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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,

posíláme Vám srdečný pozdrav z redakce časopisu Immaculata i z Národního centra M. I. Moc Vám
děkujeme za dopisy a přání k Vánocům a Novému
roku, které jste nám v tak hojném počtu zaslali. Děkujeme Vám také za modlitbu, o které nás ujišťujete a kterou velmi potřebujeme. I my na Vás pamatujeme ve svých modlitbách.
Toto vydání Immaculaty je posledním číslem roku
2017, který se nesl ve znamení velkých výročí – Jubilea Fatimy a 100. výročí založení Rytířstva Neposkvrněné. A jak říká P. Pavel Dokládal v rozhovoru,
nyní nastává čas sklízet plody tohoto Jubilea. To
jest, abychom ve svých farnostech a společenstvích začali praktikovat smírné pobožnosti prvních sobot, o které nás Matka Boží mateřsky žádá.
Abychom Vám vše usnadnili, posíláme všem našim
odběratelům knížku od o. Pavla Havláta „Slavení
prvních...“, kde najdete vysvětlení vzniku pobožnosti a také praktický návod, jak vše uskutečnit.
Moc Vás všechny povzbuzuji, abyste potěšili naši
nebeskou Maminku a vytrhávali postupně trny
lidských hříchů, které se bolestně zaryly do jejího
Neposkvrněného Srdce.
Toto číslo se věnuje tématu lásky k vlasti a úctě
k andělům. Toto spojení odvozujeme opět z Fatimy, kde významnou roli odehrál tzv. Fatimský
anděl, který se představil jako anděl Portugalska.
Víme, že každý člověk má svého anděla strážného,
ale dá se předpokládat, že i každá země má svého
anděla – jsou to naši nebeští spojenci, kteří nám
pomáhají na cestě spásy. Je dobré je znát a spolupracovat s nimi podle Boží vůle.

Ó, dobrý Ježíši, vroucně Tě prosím,
obdař mne láskou,
kterou miluješ svou Matku,
abych ji miloval tak opravdově,
jako ji miluješ Ty a jak si přeješ,
aby byla milována.

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

Sv. Anselm
RYTÍŘSTVO NEPOSKVRNĚNÉ (M. I.)

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

PODMÍNKY ČLENSTVÍ V M. I.
1. Zcela se odevzdat Panně Marii Neposkvrněné jako nástroj do Jejích rukou. 2. Nosit Zázračnou medailku.
3. Zapsat se do knihy Rytířstva Neposkvrněné v sídle kanonicky ustanoveném. (Zápis se dělá prostřednictvím přihlášky
vlastnoručně podepsané. Tu zasílejte na: Národní centrum M. I., Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: info.mi@minorite.cz.)

Kdo se cítíte osloveni a chtěli byste vstoupit do M. I., požádejte o přihlášku na výše uvedených kontaktech.
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KATECHEZE PRO M. I.

BEZ JAKÉKOLIV VÝHRADY
Matka Boží nás učí konat Boží vůli bez reptání.
text: br. Bohdan Heczko OFMConv
V Maxmiliánově úkonu odevzdání
se Neposkvrněné vyslovujeme velmi významná slova. Prosíme Matku
Boží, aby nás pro službu království
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova přijala do svého vlastnictví a udělala
s námi, cokoliv se jí zalíbí. Prosíme
ji a dáváme jí právo, aby nás použila zcela svobodně bez jakékoliv výhrady z naší strany. To jsou opravdu velmi silná slova.
Zkusme se nyní na sebe podívat,
jakým způsobem reagujeme na to,
když nás okolnosti života nasměrovávají tam či onam. Jistě nebudu
daleko od pravdy, když řeknu, že
když jdou věci podle našich plánů,
tak jsme rádi a cítíme, že nám Bůh
žehná. Jsme spokojeni, vděčni a radostní.
Zcela jiná situace nastane, když se
věci začnou komplikovat. Zamysleme se, jak reagujeme, když se naše
cíle hroutí a když narážíme na nepochopení druhých. Teprve nyní
totiž poznáváme, jak moc slova
o odevzdání se Matce Boží myslíme vážně a jak moc jsme pokročili ve službě Ježíšovu Království.
Je projevem naší přirozenosti, že
při střetu s překážkami je prvním
hnutím naší mysli jejich odmítání
a snad se nám na ústa tlačí otázky:
„Proč to musím snášet? Čím jsem si
to zasloužil? Proč mi druzí tak komplikují život?“ Trápíme se ve své bolesti a zapomínáme, že jsme se dali
do služeb Matky Boží, která si nás
nyní vede zrovna takovou cestou.
Všimněme si, že Panna Maria, kterou si vyvolil Bůh k nejdůstojnějšímu poslání – být Matkou Božího
Syna – taktéž neměla na růžích
ustláno. Samotné Zvěstování o narození Spasitele kromě radosti
z toho, že Bůh začíná naplňovat

slíbenou spásu, znamenalo také
pro Pannu Marii zcela jasné komplikace. Panenské početí Krista ji
uvrhlo do nezáviděníhodné situace. V očích lidí i v očích jejího snoubence sv. Josefa se dostala do podezření, jak to je s tím dítětem, co
nosí pod srdcem. Jistě tehdy trpěla
a měla mnoho důvodů k výhradám. Avšak nikde v Písmu nevidíme, aby si Panna Maria stěžovala,
naproti tomu vidíme sv. Alžbětu,
jak ji chválí za její víru: „Blahoslavená jsi, která jsi uvěřila, že se splní to,
co ti bylo řečeno od Pána“ (Lk 1,45).
A kolik výhrad by Panna Maria
mohla mít, když musela porodit
Božího Syna někde ve špinavém
chlévě. Nás by určitě pálil jazyk,
abychom neřekli: „To mi Všemohoucí nemohl připravit něco lepšího?!“ A pak při útěku před Herodovým pronásledováním do Egypta
každý z nás by jistě měl blízko
k reptání a mnohým výhradám,
kdyby byl v situaci jako svatá rodina, která tváří v tvář smrti musela
čelit obtížím a nebezpečím cesty.
A co by Panna Maria měla říkat,
když nakonec vidí svého Syna kráčet křížovou cestou na potupnou
popravu. Její Syn přece měl být
podle andělského zaslíbení Mesiášem, který získá trůn předka Davida a jeho království nebude mít
konce. Nevidíme ji však reptat, nevidíme, že by měla výhrady...
Marii vidíme jako tu, která přese všechnu bolest zůstává plná
důvěry a očekává velké Boží
věci. A Bůh podle své moudrosti
a svých plánů ji opatroval a dával svou odpověď. V Betlémě
andělé zpívali na noční obloze,
pastýři spolu s králi se klaněli Děťátku v jeslích. Před smrtelným

ohrožením anděl varoval Josefa
a odvedl je do bezpečí. A nakonec
nedělní velikonoční ráno zvítězilo
nad hrůzami Velkého pátku. Panna Maria svými výhradami nezkazila velikost Božích plánů, naopak
svou neochvějnou důvěrou jim
dala nádherný lesk.
Příkladem rytíře k následování je
také náš sv. Maxmilián. S obrovským nasazením rozvíjí tiskový
apoštolát a misie. Když pak přijde
válka a on se dostane do koncentračního tábora, neslevuje ze závazku svého bezvýhradného odevzdání se do rukou Matky Boží, ale
věrně, a to i tváří v tvář smrti, zůstává nástrojem v jejích rukou.
Tak tedy i my, kteří jsme se odevzdali do rukou naší nebeské Maminky, učme se od ní této nádherné důvěře a velkorysosti. Uprostřed
těžkých okamžiků neztrácejme důvěru, že Bůh, navzdory všem těžkostem, chce pro nás i pro druhé
to největší a věčné dobro.
Zároveň nepolevujme ve velkorysosti nabídnutí sebe sama jako nástroje v Mariiných rukou, jak to vidíme na sv. Maxmiliánovi. Neříkejme
již: „Proč musím tolik trpět,“ ale ptejme se: „Co mám nyní udělat, abych
co nejlépe splnil svůj úkol.“
Matka Boží si nás vede správnými
cestami k naplnění Božích plánů.
Nepokazme jí to svými výhradami
a reptáním. Snesené utrpení, které
svou důvěrou a trpělivostí spojíme s
Ježíšovým křížem, bude odměněno
darem spásy pro mnohé. Vzpomeňme na malou Hyacintu z Fatimy,
která se ve chvílích bolestí modlila:
„Pane, nyní můžeš spasit nějakého
zatvrzelého hříšníka, protože toto
utrpení je velké.“
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

1

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ V ŘÍMĚ (15.–18. 10. 2017, obr. 1, 2)

Sté výročí založení Rytířstva Neposkvrněné Maxmiliánem Kolbem
v Římě bylo pozvánkou pro rytíře, aby přijeli do Věčného města
a ve společenství ostatních rytířů nabrali novou inspiraci pro své
misijní působení v duchu sv. Maxmiliána. Také my jsme se vydali
do Říma, abychom mohli sdílet zkušenost s rytíři, kteří přijeli z rozličných koutů světa. Společné slavení mší svatých, účast na audienci
u Svatého otce a další program vytvářel prostor, aby si každý z účastníků mohl znovu uvědomit a objevit hlubší rozměr zasvěcení se Matce Boží. Na toto setkání také navazovala konference bratří, kteří v roli
asistentů pečují o rozvoj Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie.

