, co 
ho bolí a co ho těší. Když toto v po-
koře naše srdce příjme, pak se dějí 
v našem nitru úžasné věci.

Když se chceme s někým smířit, tak 
se s ním musíme zastavit a popoví-
dat si. Je to jako v rodině. Když se 
něco stane, je třeba to napravit. To 
vyžaduje úplnou změnu chování 
a  změnu postojů. – Říci ze srdce: 
„Jé, mami, promiň, my jsme to pře-
hnali!“ Donést jí kytku a dát pusu, 
to je ono. – Smír je skutečná cesta 
obrácení. Je krásné, že to začíná 
od  jednoho konkrétního člověka. 
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Když Panna Maria hovoří k  sest-
ře Lucii, tak říká: „Alespoň ty buď 
mou přítelkyní, mou blízkou, která 
mi bude takto pomáhat.“2 Nebo 
když Ježíš hovořil k  Markétě Marii 
Alacoque, říká: „Alespoň ty...“ On 
neříká, ať jsou to statisíce lidí. „Ale-
spoň ty. Začni ty.“ Jako by každé-
mu z nás, kdo se pouští do slavení 
prvních sobot, Panna Maria říkala: 
„Alespoň ty buď se mnou. Alespoň 
ty mi pomáhej.“ Takové pozvání 
do  blízkého vztahu je nádherné. 
Jsme pozváni, abychom objevili 
tento poklad. Bůh nám důvěřuje.

BŮH CHCE BÝT TĚŠEN
Ježíš stejně jako Maria mají srdce. 
Přestože jsou ve  věčné slávě a  ra-
dosti, tak je bolí, když děláme zlo 
a  pácháme hříchy. Jsme jako pro-
blémové děti, které působí své ma-
mince bolest a trápení. Dokud není 
konec světa a  vítězství Boží lásky, 
tak je zde ještě bolest srdce a utrpe-
ní. Ježíš jako pravý Bůh a pravý člo-
věk vše také prožívá. Jako pravý Bůh 
sice žije v plnosti slávy a od nikoho 
nic nepotřebuje, ale rozhodl se, 
že nás chce potřebovat, je s  námi 
spojen. A to naprosto mění situaci. 
Jestliže sám Bůh řekne, že má srdce, 
a přeje si, aby byl utěšován, tak je to 
pravda. Máme úžasného otce a ma-
minku, kterým nic nechybí – jenom 
my. Právě smírnými pobožnostmi 
těšíme jejich Srdce a  zůstáváme 
v jejich láskyplné blízkosti.

BOHATÍ VZTAHEM 
První soboty jsou spojeny s přísliby. 
Panna Marie dala prostřednictví se-
stry Lucie velký příslib všem, kteří 
vykonají tuto pobožnost: „Slibuji 
jim svou přítomnost v hodině smrti se 
všemi milostmi, které jsou potřebné 
pro jejich spásu.“3 Lidé, kteří upřím-
ně udělají tyto pobožnosti, jako by 
měli v  sobě nebeskou pečeť. Člo-
věk, který vykonal tyto pobožnosti 
ví, že v sobě nese něco zvláštního, 
nového a  krásného. Je to něco, co 
mu nikdo nevezme. Tito lidé jsou 
jako moudré panny, které mají 
v lampách dostatek oleje. Kromě to-
hoto velkého příslibu dal Pán Ježíš 

skrze sestru Konsolátu ještě dalších 
33 příslibů, pro ty, kteří projdou no-
vénou devíti prvních sobot ke  cti 
Neposkvrněného Srdce Panny Ma-
rie. Během druhého fatimského 
zjevení dala Panna Maria krásný slib 
všem, kdo budou šířit úctu k jejímu 
Srdci. „Těm, kteří budou tuto úctu 
šířit, slibuji spasení, tyto duše budou 
mít u  Pána Boha přednost, budou 
jako květy, které přinesu před jeho 
trůn.“4 To je ohromné zaslíbení a  je 
opodstatněné. Šířením úcty a lásky 
k Marii slábne moc zla, šíří se králov-
ství Boží lásky a  záchrana milionů 
duší. Je to velké poslání pro církev. 
Věřím také, že Mariin slib Lucii pla-
tí pro každého z  nás: „Moje Nepo-
skvrněné srdce bude tvým útočištěm 
a cestou, která tě přivede k Bohu.“5

JAK ZÍSKAT TOTO 
BOHATSTVÍ?
K  tomu, abychom vykonali smír-
nou pobožnost prvních sobot, je 
zapotřebí splnit podmínky, které 
nemusí být pro nás tak úplně snad-
né. Matka Boží dala velký příslib 
všem, kteří: „... po  pět po  sobě ná-
sledujících měsíců přistoupí na první 
sobotu ke  svaté zpovědi a  ke  svaté-
mu přijímání, pomodlí se růženec 
a  patnáct minut mi budou dělat 
společnost tím, že budou meditovat 
o  růžencových tajemstvích s  úmy-
slem přinést mi smírnou oběť.“6 Ze 
zkušenosti vím, že když se někdo 
rozhodne, že si udělá tuto pobož-
nost, tak se setkává s  překážkami. 
Ty jsou však jen dotvrzením, že 
děláme dobrou věc, která se však 
zlému duchu nelíbí a snaží se nám 
to překazit. Svatý Ignác říkával, že 
když nějaké dílo nemá překážky, 
tak nejspíš není dobré. Překážky 
jsou tedy dobré znamení – je třeba 
jen vytrvat. Když budeme s  důvě-
rou a láskou konat tyto pobožnos-
ti, tak dobro nakonec zvítězí. Ses-
tra Lucie například psala v  dopise 
své matce: „Možná, že ti bude dělat 
potíž těch 15 minut rozjímání. Ale 
je to velice lehké. Kdo by nedovedl 
přemýšlet o  tajemstvích růžence? 
Kdo by nemohl v  těch myšlenkách 
strávit 15 minut s  nejlaskavější ze 

všech matek?“7 Hlavně se nebojme, 
že něco uděláme špatně, modleme 
se, jak můžeme a umíme, jako mi-
lované Boží děti.

POZVÁNÍ 
K POBOŽNOSTI
Pobožnost prvních sobot je pří-
ležitostí setkat se více s  Pannou 
Marií a  s  Pánem  Ježíšem. Udělat 
s  nimi novou zkušenost. Smírné 
pobožnosti jako by nám říkaly: 
„Pojď, můžeš poznat Marii i  Ježíše 
ještě více a  hlouběji.“ Jako by nás 
Panna Maria zvala na  procházku: 
„Pojď, ještě si o  něčem popovídá-
me.“ A to je právě krásné.  Ponoření 
se do vztahu s Ježíšem a Marií nám 
otevírá nevyčerpatelné bohatství, 
kdy naše přátelství může dosa-
hovat netušených hlubin. Jenom 
vztah s Ježíšem a s Marií nám po-
máhá správně žít, mít skutečnou 
radost ze života, oslavovat Boha 
a  napomáhat záchraně lidí pro 
věčnost. Krásné je, že i kdybych byl 
tím největším hříšníkem, jsem jimi 
milován a  zván stále do  úzkého 
vztahu s nimi. 

Nebojme se proto konat smírné 
pobožnosti prvních pátků a sobot. 
„Okuste a  vizte, jak dobrý je Pán.“ 
Pán Ježíš říká: „Pojďte a  podívejte 
se.“ Každý to musí zakusit osobně 
a  jedinečně. Kdo si udělá pobož-
nosti prvních pátků a sobot s dět-
skou důvěrou a otevřeným srdcem, 
tak zažije nové setkání s  Bohem. 
Ježíšovo a Mariino Srdce vždy ně-
jak překvapí. Všichni jsou zváni. 
Bůh nikoho neodmítá, ale naopak 
s  otevřenou náručí na  každého 
čeká. Buďme tedy blázni důvěry 
a  jděme do  toho! Věříme přece 
ve  slova Matky Boží: „Nakonec mé 
Neposkvrněné Srdce zvítězí!“  

1, 2, 3, 6 Fonseca, Gonzaga. Fatima. Český Těšín: Cor Jesu, 
1993, s. 169.

4, 5 Tamtéž, str. 14.
7 Silva, Manuel Fernando. Pasáčci z Fatimy. Praha: KNA, 

2012, s. 310.
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PO ČEM TOUŽÍ JEŽÍŠOVO 
SRDCE?

Propojení úcty k Ježíšovu a Mariinu Srdci
text: P. Mgr. ICLic. Miroslav Jáně

Mnoho lidí touží po co nejbezprostřednějším setkání s Kristem. Rádi by zažívali vztah hlubokého a důvěrné-
ho přátelství s tím, který se rozhodl přebývat mezi námi – tak blizoučko, tak skrytě a nenápadně v Nejsvětější 
Svátosti. Ano, Pán Ježíš rád „přebývá se syny lidskými“, velmi rád vstupuje do našich srdcí a sám otvírá po-
klady svého Srdce těm, kdo po nich touží. Když ale někoho pozve k přátelství, chce s ním také sdílet svoje 
největší poklady a zájmy. Co to je? Na čem Ježíšovi nejvíce záleží? 

JEŽÍŠŮV POKLAD
V prvé řadě – a o  tom svědčí celé 
evangelium – jde našemu Pánu 
o slávu Jeho nebeského Otce. S tím 
souvisí další podstatný zájem – zá-
chrana duší; vždyť přišel, aby nás 
spasil a  zachránil od  Zlého. Právě 
proto také založil církev, vystavě-
nou na skále Petrově. A pak, na to 
nesmíme zapomenout, celé Ježí-
šovo dílo je spojeno s  jeho Mat-
kou, Pannou Marií. Proto náš Pán 
přichází se svými přáteli k  Matce. 
„Chceš se co nejdůvěrněji spojit se 
mnou? Tedy pojď k  mému pokla-
du, pojď k mé Matce!“ A tak se sta-
lo duchovní zkušeností mnohých, 
že touha po  spojení s  Ježíšem je 
přivedla nakonec i  k  Marii. Jak by 
také ona dvě Srdce, jež byla jedno 
v  lásce na  zemi a  ještě dokonaleji 
jsou sjednocena v  nebi, mohla 

být od  sebe jakkoli oddělována! 
Ježíš Kristus je jediným Spasite-
lem a Prostředníkem mezi Bohem 
a  lidmi, Maria nás přivádí k němu. 
A  on  – milující Syn – nedá se za-
hanbit a každému připomíná svou 
„závěť“ z kříže: „Hle, tvá Matka.“    

SPOJENÁ SRDCE
Odkazy na  úctu k  Ježíšovu a  Ma-
riinu Srdci bychom našli vinout 
se jako nit napříč celými dějinami 
církve. Nicméně v  17. století se 
objevuje na duchovní scéně Fran-
cie „učitel a apoštol liturgické úcty 
k  Ježíšovu a  Mariinu Srdci“, jak 
jej nazval sv. papež Pius X.; je jím 
sv.  Jan Eudes, mj. autor nádherné 
modlitby, která směřuje jako po-
zdravení k Ježíšovu a Mariinu Srd-
ci. Protože Jan věděl, že obě Srdce 
jsou spojena v  lásce pro běžného 

člověka až nepředstavitelné, oslo-
vuje je společně v jednotném čísle 
jako jedno Srdce nejsvětější, nej-
pokornější, nejponíženější... Proto 
také se i v běžných domácnostech 
19. a  20. století tak často vysky-
tovaly obrazy v  „páru“: kde bylo 
vystaveno zobrazení Srdce Páně, 
nesmělo chybět podobné vypo-
dobení Matky. Inu, toť prostá víra 
maličkých, kterou blahoslavil Pán... 
Nebe už potom jenom potvrdilo 
tuto víru: když Neposkvrněná při 
svých zjeveních v Paříži v roce 1830 
požádala o vytvoření tzv. Zázračné 
medailky, nesměl na ní chybět ani 
symbol v  lásce spojených dvou 
Srdcí!

Ve století, kdy sv. Jan Eudes konal 
své prorocké poslání, odehrálo 
se na  francouzském území ještě 
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další božské dílo. Sv. Markéta Ma-
rie Alacoque totiž obdržela poslé-
ze do celého světa rozšířená velká 
poselství Ježíšova Srdce. Tušení 
předchozích věků opět našlo své-
ho potvrzení a vyjádření. Vždyť už 
sv. Gertruda popisuje, jak se v jed-
nom ze svých vidění tázala sv. apo-
štola Jana, proč nám nezanechal 
více zpráv o tajemstvích Srdce své-
ho Mistra, načež on jí odvětil: „Mým 
úkolem bylo zapsat pro ještě mla-
dou církev slovo o nestvořeném Slo-
vě Boha Otce, jímž se může poznání 
celého lidského pokolení až do kon-
ce světa dostatečně zabývat, i  když 
je nemůže nikdo nikdy pochopit. 
Řeč oněch oblažujících tepů je však 
vyhrazena novější době, aby byl už 
stárnoucí a  v  Boží lásce vychláda-
jící svět znovu rozehřát, když uslyší 
o  takových tajemstvích.“1 Také vel-
ký španělský mystik blahoslavený 
P. Bernardo Hoyos SJ byl ujištěn sa-
motným vůdcem nebeského voj-
ska sv. archandělem Michaelem, 
že „toto tajemství minulým věkům 
neznámé, nyní však světu zjevené, 
tento plán v božské mysli ku prospě-
chu lidí od  věčnosti stvořený a  nyní 
církvi odhalený, je jeden z oněch plá-
nů, které takřka přitahují pozornost 
Boha, starostlivého o  naše blaho 
a o slávu našeho Spasitele“.2 

JEŽÍŠOVA „SRDEČNÍ 
ZÁLEŽITOST“
V  letošním roce stého výročí fa-
timských zjevení si znovu uvě-
domujeme patřičné souvislosti. 
Úcta k  Ježíšovu Srdci nám byla 
představena jako záležitost zvlášt-
ní důležitosti k  oslavě Boží a  pro 
naši spásu, a také jako lék pro stár-
noucí a v lásce vychladlý svět, aby 
znovu „omládl“ a nechal se zapálit 
žárem té opravdové lásky – lásky 
Boží. Znovu jsme u  otázky, o  níž 
už byla řeč: o  co jde Ježíšovi pře-
devším, po čem nejvíce touží Jeho 
Srdce? Fatima je jasnou odpovědí... 
Nejdříve tam naučil anděl tři vizi-
onáře smírným modlitbám; celý 
svět zná také modlitební vsuvku 
k  růženci: „Můj Ježíši, odpusť nám 
naše hříchy...“ A při druhém zjevení 

13. července 1917 slyší Lucie z úst 
Matky Boží: „Ježíš chce, aby mě lidé 
poznali a  milovali, a  ty mu máš při 
tom pomoci. Chce zavést ve  světě 
úctu k mému Neposkvrněnému Srd-
ci.“ Kromě toho měla vidění Marii-
na Srdce ovinutého trním, – sym-
bolem lidských hříchů.3 

Není větší a  dokonalejší lásky (vy-
jma vzájemné lásky mezi božskými 
Osobami Nejsvětější Trojice), než je 
láska mezi Ježíšem a  Marií, stejně 
jako není větší bolesti nad bolest 
Matky, když je urážen Syn, a  na-
opak. Proto si nelze představit ani 
větší radost nad radost Ježíšovu, 
když ctíme Matku. Z toho je jasné, 
že není lepšího léku pro náš „starý 
a v lásce vychladlý“ svět, než když 
vedle láskou planoucího božsko-
-lidského Srdce Ježíšova zazáří 
i Srdce Matky! Jestliže neporozumí-
me slzám Matky (pro něž sám náš 
Pán má takovou „slabost“4), jestliže 
nepřijmeme naléhavé volání jejího 
mateřského Srdce, co s námi ještě 
může pohnout? A tak úcta k Marii-
nu Srdci (a  s  ní související smírná 
pobožnost prvních sobot) – ne-
bem oznámená ve Fatimě – může 
být bez uzardění nazvána jako „Je-
žíšova srdeční  záležitost“.