2

DUCHOVNÍ OBNOVA V BRNĚ (24.–26. 11. 2017, obr. 3, 4)

VĚČNÉ SLIBY BRATRA PETRA (9. 12. 2017, obr. 5)

Druhou prosincovou sobotu se v Jihlavě, v kostele Matky Boží, konala významná událost. Bratr Petr Macháček složil do rukou provinciála
minoritského řádu otce Stanislava Gryně OFMConv věčné sliby. Bratr
Petr nám prozradil, že sliby jsou pro něj novým impulzem, aby se zdokonaloval v lásce. Aby dokázal druhé milovat i přes jejich nedostatky
a tak se přibližoval k lásce Boží. Bratr Petr je jedním z našich velkých
pomocníků, kteří s námi jezdí na poutě a pomáhají nám evangelizovat
prostřednictvím tiskového apoštolátu. Prosíme Vás všechny, abyste
ve svých modlitbách doprovázeli bratra Petra na jeho cestě za Pánem.

3

4

5

M. I. V ROCE 2017

Letošní rok, kdy jsme slavili dvě významná výročí, a to sto let od fatimských zjevení a od založení Rytířstva Neposkvrněné, byl impulzem pro
mnohé z Vás ke vstupu do Rytířstva Neposkvrněné. Nových členů, kteří se zapsali do knihy M. I., bylo letos 355. Od roku 1992 se do tohoto
mariánského hnutí přihlásilo 10 775 členů. Tato čísla ukazují na velkou
touhu zasvětit se Matce Boží a být nástrojem v jejích rukou. Přejeme
všem stávajícím i novým členům, aby se nebáli naplno prožívat své poslání ve službě Neposkvrněné. Budeme rádi, když si na nás v modlitbě
vzpomenete. Také my Vás vkládáme v modlitbě do náručí Boží.

6

Foto: Národní centrum M. I. (1, 2, 5, 6), Pavel Navrátil (3, 4).

Každým rokem Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné organizuje duchovní obnovu. Tentokrát se poprvé obnova konala v Brně.
Letošní téma se neslo v duchu Dvou Svatých Srdcí a směřovalo
k prohloubení zasvěcení se Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Otec Miroslav Jáně, který byl
hostem letošních rekolekcí, nás svými přednáškami uvedl do úcty
k těmto dvěma srdcím. Další přednášky směřovaly k tomu, abychom se naučili po vzoru Pána Ježíše být dobrými Mariinými dětmi
a po vzoru Panny Marie následovali Pána Ježíše. Děkujeme všem
účastníkům za jejich otevřenost a vzájemné sdílení. Dá-li Bůh, příští
rok pro Vás opět připravíme duchovní obnovu. Velké díky patří také
otcům minoritům Piotru Pawlikovi a Zbigniewu Byczkowskému,
kteří zpovídali a sloužili mše svaté.
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Foto: Martina Řehořová | Člověk a víra

TÉMA: VLAST POZEMSKÁ A NEBESKÁ

NÁROD Z KVÁDRŮ
O potřebě ukotvené identity v době tekuté
text: kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český
Slovo identita je poměrně často skloňované podstatné jméno, které v rámci dekonstrukce naší kultury a civilizace jakoby ztrácelo na významu. Podle Zygmunta Baumana žijeme v době „tekuté společnosti“, kterou Svatý
otec František nazval „plynnou společností“. Tyto pojmy vyjadřují nestálost společnosti a její silně individualizovaný konzumní a globální charakter. V takovéto společnosti pak nelze hovořit o identitě. Protože plynoucí
látka je neidentifikovatelná a proměnlivá, v důsledku čehož pak můžeme měnit přesvědčení, národnost, víru,
politickou příslušnost, rodinu a dokonce i pohlaví…

POTŘEBA PEVNÉHO
BODU

Antická filozofie stavěla na pevném
bodu, od kterého závisí celý kosmos. Naše víra se opírá o Toho, který
Je, kterého nazýváme Skálou, Tvrzí,
Pevným hradem. Člověk byl stvořen k Božímu obrazu, a proto také
i v něm musíme hledat onen pevný
bod, který dělá člověka člověkem,
který dává předpoklad k přátelství,
lásce. Bez této pevnosti není možné dát slovo, dodržet slib, uzavřít
smlouvu. Zůstáváme pak pouze na
povrchu a jsme ponecháni napospas současným proudům, které na
nás ze všech stran dotírají.

ZROD UKOTVENÉ
IDENTITY

Máme-li hovořit o národní identitě, musíme začít hovořit o identitě
jednotlivce. Vzpomeňme na báseň
Jana Nerudy Jen dál: „… bude-li
každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů!“
Identita národa je spojena se slovem rodina, rod, národ. Český jazyk staví na slovesu, tedy nejedná
se o něco zcela statického, nýbrž
o něco živoucího, rostoucího. Vyjmenovaná podstatná jména pocházejí tedy od slovesa rodit, rodit
se, zrodit. Identita každého z nás je

spojena s naším zrozením, vychází z našich rodičů, z našeho dětství, formována domovem a jeho
okolím. Tak se vytváří a roste naše
osobnost jako jednotlivce. Není to
do sebe uzavřený tvor, ale bytost,
která žije ve společenství svých
rodičů, sourozenců, blízkých příbuzných, prvních přátel a kamarádů. Zde se vytvářejí vazby lásky,
přátelství, vzájemné úcty. V tomto miniprostoru, později regionu
rostou naše vazby, objevujeme
potřebu solidarity a zažíváme nutnost i výhodu subsidiarity. Objevujeme smysl odpovědnosti, ale
také i první zklamání. Čestné slovo,
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upřímnost, věrnost, ochrana i pomoc vyrůstají ze zkušenosti a chápeme je jako dary, bez kterých by
byl život nesnesitelný. Víra v pevný
bod, tedy v Boha Stvořitele a Vykupitele, to je pravý význam definice:
Bůh je Láska. To není naučená poučka, reklamní heslo, slogan, nebo
logo, ale skutečnost, z které vyrůstá i naše zkušenost.
Jedině člověk, který může děkovat
Bohu za takto vytvořené prostředí,
je schopen hovořit o své identitě,
která musí být průzračná jako křišťál a pevná jako ocel. Pak teprve
začneme plně chápat, co znamená
regionální patriotismus, vyjádřený vztahem k prostoru, ve kterém
jsme prožili své dětství a mládí.
Díky tomu jsme nejenom rozšířili
svoji identitu, ale také jsme pokročili v růstu naší osobnosti.

Foto: Martina Řehořová | Člověk a víra

JAZYK VE SLUŽBĚ
NÁRODNÍ IDENTITY

Je beze sporu, že vedle slovesa
rodit se, zrodit se, hraje svou roli
i jazyk jako nástroj komunikace.
To nejsou jen slova, to není pouze syntax a gramatika naší rodné řeči. Ale je
to barva hlasu,
tóny, melodie,
důraz, gesta a to
vše nám pomáhá nejenom stát
se dobrými vlastenci a občany,
ale také nás to
otevírá
obecnému lidskému
společenství.
Naše rozumová potencialita
nám nejenom
dovolí naučit se
i jiným jazykům
z touhy po sdílení, ale také dá růst i naší solidaritě
s druhými. Ve společnosti, ve které není vědomí identity a vlastní
sebevědomí, z kterého vyrůstá
pojem suverenity, jejíž matkou je
Svoboda, může vzniknout jen dav
ovládaný despoty a tyrany.

ÚCTA K NÁRODNÍM
DĚJINÁM A TRADICÍ

Tedy naši identitu spoluvytváří vedle rodiny a rodinných vazeb také
společenství těch, kteří vytvářejí
dějiny a předávají zkušenost. Zde
se také rodí i láska k vlasti, k zemi
a společenství, které je spojeno generacemi těch, kteří v duchu přátelství a odpovědnosti, pevnosti
a statečnosti dali jméno zemi, která je naším domovem. Proto studujeme dějiny, čteme o příbězích
našich velikánů, hledáme modely
a příklady, kterými jsou především
naši světci, ti, které nazýváme zemskými ochránci. V nich můžeme
hledat pravdivý obraz vládce, kněze, učitele, dělníka, ale také obraz
mateřství a otcovství.
Naše historie nám ukazuje, co znamená láska rodičů k dětem, jako
i úcta dětí k rodičům. Naše kultura,
literatura, umění ukazují, že charaktery tvořené lidskými a křesťanskými ctnostmi jsou nejen krásné,
ale naplňují nás také opravdovou
láskou. To je důvod, proč výchova
a vzdělání jsou součástí rozvíjení
a tvorby jak osobní, tak národní

identity. Nelze hovořit o kultuře,
pokud pohrdáme tradicí. Tento pojem je nesmírně široký a nemá svůj
význam pouze v náboženském životě, ale je součástí života jednotlivce, ale i společnosti. Vytváří v nás
opravdovou odpovědnost, jako

i toleranci, respekt a úctu k druhému, ale i k předchozím generacím.
Rovněž tak nám pomáhá trpělivě
a s odvahou hledět do budoucnosti a důvěřovat novým generacím.

SPOLEČNÝ DUCH

Pevným bodem je Ten, který Je,
je věčný. A ona pevnost identity
se opírá o věčnou jiskru v nás. To
je ten dech života, o kterém mluví první stránky Bible. To je lidský
duch. Společnost bez ducha, to je
společnost bez identity, to je plynné skupenství, existence, na kterou
nelze spoléhat. Pak už nám zbývá
jen zábava, rozkoš, život, který se
rozplyne, tak jako starý sníh.
Budete číst tyto řádky v atmosféře
Vánoc, atmosféře svátků, které jsou
svátkem rodiny. Jsou Božím svátkem. A proto o nich hovoříme jako
o svátcích lásky. Snažíme se být
solidární s druhými, udělat jim radost, to je dobro. Tak nazval lásku
velký řecký filozof Aristoteles. Bůh
nám v Ježíši Kristu dal jen jeden zákon, zákon lásky. Ale sám nejenom
že tento zákon naplnil, můžeme
říci, On sám je tím Zákonem. Nejvyšším projevem
osobní identity,
jako i vlastenecké identity
je odvaha být
s druhými a pro
druhé a je-li třeba, dát i život.
To jsou Ježíšova
slova.
Pokud
muž
a žena budou
schopni dostát
slibu až do smrti,
pokud duchovní osoby budou
mít odvahu vyslovit svůj slib a dát své slovo až
do smrti Bohu, pokud voják dokáže splnit svou přísahu a obětovat
svůj život za vlast, pak nebudeme
pouhou tekoucí společností. Přeji
nám všem, abychom byli z křemene naší víry.
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Foto: Vitaly Goncharov | shutterstock.com
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BÝT OZDOBOU RODNÉ ZEMĚ...
K našim národním světcům můžeme vzhlížet jako ke svým životním
vzorům a ochráncům.
text: P. Mgr. ICLic. Miroslav Jáně
Naše země je sice malá, ale rozhodně ne chudá. Jejím největším bohatstvím je Ježíš ve svatostáncích našich
kostelů a lidé, kteří v této zemi žijí a za něž Spasitel položil svůj život. Mnozí z těch, kteří již došli cíle svého
pozemského putování, byli prohlášeni za svaté. Ti se, spolu s Matkou Boží, přimlouvají za nás u Božího trůnu
a my je můžeme vzývat jako své ochránce a pomocníky.

ŽIVOTNÍ PROGRAM

Svou známou modlitbu za vlast
končí významný český spisovatel
devatenáctého století P. Václav
Beneš Třebízský slovy: „Dej, dobrotivý Bože, abych činností svou
vlasteneckou byl ozdobou své rodné
země a tak sobě zasloužil klidného
odpočinutí v její hlíně a dopřej mi
té milosti, abych životem bezúhonným, vzorně křesťanským v této
vlasti hodným se stal vstoupiti jednou ve vlast všech národů celého
světa. Amen.“ Jak krásný životní
program je zde nastíněn – být ozdobou své rodné země skrze vzorný křesťanský život, jehož cílem

je dojít do nebeského království.
Můžeme se ptát, kdo lépe naplnil
toto poslání než Matka Boží, která
je ozdobou celého světa, a naši národní a zemští patroni, ke kterým
můžeme s úctou a láskou vzhlížet
jakožto ke svým životním vzorům
a ochráncům?

ZAHRADA MARIÁNSKÁ

Když si vypůjčíme název jednoho z překrásných a nedostižných
duchovních děl mistra slova Julia
Zeyera, můžeme snad s trochou
nadsázky označit naši zemi za „Zahradu mariánskou“. Jak by také
ne? Vždyť je celá poseta poutními

místy, většími či menšími, jí zasvěcenými, četnými kostelíky a kapličkami, jež byly posvěceny k její
oslavě, nebo jen sochami či obrázky u cest, v polích a lesích, které připomínají, že tato země a její
obyvatelé odedávna byli si vědomi Ježíšovy závěti, kterou pronesl
se stromu Kříže: „Hle, tvá Matka!“
A tak, zatímco Čechové se k ní utíkají jako k jisté Záštitě – Palladiu
Země české, Moravané jsou chráněni mateřským pláštěm své Vítězné
Ochránkyně z posvátné hory hostýnské a Slezané vzhlížejí k trůnu
své Královny ve frýdecké bazilice či
ve slavné Hrabyni, kterou ve svých
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„Slezských písních“ neopomenul
dokonce ani sám Petr Bezruč. Netřeba také připomínat, co pro naše
předky znamenal mariánský sloup
na Staroměstském náměstí v Praze
a jakou potupou Matky Boží bylo
jeho stržení.

trochu více do očí další světice, Paní
Zdislavy a zaposlouchat se do řeči
jejích skutků? Snad i sv. Ludmila by
k tomu měla co dodat, vždyť sama
zažila neshody se svou snachou –
přece však neztratila lásku, a také
z vnuka vychovala světce.

DRAHOKAMY
V KORUNĚ MARIINĚ

SVĚTCI MLČENÍ

Kdysi byli naši svatí patroni nazváni jako „drahokamy v koruně Královny nebeské“. Vždyť co světec,
to ozdoba nebe, a tedy i radost
Královny. Mnoho životopisů a řada
oslavných pojednání byla sepsána
k jejich poctě. Z osobností, jež šířily jejich úctu ve dvacátém století, zaslouží si pozornosti zejména
pomocný biskup pražský Msgre
Antonín Podlaha, který sám zemřel
v pověsti svatosti, a jeho odchovanec i pozdější nástupce v témže úřadě Msgre Jan Lebeda. Malá
rozsahem, ale nezastupitelná svým
významem i krásou je „Pochvala
svatých patronů českých“ spisovatele Karla Schulze.
Co se můžeme tedy přiučit od těchto našich orodovníků, kteří byli
odedávna tak oslavováni? Předně
je zde svatý Václav, Kníže-Dědic,
který je vzorem ideálního vládce,
neboť nade všechny pocty světa
byl mu Ježíš a Jeho evangelium,
časné i věčné blaho svěřených
duší. Ne politický kalkul, ale svědomí! Otec vlasti o několik staletí
později pochopil, že každý, kdo má
vládu v této zemi, je ve skutečnosti
jen zástupcem Václavovým. On je
tím věčným panovníkem, ale také
měřítkem, podle nějž bude posuzován každý z jeho nástupců. Proto i poslední český král, blah. Karel
Rakouský, který byl v mnohém
neúspěšný ve smyslu politickém,
jako Václavův nástupce rozhodně
obstál! Nyní se za nás oba společně
přimlouvají.
Dnes žijeme v době, kdy nastal
doslova boj o rodinu a její místo
ve světě, o pevná a krásná manželství – nestálo by za to zadívat se

Jsme tolik obklopeni samým hlukem, sluchovými i obrazovými
vjemy, nestíháme, nemáme čas.
Přesto den má pořád 24 hodin
a potřeby lidského srdce jsou stále stejné: „Nepokojné je naše srdce,
dokud nespočine v Tobě!“ Tak volá
sv. Augustin. A tu k nám z promodleného ticha a mlčení promlouvají
tři postavy našich patronů – poustevníků.
Máme mnohdy strach o naši mládež, co z ní vyroste, a přitom zapomínáme na sv. Prokopa, který
natolik zkrotil zlé síly v sobě i kolem sebe, že se o něm začalo vyprávět, že „orá s čertem“; v současnosti je mnohými dokonce vzýván
jako patron v boji se zlem a proti
různým závislostem. Existuje dokonce novodobá ikona, na níž je
zobrazen světec s pluhem, do něhož jsou zapřaženi novodobí
„démoni“, kteří zotročují člověka.
Další poustevník, zvláště v barokní
hojně uctívaný, dnes trochu pozapomenutý, ctihodný Ivan, podle
legendy podobně zápasil s démony, ale především dosáhl svým
více jak čtyřicetiletým pobýváním
v tichu poustevny dokonalé harmonie se stvořením, které my tak
rádi buď bezohledně ničíme, nebo
naopak zase stavíme nesmyslně
nad člověka. Na něm vidíme, jak
úzce spolu souvisí řešení dnešních
ekologických problémů se vztahem k Bohu, často zapomínanou
zdravou askezí a lidskými morálními kvalitami. A nelze zapomenout
na tichého strážce cest, šumavského sv. Vintíře, který je i zárukou
pokojných sousedských vztahů,
protože je uctíván na obou stranách hranic. K těmto našim poustevníkům nelze nepřipočíst také

družinu sv. Pěti bratří, kamaldulských mnichů-mučedníků, jejichž
ostatky přivezli naši předkové
z Polska. Je-li řeč o tichu a mlčení,
pak nesmíme zapomenout v této
upovídané době, která se neohlíží na následky toho, co je vyřčeno, na dva naše Jany-mučedníky,
kteří uměli jednat, mluvit i mlčet
v pravý čas: českého Nepomuka
a moravského Sarkandera. Ti jsou
obzvláště aktuálními světci...