LÁSKA ZA LÁSKU
Oznámení pobožnosti prvních so-
bot má přímou návaznost na starší, 
v  té době již zavedenou praxi po-
božnosti devíti prvních pátků v mě-
síci, která je sice známa i dnes – ale 
opravdu víme, v  čem spočívá její 

podstata? Vždyť ono tzv. „velké při-
slíbení“ milosti šťastné smrti, s  ní 
spojené, by mělo být jen jakýmsi 
takřka mimovolným, byť samozřej-
mým důsledkem hlubokého spoje-
ní lásky se Spasitelem, jež uvedený 
způsob pobožnosti v  sobě nese... 
Vždyť podstatou tohoto každomě-
síčního setkávání se s ním je smír – 
odprošení, náhrada za  všechny 
urážky, nevděk, lhostejnost a  ne-
všímavost, jíž se mu dostává (a  to 
především v  Nejsv. Svátosti). Ně-
kdo za nás položil život – a my o to 
nestojíme; Někdo nás nesmírně 
miluje, zahrnuje tolika dobry, která 
my sice často ochotně přijímáme 
(nebo také necháváme ležet la-
dem) – a my si ho ani nevšimneme, 
natož abychom vůbec poděkovali. 
Každá nevděčnost a urážka bolí, ale 
nejvíce je pociťována, když se jí do-
stává ze strany přátel. Je tedy třeba 
myslet nejen na „ty kolem“, ale pře-
devším na nás samé. Důvěrnice Srd-
ce Páně, sv. M. M. Alacoque slyšela 
tuto Ježíšovu prosbu: „Na  usmíření 
za  to přistupuj ke  svatému přijímání 
každý měsíc na první pátek“. A sama 
v jednom ze svých dopisů dotvrzu-
je: „Pán Ježíš mi přikázal, abych kaž-
dý měsíc na první pátek přistupovala 
ke sv. přijímání a tak dávala smírnou 
náhradu za  urážky Nejsvětější Svá-
tosti“.5 Papež Pius XI. v  encyklice 
„Miserentissimus Redemptor“ uvá-
dí, že povinnost smíru je především 
záležitostí spravedlnosti (odčinění 
za  hříchy) a  lásky (odpověď na  Je-
žíšovu zraněnou a zneváženou lás-
ku). Ježíšovo Srdce touží po  lásce, 
po naší odpovědi lásky... Dáme mu 
ji, nebo jej necháme čekat? 

1 Gertruda z Helfty. Posel božské lásky. Olomouc: 
Refugium, 2014, s. 147.

2 Úředníček, František: Skrytý poklad. Pobožnost k Bož-
skému Srdci Páně. Olomouc: Refugium, 2010, s. 21.

3 Santos, Lucia. Vzpomínka čtvrtá. In: Kondor, Luis (ed.): 
Sestra Lucie hovoří o Fatimě. Fátima: Secretariado dos 
Pastorinhos, 1994, s. 165.

4 Srov. Růženec k uctění slz Panny Marie. Praha: Školské 
sestry O. S. F., b. r. (imprimatur 1934).

5 Hromník, Milan: Ako zmierovať Božské Srdce? Trnava: 
Dobrá kniha, 2010, s. 24n.

Není lepšího léku 
pro náš svět, než 
když vedle láskou 
planoucího božsko-
lidského Srdce 
Ježíšova zazáří 
i Srdce Matky.
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BUĎME ĽUĎMI 
ZMŔTVYCHVSTANIA

Rozhovor s pomocným biskupem bratislavské arcidiecéze o. Jozefem Haľkem
text: Jitka Navrátilová, Ph.D.

Otče biskupe, z Vašich kázání je 
patrné, že je Vám blízká osob-
nost svatého Maxmiliána Kol-
beho. Kdy jste byl osloven tímto 
světcem?

Ešte ako bohoslovec som čítal jeho 
životopis a  veľmi ma zaujalo to, 
čo som nečítal v nijakom inom ži-
votopise, že sa niekto dobrovoľne 
rozhodne dať svoj život za život 
iného človeka. Aby iný mohol pre-
žiť, tak svätý Maximilián je ochot-
ný zomrieť. Vyvolalo to vo mne 
otázku: kde niekto načerpá toľko 
vnútornej slobody a  odpútanosti 
od seba, že sa dokáže obetovať za 
druhého?

Z  čeho podle Vás sv. Maxmilián 
čerpal vnitřní svobodu?

Z  jeho životopisu vyplýva, že vo 
veľkej miere to bola jeho hlboká 
mariánska a eucharistická úcta. Ne-
hovoriac o  tom, že ako duchovný 
syn svätého Františka aj takýmto 
spôsobom žil chudobu. Chudoba 
nie je len odpútanosť od majetku 
a  pohodlia, ale jej najradikálnej-
šou podobou je aj odpútanosť od 
vlastného života.

Ovlivnil příklad svatého Maxmi-
liána Váš život?

Maximiliánova miera odovzda-
nosti je pre nás veľkou métou, ku 
ktorej sa snažím aj ja osobne pri-
blížiť. Odovzdanosť môžeme všet-
ci prežívať ako sebaobetovanie 
v  každodenných maličkostiach. 
Znamená to vykročiť zo seba a byť 

pre druhého. Napríklad, keď zme-
ním svoj plán preto, aby som mo-
hol niekomu inému pomôcť. Alebo 
zjem menej jedla, aby zostalo aj 
pre druhých. Mohlo by sa zdať, že 
sú to banálne veci, ale nie je tomu 
tak, pretože v Božích očiach je kaž-
dý skutok lásky perlou. Perlou, kto-
rá sa rodí zo sebazapretia, sebapre-
siahnutia smerom k druhému.

Odevzdanost a  sebeobětování 
jsou klíčovými jak ve fatimských 
událostech, tak i v Rytířstvu Ne-
poskvrněné, jejichž 100. výročí 
letos prožíváme. Jak můžeme 
naše bolesti proměnit v oběť?

V  čase fatimských zjavení museli 
malí pastierikovia čeliť veľkému pro-
titlaku, ktorý im spôsoboval veľké 
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utrpenie. V tom čase im Panna Mária 
povedala, aby všetko obetovali. 

Každú bolesť. Či už je to bolesť tela, 
duše či ducha. Akúkoľvek bolesť sa 
môžeme rozhodnúť cez hnutie vnú-
tornej odovzdanosti premeniť a pre-
taviť na obetu. Je to ako výhybka 
v srdci. Buď sa človek začne ľutovať 
a  ešte viac sa prepadne do bolesti, 
alebo dá bolesti zmysel vo viere, 
že Boh moju obeť prijíma. Z  mojej 
mnou prijatej obety potom môže 
plynúť veľké požehnanie pre nieko-
ho iného. Svoju bolesť tak môžem 
obetovať napríklad za trpiaceho člo-
veka, za rozpadávajúcu sa rodinu, za 
závislého človeka, za seba, za čokoľ-
vek, kde cítim, že je to potrebné.

Kde Vy sám nejvíce pociťujete 
výzvu k sebeobětování?

Pre mňa je napríklad výzvou obe-
tovať sa za mládež, ktorá nerozu-
mie zmyslu svojho života. Za tých, 
ktorí žijú v zacyklenom kruhu: sex, 
alkohol, peniaze, užívať si. Nie pre-
to, že sú zlí, ale preto, že im nikto 
nepovedal, že existuje niečo ešte 
hlbšie, čo môže ich životu dať zmy-
sel. Veľkou výzvou je, ako vlastne 
oslovoviť týchto ľudí.

Svatý Maxmilián měl dar 
od  Boha nacházet prostředky, 
jak oslovit lidi. Máte vizi, jak pra-
covat s  mladými lidmi, kteří ne-
nacházejí smysl života?

Jedna možnosť je chodiť po meste 
rozpoznateľný ako kňaz, aby ma 
ľudia mohli osloviť a otvoriť komu-
nikáciu. Samozrejme, že človek pri 
tom zažije aj turbulentné reakcie, 
ako je poníženie a  výsmech. Ide 
o  to, neskrývať sa do anonymity, 
ale chodiť rozpoznateľne, ale isteže 
nie zasa teatrálne. Mám byť rozpo-
znateľný, zároveň však moje oble-
čenie nemá vytvárať bariéru, ale 
skôr most k  ostatným. V  hlavnom 
meste je to každodenná výzva.

Veľké možnosti vidím aj vo vstupe 
do digitálneho sveta. Je tu toľko 

mladých ľudí, ktorí visia na smartfó-
noch, počítačoch a na najrôznejších 
elektronických médiách. Iste im 
nemôžeme povedať: „To nechajte,“ 
lebo to by nezabralo. Musíme do 
tých aparátov vstúpiť a  pomôcť 
im oslobodiť sa od závislosti na 
nich. Nejde o  to, aby sa vyhýbali 
digitálnemu svetu, ale aby v  ňom 
zostali slobodní. Používať to môže-
te v miere, v akej vás to nezväzuje. 
Uvedomujem si, že Facebook, Twit-
ter, Instagram a rôzne ďalšie siete sú 
komunikačnými kanálmi, cez ktoré 
možno mladých ľudí osloviť.

Jaké prostředky volíte, když 
oslovujete druhé?

Snažím sa o situačnú evanjelizáciu. 
Ak mi napríklad niekto ponúkne le-
ták, tak otvára možnosť komuniká-
cie. A ja mu môžem dať leták s po-
zvánkou na spoveď. Jednoducho, 
kto mi dá leták, aj ja ho môžem 
niekam pozvať. 

Vytváří církev podmínky k  tomu, 
aby se věřící naučili evangelizovat?

Myslím si, že veľký priestor v cirkvi 
vytvára príprava na birmovanie. 

Už počas prípravy by birmovanci 
mali byť vedení k tomu, aby sa učili 
o  svojej viere rozprávať, spočiatku 
napríklad  pred vlastnými. Hovoriť 
o  svojej viere a  prečo veria. Ročne 
birmujeme niekoľko tisíc mladých 
ľudí a keby oni naozaj mali odvahu 
aspoň jedného jediného spolužiaka 
získať pre Krista, to by bola duchov-
ná revolúcia. Uvedomujem si, že ja 
sám aj iní sa musíme veľmi odosob-
niť, veľmi odpútať od všelijakých 
ohľadov a  strachov a  jednoducho 

byť ľuďmi komunikácie. Ako bola 
Mária. Panna Mária je patrónka ko-
munikácie a  Maximilián Kolbe je 
tiež patrónom komunikácie.

Kým je pro Vás Panna Maria?

Tá, ktorú sme dostali z  kríža ako 
dar. Čiže ona je tá, ktorá nás vlnami 
a  búrkami nášho každodenného 
života prevádza istým krokom.

Jako biskup jste dostal ve  svém 
poslání velký dar, ale zároveň 
i  velkou zodpovědnost. Jakou 
máte vizi své biskupské služby?

Biskup je pastier, je učiteľ, je brat, 
je otec, je Božie dieťa. Myslím si, že 
základ je vo formačnej úlohe. To 
znamená nastavovať zrkadlo sebe 
i druhým a posúvať veci dopredu. 
Napríklad pozývať kňazov modliť 
sa spoločne. Niekedy to tiež zna-
mená povedať pravdu jasne a bez 
príkras. Pretože nie sme diplomati, 
ale sme proroci. Prorocká úloha 
znamená aj poukázať na zlé, ne-
správne veci.

Jak se Vaše biskupské heslo „Re-
ssurexit“ promítá do Vaší každo-
denní služby církve?

Podstatou Zmŕtvychvstania je 
vyjsť zo smrti do života. Nie je to 
len nejaká izolovaná skutočnosť, 
ale je to niečo dynamické. Vždy, 
keď prinesieme do akejkoľvek situ-
ácie niečo dobré, posunieme ju od 
niečoho, čo bolo slabšie, k  niečo-
mu, čo je silnejšie. To je zmŕtvych-
vstanie, pretože sme urobili nejaký 
kvalitatívny posun. Aj keď veľmi 
malý, ale je to vždy zo zomierania 
do ožívania. Mali by sme byť ľuďmi 
zmŕtvychvstania, ľuďmi vzkriese-
nia a  vyžarovať to okolo seba na 
ľudí, ktorých stretávame. Veľa na-
príklad môže znamenať už len také 
jednoduché potľapkanie po pleci: 
„Uvidíš, že to dokážeš. Snaž sa.“ 

Otče, děkuji za  rozhovor a  přeji 
mnoho požehnání do  Vaší služ-
by. 

Maximiliánova miera 
odovzdanosti je pre 
nás veľkou métou, 
ku ktorej sa snažím 
aj ja osobne priblížiť.
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GUTSKÝ SYMBOL NADĚJE
Jedinou nadějí stále zůstává Ježíšův kříž. 
text: Jitka Navrátilová, Ph.D.

Atmosféra nabitá rozechvělým očekáváním a pietní úctou orámovanou zármutkem zavládla nečekaně o první 
srpnové neděli dopoledne před gutským kostelíčkem. Tedy spíše tím, co z něho zbylo. Tento dřevěný kostel 
po více než 450 letech, kdy sloužil věřícím, dne 2. srpna lehl popelem. Jediným důkazem toho, že zde byl kos-
tel, je kříž, který navzdory velkému žáru neshořel, ale zůstal jako výmluvný svědek naděje a Boží přítomnosti.

SPÁLENÉ BOŽÍ TĚLO
Tu neděli, o  půl jedenácté ráno, 
na  tři stovky shromážděných v  ro-
zechvělém tichu očekává zahájení 
pravidelné nedělní bohoslužby. 
Tentokrát nebude nejsvětější oběť 
sloužena jako obvykle, ale na spále-
ništi, kde dříve stával jejich milovaný 
kostelík. Nejsvětější oběť zahajuje 
místní farář otec Kazimierz Płachta 
slovy: „...Dnes nás nevítají zvony kos-
tela, nevítá nás sv. archanděl Michael 
a sv. Cyril a Metoděj, ale pozvala nás 
vůně spáleného kostelíčku Nejsvětěj-
šího Těla a Krve Páně ...  vůně spále-
ného Božího těla ... Tato mše svatá je 
sloužena jako smírná oběť za spálení 
Božího Těla...“ 

V  chrámu zasvěceném Božímu 
Tělu shořelo Boží Tělo. Na  první 
pohled nepochopitelné a  zvlášt-
ní. Jak mohl Bůh dopustit, takové 

sebeponížení v  chrámu, který byl 
zasvěcen úctě k  jeho Božskému 
Tělu?  Odpověď nelze hledat v lid-
ské logice. Prozřetelnost Boží má 
své cesty a ukazuje znamení, které 
jen s  pomocí Boží můžeme obje-
vovat a  poodhalovat. A  tak se ve-
dle všudypřítomných otázek: Kdo 
mohl něco takového udělat? Proč 
to někdo udělal? Anebo dokonce: 
Proč něco takového Bůh dopustil? 
... onoho nedělního dopoledne 
objevují i  jiné otázky, vycházející 
z  toho, že Bůh i  skrze tuto situaci 
promluvil. „Co nám tím chce Pán 
říci? Jaké znamení nám touto udá-
lostí dává? Co bychom měli dělat?“ 
ptá se pan Vladislav, jeden z aktiv-
ních členů farnosti. 

HOŘÍCÍ VÝHEŇ LÁSKY
Není jistě bez zajímavosti, že prv-
ní srpnová neděle, kdy se sloužila 

první mše svatá na  spáleništi kos-
tela, byla zasvěcena svátku Promě-
nění Páně. Zvláštním způsobem se 
zde prolíná a  doplňuje tajemství 
Božího Těla, jež je spojeno s Ježíšo-
vou obětí a jeho přítomností v eu-
charistii, s  tajemstvím Proměnění 
Páně, které připravuje učedníky 
na Ježíšovo utrpení, ale i na zmrt-
výchvstání.  

Tajemství Božího Těla a  Krve Páně 
ukazuje, že Ježíš je stále přítomný  
a jeho velikonoční oběť přináší spá-
su všem lidem. Ježíš je tedy někým, 
kdo je živý a  přítomný. Ježíšova 
přítomnost vyzařovala z  nejsvětější 
svátosti a  byla tím, co stmelovalo 
gutskou farnost. „Každou sobotu 
v  dešti, sněhu jsme spěchali na  ado-
raci Nejsvětější svátosti a těšili se z ní... 
“ vzpomíná paní Alena. Kristova 
přítomnost byla živým středem 

Fo
to

:  
Pa

ve
l N

av
rá

til

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/


4|2017|č. 152

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

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

13

přitahujícím k sobě ostatní. Oživova-
la toto místo a stmelovala lidi přichá-
zející sem. Lidé se zde cítili dobře. Jak 
poznamenala paní Agáta, „kostel byl 
naší srdeční záležitostí“. Tento kostel 
se pro většinu z nich stal přirozenou 
součástí jejich životů. Zde se často 
poznali se svými budoucími part-
nery, měli svatbu, křtiny svých dětí. 
Zde také objevovali hloubku křes-
ťanské víry a  budovali svůj osobní 
vztah s Ježíšem. „Kostel byl pro mne 
kus mého života,“ shrnuje paní Jana. 
Díky dobré službě kněží pečujících 
o  tuto farnost a  zbožnosti zdejšího 
lidu se gutský kostel stal pro mnohé 
z  nich druhým domovem. Místem, 
kam se rádi vraceli. Kristus přítom-
ný v  eucharistii vyzařoval do  jejich 
životů a  dával hluboký smysl jejich 
každodennímu snažení.

Eucharistie, jež je také znamením 
neustálého obětování Krista pro 
nás, jako by v  této  události pro-
mluvila ve  své nahotě. Možná prá-
vě proto, abychom si uvědomili, 
že Kristova oběť stále trvá. Gutské 
události nám poodhalily tvrdost 
reality této oběti a nesmírnou lásku 
Krista, který dovolil, aby jeho Tělo 
bylo spáleno. „Když si v paměti vyba-
vuji fotografie kostela zachváceného 
plameny  a vím, že v něm byla spále-
na i eucharistie, vybavuje se mi invo-
kace z litanií k Božskému Srdci Páně: 
Srdce Ježíšovo, hořící výhni lásky. 
Ježíšovo srdce natolik plane láskou 
k nám, že je schopno této nekonečné 
sebeoběti,“ říká bratr Bohdan, který 
v  gutském kostelíku udělal první 
krůčky víry a prožil své mládí. 

Přestože se na událost v Gutech mů-
žeme podívat z různých perspektiv, 
neměli bychom přehlédnout zna-
mení nepochopitelné lásky Boží, 
která nemá hranice a jež je pro nás 
nadějí spásy. V  tomto duchu také 
na začátku mše svaté zaznívají slova 
otce Płachty, který říká: „Tato udá-
lost není tragédie. Tato událost je pro 
nás nadějí…“ Nadějí, že Bůh je stále 
přítomen a promlouvá k nám svým 
způsobem, který je pro nás tou nej-
lepší cestou ke spáse.

PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
Když se zamyslíme nad symbolikou 
svátku Proměnění Páně a  spojuje-
me je se zničením Božího chrámu, 
nelze si nevšimnout jedné pod-
statné věci. Události popisující Pro-
měnění Páně v  Písmu naznačují, 
že Kristus své poselství nezjevuje 
pouze slovy, ale také skrze znamení. 
Kristus se před zraky učedníků pro-
měnil a zjevil jim svou slávu. Vedle 
předpovědí o utrpení, o kterých uči-
li proroci i on sám, dává znamení, že 
je tím, kdo přemůže smrt a vstane 
z mrtvých. Skrze událost Proměně-
ní Páně i my dostáváme příslib naší 
vlastní proměny a vzkříšení.

Sloužení mše svaté na spáleništi kos-
tela o svátku Proměnění Páně může-
me tedy chápat jako velké znamení. 
Znamení, kterému sice nerozumíme, 
ale které přesto promlouvá a  mluví 
Božskou řečí, nikoliv řečí lidí, kteří se 
dopustili takového činu. Toto si uvě-
domují i  farníci. Pan Vladislav dodá-
vá: „Necháme se překvapit Duchem 
Svatým. Ten nám napoví, jaké to mělo 
být znamení.“  Příslib naší proměny, 
který nám Pán dal skrze své Promě-
nění, je pro nás tedy velkou nadějí. 

NAŠE PROMĚNA
Smutek a nejistota, které byly vidět 
ve  tvářích lidí, kteří se shromáždili 
u spálených trosek jejich milované-
ho kostela, však vůbec nevyjadřo-
valy beznaděj. Právě kříž, který byl 
tak zázračným způsobem uchráněn 
ze zničujících plamenů, je zname-
ním naděje, která v  sobě snoubí 
obě tajemství. Oběť Krista nevede 
ke zmaru, byť by se to na první po-
hled mohlo zdát. Popel, nad kterým 
se vítězoslavně tyčí kříž, jasně hovoří 
o  proměně utrpení ve  Zmrtvých-
vstání. Když se z  kolenou dívám 
na tento kříž, jako bych slyšela Pána: 
Visím tady na dřevě kříže mezi nebem 
a zemí kvůli Tobě. To proto, abych tě ze 
zmaru vytáhl nahoru k Otci. To proto, 
abys viděla, že já zůstávám tvou jedi-
nou nadějí, i  když se všechno kolem 
promění v  prach. Ve  stejném duchu 
povzbuzuje otec Płachta své farníky: 
„Je to jako na  Velký pátek. Smrt není 

konec, ale vede ke  Zmrtvýchvstání. 
To, co shořelo, není konec. Pán Bůh dá 
něco nového. Obnoví každého člově-
ka, který upřímně otevře své srdce.“

Kristovo proměnění však žádá, aby-
chom usilovali o proměnu svého srd-
ce. A ve stejném duchu uvažují i gutští 
farníci. Vědí, že na toto Boží znamení 
je zapotřebí odpovědět. Pan Vladislav 
při pohledu na  kříž a  spáleniště do-
dává: „Je zapotřebí se více modlit. Měli 
bychom se modlit o jeden desátek více. 
Měli bychom se modlit také za lidi, kteří 
toto udělali, za jejich obrácení a spásu.“ 
Potřeba něco udělat pro farnost, pro 
ostatní lidi je zřejmá všude. Zapojit se 
chtějí nejenom dospělí, ale také děti. 
Jedna z  dospívajících dívek to vyjá-
dřila slovy: „Myslím, že bychom měli 
zůstat jako farnost pospolu, abychom 
se nerozprchli. Měli bychom se zde stále 
scházet ke slavení mší svatých, přestože 
tady už není kostel.“

GUTY A FATIMSKÉ 
POSELSTVÍ
Letošní sté výročí fatimských zjevení 
je nám také určitým vodítkem, které 
ukazuje, na  co bychom neměli za-
pomenout při pohledu na  spálený 
chrám a spálené Boží Tělo v Gutech. 
Jak říká Jan Pavel II: „Eucharistie, 
spásná přítomnost Ježíše ve  spo-
lečenství věřících a  jejich duchovní 
pokrm, je to nejcennější, co můžeme 
mít na  své pouti dějinami1. Jestliže 
eucharistie je to nejcennější, pak by 
nás skutečnost, že žhářským skut-
kem v  Gutech byla pošlapána dů-
stojnost Nejsvětějšího Těla Ježíšova, 
neměla nechat lhostejnými. I my by-
chom si měli vzít k srdci výzvu z Fati-
my: „Všemi způsoby, jak můžete, na-
bízejte Bohu oběti na smír za hříchy, 
jimiž je urážen, a jako prosbu za ob-
rácení hříšníků.“2 Ježíš ve  své lásce 
dovolil toto sebeponížení. Zároveň 
ale toužebně čeká, že se najdou lidé, 
kteří budou těšit jeho Srdce a přiná-
šet smírné oběti. Najdou se? 

1  Jan Pavel II. Ecclesia de eucharistia. Encyklika. Praha: 
KNA, 2003, čl. 9.

2  Silva, Manuel Fernando. Pasáčci z Fatimy. Praha: KNA, 
2012, s. 124.
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NOVODOBÝ LOTR PO PRAVICI
Jak jeden vrah uslyšel: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“
text: Libor Rösner

Pro veřejnost byl lupičem a vrahem. Pro Krista ztracenou ovcí, pro niž si jako Dobrý Pastýř došel až do jeho 
cely smrti. Zkušenost malých pasáčků z Fatimy srazila tuto ztracenou ovci na kolena tak, že je dnes kandidá-
tem oltáře. Jmenoval se Jacques Fesch.

DÍTĚ Z DOBRÉ RODINY
Mladý rozmazlený fracek, který neví, 
co roupama dělat. Synáček z dobře 
situované rodiny, na  něhož je mat-
ka příliš slabá a  jemuž otec, ředitel 
banky, toleruje jeho výstřelky a pla-
tí avantýry. Nezodpovědný hejsek, 
jenž opustí mladou choť s  dcerou. 
Když dostane zálusk na  drahou 
jachtu a otec mu na ni odmítne dát 
peníze, rozhodne se opatřit si je sám. 
S  pistolí v  ruce vyloupí směnárnu 
a  na  útěku v  rozrušení zastřelí poli-
cistu. Soud ho pošle pod gilotinu. 
Dalo by se říct, že podobných příbě-
hů byly a jsou tucty, kdyby ovšem… 
Kdyby ovšem neproběhlo něco, 
co z  něj učinilo neformálního pat-
rona vězňů a  odsouzenců na  smrt. 
Do  jeho cely smrti pronikl paprsek 
tančícího fatimského slunce a prozá-
řil nejen ji, ale i jeho duši a život. 

SLUNCE FATIMY
Ve  vězení La Santé, kde Jacques 
Fesch čekal na výkon trestu smrti, 
ho se světem spojovali pouze dva 

lidé. Tím prvním byl vězeňský kap-
lan, jemuž hned zkraje oznámil, že 
je ateista a  že na  tom rozhodně 
nehodlá nic měnit. Přesto neodmí-
tal jeho návštěvy, vyplňovaly mu 
dlouhé chvíle samoty. 

Tím druhým byl elitní francouzský 
advokát Paul Baudet, hluboce věřící 
katolík, pro nějž byl každý klient pře-
devším duší pohybující se na hraně 
pekla, a proto se vždy každého snažil 
krom samotné obhajoby od  pádu 
do  této propasti uchránit a  přivést 
k  Bohu. Právě kontakt s  ním měl 
zásadní vliv na  Feschovy poslední 
měsíce života. Krom živého svědec-
tví víry a  následné opory tu byla 
Baudetova role prostředníka mezi 
Jacquesem a  jeho těžce nemocnou 
matkou, jež mu za  mříže posílala 
duchovní četbu. Mezi knihami byla 
i jedna o zjevení ve Fatimě. Jacques 
ji přečetl a… uvěřil. 

„Ten večer jsem ležel v  posteli, oči 
otevřené a  snad poprvé jsem trpěl, 

velice silně jsem trpěl. V  té chvíli se 
z mé hrudi prodralo volání o pomoc: 
,Můj Bože!‘ A  vtom mnou pronikl 
jako silný vichr, jenž se přežene, aniž 
bychom věděli odkud, Duch Páně 
a  uchopil mě za  hrdlo. To neříkám 
obrazně. Měl jsem vážně dojem, že 
se mi hrdlo zužuje a že Duch vstupu-
jící do mne je příliš objemný pro tělo, 
jež Ho přijímá. Byl to dojem neko-
nečné síly a něžnosti, který by člověk 
nebyl s to dlouho vydržet,“ zazname-
nal si do deníku psaného ve formě 
dopisů pro dcerku Veronique. Měl 
jasno, komu vděčí za zavanutí ono-
ho vichru – to ona, Matka Boží. 

NOVÝ ČLOVĚK
Panna Maria změnila život druhdy 
znuděného floutka k nepoznání, Ja-
cques se stává zcela novým člově-
kem. Náhle doslova překypuje lás-
kou ke  všemu a  ke  všem. Přiznává 
se, že pláče radostí z daru víry, Boží-
ho odpuštění, z blaha, jaké pociťuje 
ze zaplavení Jeho láskou. Láskou, 
kterou svět dát nemůže, láskou, 
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která v něm plane a která z něj čiší 
a tryská. „Mé srdce je stále přeplněné 
láskou, hlavně když myslím na  Nej-
světější Pannu. Ona mě neustále 
chrání a  nemine ani čtvrthodina, 
v  níž bych se k  ní neobracel se slovy 
plnými lásky,“ svěřil se. „Musím po-
dat ruku Matce Boží a dovolit jí, ať mě 
vede, kam se jí zlíbí. S ní se nebojím, 
neboť i  kdyby byl můj kalich sebevíc 
hořký, jsem si jist, že ona do něj jako 
dobrá Matka vmísí pár kapek medu.“ 
Maria skutečně den po dni oslazuje 
jeho hořký kalich a  on ho přijímá 
a  pije z  něj. Pln vděku a  synovské 
lásky ještě 20 dní před popravou 
napíše: „Představuji si její Nepo-
skvrněné Srdce ovinuté trny, takové, 
jaké ukázala fatimským pasáčkům, 
a  sním o  tom, že vyjmu všechny ty 
strašné ostny a  svými polibky zaho-
jím její rány.“

NADĚJE, STRACH 
A ÚZKOST
Zvěst o  radikální proměně, jež se 
s  tímto mladým vrahem poli-
cisty udála, vzbudila obrovské 
pozdvižení u  francouzské ve-
řejnosti. Na  dálku s  ním byla 
v modlitbě spojená známá stig-
matička Marta Robinová i milio-
ny věřících. Sám prezident René 
Coty nechal Fesche po  jeho 
obhájci pozdravovat s  tím, že 
by mu rád stiskl pravici. Milost 
mu ovšem udělit odmítl, šlo by 
prý o  nebezpečný precedens. 
Vždyť i  žalobce žádal trest nej-
vyšší jako exemplární příklad… 
„Odstrašující příklad ostatním – 
jaká obludnost! Jeden člověk má 
zaplatit za  budoucí možné zloči-
ny,“ hořekuje, aby poté, už opět 
obdivuhodně smířený, napsal: 
„Nezbývá než hledat kolem sebe 
a  v  sobě Toho, jenž neustále očeká-
vá duši, duši tak hluboce poraněnou 
a  skleslou, aby jí dal poklad, který 
odmítá dát svět. […] Je třeba při-
jmout tento kříž ve  světle víry, kříž, 
jenž se postupně stane tak lehkým, 
že už ho téměř ani neponesu.“ 

Jednou tento kříž vskutku necítí, 
jindy úpí pod jeho tíhou, jednou 

je pln radostné naděje, jindy dě-
sivého strachu ze smrti. A  opět 
je tu Ona, která „mi dává poznat, 
kam jdu a co její Syn ode mne žádá. 
A tak mé utrpení mění v radost. Aby 
zachránila mou úzkost z posledních 
okamžiků, učí mě naše dobrá Mat-
ka dávat přednost věčnému životu 
před životem pozemským. Nestane 
se mi nic zlého. Budu nesen přímo 
do Ráje se vší něhou a jemností jako 
novorozené dítě. Vím, že jsem nyní 
nejprivilegovanější z lidí, protože to, 
co mi bude dáno, je nesrovnatelně 
větší než to, oč přijdu.“

Ač je připraven, přesto se den před 
popravou neubrání strachu ze smr-
ti: „Vnitřní pokoj mě opustil. Na jeho 
místo nastoupily strach a úzkost. Je 
to příšerné… Srdce mi divoce buší 
v  hrudi. Dobrý Ježíši, pomoz mi! 
Panno Maria, měj se mnou slitová-
ní! Matko Boží, buď se mnou! Právě 
jsem prožil několik hrozných chvil. 
Zdálo se mi, že ať učiním cokoli, ni-

kdy nebudu moci vstoupit do  Ráje. 
Vím, že jsou to pokušení od  Zlého, 
který mě chce zbavit odvahy. Vím 
přece, v Koho jsem vložil svou důvě-
ru. Ježíši, Ty jsi věrný! Nesmím na to 
zapomínat. Vrhl jsem se k Mariiným 
nohám a  již jsem klidnější. Přednesl 
jsem své modlitby a  jsem zaplaven 
pokojem a  silou! Ve  své nekoneč-
né lásce přijal Ježíš mou modlitbu 

a vyslyšel mě! Ježíši, miluji Tě! Uslyšel 
jsem v duši tatáž slova, jaká Pán řekl 
lotru na  kříži: ,Ještě dnes budeš se 
mnou v Ráji.‘ Jaký pokoj, jaká mimo-
řádná jasnost ducha! Cítím se lehký, 
tak lehký, všechen strach je pryč. Nej-
sem sám, je se mnou Bůh. Už jen pět 
hodin života! Za  pět hodin spatřím 
Ježíše… Kéž vydržím! Svatá Panno, 
pomoz mi! Buďte všichni s  Bohem, 
kéž Vám Pán žehná!“