MOST MEZI
VÝCHODEM A ZÁPADEM

Řešíme-li stále postavení naší
země v Evropě, není dobré zapomínat, jak připomenul v roce 1990
na cyrilometodějském Velehradě
sv. papež Jan Pavel II., že máme
svoje poslání být mostem mezi
křesťanským Východem a Západem, ba co více, nejen mostem, ale
možná i srdcem Evropy. Svatí Cyril
a Metoděj to pochopili již ve své
době. Proto oni, synové Východu,
neváhali přijmout četné západní
prvky, šířit úctu sv. papeže Klementa I., jehož ostatky k nám přinesli,
a být v úzkém spojení s Petrovým
nástupcem. Škoda jen, že zapomínáme na Metodějovy žáky a naše
patrony sv. Gorazda, Klimenta,
Nauma, Sávu a Angelára, kteří tvoří spolu s věrozvěsty skupinu tzv.
sv. Sedmipočetníků, hojně uctívaných mezi ostatními Slovany. Také
velký poutník sv. Vojtěch, připomínající nám benediktinské „modli
se a pracuj“, jež vybudovalo naši
civilizaci, patří mezi naše „evropská
pojítka“. Ne nadarmo se v naší zemi
ukazují místa, kde jsou uctívány
otisky jeho šlépějí!

A CO MY?

Svatí svůj životní program naplnili. Stali se ozdobou, ba i ochránci
a přímluvci naší země, díky vzornému křesťanskému životu a svaté smrti vešli do nebe, kde se stali
drahokamy v koruně Mariině. Každý křesťan je povolán ke svatosti.
Teď je tedy řada na nás!
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VE ŠLÉPĚJÍCH SVATÉHO
VOJTĚCHA
O životě exulanta a velkého syna českého národa Josefa kardinála Berana
text: Mgr. Miroslav Kulifaj
Ve vatikánské Bazilice svatého Petra, jen několik metrů od hrobu apoštola, našel mezi papeži místo svého
posledního odpočinku i jeden kardinál. Je jím 33. pražský arcibiskup a český primas Josef Beran. Co vedlo
papeže Pavla VI., že tělo kardinála ze země v té době sužované komunistickou diktaturou nechal uložit
na tak čestném místě?

PRVNÍ PŮSOBIŠTĚ

Josef Jaroslav Beran se narodil
v Plzni 29. prosince 1888 jako první
ze sedmi dětí učitele Josefa Berana
a Marie, roz. Lindauerové. Učitelský
plat nestačil na uživení početné rodiny, proto si otec musel přivydělávat hraním po muzikách a mladý
Josef po vyučování vypomáhal
v holírně svého strýce.1 To mělo zajisté vliv na formování charakteru
pozdějšího kardinála vyznačujícího se skromností a hlubokým sociálním cítěním. Po gymnaziálních
studiích v rodném městě odchází
na studia teologie do Říma, v roce
1911 zde přijímá kněžské svěcení
a rok později obhajuje doktorát.
Po návratu do vlasti od roku 1912
působí na několika místech jako
kaplan, katecheta, později ředitel
škol Kongregace Školských sester
de Notre Dame a od roku 1929
vyučuje pastorální teologii na Teologické fakultě Univerzity Karlovy.
V roce 1942 byl jmenován rektorem pražského kněžského semináře. Osudovým se mu stává rok
1942, kdy je 6. června gestapem
zatčen, vězněn na Pankráci a v Terezíně a o necelé dva měsíce později převezen do koncentračního
tábora v Dachau. Po osvobození
v květnu 1945 se vrací ke své práci
rektora v kněžském semináři.

NA VOJTĚCHOVĚ
STOLCI

Během druhé světové války se
úmrtím Karla kardinála Kašpara
(† 21. 4. 1941) uvolnil svatovojtěšský stolec v Praze, s ohledem

na dobové okolnosti bylo jeho obsazení ponecháno až na dobu poválečnou, protektorátní vláda totiž
usilovala o jmenování německých
biskupů. 7. listopadu 1946 je rektor a někdejší vězeň koncentračního tábora Beran jmenován arcibiskupem pražským. O měsíc později
– o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie – usedá na svatovojtěšský stolec a jako biskupské
heslo si volí Eucharistia et labor –
Eucharistie a práce. Únorové události 1948 nevěstí pro katolickou
církev nic dobrého. V červnu téhož
roku musí arcibiskup čelit vlně kritiky z vlastních řad za slavnostní Te
Deum po zvolení Klementa Gottwalda prezidentem republiky, jemuž byli přítomni další představitelé komunistické vlády. Ve všech
kostelích je nato předčítáno Beranovo prohlášení: „V okamžiku,
kdy tento stát dostal novou hlavu,
cítím ve svědomí povinnost vysloviti
jasně tyto zásady: Církev není institucí, která má organisovat politický
souhlas nebo politický odpor. Církev
nemůže nikomu bránit, chce-li si vyžádat pro své činy Boží pomoc. Se
vší vážností však připomínám, že liturgickým úkonem tím církev nepřijímá světový názor směrů a hnutí,
které odporují jejímu názoru. Když
církev ukazuje dobrou vůli a odhodlání vyjít vstříc lidem pro společné
úsilí o vyřešení časných úkolů, nemůže nikdy zradit své poslání, které
ji nutí rozlišovati, co je Kristovo a co
Kristovo není. Ve jménu tohoto poslání musí kárati zlo, padni, komu
padni…“2

NEPŘÍTEL STÁTU?

V té době jsou už ovšem arcibiskup
a tehdejší vláda v konfliktu. Ten se
bude jenom stupňovat, zejména
po suspendování kněží kandidujících do Národního shromáždění, kteří přijali mandát navzdory
církevnímu zákazu. Mezi nimi byl
i nechvalně známý Josef Plojhar.3
Arcibiskup Beran jeho suspenzaci
ani exkomunikaci přes enormní
nátlak neodvolal a udělal si tak
z osoby ministra zdravotnictví
a pozdějšího předsedy Československé strany lidové úhlavního
nepřítele. Od 19. června 1949
(po pastýřském listu „Hlas biskupů
a ordinářů v hodině velké zkoušky“,
který se snažila Státní bezpečnost
zabavit a znemožnit jeho přečtení) je arcibiskup Beran protiprávně
internován, nejdříve ve své pražské rezidenci, později na několika
jiných místech. V posledním místě
internace – v Radvanově – jej v lednu 1965 zastihne jmenování kardinálem a po několikatýdenních jednáních je arcibiskupovi umožněno
vycestovat a účastnit se konzistoře
u příležitosti uvedení nových kardinálů. Po příletu do Říma se navzdory nabídce ubytování v jednom
z vatikánských paláců rozhodne
pro českou kolej Nepomucenum,
kde se na kněžství připravovali
bohoslovci z českých zemí a ze
Slovenska studující v Římě na papežských univerzitách. Mezi její
významné exalumny patří biskupové Karel Otčenášek či Jaroslav
Škarvada, a také profesoři Vladimír
Boublík, Karel Skalický nebo Karel
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Vrána. Jelikož tehdejší státní moc
už neumožnila kardinálu Beranovi
návrat do vlasti, stalo se mu právě
Nepomucenum zvoleným domovem v nedobrovolném exilu až
do jeho smrti v květnu roku 1969.