DEN POPRAVY – 
1. ŘÍJNA 1957
Je 1. října 1957, den popravy. Čas-
ně ráno se Jacques loučí s vězněm 
obývajícím celu nad ním, s  nímž 
přes okénko vedl dlouhé debaty 
o  životě a  o  Bohu, a  pozdravoval 
po  něm svou dcerušku. Později se 
tento muž, André Hirt, obrátí. „My-
slím, že už pro mne jdou. Víš, André,“ 
loučí se s  ním Jacques, „až se tam 
nahoře setkáme, určitě tě poznám 
podle tvého hlasu.“ „A já,“ vzpomínal 
André, „já jsem mu odpověděl: ,Čau, 

brácho, buď statečný!‘ A  plakal 
jsem jako dítě.“

Když proň přišli, klečel Jacques 
před křížem. Ještě stihnl napsat 
na papírek: „Pán můj a Bůh můj, 
jehož jdu spatřit tváří v tvář.“ Poté 
při své poslední mši sv. na  této 
zemi přijal Toho, Jehož měl již 
brzy spatřit tváří v  tvář. Odmítl 
poslední cigaretu a  vyžádal si 
pár minut na modlitbu. Po ní mu 
svážou ruce a  odvádějí ke  gilo-
tině. „Kříž, otče, kříž!“ stačí ještě 
vyhrknout a  vroucně líbá kříž, 
který mu kněz podá. Pak už ne-
řekne nic. Pokojně se nechává 
dovést ke  gilotině, jejíž ostří 
v jedné vteřině ukončí jeho mla-
dý život. Bylo mu 27 let…

EPILOG
Jacques Fesch obětoval svou smrt 
za obrácení svého otce a za všech-
ny, které miloval. V  r.  1993 zahájil 
pařížský arcibiskup kardinál Lusti-
ger beatifikační proces tohoto 
novodobého lotra po  pravici. 
V  r.  2011 byl ukončen a  podklady 
byly poslány do Říma. 
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STUDÁNKA A SEDMIKRÁSKA
Úmysl rytířstva Neposkvrněné na říjen: 
Aby Rytířstvo Neposkvrněné bylo věrné misijnímu duchu, pro které se zrodilo.

text: P. ThLic. Jacek Pędziwiatr

Kdysi jsem slyšel miloučký příběh 
o studánce na poušti. Byla tak malá, 
že byla schopná vydat jen pár kapek 
vody za  den. Nic víc. U  studánky 
rostla malá květina, taková ubohá 
sedmikráska. Když Pán Bůh 
uviděl zoufalství studánky, 
sklonil se nad ní a  řekl: „Ne-
buď smutná. Nejsi zde proto, 
abys napojila celou poušť 
a  proměnila ji v  zahradu. 
Tvým úkolem je udržet při 
životě tuto malou sedmik-
rásku.“ Tehdy se studánka 
poprvé v životě usmála. Po-
chopila, jaké je její poslání.

Kdesi mezi řádky říjnového 
úmyslu M. I. se kryje klíč 
k prožívání jubilea 100. vý-
ročí Rytířstva. Za  prvé, ju-
bileum je čas radosti, je to 
příležitost, abychom se tě-
šili ze sv. Maxmiliána a jeho 
Rytířstva. 

„Já nevidím důvody k  ra-
dosti,“ řekne někdo. „Max-
milián zahynul, a my dnes-
ka máme velmi daleko 
k  tomu, abychom získali 
celý svět pro Krista skrze 
Neposkvrněnou.“ Nikdo 
z rytířů zde není pro to, aby změnil 
poušť v  zahradu. Ale jestliže díky 

nám rozkvete alespoň jediná sed-
mikráska pro Pannu Marii, vznikne 
nádherná zahrada barev a  vůní 
z  těchto jednotlivých lidí obráce-
ných díky nám. 

Za druhé: jubileum je dobou bilan-
cování. Před sto lety sv. Maxmilián 

zapálil oheň. V  průběhu dalších 
let další lidé přidávali do  tohoto 
ohně svá polínka, která dávala 
světlo a  teplo, při čemž se spalo-
vala a proměňovala v popel. Papež 

František kdysi velmi dů-
razně řekl členům jistého 
církevního hnutí, že při 
oslavách jubilea nejde 
o  hrabání se v  popelu, 
ale o vanutí Ducha Sva-
tého, který odvane popel 
a  opětovně rozfouká žár 
ukrytý v jeho nitru.

Za  třetí: jubileum je pří-
ležitostí k  opětovnému 
objevení vlastního charis-
matu. V případě M. I. je to 
v první řadě misijní duch. 
Je to velmi obtížný úkol. 
Protože když jej chceme 
realizovat jako členové 
M. I., nemůže si vystačit 
s  rozdáváním Zázračné 
medailky v  kostele nebo 
při nějaké farní akci, je 
třeba vydat se se zbra-
ní modlitby a  svědectví 
na poušť – mezi lidi, kteří 
Ježíše Krista ani Matku 
Boží ještě neznají. Ale 
k  tomu nestačí doutnat, 

je třeba planout. 

ÚMYSLY MODLITEB M. I.

ŘÍJEN Aby Rytířstvo Neposkvrněné bylo vždy věrné misijnímu poslání,  
pro které se zrodilo.

LISTOPAD Aby formace v duchu M. I. byla opravdovou školou svatosti.

PROSINEC Aby všichni členové Rytířstva Neposkvrněné zakoušeli radost z přilnutí k Božím 
plánům. 
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PRAVÁ LÁSKA NEEXISTUJE  
BEZ SEBEOBĚTOVÁNÍ
Promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, náměstí sv. Petra 3. 9. 2017  
| Česká sekce RV | přeložil Milan Glaser 

Dnešní evangelní úryvek (srov. Mt 
16,21-27) je pokračováním toho 
z minulé neděle, ve které zaznělo vy-
znání víry Petra, „skály“, na níž chce 
Ježíš zbudovat svoji církev. Dnes 
Matouš v přímém protikladu ukazu-
je, jak tentýž Petr reaguje, když Ježíš 
zjeví učedníkům, že bude muset 
v Jeruzalémě trpět, být zabit a vzkří-
šen (srov. v.  21). Petr si bere Mistra 
stranou a  rozmlouvá mu to, neboť, 
jak říká, to se Jemu, Kristu, nemů-
že nikdy stát. Ježíš však Petra tvrdě 
pokárá: „Jdi mi z očí, satane! Pohor-
šuješ mne, neboť nemáš na  mysli 
věci božské, ale lidské!“ (v. 23). Těs-
ně před tím byl apoštol požehnán 
Otcem, poněvadž od  Něho přijal 
zjevení víry; stal se pevnou „skálou“, 
aby na ní mohl Ježíš zbudovat svo-
je společenství. Hned poté se však 
stává překážkou, kamenem nikoli 
základním, nýbrž kamenem úrazu 
na  Mesiášově cestě. Ježíš dobře ví, 
že Petr i ostatní mají před sebou ješ-
tě velmi dlouhou cestu, než se sta-
nou Jeho apoštoly!

V té chvíli se Mistr obrací ke všem, 
kdo ho následovali, a jasně jim uka-
zuje cestu, kterou je třeba se ubírat: 

„Kdo chce jít za  mnou, zapři sám 
sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!“ 
(v. 24). Vždycky, i dnes se vyskytuje 
pokušení následovat nějakého Kris-
ta bez kříže, ba dokonce poučovat 
Boha o správné cestě jako Petr: „Ne, 
ne, Pane, to se ti nikdy nestane!“ Je-
žíš nám však klade na srdce, že Jeho 
cesta je cestou lásky, a  pravá lás-
ka neexistuje bez sebeobětování. 
Jsme povoláni nenechat se pohltit 
vizí tohoto světa, nýbrž stále více si 
uvědomovat nezbytnost a  namá-
havost cesty vedoucí nás křesťany 
proti proudu a nahoru.

Ježíš svoji nabídku doplňuje slovy, 
která vyjadřují jednu obrovskou 
a  stále platnou moudrost, neboť 
oponují egocentrickému smýšlení 
a  jednání. Nabádá: „Kdo by chtěl 
svůj život zachránit, ztratí ho, kdo 
však svůj život pro mne ztratí, na-
lezne ho“ (v. 25). V tomto paradoxu 
je obsaženo zlaté pravidlo, které 
Bůh vepsal do  lidské přirozenos-
ti stvořené v  Kristu, pravidlo, že 
jedině láska dává životu smysl 
a  štěstí. Vynakládá-li člověk svoje 
talenty, svoji energii a  svůj čas je-
nom na to, aby zachránil, opatroval 

a realizoval sebe sama, míří ve sku-
tečnosti do záhuby, totiž do tristní 
a  sterilní existence. Žijeme-li však 
pro Pána a  svůj život zakládáme 
jako Ježíš na  lásce, budeme moci 
okusit autentickou radost a náš ži-
vot nebude sterilní, nýbrž plodný.

Ve  slavení eucharistie znovu pro-
žíváme tajemství kříže; nejenom 
si připomínáme, nýbrž konáme 
památku výkupné Oběti, v  níž 
Boží Syn cele ztrácí sám Sebe, aby 
se znovu nalezl a  tak nalezl i  nás, 
kteří jsme byli ztraceni, spolu se 
všemi tvory. Pokaždé, účastníme-
-li se mše svaté, sděluje se nám 
láska ukřižovaného a  vzkříšeného 
Krista v pokrmu a nápoji, abychom 
Jej mohli každodenně následovat 
na cestě konkrétní služby bratřím.

Nejsvětější Maria, která následova-
la Ježíše až na  Kalvárii, ať provází 
také nás a  pomáhá nám nemít 
strach před křížem, na  kterém je 
přibit Ježíš, nikoli bez Ježíše, tedy 
před Ježíšovým křížem, utrpením 
z  lásky k  Bohu a  bratřím, protože 
toto utrpení skrze Kristovu milost 
plodí vzkříšení. 
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DLOUHÁ CESTA DOMŮ
Malcolm Muggeridge byl jedním z prvních Evropanů, kteří informovali 
o velkém hladomoru na Ukrajině – zločinu komunistického režimu z 30. let 
20. století.
text: Edward Kabiesz | Gość Niedzielny 2017/10 | překlad Libor Rösner

Na přelomu 60. a 70. let 20. stol. byl 
Malcolm Muggeridge, satirik, novi-
nář, publicista a  spisovatel, jednou 
z  ikon televizního šoubyznysu. Po-
pularitu mu přinášely dokumenty 
a vystupování v celé řadě televizních 
programů. Politiky při televizních de-
batách přiváděl do úzkých, rozmlou-
vaje s  nimi bez špetky servilnosti. 
Když v  jednom svém vystoupení 
namířil svou kritiku i do královského 
paláce, v příštích dvou letech se jeho 
tvář ve vysílání BBC nesměla objevit. 
Byl tak populární, že dokonce hrál 
i v několika britských komediích, mj. 
i s Peterem Sellersem (známým u nás 
jako představitel komisaře Clusoea, 
pozn. překladatele). Většinu svého 
života o sobě hovořil jako o agnosti-
kovi, nicméně v 60. letech se obrátil, 

přičemž bodem zlomu v jeho životě 
bylo setkání s Matkou Terezou.

Toto setkání znamenalo ostatně 
změnu pro oba dva. Dokument 
Petera Chafera „Něco krásného pro 
Boha“, který BBC odvysílala v r. 1969 
a ve kterém Muggeridge vedl inter-
view s Matkou Terezou a představil 
její činnost, plus zanedlouho poté 
vydaná stejnojmenná kniha učinily 
z  dosud neznámé řeholnice ne-
obyčejně populární osobnost. Dá 
se říci, že Muggeridge rozšířil pro-
střednictvím médií věhlas budoucí 
světice po celém světě. 

Nedávno přišly filmové žurnály 
s  informací, že nový film režisér-
ky Agnieszky Hollandové bude 

pojednávat o  Garethu Jonesovi. 
Tento muž byl jedním z  mála za-
hraničních novinářů, kteří v  letech 
1932–1933 pobývali během Velké-
ho hladomoru na  Ukrajině. Přinesl 
o  této obrovské tragédii, jež měla 
na svědomí miliony obětí, podrob-
nou reportáž, zatímco mnozí vlivní 
publicisté, kteří se SSSR 30. let sym-
patizovali, výskyt tohoto hrůzného 
jevu popírali či dokonce zamlčova-
li. Nejznámějším z  nich byl Walter 
Duranty, moskevský korespondent 
New York Times, který proslul na-
prostou nekritičností na  adresu 
sovětského zřízení. Za  své repor-
táže ze stalinského Ruska v  duchu 
sovětské propagandy obdržel Puli-
tzerovu cenu. Ve vysvětlení stálo, že 
ji obdržel za „nestranné a objektivní 
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reportáže ze SSSR“. Durante oslabo-
val důvěryhodnost článků Garetha 
Jonese, jenž byl v  r. 1935 zavraž-
děn. Okolnosti vraždy nebyly nikdy 
objasněny, existuje ovšem důvod-
né podezření, že za  tímto činem 
stála sovětská tajná policie NKVD. 
Málo známá je ale skutečnost, že 
vedle Jonese pobýval v  30. letech 
na  Ukrajině ještě jeden novinář, 
který o  velkém hladomoru infor-
moval pravdivě. Byl jím právě Mal-
colm Muggeridge. Oba novináři se 
v r. 1933 střetli v Moskvě.

Muggeridge byl v  té době kore-
spondentem deníku „The Man-
chester Guardian“. Vychován v  ro-
dině známé silnými socialistickými 
tradicemi, měl za to, že tento deník 
je nejpokrokovějším listem na svě-
tě. Do Moskvy přijel spolu se svou 
chotí, která sdílela jeho levicové 
názory a  fascinaci sovětským Rus-
kem. Později vzpomínal, že jako 
kovaní socialisté chtěli pomáhat 
„v  nádherných předsevzetích“ 
této země a  plánovali v  ní zůstat 
natrvalo. Nicméně sovětské reálie 
je o  jejich nadšení velmi brzy při-
pravily. Muggeridgovy reportáže 
však byly cenzurovány, navíc, jak 
jejich autor po  letech sdělil, vyda-
vatelé „The Manchester Guardian“ 
jeho reportáže popisující politické 
čistky v nejvyšším státním aparátu 
„rozřeďovali“. 

Noviny otiskly tři nejzávažnější 
texty týkající se situace na  Ukra-
jině, napsané z  pozice přímého 
svědka událostí. Muggeridge tam 
odjel bez svolení sovětských úřa-
dů. Vydávaje všanc svůj život, jel 
nejen na  Ukrajinu, ale dostal se 
i na Kavkaz.

V  první reportáži přiblížil situaci 
na Kavkaze. V druhé, nazvané „Hla-
domor na  Ukrajině“, vylíčil svou 
cestu na  Ukrajinu a  rozhovory 
s  místními – především kolchoz-
níky. „Stejně jako na severním Kav-
kaze trpí i tady lidé hladem. ,Hlad‘ 
byl slovem, které jsem zde slyšel 
nejčastěji. Rolníci žadonící po per-
sonálu vlaku, aby směli jet do příští 
stanice, byli celí oteklí od hladu… 
V  Dněpropetrovsku jsem viděl 
skupinu rolníků, pravděpodobně 
kulaků, vedených ozbrojenou pat-
rolou,“ psal ve své reportáži. „Malá 
městečka a  vesnice působily otu-
pělým dojmem a  jejich obyvatelé 
byli v  tak zbídačelém fyzickém 
stavu, že neměli ani sílu reagovat 
na  okolní dění. Všude jsem pozo-
roval jedno a totéž: mrtvý dobytek, 
zanedbané polnosti, vzdor příhod-
ným klimatickým podmínkám mi-
zerné žně a veškeré obilí konfisko-
vané státními orgány. Nikde nebyl 
chleba, pouze apatie a beznaděj… 
Vše, co se v Rusku děje, ústí ve vy-
tvoření otrockého státu.“

Muggeridge nepochyboval, že 
„hladomor na Ukrajině byl jedním 
z  nejotřesnějších zločinů v  ději-
nách, hrůzným tak, že lidé v  bu-
doucnu jen těžko uvěří, že k  ně-
čemu podobnému mohlo dojít“. 
Své texty zasílal do  Velké Británie 
v  diplomatických zavazadlech, 
čímž unikly zásahům sovětské 
cenzury. Zásahům té redakční však 
už neunikly. Otištěny byly ano-
nymně a navíc ve značně osekané 
verzi. Muggeridge už měl Moskvy 
i Guardianu plné zuby. Vrátil se se 
svou ženou do  vlasti a  opustil re-
dakci novin. Jeho články vyvolaly 
rozhořčenou reakci prominentních 
levicových intelektuálů, pro něž 
byla kritika SSSR něčím nepředsta-
vitelným. Paradoxně se tři týdny 
před otištěním Muggeridgových 
reportáží objevil na stránkách „The 
Manchester Guardian“ dopis po-
depsaný G. B. Shawem a  dvaceti 
dalšími celebritami, v  němž slav-
ný spisovatel a  dramatik označil 
zprávy hovořící o  situaci v  Rusku 
a na Ukrajině za smyšlené: „My níže 
podepsaní jsme byli před časem 
v  SSSR… Chceme tímto prohlásit, 
že jsme nikde nepozorovali žádné 
důkazy o  ekonomickém otroctví, 
bídy, nezaměstnanosti a beznadě-
ji, o  nichž cynicky zpravují noviny 
v naší zemi. Všude jsme pozorovali 
jenom naději a  nadšení dělnic-
ké třídy,“ ujišťoval Shaw jménem 
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svým i jménem svých kolegů, s ni-
miž SSSR navštívil.

Víceméně pouze Gareth Jo-
nes podpořil svého kolegu 
novináře, když potvrdil au-
tenticitu jeho reportáží. V zá-
padních médiích se sice obje-
vovaly zmínky o  hladomoru 
na  Ukrajině, avšak pouze Jo-
nes a  Muggeridge byli z  ce-
lého toho množství novinářů 
akreditovaných v  SSSR jedi-
nými, kdo tuto tragédii sledo-
vali z bezprostřední blízkosti. 
Výše zmiňovaného Waltera 
Durantyho, jenž se reportá-
že obou těchto mužů snažil 
kompromitovat, označil Mal-
colm Muggeridge za „největ-
šího lháře mezi novináři, jaké-
ho jsem kdy potkal“.

Poté, co opustil redakci „The 
Manchester Guardian“, vy-
dal Muggeridge v  r. 1934 
román „Zima v Moskvě“. Tato 
nelítostná satira na  zlý ko-
munistický sen popisovala mj. i síd-
lo západních novinářů v  Moskvě, 
jež hladem trpící rolníci nezajímali, 
zato vehementně podporovali sta-
linský režim – ten nejkrvavější v dě-
jinách lidstva. Muggeridge si svým 

bestsellerem znepřátelil přátele 
z  řad levice, ale to ho už netrápilo. 

Změnil totiž z  gruntu svůj pohled 
na věc a stal se zapřisáhlým kritikem 
komunismu. Psal pro spoustu jiných 
deníků, nyní již pravicových, během 
II. svět. války pak pracoval pro MI6, tj. 
britskou tajnou službu.

V  60. letech se bývalý agnostik, 
sukničkář a  liberál Malcolm Mu-

ggeridge stal zapáleným 
obráncem křesťanství, ač 
v  té době ještě nepatřil 
do žádné církve. Protestoval 
proti komerčnímu využívání 
sexu a násilí, propagoval Je-
žíšovo učení jako klíč k nale-
zení morální rovnováhy. Měl 
za  to, že prostřednictvím 
médií a  reklamy se člověk 
ocitá ve  vyfantazírovaném 
virtuálním světě, který 
nemá nic společného s rea-
litou. V  r. 1969 vydal sbírku 
svých esejů a  článků s  ná-
zvem „Ježíš znovu objeve-
ný“, která se stala bestselle-
rem – stejně jako řada jiných 
jeho knih. Byl obhájcem en-
cykliky Pavla VI. „Humanae 
vitae“ a  vysvětloval přitom, 
že sexualitu je třeba chápat 
jako svátost lásky, pramen 
nerozlučitelnosti manžel-
ství a základní pilíř, o nějž se 
opírá rodina. Jeho duchovní 

cesta byla zakončena v r. 1982 oka-
mžikem, kdy byl spolu se svou cho-
tí přijat do  katolické církve. Tímto 
aktem získal, jak sám poznamenal, 
„pocit návratu domů“. 

Památník obětem hladomoru na Ukrajině, Kyjev.

Poslední cesta – obraz Niny Marčenkovové z kolekce „Hladomor – viděno očima ukrajinských umělců“. Fo
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„LENIN VĚČNĚ ŽIVÝ“ 
aneb kruh se uzavírá
text: PhDr. Radomír Malý

V  letošním roce si připomínáme 
několik významných jubileí. Kromě 
stého výročí zjevení Neposkvrněné 
Panny Marie ve  Fatimě je to také 
sté výročí založení Rytířstva Ne-
poskvrněné a sté výročí vypuknutí 
Velké říjnové socialistické revoluce, 
kterou předpověděla Matka Boží 
ve  svém fatimském zjevení. Před-
pověděla i mnoho dalších událostí, 
které se v průběhu minulého stole-
tí téměř všechny vyplnily. Protože 
zprávy o říjnové revoluci se k nám 
dostávaly značně zkreslené, je 
dobré si přečíst knihu Ferdinanda 
Antonina Ossendowského, zná-
mého spisovatele, cestovatele, žur-
nalisty, vysokoškolského učitele, 
který v Rusku žil dlouhé roky před 
revolucí a také po jejím vypuknutí 
a  měl přístup k  informacím z  prv-
ní ruky. Zde otiskujeme jen krátký 
úryvek z knihy:

„Začneme novou hru!” opakoval Le-
nin, udeřiv pěstí do stolu. „Předvídal 
ji filozof-snílek Vladimír Solovjev. Po-
zdvihneme Asii proti Evropě! Vzbou-
říme Indy, černochy i  Araby proti 
Anglii, Francii i  Španělsku! Vznítíme 
revoluci barevných národů proti 
bílým. Postavíme se do  čela hnutí 
a rukama žlutých, černých i hnědých 
továryšů rozvrátíme starý svět! Musí-
me z Východu čerpati síly pro svoje 
dílo! Rozpočněme práci nad svolá-
ním kongresu Asiatův! Prohlásíme 
‚svatou válku‘ proti Anglii, proti té 
tvrzi kapitalismu a odvěkého pořád-
ku. Miliarda utištěných národů se 
postaví do našich řad!” 

Lenin, Trockij a  další vůdcové bol-
ševické revoluce v Rusku měli jasný 
cíl: Zničit křesťanskou civilizaci, kte-
rou identifikovali, do  značné míry 
správně, s civilizací evropskou. Kni-
ha beletristickým způsobem přibli-
žuje čtenáři nepředstavitelné hrůzy 
komunistického teroru: masové 

popravy celých rodin i  vesnických 
komunit, vraždy duchovních osob, 
hladomor a smrt milionů jako jeho 
důsledek, deportace nepohodl-
ných lidí do koncentračních táborů, 
jejich mučení tajnou policií Čeka aj. 
To všechno nezavedl  teprve Stalin, 
jak se snaží dnešní tzv. neomarxis-
té na  Západě svojí propagandou 
vyzdvihující Lenina namluvit oby-
vatelstvu, ale už sám Vladimír Iljič 
hned na úsvitu revoluce.

Současně kniha ukazuje všeo-
becnou zkázu mravů, která Rusko 
po říjnové revoluci postihla jakožto 
výsledek zákonů fakticky likvidují-
cích manželství a rodinu, umožňu-
jících potrat a pohlavní promiskui-
tu včetně té homosexuální. 

Po  přečtení Ossendowského knihy 
si musí čtenář nutně položit otáz-
ku: Jak je možné, že ruský národ 
ve  značné míře podlehl tomuto 
bezbožeckému jedu, ten národ, 
který nazýval svoji vlast „svatou 
Rusí“? Odpověď nabízí v 1. dílu kni-
hy pravoslavný kněz otec Vissarion, 
když říká, že ruský člověk se sice 
sklání před ikonou, kterou považuje 
za Boha, ale schází mu Duch Svatý. 
To odpovídá analýze, kterou pro-
vedlo již dříve mnoho duchovních 
myslitelů a  znalců ruské duše: Víra 
ruského pravoslaví, podléhajícího 
důkladné kontrole carských úřadů, 
se omezovala pouze na  vnějškové 
rituální projevy při naprosté ab-
senci vnitřního vztahu jednotlivce 
k Bohu, který se musí navenek pro-
jevit snahou o  život podle Božích 
přikázání. Úcta ikon, nepochybně 
ušlechtilá a  vycházející z  tradice 
hluboké a  křišťálově čisté víry, de-
gradovala na  pověrečné praktiky 
„dám, abys dal“: Zapálím svíčku 
před ikonou a hluboce se ukloním, 
abych „za odměnu“ dostal od Boha 
nějaké materiální dobro.

Pak ovšem nebylo problémem nahra-
dit ikony Krista, Matky Boží a světců 
rouhačskými pseudoikonami Marxe, 
Lenina a posléze Stalina – a všechno 
pokračovalo dále beze změny, stati-
stického občana již nezajímalo, jestli 
se klaní Bohu, ďáblu nebo osobě 
diktátora, hlavně, že se někomu kla-
ní, aby získal patřičné materiální vý-
hody, lhostejno, jestli od Boha, nebo 
od mocných tohoto světa.

Toto je i pro naše současné křesťan-
ství varující. I  my mnohdy propa-
dáme, aniž si to přímo uvědomuje-
me, pověrečným praktikám, i když 
zcela jiného charakteru než tomu 
bylo u  ruského pravoslaví před 
revolucí. Adorujeme společenství, 
citový zážitek nějakého křesťan-
ského shromáždění v domnění, že 
tady od Boha něco dostaneme, ale 
jak se staráme, jestli doopravdy vě-
říme všemu, co on skrze Písmo sv. 
a posvátnou Tradici zjevil, a jak pl-
níme jeho přikázání? Jak vypadají 
naše manželství a rodiny, náš vztah 
ke  klíčícímu životu v  lůně matky, 
naše ohleduplnost k jiným, k jejich 
zdraví a majetku atd.? 

Lze klidně říci, že právě podceňování 
těchto podstatných prvků se může 
stát předehrou k podobné katastro-
fě, jakou byla před sto lety říjnová 
revoluce v Rusku. V tomto směru je 
Ossendowského kniha, jež u nás vy-
šla v  překladu Františka Vondráčka 
v Praze už r. 1930 v Rolnické tiskár-
ně, důležitým mementem. Fakta v ní 
uvedená nás seznámí s tím, jak tako-
vá revoluce v praxi vypadá, a může 
nám pomoci vyhnout se tomu, 
co museli lidé v  Rusku vyzkoušet 
na vlastní kůži. Kdo totiž nezná ději-
ny, musí je znovu prožít.  

Kniha je dostupná na internetu: 
http://immaculata.minorite.cz/ke-stazeni/
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UČIŇ SRDCE NAŠE PODLE 
SRDCE SVÉHO

Nepřesvědčivost vnějších skutků
text: P. Pacifik Matějka, Th.D., OFMCap

Toto číslo Immaculaty je neseno fatimskou myšlenkou smírných prvních sobot a zadostiučinění za hříchy 
lidstva. V dřívějších zamyšleních tohoto biblického koutku jsem se již zamýšlel nad otázkou osobní obě-
ti za hříšníky jako prostředku k dosažení smíru s Bohem a také nad problematikou přímluvné modlitby. 
Oba tyto prostředky smíru však mohou mít jednu velkou vadu na kráse. Může se stát, že jsou jen vnějším 
gestem, maskou, skrývající skutečný vnitřní postoj člověka. Nemalé množství lidí, kteří při změně režimu 
„převlékli kabát“ a prohlašují se za horlivé křesťany, ačkoli předtím byli odporně poddajní a vstřícní režimu, 
je dokladem toho, že ani dlouhodobě špatné či dobré skutky člověka nemohou sloužit jako důkaz o povaze 
jeho vnitřního smýšlení, které je v Bibli nazýváno „srdce«„. Pravé já člověka je skryté a obtížně poznatelné. 

CO MÁ HODNOTU 
PŘED BOHEM
P. Štěpán Filip OP ve svém článku v 
minulém čísle Immaculaty výstižně 
napsal: „Jednota našich srdcí a Srd-
ce Panny Marie, jednota jejich myšle-
ní, vůle a úmyslů, toto sjednocení… 
nás přivádí a  nemůže nepřivádět 
ke spojení s nejsvětějším Srdcem Je-
žíšovým a nakonec s Bohem.“ A zde 
jsme u  jádra věci. Již v  pojednání 
o „oběti“ jsem připomněl, že Bohu 
nemůžeme jako prostředek smíru 
nabídnout nic takového, co by on 

neměl a co by od něj nepocházelo. 
Dokonce i ta největší oběť, včetně 
oběti života, může být pošpině-
na a  znehodnocena závažnými 
vedlejšími úmysly (srov. 1 K  13,3). 
Úmysly „srdce“ jsou tedy tím pru-
bířským kamenem, podle kterého 
se rozhoduje, jakou hodnotu má 
naše jednání před Bohem.

CO SE V BIBLI MYSLÍ 
SRDCEM
Zatímco v  běžné češtině vyvolá-
vá výraz „srdce“ vlastně jen citové 

představy, hebrejsko-semitské 
myšlení v něm vidí sídlo „vnitřního 
života“ člověka se vším všudy. K ci-
tům se tak druží paměť, myšlení, 
lidské záměry a rozhodnutí o nich 
(srov. 2 S  15,13; Ž 21,3; Iz 65,14). 
Vysoce konkrétnímu semitské-
mu myšlení nečiní dokonce potí-
že hovořit o  „myšlenkách srdce“ 
i u samotného Boha, zamýšlejícího 
budoucí spásu lidí (Ž 33,11). Také 
u člověka však musíme k posouze-
ní stavu jeho duše/srdce odhléd-
nout od emocí a sestoupit až tam, 
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kde člověk „vede dialog se sebou 
samým“ (Gn 17,17; Dt 7,17) a  tře-
bas i  podvědomě zaujímá kladný 
či záporný vůči Bohu a  jeho zá-
konu. Lidské srdce je tak místem, 
kde k  člověku promlouvá Bůh, je 
to místo nezcizitelné svobody svě-
domí, intuitivního poznání a zdroj 
lidských rozhodnutí. 

SRDCE JAKO SÍDLO 
EMOTIVNÍCH HNUTÍ
V  biblické hebrejštině označuje 
slovo lēb/lǝbāb původně jen těles-
ný orgán, který může být postižen 
zástavou (1 S 25,37). Avšak již brzy 
si Semité uvědomili, že výrazný 
„tlukot srdce“ je projevem rozru-
šení, a  tedy i  průvodním znakem 
lidských emocí (Ž 38,11) a  výraz 
„položit si něco na srdce“ je syno-
nymem pro mravní rozhodnutí 
(Dt 11,18). Současně však srdce 
označuje hlubinný střed, původně 
řečeno o moři či o nebi (Ex 15,8; Ez 
27,4), avšak již brzy i o člověku. Od-
tud již je jen krok k chápání srdce 
jako životní síly, kterou je možno 
podpořit jídlem a  pitím (Gn 18,5), 
jež se však může projevit i sexuál-
ní žádostivostí (Oz 4,11) nebo roz-
ličnými emocemi, jako je bolest 
(1 S  1,8) či radost (Ex 4,14), strach 
(Dt 20,3.8), pochybnosti (Kaz 2,20), 
odvaha (Ž 40,13), důvěra (Iz 40,2) 
a mnohé jiné, které cloumají člově-
kem a ovlivňují jeho jednání.