Foto: Miroslav Kulifaj

V ŘÍMSKÉM EXILU

Přestože nemůže pobývat na území své diecéze, není pastýřem bez
stáda. Nepolevuje v pastorační
činnosti, a to zejména mezi českými krajany v zahraničí, které často
a rád osobně navštěvuje. Významně se podílí na vzniku českého
náboženského střediska Velehrad
a pro potřeby poutníků z Československa nechává nejdřív pronajmout a později zakupuje vlastní
poutní dům v těsné blízkosti Vatikánu. Po roce 1968 tak na Via delle
Fornacci 200 kromě samotných
poutníků nachází útočiště i mnoho exulantů z Československa.4
Přes četné návštěvy kardinálu vlast
chyběla, osud vyhnance ovšem
přijímal s pokorou. Své duchovní dceři jednou řekl: „Kdybych se
vrátil, nechci žádné vítání a žádnou
okázalost. Jen bych vyslovil přání,
aby v ten okamžik, kdy vstoupím
do katedrály, konaly se ve všech koselích pražské arcidiecéze děkovné
pobožnosti a zvonily všechny zvony.
A nesmělo by se v kostele tleskat!
Vždyť je to dům Boží! To jsem také
řekl svatému Otci, ale on mi řekl: Myslíte, že vás poslechnou?“5 Kdykoliv
se téma návratu objevilo, odevzdával kardinál svůj osud a možnost
návratu do milované vlasti Boží
prozřetelnosti: „Jak Pán Bůh dá! Jak
on to bude chtít! Důvěřujme!“ 6

PŘÁTELSTVÍ S PAVLEM VI.

Když papež Pavel VI., který se
17. května 1969 dověděl o kardinálově zhoršujícím stavu, přijel
do Nepomucena, kardinála už
pozdravit nestihl. Jeho srdce dotlouklo jenom několik minut předtím.7 Na poslední cestě v Bazilice
svatého Petra tohoto velkého syna
českého národa, který stejně jako
svatý Vojtěch zakusil osud vyhnance, provázely početné skupiny

Obraz kardinála Josefa Berana v římském Nepomucenu
krajanů ze zahraničí. Těch krajanů,
kterým se jako pastýř tak neúnavně věnoval. Po zádušní mši, kterou
sloužil tehdejší pražský administrátor biskup František Tomášek, přišel výkrop rakve vykonat samotný
papež Pavel VI. Toho se zesnulým
kardinálem pojilo osobní přátelství
a považoval jej za vyznavače, který
byl pro svoji věrnost církvi a Svatému stolci pronásledován a s pokorou přijal úděl exulanta. Výkrop vykonaný Svatým otcem, jako i místo
posledního odpočinku, jsou jedinečnou poctou, které se dostalo
jenom několika vyvoleným. Pouze

dokládají význam osobnosti kardinála Berana v dějinách české i univerzální Církve.

1

2

3
4
5
6
7

Vodičková, Stanislava. Uzavírám vás do svého srdce.
Životopis Josefa kardinála Berana. Praha: Centrum
pro studium demokracie a kultury Brno, Ústav pro
studium totalitních režimů, 2009, s. 22.
Luňáčková, Marie; Matoušová, Růžena. Velká mše
(Životopis kardinála Josefa Berana). Řím: Křesťanská
akademie, 1970, s. 383.
Vodičková 2009, s. 125–127.
Tamtéž, s. 337.
Luňáčková, Matoušová 1970, s. 337.
Tamtéž, s. 297.
Tamtéž, s. 343.
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Foto: africa786 | Dreamstime.com

TÉMA: VLAST POZEMSKÁ A NEBESKÁ

PÉČE O VŠEOBECNÉ DOBRO
Drobné zamyšlení nad otázkami všedního dne
text: P. Jan Koblížek, Th.D.
Zkusme si představit situaci: Jedeme vlakem, vagon je přeplněný lidmi a tu člověk, který sedí vedle nás,
vytáhne telefon a začne se dlouze a hlasitě s někým bavit. Je to v pořádku? Je jeho chování jen jeho soukromou věcí? Pokud ho upozorníme, že nás a možná i ostatní cestující ruší, ve jménu čeho by se měl chovat
jinak? Existuje něco jako „všeobecné dobro“? A pokud ano, co to je?

CO ŘÍKÁ KATECHISMUS
KATOLICKÉ CÍRKVE?

Otevřeme-li Katechismus katolické církve, zjistíme, že „všeobecné
dobro“ nebo jinak řečeno „obecné dobro“ je zde definováno jako
„souhrn podmínek společenského
života, které jak skupinám, tak jednotlivým členům dovolují úplnější
a snazší dosažení vlastní dokonalosti“.1 Tato stručná definice čerpá ze
dvou různých pramenů. Prvním je
řecká filozofie a druhým je biblická
zvěst Starého a Nového Zákona.
Dříve, než si teoreticky rozebereme
tuto definici z KKC, představme si
ještě jeden příklad z běžného života: Jdeme večer vysypat koš se smetím. Jsme rádi, že můžeme z domu
přejít po chodníku, kde nám svítí
pouliční světlo, a že popelnice,

do které smetí sypeme, pravidelně městská či soukromá společnost vyváží. Po krátké vycházce
se smetím se vracíme domů a bereme jako normální, že je v našem
domě teplo a že se během večera
můžeme dívat na televizi a při tom
ukusovat krajíc chleba nebo pít čaj.
Přestože toto všechno vypadá velice banálně a samozřejmě, všechny
tyto věci bychom neměli, pokud
bychom nežili ve společnosti, kterou někdy nazýváme obec nebo
stát. Který jednotlivec nebo rodina
by si byli schopni zajistit jen nepatrný zlomek těchto „normálních“
věcí, na které jsme tak zvyklí? A to
nemluvíme o zdravotnictví, složitých operacích či o vzdělávání,
byť základním… Toto všechno je
obsahem obecného blaha, které
máme díky životu ve společnosti.

Ta nám poskytuje základní rámec
našeho života a všech činností, které denně konáme. Je usnadněním,
po kterém toužili všichni osamělí
Robinsoni uvěznění na pustých ostrovech uprostřed oceánů.

ODPOVĚDNOST
ZA OBECNÉ BLAHO

Jestliže tedy díky společnosti-státu, ve kterém žijeme, přijímáme
mnoho dobrého, měl by také každý z nás spolupracovat na tomto
společném blahu a cítit se za ně
zodpovědným. Touto poznámkou
se vracíme k prvnímu příkladu ze
začátku článku. Ohleduplné chování každého z nás vůči druhým lidem a vůči prostředí, ve kterém žijeme, je základním předpokladem
pro chod celé společnosti. Tato základní ohleduplnost spojená dále
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s dalším jednáním a prací uvnitř
tohoto prostoru je vlastně takovou
smlouvou, kterou každý z nás uzavírá s ostatními lidmi.

CO ŘÍKÁ ŘECKÁ
FILOZOFIE?

Pokud bychom se na problém
obecného dobra podívali trochu
teoretičtěji, lze říci, že je tento pojem inspirován již řeckou filozofií.
V první řadě proto, že pojem dobra
je ústřední skutečností a znamená
vlastně totéž co pojem být. Každý
člověk svojí činností směřuje k nějakému dobru. Čím více se přibližuji k dobru, tím více také jsem. Lze
to říci i naopak, čím více jsem, tím
více mám podíl na dobru, které je
středobodem veškeré skutečnosti. Není tedy tak zvláštní, že právě
obec-stát, který byl chápán jako vrchol lidského života, je také garantem toho nejvyššího pozemského
dobra, jakého je člověk schopen
dosáhnout, tedy obecného dobra.

Foto: Ruslan1117 | Dreamstime.com

CO ŘÍKÁ BIBLE?

Definici obecného dobra, jak jsme
ji přečetli z katechismu, však můžeme vyvodit i z biblického poselství.
Podíváme-li se hned na první knihu
Bible – Genesis, tj. na První knihu
Mojžíšovu, můžeme si všimnout, že
hned na začátku, když je řeč o stvoření světa, není konstatováno jen
to, že svět byl stvořen, ale že byl
stvořen jako dobrý. Po každém dni
stvoření slyšíme „Bůh viděl, že to, co
udělal, bylo dobré“. Vidíme tedy, že
i v Bibli je dobrota či dobro mírou
jednání. A člověk, který je obrazem
Božím, nemůže jednat jinak, chce-li
jednat smysluplně a chce-li v tomto jednání nalézt také svoji blaženost. Tento dobrý řád mu připomíná i uspořádaná zahrada, do které

Hospodin člověka posadil. Tato zahrada má svoje pravidla, která určil
Bůh a která je třeba respektovat.
Člověk není ten, kdo určuje dobré
a zlé, lidé mohou maximálně dobré
a zlé poznat. Lidský tvor je Bohem
pozván, aby s ním spolupracoval
a uskutečňoval toto dobro, které
není jen jeho, ale je dobrem i ostatních, dobrem objektivním, a tedy
dobrem obecným.
Z této krátké analýzy vidíme, že
v rámci zdůvodnění pojmu obecného blaha se biblická zvěst velmi
blíží řecké filozofii. Není náhoda,
že naše současná podoba křesťanství čerpá z těchto dvou kulturních
tradic, tedy jak z řecké antiky stavějící na racionalitě, tak z biblické
zvěsti založené na Zjevení. Z výše
uvedeného výkladu je patrné také
to, že pojem obecného blaha je
obecným pojmem a že pro různé
konkrétní společnosti může obecné blaho (či dobro) představovat
různé věci co do obsahu.