SRDCE JAKO OKO 
DO NEVIDITELNÉHO 
SVĚTA
Je však pochopitelné, že lidské 
emoce jsou také odrazem rozlič-
ných životních zážitků a poznatků, 
které člověk učinil o sobě samém, 
o  svých bližních, o  světě kolem 
sebe, a  také o  Bohu. Schopnost 
srdce „ohmatat si“ onu neviditel-
nou část světa, jež je přístupna jen 
jemu, bývá popisována přívlastky 
vzatými ze světa rukodělné prá-
ce, takže je srdce označeno jako 
„zručné/šikovné“, a  tedy i „chytré“ 
(např. Ex 28,3). Dalším logickým 
krokem proto je hovořit o „moud-
rosti srdce“ (např. Př 2,10), neboli 

schopnosti kriticky vhlédnout 
dovnitř věcí a  událostí, za  vnější 
masku toho, jak se jeví očím a smy-
slům (Kaz 1,16; Ž 90,12). V této své 
činnosti však srdce může kulhat (Ez 
21,20; 1 Kr 18,21), být ochromeno 
bázlivostí a roztékat se jako vosk (Iz 
13,7; Dt 20,8), být zaslepeno hně-
vem (např. Dt 28,65), či oslabeno 
ztrátou koncentrace a roztěkaností 
(Ez 32,9). Duchovní zdraví srdce má 
pak obvykle dopad na  správnou 
funkci svědomí člověka jako jed-
notlivce (např. Gn 20,5; 1 S  24,6), 
ale i  člověka jako součásti spole-
čenských skupin, které ovlivňují 
jeho rozhodování (Gn 18,5; 42,28; 
Ex 35,29), takže nakonec můžeme 
mluvit o tzv. „strukturálním hříchu“, 
proti kterému se křesťanství, slovy 
papeže Pavla VI., snaží postavit tzv. 
„civilizaci lásky“.1

OČIŠTĚNÉ SRDCE 
V ÚSILÍ ZA SMÍR
Ideálem křesťana usilujícího o pro-
měnu světa v  Boží království by 
tedy přirozeně měla být „proměna 
a očista srdce“, neboť, jak říká evan-
gelista Jan: „Víme, že hříšníky Bůh 
neslyší; slyší však toho, kdo ctí a činí 
jeho vůli“ (J 9,31). Proto v  Písmu 
velmi často nacházíme srdce s pří-
vlastkem „upřímné“ (Ž 7,11; 11,2) 
nebo „čisté“ (Ž 24,4; 73,1), případně 
„kající/zkroušené“ (Ž 34,19; 51,19). 
Skutečně účinnou náhradu za pus-
tošivé následky hříchů však člověk 
nikdy nemůže poskytnout jen při-
rozeně lidským jednáním. Něčeho 
takového je možné dosáhnout 
jedině v  důvěrném spojení s  Ježí-
šovou obětí a v přátelském vztahu 
k jeho Matce Marii (srov. 1 Tm 2,5; 
J 2,5) a  jedině poté, co dovolíme 
Bohu, aby nás očistil a  daroval 
nám nové srdce (schopné být pří-
bytkem jeho Ducha), které již není 
z kamene, ale z masa (Ez 11,19).

PŘIJMOUT SRDCE 
MARIINO
A nyní již zbývá jen poslední krok. 
Jaké srdce je nejlépe přiměřené 
člověku a nejvíce milé Bohu? Bez-
pochyby je to Srdce Ježíšovo. To 

je však pro nás příliš vysoký cíl, 
protože on je bohočlověk. Je zde 
však srdce, které je nám mnohem 
dosažitelnější, a  to Srdce Mariino. 
Je sice jasné, že na rozdíl od ní žád-
ný z nás nebyl počat bez poskvrny 
dědičného hříchu, avšak milost 
křtu nás vybavila toutéž plností 
milosti posvěcující, jež z  nás činí 
milované Boží děti, kterým Bůh rád 
naslouchá, zvláště tehdy, když jsou 
součástí velké rodiny ctitelů Panny 
Marie, kterou on vyvýšil za  Krá-
lovnu nade všechny tvory a  jejíž 
přímluvy za „vyhnané děti Evy“ si 
zvláště cení. 

JAKÉ JE SRDCE 
MARIINO
Při pohledu do  Bible snadno 
najdeme vlastnosti očekávané 
od  srdce a  duše, které cele patří 
Bohu (Dt 4,29; 6,5), jak jsme toho 
svědky u  Marie. Je to srdce, které 
v  sobě uchovává Boží skutky (Dt 
4,9.39), je duchovně obřezané do-
konalým přilnutím k  Božímu Zá-
konu (Dt 10,16; Ez 44,7; Jr 4,4). Je 
to srdce neoblomně naslouchající 
Bohu (Jr 3,17; 7,24), navzdory všem 
obtížím, které to přináší, a navzdo-
ry přirozenému sklonu vzdorovat 
příkazům, které se nám nedaří 
chápat (Ex 8,11.28). Klíčové texty 
Exodu nám ukazují, že takových 
obtíží nebyl ušetřen ani vyvolený 
národ (Dt 29,4; 1 Kr 22,21; Iz 6,9). 
Dokonce i o Božím, a tedy i Ježíšo-
vě srdci čteme, že mu nechybí ak-
tivní soucit (Oz 11,8; Lk 7,13), lítost 
(Gn 6,6) a ohledy na dobro vykona-
né v minulosti (1 Kr 9,3; Jr 44,21; Lk 
7,5). Je to srdce plné důvěry k au-
toritám a  bezelstné lásky, která je 
tak silnou vlastností malých dětí 
(Mt 18,2-3).

1 Promluva před modlitbou Regina caeli, Letnice 1970.

Použitá literatura:
Heslo „Srdce“ in: Duplacy J. et al.: Slovník biblické 
teologie, Řím, 1981.
Heslo „lēb/Herz“ in: Jenni E.–Westermann C.: THAT, 
Gütersloh, 2004, sv. 1.

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/


24

4|2017|č. 152

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

H
IST

O
R

IC
K

Ý
 SER

IÁ
L

NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (12)
text: PhDr. Radomír Malý

Největší vnější rozmach zaznamenalo papežství ve 13. století. Autorita papežů v tehdejší Evropě vyplývala 
jednak z jejich ctnostného života, jímž vynikali nad světské vladaře, jednak i z mocenského postavení, které 
se jim podařilo získat. Papežové v  té době uplatňovali svoji duchovní superioritu nad světskými vladaři 
a lze bez přehánění říci, že se tak dělo ve prospěch především poddaných. Římský stolec se stal konečnou 
odvolací instancí spravedlnosti.

PONTIFIKÁT 
INNOCENCE III.
Po  sv. Řehoři VII. byl nejvýraznější 
postavou mezi náměstky Kristo-
vými ve  středověku Innocenc III. 
(1198-1216), vynikající zbožným 
a  bezúhonným životem. Odpůrci 
Katolické církve jej často líčí jako 
velmocenského intrikána, který 
s oblibou dával pocítit světským vla-
dařům svoji nadřazenost, prý se nad 
ně pyšně povyšoval. Skutečný obraz 
tohoto pontifika je ovšem úplně jiný.

Jmenoval se občanským jménem 
Lothar ze Segni a byl zvolen pape-
žem ve věku pouhých 37 let. Získal 
v Paříži a v Bologni vysoké vzdělání 
a působil už od r. 1190 v papežské 
kurii jako kardinál. Kromě právnic-
kých a  teologických spisů napsal 
také dva asketické traktáty. 

Jedním z  jeho prvních kroků byl 
radikální zákrok na  obranu Židů, 
kteří se stávali spontánními oběť-
mi pogromů luzy a deklasovaných 
živlů. Innocenc navazuje na  své 
předchůdce v  úřadě, kteří se Židů 
rovněž zastali, a vydává bulu „Licet 
perfidia“, v níž píše tato silná slova: 
„Židé jsou živými svědky pravdi-
vé víry. Křesťanům není dovoleno 
je zabíjet nebo pronásledovat… 
Když u nás hledají pomoc, přijímá-
me je a  bereme v  ochranu, řídíce 
se výroky našich předchůdců Ka-
lixta, Evžena, Alexandra, Klementa 
a Celestina. Zakazujeme nutit Židy 
násilím ke  křtu, pronásledovat je, 
loupit jejich statky, pustošit jejich 
hřbitovy a vykopávat jejich mrtvo-
ly za  účelem hledání peněz. Tres-
tem za  porušení těchto zákazů je 
exkomunikace…“ 

Innocenc III. jako církevní právník 
vycházel ve  svých rozhodnutích ze 
striktního rozdělení moci na  „spiri-
tualia“ a „temporalia“, tj. přesně roz-
lišoval mezi tím, co je duchovní a co 
světské. V duchovních záležitostech, 
tj. v  tom, co se týkalo víry a mravů, 
papež vymáhal poslušnost svět-
ských vládců a vynucoval ji exkomu-
nikacemi. Ty velmi často představo-
valy pro světské vladaře ztrátu trůnu.

Z  dnešního pohledu se to zdá ne-
přiměřené, nicméně v  dané době 
právě taková opatření chránila 
veřejnou mravnost a  manželskou 
nerozlučitelnost. Když francouz-
ský král Filip II. August vyhnal svoji 
řádnou manželku Ingeborgu zcela 
bez prostředků, aby mohl uzavřít 
samozvaný a  nelegitimní sňatek 
s  konkubínou Anežkou z  Merana, 
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odvolala se zapuzená Ingeborga 
do  Říma. Papež rozhodl v  její pro-
spěch a  s  odvoláním na  nerozluči-
telnost řádně uzavřeného manžel-
ství vyhlásil nad Francií interdikt 
do  té doby, dokud král nepřijme 
Ingeborgu zpět jako řádnou zákon-
nou ženu. Král Filip, jemuž hrozila 
ztráta trůnu, tak učinil. Podobně pa-
pež jednal i s aragonským a portu-
galským králem Petrem II., který se 
stejným způsobem zachoval ke své 
legální manželce Marii. 

V Anglii svedl Innocenc těžký zápas 
se surovým a lstivým králem Janem 
Bezzemkem, který neuznal volbu 
vzdělaného teologa Stephana Lan-
gtona canterburským arcibiskupem, 
neboť chtěl na tento stolec prosadit 
jednoho ze svých milců. Když písem-
ná napomenutí se minula účinkem, 
přistoupil papež k  interdiktu. Král 
odpověděl drancováním klášterů 
a  kostelů, papež na  něj tedy uva-
lil klatbu. Jan se poté podrobil, ale 
anglická šlechta požadovala větší 
rozhodovací právo, aby se zabráni-
lo budoucímu panovníkovu  násilí. 
R. 1215 byla vyhlášena tzv. Magna 
charta libertatum (Velká listina svo-
bod), jež poskytovala parlamentu 
značné pravomoci na úkor moci pa-
novníka, což představuje první po-
kus o parlamentní zřízení v dějinách. 
Innocenc III. Magnu chartu podpořil. 

O  skutečném křesťanském huma-
nismu papeže Innocence svědčí 
jeho chování v případě IV. křížové 
výpravy r. 1201, kdy křižáci v  čele 
s  benátským dóžetem Enrikem 
Dandolem místo do  Jeruzaléma 
zamířili do Cařihradu, který vyple-
nili a  vyhlásili tam Latinské císař-
ství. Pravoslavní Řekové měli být 
násilím přinuceni k  jednotě s  Ří-
mem. Papež toto odmítl, omluvil 
se Byzantincům za chování křižáků 
a zabezpečil jim svobodu vyznávat 
pravoslaví.

R. 1212 vyhlásil exkomunikaci vůči 
organizátorům tzv. křížové výpra-
vy dětí a postaral se, aby tyto byly 
vráceny svým rodičům. 

R. 1215 svolal do Říma IV. laterán-
ský koncil, kde byla vyhlášena po-
vinnost katolíků pod hříchem mi-
nimálně jednou do roka přistoupit 
ke zpovědi a sv. přijímání. 

Jedinou relativně stinnou strán-
kou Innocencova pontifikátu je 
vyhlášení křížové výpravy proti 
bludařům albigenským r. 1209, při 
níž došlo ze strany křižáků k  ne-
omluvitelným krutostem. Nutno 
ale vidět i  druhou stránku mince. 
Albigenští již dlouhá léta předtím 
vraždili nevinné, plenili a pustošili. 
Když Innocenc k  nim poslal legá-
ta sv. Petra z Castelnovy, aby se je 
mírumilovnou diskusí snažil pře-
svědčit o  pravdách katolické víry, 
zavraždili jej. 

Největší důvod k  vděčnosti vůči 
papeži Innocencovi však mají du-
chovní synové sv. Františka a  sv. 
Dominika. Tento pontifik uznal je-
jich řehole a spiritualitu, založenou 
na  absolutní chudobě, což bylo 
tenkrát novotou vzbuzující nedů-
věru. Legenda vypráví, jak Inno-
cenc měl sen, že budova Církve se 
hroutí a  zachraňuje ji muž v  odě-
vu žebráka. Když František přišel 
k  němu žádat o  schválení stanov 
svého bratrstva, poznal v něm pa-
pež osobu ze snu. 

„ANDĚLŠTÍ“ PAPEŽOVÉ
Pontifikové 13. století byli vesměs 
zbožnými a  mravně bezúhonný-
mi duchovními. Řehoř IX. (1227-
1241), známý před svým zvolením 
jako kardinál Hugolino z Ostie, byl 
protektorem díla sv. Františka. Jeho 
nástupce Innocenc IV. (1243-1254), 
předtím kardinál Sinibald z  Jano-
va, svolal do  Lyonu r. 1245 koncil, 
na němž ostře tepal zlořády kléru, 
především lakotu a světský způsob 
života. Urban IV. (1261-1264) a Kle-
ment IV. (1265-1268) se zapsali 
do  dějin Církve svojí eucharistic-
kou úctou. Za jejich pontifikátu se 
rozmohly eucharistické průvody, 
známé později pod názvem „Boží-
tělové“. Jejich iniciátorkou byla vi-
zionářka bl. Juliana z Lutychu. 

Prostý lid viděl v  té době v  pa-
pežích své mocné zastánce proti 
násilí vládců i  místních církevních 
hodnostářů, propadlých neřestem. 
Za  nejlepšího pokládali toho, kdo 
žije „nejsvětější“ formou života, 
tj. jako anděl. Proto se zejména 
ve  2.  polovině 13. století dožado-
vali při konkláve volby „andělské-
ho“ papeže, tj. aby kardinálové 
vybrali nejznámějšího a  nejoblí-
benějšího světce. R. 1271 kardiná-
lové podlehli tomuto tlaku a zvolili 
papežem poustevníka Theobalda, 
původně účastníka křížových vý-
prav, který přijal jméno Řehoř X. 
(1271-1276). Je zařazen mezi svaté. 
Za jeho pontifikátu proběhl r. 1274 
II. koncil v Lyonu, na jehož průběh 
měl největší vliv generál minoritů 
a  kardinál sv.  Bonaventura. Krom 
Bonaventury měl být hlavním 
teologickým poradcem koncilu 
i sv. Tomáš Akvinský, který ale ces-
tou na něj zemřel. II. lyonský koncil 
dospěl k  jednotě s  pravoslavnými 
Řeky, ta ale žel neměla dlouhého 
trvání. 

Řehořovým nástupcem se stal – 
také na nátlak veřejnosti – lidumil-
ný lékař Petr Hispánský pod jmé-
nem Jan XXI. (1276-7). Situace se 
opakovala r. 1294, kdy kardinálové, 
taktéž na  přání lidu, vybrali pous-
tevníka Petra, jenž přijal jméno 
Celestin V. I on byl Církví prohlášen 
za svatého. Po pěti měsících ale re-
zignoval, neboť se ukázalo, že k vý-
konu papežského úřadu nestačí 
být pouze svatým, nýbrž je nutno 
mít také patřičné vzdělání a orga-
nizační schopnosti. Ty Celestinovi 
scházely, což on pokorně uznal 
a po pěti měsících odstoupil. 
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POD PRAPOREM PANNY MARIE
Jak sv. Maxmilián založil Rytířstvo Neposkvrněné.
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

Milé děti, být rytířem znamená žít 
jako čestný člověk, který dokáže 
statečně bojovat za dobro a prav-
du, umí se zastat slabších, štědře se 
dělit s druhými a být věrný v tom, 
co slíbil. 

Být Božím rytířem – po  tom tou-
žil i  náš bratr Maxmilián. Poctivě 
studoval, aby se mohl stát kně-
zem. Jednou, když šel po náměstí 
sv.  Petra, uviděl veliký zástup lidí, 
kteří hlasitě křičeli. Nadávali Sva-
tému otci, uráželi Boha i  Pannu 
Marii, a  dokonce oslavovali 
ďábla. Maxmiliána to zasáhlo. 
„Tolik lidí se od Boha odvrací 
ke zlu!“ říkal si. „A co děláme 
my, křesťané? Můžeme 
nějak bojovat proti zlu 
ve světě?“ 

V tu chvíli si vzpomněl na Zá-
zračnou medailku Panny 
Marie a na  to, jak velké mi-
losti dává Bůh všem, kte-
ří ji nosí u  sebe. Vybavil 
se mu příběh o  světově 
známém židovském práv-
níkovi, který se jmenoval 
Alfons Ratisbonne. Nenáviděl 
křesťany a Bohu se veřejně vysmí-
val. Přišel však okamžik, který úpl-
ně změnil jeho život. 

Stalo se to v Římě. Během návště-
vy u  přítele se Alfons seznámil 
s  mladým Teodorem, který ne-
dávno uvěřil v  Boha. Ten mu dal 
Zázračnou medailku Panny Marie. 
Alfons ji přijal s  posměchem. „Ne-
myslete si, že mě obrátíte!“ řekl. „To 
se vám nikdy nepodaří.“ „No, když 
jste si tím tak jistý,“ řekl Teodor, 
„tak se klidně můžete modlit tuto 
modlitbu k Panně Marii...“ a dal mu 
do ruky papírek. „To můžu,“ odpo-
věděl Alfons sebejistě a  s  úškleb-
kem si zastrčil modlitbu do kapsy. 
A světe div se! Skutečně se ji začal 

každý den modlit. Za  několik dní 
znovu potkal Teodora, který prá-
vě mířil do  kostela sv. Ondřeje. 
„Můžete na mě počkat v kostele?“ 
prosil ho Teodor, „vyřídím jen něco 
v sakristii.“ Alfons zůstal stát vzadu. 
Když se Teodor po  pár minutách 
vrátil, našel Alfonse na  kolenou, 
s  hlavou v  dlaních, jak pláče. „Co 
se stalo?“ ptal se ho. „Viděl jsem ji!“ 
„Koho?“ „Já ji viděl! Tu ženu z me-
dailky – Pannu Marii!“ řekl mu Al-

fons, úplně změněný. „Toužím 
být pokřtěný. Prosím, do-

veďte mě ke knězi!“ 

Zpráva o obrácení Alfon-
se obletěla celý tehdejší svět. Poz-
ději byl vysvěcen na  kněze a  celý 
svůj život zasvětil Bohu a  službě 
druhým.

„To je úžasné, jak veliké věci dělá 
Pán skrze Pannu Marii!“ říkal si 
Maxmilián. „Založím sdružení, kte-
ré bude bojovat proti zlu ve světě 
a za to, aby lidé poznali Boží lásku. 
A Panna Maria Neposkvrněná, kte-
ré se zlo nikdy nedotklo, bude naší 
Královnou. Budeme bojovat pod 
jejím praporem jako rytíři Nepo-
skvrněné.“ 

Ta myšlenka se ho silně dotkla. Nej-
prve se poradil se svým zpovědní-
kem, aby zjistil, zda nejde za něja-
kým přeludem, a pak se spěchal 
podělit se svými přáteli. Bylo jich 
dohromady sedm a společně zalo-
žili Rytířstvo Neposkvrněné. „Bude-
me bojovat za to, aby se lidé, zvlášť 
ti, kteří slouží zlu, obrátili a poznali 
Boha,“ řekli si. „Našimi zbraněmi 
budou Evangelium a růženec a na-
šimi kulkami modlitba a  Medailky 
Panny Marie.“ 16. října 1917 se těch 
sedm přátel zasvětilo Panně Marii 
a začali s nadšením svou službu ry-
tířů Neposkvrněné.

Maxmilián se stal knězem a vrátil se 
do svého rodného Polska. Radostně 
sloužil ve farnosti a díky jeho příkla-
du tam začaly vznikat skupiny rytířů 
Neposkvrněné. Všichni se snažili 
žít dobře svůj každodenní život: 
modlit se, poctivě pracovat, mít se 
navzájem rádi a  svým příkladem 
přivádět k  Bohu všechny, kteří ho 

ještě nepoznali. Otec Maxmilián 
pro ně začal vydávat časopis, 

který nazval Rytíř Neposkvr-
něné. Společně pak vydávali 
knihy, a časopisy a dokonce 
založili i rádio, aby co nejvíc 

lidí mohlo slyšet radostnou 
zprávu o Boží lásce.

Milé děti, každý z  nás může být 
takovým rytířem Božím, jako otec 
Maxmilián a  jeho přátelé. Všude, 
kde jsme, můžeme bránit dobro 
a pravdu, modlit se za druhé a po-
máhat jim, používat naše schopnos-
ti a dary pro dobro ostatních. Panna 
Maria nám bude pomáhat. Spolu se 
sv. Maxmiliánem jí můžeme svěřit 
do rukou svůj život: „Ó Maria, beze 
hříchu počatá, oroduj za  nás, kteří 
se k tobě utíkáme, i za všechny, kteří 
se k tobě neutíkají, a zvláště za ne-
přátele Církve svaté a za ty, kdo jsou 
ti svěřeni.“ 
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FORMULE PRO BRÁŠKU
O Jonášovi, který sám nad sebou vyhrál a udržel tajemství.
text: Bc. Jana Lokajová

Bylo jednou jedno hračkářství 
a  taky dva malí bráškové, kteří 
kolem něj denně chodili do školy. 
Za  výlohou toho hračkářství stálo 
na  lesknoucím se podstavci auto, 
ne obyčejné auto, ale skvělá a  jis-
tě nejrychlejší formule na  světě. 
Jonáš se Šimonem kolem ní cho-
dili jako mlsní kocouři a  povídali 
si o  tom, jak by bylo skvělé tuhle 
formuli mít. Byla ale příliš drahá 
a Vánoce v nedohlednu.

Jednoho dne si Šimon škaredě ublí-
žil a musel proto několik dlouhých 
dní ležet v  nemocnici. Špatně to 
snášel hlavně proto, že se nemohl 
sám ani zvednou z  postele. Když 
se chtěl umýt nebo najíst, musel 
zazvonit na sestřičku, která mu po-
mohla. Ještě že měl prima rodiče 
a bráchu, kteří za ním denně chodili 
na  návštěvu a  hráli s  ním všechny 
možné hry, které mu jen jeho zdra-
votní stav dovolil. I  tak ale Šimon 
často plakal, hlavně večer, když mu 
maminka telefonovala, často jí říkal, 
že už by chtěl co nejdříve domů.

Ten čas se konečně přiblížil a lékaři 
Šimonovi slíbili, že za pár dní půjde 
domů. Tehdy dostal Jonáš skvělý 
nápad. „Mami, mohli bychom Šimo-
novi dát na uvítanou nějaký pěkný 
dárek,“ navrhl tehdy rodičům.

„To nezní špatně. Za tu odvahu 
a  trápení, co si v  nemocnici 
zažil, si něco zaslouží. Co by 
to mohlo být? Třeba dortík 
nebo autíčko?“ přemýšlela 
maminka nahlas.

„Co třeba formuli, mami?“ 
nelenil ani chvilku s  od-
povědí Jonáš.

Hned ráno mamince ten 
vysněný dárek pro bráš-
ku ukázal v  hračkářství. 

Když ji máma koupila, schovali ji 
spolu doma do  skříně a  domluvili 
se, že Šimonovi nic neprozradí, do-
kud se nevrátí domů. Jinak by přišel 
o všechnu radost z překvapení.

Jenže dva dny byly pro Jonáše 
hrozně dlouhá doba. Odpoledne 
na  návštěvě v  nemocnici se sice 
kousal do jazyka, protože by bráš-
kovi nejradši všechno řekl. Že je 
jejich společné přání splněno a jak 
moc už se těší, až si spolu s formu-
lí pohrají.  Jenže nemohl, dohoda 
je dohoda, slib je slib a  tajemství 
se přece nevyzrazuje. V  jednu 
chvíli už to málem všechno vyklo-
pil, když se Šimon zeptal: „Co jste 
dneska dělali?“ Jonáš mu hned od-
pověděl: „Byli jsme v  hračkářství!“  
Maminka to ale rychle zamluvila 
s tím, že jen potřebovala o něčem 
promluvit s prodavač-
kou. Hodila po  Jo-
nášovi přísným 
okem a  kluk už 
mlčel jako pěna.

V  noci a  večer 
to teprve 
byla práce! 
Jonáš ne-
mohl ani 
usnout. 

Když se mu to konečně podařilo, 
zdálo se mu, že se s bráchou prohání 
ve formuli po závodní dráze a mává 
na  mámu s  tátou, kteří v  publiku 
fandí. Když se celý uřícený probudil, 
ležel v  posteli a  koukal do  stropu. 
Nemohl to vydržet. Kdyby si s ní tak 
mohl jen chviličku pojezdit. Kdyby 
tak mohl říct Šimonovi, jak obrov-
skou má radost. Ale nešlo to. Tajem-
ství je tajemství a maminku by moc 
mrzelo, kdyby tu odměnu pokazil.

Další den už brášku konečně pro-
pustili z  nemocnice. Ještě vydržet 
tu cestu domů. Šimon zářil rados-
tí, že může být konečně s mámou, 
tátou a  Jonášem. Pro toho bylo 
hrozně těžké udržet v  sobě ještě 
chvilku, chviličku tu parádní novi-

nu. Pořád pobízel tátu, ať přece 
jede rychleji a jako první přibě-
hl ke dveřím domu.

„Tak, tady ji máme,“ řekl ko-
nečně blaženě. „Milý bráško, 
za tvou statečnost v nemoc-
nici, a protože jsme se na tebe 
těšili, máme pro tebe dárek.“ 

Jonáš předal formuli a  byl 
na sebe hrdý, jako by dooprav-

dy vyhrál nějaký závod. Stálo 
ho to hodně sil, ale vydržel. 
A  přála bych vám všem vidět, 
jak si s bráchou tu novou hrač-
ku parádně užívali. Tak se Jonáš 
osvědčil jako důvěryhodný syn 
svých rodičů a ještě rozšířil svou 
radost tím, že tajemství udržel. 
Dokázal se překonat a totéž jis-
tě dokáže každý z vás. 
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PODĚKOVÁNÍ
❧ Chtěla bych poděkovat Panně 
Marii za ochranu a pomoc po dva-
cet let manželství. Děkuji též, že mi 
vyprosila zdraví pro děti. Děkuji, že 
celé rodině dodává odvahu, naději 
a vyprošuje požehnání.

čtenářka Magda

❧ Chtěla bych moc poděkovat 
Pánu Bohu za  vyslyšení prosby 
za  naše vnoučata, aby se moh-
la vrátit z  azylového domu zpět 
domů. Děkuji všem svatým a také 
vám všem, kteří jste se za nás mod-
lili. S Boží pomocí nakonec dopad-
la soudní jednání dobře a  vnou-
čata už zase mohou bydlet doma 
a chodit do školy.  

vděčná rytířka Marie

❧ Panno Maria, moc Ti děkuji 
za všechna Tvá dobrodiní. Děkuji Ti 
za rodiče, kteří jsou naší velkou po-
mocí, oporou a milujícími prarodiči 
pro Rozárku, Kubíka a Mišku. Děku-
ji Ti za bratra, za jeho nový, krásný 
život. Děkuji Ti, Panno Maria, že 
jsi při mně stála ve sporu o návrat 
do  dřívějšího zaměstnání. Panno 
Maria, prosím Tě o  ochranu celé 
naší rodiny.

Kamila, Rohatec

❧ Plním svůj slib a  s  vděčnos-
tí děkuji Pánu Bohu, Panně Marii 
a všem svatým za zdárné ukončení 
odchodu do důchodu, za vyslyšení 
proseb a za dar víry.

vděčná čtenářka Naďa

❧ Chci touto cestou splnit svůj 
slib a poděkovat Pánu Bohu, Pan-
ně Marii za  pomoc při závěreč-
ných zkouškách. Prosím o požeh-
nání a  stálou ochranu pro celou 
rodinu.

Pavla

❧ Děkuji Panně Marii a  Pánu 
Bohu, že nám se synem pomoh-
li ve  velmi těžké životní situaci. 
Vzhledem k  tomu, že mám osla-
benou imunitu, prosím Pannu 

Marii a Pána Boha o zdraví pro mne 
a mého syna.

čtenářka Božena

❧ Děkuji Bohu, Marii, sv. Judo-
vi Tadeášovi, Aničce Tomanové 
a všem svatým a andělům strážným 
za pomoc, které se nám dostalo již 
mnohokrát, a  za  vyslyšení mnoha 
proseb v  lidsky neřešitelných situ-
acích, kdy bylo jasné, že není jiné 
pomoci, než pomoci shůry. Chvála 
a  díky Ježíši, Marii a  všem svatým 
a andělům strážným. Chvála a díky 
za všechny zázraky v našem životě!

vděčná rytířka Josefa

Dále děkují:
Eva Medvická, Marie Svobodová, 
Ilona Trtková.

O MODLITBU PROSÍ:
❧ Před pár lety jsem přijala 
křest, ale brzy jsem přestala cho-
dit ke  svátostem a  připadám si 
neschopná žít život, ke  kterému 
mě Bůh zve. Nemám sílu ani jít 
ke  zpovědi. Prosím tedy o  modlit-
bu za svoje obrácení.

čtenářka Lenka

❧ Prosím o  modlitbu za  našeho 
nejmladšího vnuka 2,5-letého Vi-
lémka, který už rok má zdravotní 
potíže a  lékaři nejsou schopni mu 
určit  správnou diagnózu. Nemůže 
skoro nic jíst. Též za jeho správnou 
výchovu a  za  dar víry a  obrácení 
k Bohu pro jeho rodiče a za uzdra-
vení našeho vztahu s jeho matkou, 
naší snachou.

rytířka Jarmila

❧ Moc prosím všechny o modlit-
bu, aby nám Pán požehnal vlast-
ním potomkem. Jestliže to však 
není Jeho vůle, aby nám dal do srd-
ce smíření a sílu jít jinou cestou.

rytířka z Moravy

❧ Prosím o  modlitbu za  vnuka 
Marka, který se dostal do  špatné 

společnosti. Aby našel cestu 
k Pánu Bohu a uměl dobře žít.

babička Eva

❧ Prosím čtenáře o  modlitbu 
za  dar uzdravení nemocné Anny 
a Františky z těžké nemoci. A za dar 
víry, naděje a lásky.

Hana 

Dále o modlitbu prosí: 
Petr (za dar víry pro rodinu), Marie 
(za  manžela a  celou rodinu), Ete-
le (za  syna Jarka, za  zdraví a  Boží 
ochranu), Marie (za pomoc v těžké 
situaci po ovdovění).