CO OBECNÉ DOBRO
NENÍ?

Je potřeba si také říci, co obecné
dobro není a s čím si ho můžeme
často plést. Dnes řada lidí, především v politice, mluví o tzv. obecném
zájmu. Jedná se o obecné dobro,
anebo je to něco jiného? Ve skutečnosti se jedná o dvě rozdílné věci,
i když se na první pohled může zdá,
že jde o synonyma. Obecný zájem je
totiž zájmem společnosti, podniku,
rodiny, …, který nehledí na osobu.
Obecný zájem je tak „schopen“ obětovat jednotlivce nebo skupinu lidí
v zájmu celku. Může se jednat např.
o sociálně slabé, neproduktivní, staré či jinak znevýhodněné lidi, kteří
jsou „obětováni“ pro blaho celku

nebo většiny silných a zdravých…
Oproti tomu obecné blaho si klade
za cíl dobro osoby. Ta má totiž nekonečnou hodnotu. Mluvíme tak
o důstojnosti člověka. Tedy pozor,
s pojmem obecného zájmu lehce
sklouzneme do totalitního systému.
Nelze ho proto ztotožňovat s obecným blahem.
Dalším mylným pojetím obecného
dobra je dobro, které je za každou
cenu druhým lidem rádoby-dobrodincem vnucováno. Jedná se o pokušení pýchy, kdy se člověk staví
do role Boží a chce být příčinou
štěstí druhých. Můžeme tak myslet
na rodiče, kteří své děti milují tak, že
jim vezmou jejich svobodu, nebo
třeba na kněze ve farnosti, který
svojí obětavostí a láskou své farníky
téměř znásilní. Vidíme tak, že obecné dobro bude vždy sledovat skutečné dobro (štěstí) druhých, bude
ctít na prvním místě jejich svobodu,
bude rozumné a střízlivé.

NÁSLEDOVAT NAŠEHO
PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Nakonec se může vloudit pokušení pochybovat o obecném dobru,
anebo o schopnosti člověka toto
dobro realizovat. I když možná nemohu konat velké věci, mohu přece
jen konat něco a přispívat do společného. Koneckonců toto byla situace Krista Pána, který po většinu
života pracoval v Nazaretě. Nebojme se tak začít malými věcmi, které
budou přispívat na budování světa
a Božího Království. Budou sloužit jak každému z nás osobně, tak
i ostatním lidem k jejich posvěcení
a k slávě Boží.
1

Srov. Katechismus katolické církve, č.1906 a Gaudium
et Spes, č. 26.
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SESTRA ELIŠKA
PRETSCHNEROVÁ
V každém prostředí dokázala vytvořit domov.
text: S. M. Zdislava Nosková OSF, postulátorka
Když vstupovala na střední školu ke Školským sestrám, bála se, že
se bude muset stále modlit, ale Pán ji vedl po svých cestách tak, že
se stala jejich představenou, a nakonec je kandidátkou blahořečení.

MODLITBA
NA PŘÍMLUVU
SESTRY ELIŠKY
Všemohoucí a dobrý
Bože, tvá služebnice sestra
Eliška celým svým životem
naplňovala evangelium
tvého Syna Ježíše
Krista. Ve františkánské
prostotě a pokoře sloužila
spolusestrám, církvi a všem
lidem. Ani v těžkých
podmínkách a okolnostech
neztrácela víru a naději
a projevovala úctu
každému člověku. Dej nám
milost následovat příklad
jejího života, dopřej nám
její blahořečení a na její
přímluvu vyslyš prosbu,
kterou ti předkládáme.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Sestra Eliška Anna Pretschnerová
se narodila 26. 9. 1911 v Nových
Zámcích jako třetí z pěti dětí v rodině hraběcího lesního. Vyrůstala
v hájovně na samotě. Krása společného rodinného života i okolní
přírody se vtiskly hluboko do jejího srdce. V patnácti letech začala
na přání tatínka studovat v Chrudimi na pedagogiu Školských sester. Bála se, že se tam bude muset stále modlit, ale brzy poznala
krásu života s Bohem. Vzpomíná
na to: „Ty, Pane, jsi na mě čekal a již
o Vánocích jsem byla uchvácena
Tvou láskou a chtěla jít do kláštera.“ Po maturitě v r. 1930 vstupuje
do kandidatury. Přitahuje ji příklad sv. Františka, sv. Kláry, a zvlášť
blahoslavené Anežky České. Při
vstupu do noviciátu přijímá jméno
Eliška. Touží se stát dobrou sestrou.

UČITELKA I MATKA

Aby mohla učit, studuje matematiku a fyziku na Karlově
univerzitě. Ve chvíli, kdy ji čeká
poslední zkouška, však začíná
II. světová válka. Během okupace učí náboženství v pražských
předměstích. V roce 1943 se
stává představenou v mateřinci
na Břevnově, který je brzy zabrán nacisty pro německou školu. Sestry se musí vtěsnat do zahradní vilky. Eliška se přesto
snaží udržovat srdečný kontakt
s německými učiteli i dětmi.
Po válce dokončuje studium
na Karlově univerzitě a začíná

učit v řádovém gymnáziu na Vinohradech. Její žačky na ni dodnes rády vzpomínají. Svěřovaly
se jí se svými starostmi a zmatky
a usměvavá paní profesorka jim
pomáhala nacházet správnou
cestu. V roce 1947 je jí svěřena
péče o početnou skupinu novicek. Také ony mohou zakoušet
její mateřskou lásku.

PŘIŠLA JSEM VÁM
SLOUŽIT, POMOZTE MI

Blížil se komunistický převrat
v únoru 1948. Eliška se stala
představenou komunity na Vinohradech. Při svém příchodu
řekla sestrám: „Sestry, přišla jsem
vám sloužit. Prosím, pomozte mi.“
Tamní gymnázium je však určeno k zestátnění. Brzy na to musí
S. Eliška předat „dobrovolně“
školu státní moci. Před svůj podpis, vynucený StB, napíše: „Ustupuji násilí.“

VYTVÁŘET DOMOV
V KAŽDÉM PROSTŘEDÍ

14. 9. 1950 je S. Eliška s ostatními sestrami vyvezena do internačního kláštera v Krnově. I tam
se snaží vytvářet domov. Se
skupinou sester odchází sloužit
jako zdravotnice do nemocnice
v Podbořanech, která se brzy
stává nejlepší v Karlovarském
kraji. Rozhodnutí státní moci
však zní: „Sestry musí pryč!“
Není žádoucí, aby byly v kontaktu s lidmi. Mohou pracovat
pouze s mentálně postiženými
a starými lidmi, kde prý nemají co pokazit. S. Eliška odchází

Foto: Archiv Školských sester sv. Františka

PANE, TY JSI NA MĚ
ČEKAL
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do ústavu pro mentálně postižené
v Budeničkách.

OTEVŘÍT OKNA
BOŽÍMU DUCHU

S. Eliška se nestarala jen o vlastní
sestry, ale i o povzbuzení a spolupráci sester z ostatních kongregací.
V letech 1967–1969, organizovala
setkání sester, kde se radily, jak čelit zásahům StB a jak tajně přijímat
řeholní dorost. Spolu s nadšenými
řeholními kněžími stála u zrodu
Sekretariátu řeholních společností. Myšlenky II. vatikánského koncilu rezonovaly s touhami jejího
srdce. Vnímala silný evangelizační
přínos koncilní obnovy. Navštěvovala kněze, spolupracovala s nimi
a povzbuzovala je. Ve Slatiňanech
vznikla doslova samizdatová dílna
na přepisování a tisk dokumentů
Koncilu, které pak S. Eliška šířila
mezi kněžími a věřícími.