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ:
❧ Moje maminka byla rytířkou 
Neposkvrněné P.  Marie a  ještě 
předtím nás vedla k lásce k Panně 
Marii a  Maxmiliánovi Kolbemu... 
Všechny jsme nosily Zázračnou 
medailku – maminka, já i  moje 
dcerka. Jednou se mě maminka 
s  velkou radostí svěřila, že je již 
rytířkou. Po letech vážně onemoc-
něla, třikrát přijala svátost nemoc-
ných, poslední v den svého úmrtí. 
Velmi toužila po tom, aby si pro ni 
její maminka Panna Maria v  po-
slední hodinu přišla. Maminka ze-
mřela dne 24. 5. 2004 ve 22:40 hod. 
Pomalu se jí zpomaloval dech, až 
se jí bez nějakého záchvěvu zasta-
vil. Seděla jsem v  pološeru u  ma-
minky a držela ji za ruku. Po míst-
nosti se rozlila nádherná vůně. 
Modlila jsem se za  ni. Po  nějaké 
době jsem vstala, otevřela okno 
a rozsvítila hlavní světlo. Pak jsem 
šla za  dcerkou a  jejím manželem, 
se kterými bydlím v jednom domě, 
oznámit maminčin odchod na věč-
nost. Když ji spatřili, tak z mé dcer-
ky vyhrklo: „Vždyť ona se krásně 
usmívá!“ A  opravdu: maminka se 
krásně usmívala. Jsem přesvědče-
ná, že si pro maminku Panna Maria 
přišla.

rytířka Anežka
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• Vatikán:   Papež František při pro-
mluvě v rámci nedělní modlitby An-
děl Páně 27. 8. komentoval evange-
lium 21. neděle v mezidobí o Petrově 
vyznání u  Césareje Filipovy a  v  sa-
motném závěru svojí promluvy řekl:
„Dnešní evangelium nám připomíná, 
že Ježíš chtěl, aby Jeho církev měla 
také viditelný střed společenství 
v Petrovi – jenž také není obrovským 
kamenem, nýbrž kaménkem, který 
Ježíš uchopil a  učinil středem spo-
lečenství – v  Petrovi a  v  těch, kteří 
jej následují v  odpovědnosti téhož 
primátu a kteří jsou od začátku spat-
řováni v biskupovi Říma, města, kde 
Petr a  Pavel vydali svědectví krve. 
Svěřme se Marii, Královně apoštolů, 
Matce církve. Ona byla ve večeřadle 
poblíž Petra, když Duch svatý sestou-
pil na  apoštoly a  vybídl je, aby vyšli 
ven a hlásali všem, že Ježíš je Pán. Ať 
nás dnes naše Matka podpoří a pro-
vází svojí přímluvou, abychom plně 
uskutečňovali onu jednotu a  spole-
čenství, za které Kristus a apoštolové 
prosili a dali svůj život.“

radiovaticana.cz,  28. 8. 2017

• Itálie: Kardinál Pietro Boetto, arci-
biskup Janova v letech 1938–1946, byl 
posmrtně uznán izraelským Institutem 
Yad Vashem jako „Spravedlivý mezi ná-
rody světa“. Od r. 1938 pomáhal Židům 
uprchlým ze zemí obsazených nacisty 
penězi a poskytováním přístřeší. 

radiovaticana.cz,  13. 7. 2017

• Španělsko: Vydavatelství Biblio-
teca Cristiana zveřejnila dokumenty 
týkající se krvavého teroru komuni-
stických a  zednářských ozbrojených 
gard proti katolíkům. Ukazuje se zde, 
že toto pronásledování nezačalo te-
prve roku 1936, ale již r. 1931, kdy 
byla povražděna řada kněží a  řehol-
ních sester. Nepřátelé Církve chtěli 
tím dokázat, že prý „bez nich se dá 
klidněji a spokojeněji žít“.

Katholisches.info, 28. 7. 2017

• Itálie: Podle dokumentace historika 
Angelina Alfonsa ve  20. století pod-
stoupilo mučednickou smrt pro vyzná-
ní víry v Krista až 45 milionů křesťanů, 

což je polovina celkového počtu bě-
hem 2 tisíc let. Od počátečního proná-
sledování v 1. stol. bylo jich popraveno 
pro víru celkem 90 milionů.

 www.pch24.pl

• Keňa: Příslušníci muslimské teroris-
tické organizace Al-Shabaab přepadli 
na východě této africké země 4 muže, 
o  nichž věděli, že jsou křesťany. Vy-
zvali je k vyznání víry v proroka Mo-
hameda, když odmítli, zavraždili je. 

www.kath.net, 26. 8. 2017

• Polsko: Biskupská konference 
na svém zasedání v Čenstochové vy-
zvala úřady k zákazu nedělního pro-
deje – a  to především v  hypermar-
ketech – a  požadovala respektování 
nedělního a svátečního klidu.

KAP, 26. 8. 2017

• Kanada: Na  známou bojovnici 
za  práva na  život nenarozených dětí 
Mary Wagnerovou byla v prosinci 2016 
uvalena vazba za nerespektování soud-
ního nařízení nepřibližovat se k potra-
tovým klinikám. M. Wagnerová chodila 
do potratových klinik, rozdávala klient-
kám růže a  přesvědčovala je, aby své 
dítě nechaly žít. V srpnu 2017 byla sou-
dem v Torontu uznána „vinnou“ tím, že 
prý „ztěžovala hospodářskou činnost 
a  nerespektovala podmínku předcho-
zího propuštění na svobodu“. Po 6 mě-
sících vazby byla propuštěna a mohla 
odpovídat na dotazy soudu na svobo-
dě. Dne 12. září se konal soud, kdy měla 
být Wagnerové vyměřena konečná 
výše trestu – hrozil jí trest 18  měsíců 
nepodmíněně. Výsledkem však nebylo 
uvěznění, ale „pouze“ podmínka. K této 
změně rozhodnutí přispěla mohutná 
vlna solidarity a podpory, která se zved-
la během srpna a  září. Mary za  svoji 
nebojácnou aktivitu strávila ve  vězení 
úhrnem již více než 3 roky. 

www.gosc.pl,12. 9. 2017

• Rakousko: Známý psychiatr Ra-
phael Bonelli v  rozhovoru pro ně-
mecký katolický list „Tagespost“ 
řekl, že povinná školní sexuální vý-
chova v  německy mluvících zemích 
s  tím programem, který obsahuje, 
je pouze jinou formou sexuálního 
zneužívání dětí, neboť ty, když se 
jim v  raném věku ukazují obrázky 

pornografického charakteru, proží-
vají stejně těžká psychická traumata, 
jako když se stanou obětí fyzického 
sexuálního zneužití. 

Information FMG 8/2017

• USA: Katolický kněz Shenan J. 
Boquet, který je prezidentem „Human 
Life International“, napsal ve  zpravo-
daji tohoto hnutí pro americké čtená-
ře, že „je obrovskou zásluhou papeže 
Pavla VI., když v  encyklice Humanae 
Vitae odmítl umělou antikoncepci 
jako hříšnou“. Zároveň předložil statis-
tiku, že v těch zemích, kde byla zave-
dena, stoupl také počet chirurgických 
potratů, což vyvrací názor o údajném 
„poklesu“ potratů jako prý „blahodár-
ném“ důsledku umělé antikoncepce. 

Information FMG 8/2017

• Velká Británie: Podle informací ka-
tolického časopisu „Catholic Herald“ 
poté, co vláda rapidně snížila dotace 
pro školní sexuální výchovu mladist-
vých, významně poklesl počet těho-
tenství nezletilých. Méně peněz pro 
tento předmět totiž znamená, že jeho 
výuka se omezuje na méně hodin, ně-
kde se dokonce zcela ruší.

Information FMG 8/2017

• USA: Americký sociolog a  prakti-
kující katolík Matt Frad ve  své knize 
na téma pornografie uvedl, že 63 pro-
cent všech mužů a  21 procent všech 
žen ve  věkové kategorii 18–35 let 
pravidelně sleduje na  internetu por-
nografii. Uvádí k tomu dále podložené 
lékařské výzkumy, že sledování porno-
grafie vážně poškozuje mozek a může 
vést až k demenci. Největší škody však 
pornografie páchá v  manželství. Frad 
zkoumal 350 případů rozvodů u soudu 
a zjistil, že u poloviny z nich nese sledo-
vání porna hlavní vinu. 

Information FMG 8/2017

• Švédsko: Předseda vlády Stefan 
Loefven prohlásil v  rozhovoru pro 
časopis „Krykans Tidning“, že evan-
geličtí duchovní mají povinnost 
sezdávat homosexuální páry. Když 
odmítnou z důvodů svědomí, budou 
suspendováni. Evangelická luterská 
církev je v této zemi podřízena státu, 
který rozhoduje o  zařazení duchov-
ních do pastorace. Premiér se vyjádřil 

ZPRÁVY
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i  k  problematice výhrady svědomí 
zdravotních sester, nucených asi-
stovat při potratu. Řekl, že pokud 
zdravotník odmítá potraty prová-
dět nebo při nich asistovat, nemá 
ve zdravotnictví co dělat a nelze se 
odvolávat na výhrady svědomí.

Information FMG 8/2017

• Holandsko: Psychiatr Boudewijn 
Chabot, jeden z  hlavních propagá-
torů legální eutanazie, si nyní v  de-
níku „NRC Handelsblad“ stěžoval, že 
„takhle si to nepředstavoval“. Chtěl 
údajně eutanazii pouze na  požádá-
ní pacienta v  nevyléčitelném stadiu, 
zatímco dnes se stalo normou, že eu-
tanazii lze poskytnout kdykoliv a ko-
mukoliv, dokonce i proti jeho vůli. To 
jsem nechtěl, povzdechl si závěrem. 

Information FMG 8/2017

• Kanada: Nemocniční sestra Mary 
Jean Martinová byla ve  svých 59 le-
tech propuštěna z práce v nemocnici 
v  Ottawě, protože odmítla asistovat 
při eutanazii, která je od r. 2016 v zemi 
legální. „Jsem katolička a věřím, že eu-
tanazie je nejen falešná, ale také nelid-
ská, odporující Božímu i přirozenému 
mravnímu zákonu,“ prohlásila.

Information FMG 8/2017

• Egypt: Benediktini z  kláštera 
St. Ottilien v Bavorsku plánují založit 
novou klášterní komunitu v  Egyptě. 
Má být oporou především katolickým 
Koptům, kteří žijí v této zemi v počtu 
cca 250 tisíc věřících. S nekatolickou 
koptickou církví mají společný ritus. 

Glaube und Kirche 8/2017

• Vatikán: Ve  Vatikánu byl v  úterý 
26. 9. 2017 představen film věnova-
ný postavě sv. Maxmiliána Kolbeho 

„Dvě Koruny“. Režisér Michal Kon-
drat uvedl, že mu záleželo na  tom, 
aby svět mohl lépe poznat postavu 
tohoto světce. Maxmilián Kolbe je 
známý především pro svou hero-
ickou oběť, s  níž šel dobrovolně 
na smrt místo otce rodiny. Málokdo 
však ví, že tento velký mučedník 
dvacátého století byl z  otcovy stra-
ny Čech. Ačkoliv dvě generace jeho 
předků žily v Polsku, ještě oba jeho 
prarodiče pocházeli z českých rodin.

radiovaticana.cz, 28. 9. 2017

• Uganda: Díky podpoře českých dár-
ců zapojených do  programu pražské 
arcidiecézní charity Adopce na  dálku 
byli v sobotu 19. srpna v africké Ugan-
dě vysvěceni dva kněží a čtyři jáhni.

Katolický týdeník, 35/2017

• Slovensko: Dne 30. září 2017 byl 
v  Bratislavě blahořečen o. Titus Ze-
man, SDB (1915–1969), salesiánský 
mučedník nových duchovních po-
volání. Beatifikační liturgie na  pro-
stranství před kostelem Svaté rodiny 
v bratislavské Petržalce se účastnilo 
dvacet pět tisíc věřících.

radiovaticana.cz, 30. 9. 2017

• Itálie: Evropská unie před nedáv-
ném vyhlásila akci „Jeden z pěti“ po-
ukazující na strašlivou skutečnost, že 
každé páté evropské dítě, tedy 20% 
všech dětí v Evropě, je sexuální zneu-
žíváno – říká P. Hans Zollner, předse-
da Centra pro ochranu nezletilých při 
Papežské gregoriánské univerzitě. 
Právě tato instituce pořádala v Římě 
ve dnech 3. až 6. října první globální 
kongres nazvaný „Důstojnost dítěte 
v digitálním světě“ (Child Dignity in 
the Digital World), věnovaný pedo-
filii na  internetu a  ochraně dítěte. 

Zúčastnili se ho vládní delegáti, ale 
také zástupci společností Google, 
Facebook a  Microsoft, policejních 
složek, OSN i  různých náboženství. 
V závěru přijal účastníky papež Fran-
tišek, který iniciativu osobně podpo-
řil a požádal o spuštění konkrétních 
akcí na ochranu nezletilých na digi-
tálních platformách.

radiovaticana.cz, 30. 9. 2017

• Itálie/Irák: Křesťané, kteří byli nu-
ceni uprchnout z Iráku, touží po ná-
vratu. „Chceme se vrátit, protože tam 
je náš domov, naši předci, naše víra 
– i když Ježíš je přítomen všude, ale 
tam jsou její kořeny…“ Překážkou 
návratu je doposud nejistá bezpeč-
nostní situace na  Ninivské planině, 
která se změnila v  trosky. V  někte-
rých vesnicích se nezachoval jedi-
ný dům, zničeny a  znesvěceny byly 
všechny kláštery a kostely. Do Qua-
raquoshe se vrátilo zhruba 500 
rodin, v  Telleskofu, kde začala fun-
govat škola, malé obchody a  zdra-
votní středisko, je jich už více než 
700. Doufají v  ochranu ze strany 
iráckých šíitských vojáků, kteří se 
obětavě nasadili za  záchranu irác-
kých křesťanů. „Vysvobodili z  otroc-
tví jezídské a křesťanské dívky a pak 
si zavolali naše kněze, aby si pro ně 
přišli. Osvobodili také mnoho dětí. 
Naši vojáci se skutečně zachovali hr-
dinsky,“ popisuje jedna z  řeholních 
sester a dodává, jak se šíitská armá-
da po  osvobození Ninivské planiny 
vložila do obnovy polámaných křížů, 
vítala vracející se křesťanské kněze, 
a  kde to bylo možné, slavila jejich 
návrat vyzváněním zvonů. „Někteří 
vojáci také požádali naše kněze, jest-
li se s nimi mohou pomodlit.“ 

radiovaticana.cz, 25. 9. 2017

Číslo účtu pro dary: 7498984001/5500 DĚKUJEME VÁM

POMOZTE NÁM VYDÁVAT ČASOPIS IMMACULATA

Dvouměsíčník Immaculata je zcela hrazen z dobrovolných darů. Jeho příprava, tisk a zasílání poštou však sto-
jí náklady. Chceme připravit kvalitní časopis, aby mohl naše čtenáře těšit a přinášet jim povzbuzení ve víře. 

Všem dárcům mnohokrát děkujeme za podporu. Na úmysl dárců je sloužena každý měsíc mše svatá.   
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Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné
zve na duchovní cvičení nejen pro rytíře Neposkvrněné

Brno 
24.–26. 11. 2017

DVĚ SVATÁ 
SRDCE

PROGRAM:
Pátek:
17.30 ubytování
18.30 večeře
20.00 mše svatá

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

ExErciciE vEdou:
br. Bohdan Heczko OFMConv

Jitka Navrátilová, Ph.D.
a host  P. Mgr. ICLic. Miroslav Jáně

O zasvěcení se Srdci
Ježíšovu a Panny Marie

Adresa: 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,  
Elektronická přihláška: immaculata.minorite.cz/prihlasky cEna:  1 100  Kč
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Řád minoritů přijímá nové kandidáty
Česká provincie:  P. Stanislav Gryń OFMConv, Řád minoritů, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: provincialat@minorite.cz.

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

Pohleďte, bratři, všichNi Na dobrého PaStýře,  
jenž pro spásu ovcí podstoupil utrpení na kříži. Pánovy ovce ho následo-
valy v trápení i pronásledování, v pohanění i v hladu, ve slabosti i v po-
kušení a ve všem ostatním; a za to od Pána obdržely věčný život. Proto je 
velkou hanbou nás, Božích služebníků, že svatí vykonali skutky a my, že 
o nich mluvíme, chceme získat slávu a čest.

sv. František z Assisi, Napomenutí