PŘINÁŠET SESTRÁM
LÁSKU A POCHOPENÍ

Koncem roku 1970 odjela na Generální kapitulu do Říma, kde byla
zvolena generální představenou.
V šedesáti letech se učila italsky
a anglicky, aby se mohla domluvit
se sestrami. Při vizitacích sester

DOMOV V CIZÍ ZEMI

V Římě navázala kontakty s českou bohosloveckou kolejí Nepomucenum. Jako matka viděla
u mnohých bohoslovců silný pocit vykořenění z vlasti a začala se
o ně starat. Zvala je do komunity
na Monte Porziu, kde byly české sestry. Byl tu domov: mluvilo se česky, vařilo se česky, zpívaly se české
písničky. V době finanční tísně Nepomucenu nezištně pomohla.
Stále také myslela na svou vlast:
posílala sestrám zprávy o svých
cestách, náboženskou literaturu,
pro kněze, sestry i věřící překládala užitečné články. Písemně
i ústně prosila papeže o svatořečení bl. Anežky České i bl. Zdislavy
z Lemberka. V zápiscích sestry Elišky najdeme „Odkaz kardinála Josefa Berana“. Jak dobře mohla rozumět jeho lásce k českému národu!
Mezi vizitacemi všech provincií v ní
dřímala touha navštívit svou vlast,
vidět své sestry, příbuzné i přátele
v Československu. V deníku si napsala: „Dopřeješ mi, Pane, navštívit
mou vlast? A jaké to bude mít důsledky? Všechnu svou důvěru vkládám v Tebe, můj Ježíši!“

ZAJATKYNÍ VE SVÉ
VLASTI

Roku 1974 si musela přijet do Československa prodloužit pas. Návštěva se však proměnila v internaci.
14 měsíců byla držena v republice,
byla podrobována ponižujícím
výslechům a žila v neustálém očekávání vězení. Modlila se: „Kdo jiný
než Ty, Pane, mi dává sílu... Nedopusť, abych Tě zradila (jsem toho
schopna), nedopusť, abych někomu
ublížila, nedopusť, abych přestala
věřit v lidi.“ Po jednání kard. A. Casaroliho s československou vládou

a po mnohých dalších intervencích
z celého světa se mohla začátkem
roku 1976 vrátit zpět do Říma.
S. Eliška byla opět zvolena do čela
kongregace. Kromě služby sestrám
pomáhala také při práci na novém
znění Řehole III. řeholního řádu
sv. Františka. Roku 1983 přijala
v Klinice Villa Betania papeže Jana
Pavla II. Brzy nato skončila službu
generální představené. Tiše a pokorně, bez díků a oslav, se vrátila
do vlasti.

SVĚTCI MEZI NÁMI

V roce 1954 se stává provinční představenou. Zároveň je místní představenou 70 sester ve Slatiňanech
u Chrudimi. Jsou to úkoly nad její
síly, ale vše přijímá jako Boží vůli.
Píše si do deníku: „Ty jsi byl, Ježíši,
mou silou v těchto těžkých okamžicích života. S Tvou pomocí chci i dále
nést svůj kříž.“ Mateřsky slouží spolusestrám a dobře vidí obtíže jejich
práce u mentálně postižených lidí.
Společně hledají nový přístup k pacientům. Také ti si ji brzy zamilovali. Eliška se stará o zdraví a dobrou
fyzickou kondici sester. Chce, aby
pravidelně chodily na vycházky,
odpočívaly v krásné přírodě a se
svými přáteli. Stará se o vybudování domovů pro sestry důchodkyně
v Hoješíně u Chrudimi a v Cetechovicích. Po práci je se sestrami opravují vlastníma rukama.

v Itálii, USA a Chile se chtěla setkat
s každou z nich osobně. Napsala
si: „Chci sestrám přinést pochopení,
lásku a ostatní nechávám na Tobě,
Pane.“ A sestry brzy vnímaly, že je
nenavštívila nadřízená, ale milující
člověk.

HARMONIE OBĚTI,
MODLITBY A SLUŽBY

Vrátila se do země, kterou milovala
jako svůj domov a ctila jako svoji
vlast. Žila v domově pro starší sestry na Hoješíně. Sloužila u nemocných sester, pracovala v zahradě,
překládala články vhodné pro sestry, kněze i do farností. Její život byl
i nadále harmonií oběti, modlitby
a služby. Postupně přibývalo zdravotních potíží a poslední rok života
už zůstala upoutaná na lůžko.

NÁVRAT DOMŮ

4. 5. 1993 sestra Eliška odešla
k Pánu. Jejího pohřbu se zúčastnilo
mnoho řádových i diecézních kněží, sester z Čech a Slovenska a velké množství přátel a spolupracovníků. Mnoho lidí ve vlasti i v cizině
vzpomínalo na sestru Elišku, prosilo ji o přímluvu, někteří se přicházeli modlit k jejímu hrobu.

SVĚTLEM PRO MNOHÉ

Příklad jejího života byl světlem
pro mnohé. Proto byl na výzvu
kněží vrácených z exilu v roce
2001 zahájen proces blahořečení.
Pověst svatosti sestry Elišky roste,
mnozí na ni vzpomínají, prosí ji
o přímluvu a jejich prosby bývají
vyslyšeny.

V příštím roce – při 25. výročí její smrti – 19. 5. 2018 proběhne v Hradci Králové konference o životě sestry Elišky.
Více informací na www.eliskaosf.cz.
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NEBEŠTÍ SPOJENCI

DÁVAM TI ANJELA, POČÚVAJ HO
Anjel – bytosť, ktorá pozýva k modlitbe.
text: doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.
Sv. Maximilián 14. 3. 1937 v kruhu bratov povedal: „Veľa sa zhovárajme s Najsvätejšou Matkou, s Ježišom
a s anjelom strážnym.“1 O rozhovore a modlitbovej forme s Ježišom a s Máriou vieme pomerne veľa. Avšak
o rozhovore s anjelmi výrazne menej, a preto je aj prax duchovnej konverzácie s anjelmi značne zriedkavou
duchovnou aktivitou. Podívajme sa preto bližšie, čo vieme o anjeloch z Písma a duchovnej tradície.

KTO SÚ ANJELI?

Odpoveď je nutné hľadať vo Svätom písme a Tradícii. Týmto smerom nás neupriamuje len biblické
a patristické hnutie, či pokoncilová teológia, ale aj veľké postavy
dejín, medzi ktoré patrí aj Dionýz
Areopagita (5.–6. stor.). Svoje jedinečné dielo „O nebeskej herarchii“
začína výzvou: „Pozdvihnime svoj
zrak k osvieteniam najposvätnejšieho Písma tak, ako sú uchované
v tradícii otcov, a nakoľko je nám
to možné, pozorujme hierarchie
nebeských intelektov, ktoré nám

boli v Písme symbolicky a anagogicky zjavené.“2

Termín anjel je
jedným z najstarších
titulov pripísaných
samotnému Ježišovi.
Benedikt XVI.

Z Písma sa dozvedáme všetko
podstatné. V prvom rade to, že
existujú, pretože o nich hovorí
celé Písmo Starého i Nového zákona; sú nazývaní mal’ak – posol
(gr. angelos, česky anděl); je ich
nespočetné množstvo (por. Dan 7,
10); sú rozdelení do rôznych tried –
chórov; majú odlišnú prirodzenosť
od človeka, ktorá je duchovná; sú
obyvateľmi neba, stoja pred Božím
trónom, hľadia na tvár svojho Otca
(Mt 18, 10); klaňajú sa Bohu a pália
na oltári pred Božím trónom kadidlo (Zjv 7, 11; 8, 3); vo vzťahu ku
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stvoreniu vykonávajú nariadenia
všemohúceho; oboznamujú ľudí
s Božou vôľou; zaisťujú úspešné zavŕšenie poslania, ktoré Boh zveruje
ľuďom; starajú sa o rôzne národy;
chránia všeobecnú Cirkev (Zjv 12,
7); pomáhajú jednotlivým ľuďom
(Tob 3, 17).3

V KRISTOVEJ SLUŽBE

Snáď najdôležitejším tvrdením Písma je, že sú to Kristovi anjeli. Kristus je centrom anjelského sveta, sú
to „jeho anjeli“, s ktorými príde na
posledný súd (Mt 25, 31), sú stvorení skrze neho a pre neho (Kol 1,
16), sú poslami jeho spásneho plánu (Hebr 1, 14).
Silná väzba anjelov na Krista je
daná v prvom rade ich stvorením
na obraz Krista. Ich anjelské poslanie je predznamenané poslaním
samotného Krista, veď poslom (anjelom) par excellence je práve Boží
Syn. Tak to učí Benedikt XVI. odvolávajúc sa na slová evanjelia (Jn 20,
21) a na kresťanských spisovateľov:
„Je treba si pripomenúť, že termín
anjel okrem toho, že popisuje anjelov – duchovné bytosti obdarené rozumom a vôľou, služobníkov
a poslov Boha, je jedným z najstarších titulov pripísaných samotnému Ježišovi.“4 V istom zmysle anjeli
kopírujú poslanie Krista a je základnou formou ich služby.
Anjeli sú Kristovi aj svojou prirodzenosťou. V anjelovi je prítomné
Božie meno, ako hovorí kniha Exodus: „Maj sa pred ním na pozore
a počúvaj jeho hlas a neodporuj
mu,... veď je v ňom moje meno!“ (Ex
23, 21). Aké je to meno, ktoré nesie
vo svojom mene, čiže v podstate?
Je to meno „El“ (anj‑El; Micha-El,
Gabrie-El, Rafa-El), ktoré znie aj
v mene Emanu-El. V istom zmysle
platí, že anjel vo svojej podstate
nesie kus Božej podstaty5 na spôsob Krista, ktorý je jednej podstaty
s Otcom. Keďže anjeli odkazujú na
Krista, odkazujú aj na jeho spásne
dielo. Archanjel Gabriel (Božia sila),
sprítomňuje zbožstvujúcu silu

Kristovej radostnej zvesti. Archanjel Michal (jeho meno je rečníckou
otázkou „kto je ako Boh?“) sprítomňuje neľútostný zápas a nápravu
hriechom narušeného poriadku,
zosadenie zlého a oslobodenie
z jeho moci. Rafael (Boží liek) sprítomňuje Krista sprievodcu, Boha
s nami, i Krista lekára.

„Môj Bože, verím
v teba, klaniam sa
ti, dúfam v teba
a milujem ťa. Prosím
o odpustenie pre
tých, ktorí neveria
v teba, neklaňajú sa
ti, nedúfajú v teba
a nemilujú ťa.“
modlitba, ktorú naučil
fatimské deti Anjel
z Fatimy
UTEŠITEĽ BOHA

Nakoniec sú anjeli Kristovými anjelmi, lebo ho utešujú v smrteľnom
zápase: „Kľakol si a modlil sa... Tu sa
mu zjavil anjel z neba a posilňoval
ho“ (Lk 22, 43-45). V tejto scéne ide
o anjela podobného na „anjela pokoja“ z Fatimy, ktorý nás učí modliť
sa: „Môj Bože, verím v teba, klaniam
sa ti, dúfam v teba a milujem ťa.
Prosím o odpustenie pre tých, ktorí
neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa.“ Je to anjel utešiteľ, ktorý cez fatimské deti
učí aj dnešných kresťanov umeniu
utešovať Boha. Nech nám Kristovi
anjeli pripomínajú poznanie Alexandriny da Costa, ktorá pochopila, že „Ježiš je veľmi sám, opustený
a urážaný vo svätostánku“, a nech je
našou odpoveďou na ich pozvanie
ochota „prinášať útechu a vynahrádzať jeho veľkú opustenosť“.

pôjde dobre. Čím bude čistejšie
naše svedomie, tým silnejšia bude
naša modlitba a jej účinky.“6 Modlitba k anjelom predovšetkým
očisťuje srdce človeka, ako to
dosvedčuje
omšová modlitba
Confiteor – vyznávam. Ďalším
účinkom modlitby k anjelom je
vytrhnutie z tiaže každodennosti
k oslave trojsvätého Boha, čo sa
deje v omšovom speve Sanctus.
Nakoniec nás anjeli, spolu s darmi
chleba a vína, pozdvihujú na Otcov nebeský oltár pred tvár jeho
božskej velebnosti (1. eucharistická modlitba). K tomuto všetkému
anjeli pozývajú aj slovne, s dodatkom im vlastným: „Neboj sa!“ (Mt
1, 20; Lk 1, 10; 13; 30). Pápež Benedikt XVI. na záver duchovných cvičení v roku 2007 povedal: „Všimol
som si, že v intarzii môjho kľačadla
je znázornený vzkriesený Kristus,
obkolesený anjelmi, ktorí lietajú.
Uvedomil som si, že títo anjeli môžu
lietať preto, lebo sa nenachádzajú
v gravitačnom poli materiálnych
vecí sveta, ale v gravitačnom poli
lásky Zmŕtvychvstalého; aj my by
sme mohli lietať, keby sme kúsok
odstúpili od gravitácie hmotných
vecí a vstúpili do novej gravitácie
lásky Vzkrieseného.“7
Môžeme tiež povedať, že každý,
kto vstúpi do intímnej komunikácie s anjelmi, ocitá sa v gravitačnom poli lásky a tým nadobúda
podobu anjela. A to je nevyhnutný začiatok každého apoštolského podujatia, ako i záruka jeho
úspešného zavŕšenia.

1

2

3

4

DÔVERUJME ANJELOM

Sv. Maximilián raz povedal: „Modlíme sa, dobre sa modlíme a všetko

5
6
7

Manelli, S. M. (ed.). Le conferenze di san Massimiliano
M. Kolbe. Frigento: Casa Mariana Editrice, 2014, s. 178.
Dionýz Areopagita. O nebeské hierarchii. Praha: 2009,
b. 2 (55–56).
Vacant, A. Andělé podle Písma Svatého, in Altrichter M.
(ed.) Archanděl Michael. Dynamický obhájce života.
Olomouc: 2009, s. 341–347.
Benedikt XVI. Príhovor pred Regina Caeli, 5. 4. 2010.
Juhás, V. Anjel ako metafora Božej blízkosti, s.161.
Manelli, s. 538.
Benedikt XVI., Záverečný príhovor, 3. 3. 2007.
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NEBEŠTÍ SPOJENCI

NENÍ ANDĚL JAKO ANDĚL
Jak rozlišit Boží anděly od ezoterických andělů?
text: S. M. ThLic. Veronika Barátová | Komunita blahoslavenství
V posledním období se regály knihkupectví prohýbají pod publikacemi s andělskou tematikou. V obchodech se nám nabízejí andělé a andílci ve všech možných tvarech nebo v obrazovém ztvárnění. Plakáty
a webové stránky nejrůznějšího druhu a zaměření nám nabízejí semináře andělských terapií, jak se naučit
komunikovat s anděly a jak se jimi nechat vést. A čím dál tím více lidí je vidí, slyší, dokonce cítí jejich dotyky, bez ohledu na to, zda jsou křesťané, nekřesťané, ateisté či v „něco“ věřící. Zkrátka svět zaplavili andělé
a není vždy jednoduché rozpoznat, kdy následujeme Boží anděly a kdy démony.
Přitažlivost andělského fenoménu
i mnohých alternativních duchovních
cest je pro evropského člověka pochopitelná. Duchovní rozměr člověka
je nepopiratelný a člověk legitimně
cítí potřebu tuto svou duchovní dimenzi objevit a rozvinout. Hledá její
propojenost se svým každodenním
životem a hledá hlubokou zkušenost
se světem, který ho převyšuje. A to
platí i pro nás, pro křesťany. Jsou však
mnohé andělské terapie, vykládání
andělských karet, zjevování se andělů a různé formy komunikace s nimi
v souladu s křesťanskou vírou?

O JAKÉ ANDĚLY JDE?

Skuteční Boží andělé jako Boží poslové slouží jedinému pravému Bohu,

jsou mu podřízeni a z jeho pověření
slouží lidem, i nekřesťanům, aby je,
byť nepřímo, vedli k Bohu a ke spáse.
Středem jejich světa a jejich služby1
je sám Boží Syn, Ježíš Kristus, jsou to
jeho andělé. Pokud uctíváme, vidíme, slyšíme nebo jinak komunikujeme s anděly, bez jejich zjevné vazby
na Ježíše Krista, musíme být na pozoru. Pokud jsou pro nás andělé
něco jako božství, když nám vlastně
oni sami stačí jako průvodci životem, nebo je vnímáme jako ty, kteří
nás sami ze své moci obdarovávají,
uzdravují apod., pak takováto úcta
nemá s křesťanstvím nic společného.
Říkáme jim ezoteričtí andělé, protože vždy jsou spojeni s ezoterickými
praktikami a jsou jejich protagonisté.

ČÍM SE LIŠÍ
ANDĚL BOŽÍ
OD EZOTERICKÉHO

Působení, pomoc a doprovázení
Božích andělů je ve vnímání většiny
lidí diskrétní, nenápadné. Ezoteričtí
andělé naopak potřebují být viděni, slyšeni, přitom se snaží vypadat
jako krásné božské bytosti – tak, jak
si my lidé, představujeme Boží anděly. Člověku slibují dobro, uzdravení, či kontakt s něčím božským,
ovšem bez bližšího určení o jaké
božství jde. Chtějí být průvodci
člověka na způsob duchovních
mistrů. Uvádějí člověka do nepřirozených schopností přijímání různých poselství prostřednictvím tzv.
andělského písma, nebo skrz tzv.
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kontaktování, channeling, kde se
člověk stává jejich médiem. Nebo,
prostřednictvím tzv. andělských
karet, nás chtějí vést i v nejmenších
detailech a rozhodnutích našeho
života. Tito andělé nás ale určitě
nebudou vést cestou spásy skrze
Ježíše Krista. Křesťané, kteří se jim
svěří, dřív nebo později zjistí, že Ježíše vlastně nepotřebují, a tak opustí i jeho cestu spásy. V podstatě to
božské spatřují v těchto andělech
a ani nevědí, do čeho se zaplétají.

ANDĚLŠTÍ VIZIONÁŘI
A POHLED CÍRKVE

Lidé, kteří zjevně komunikují s těmito anděly, vidí je, slyší, jsou přesvědčeni, že jsou to „dobří“ andělé, a tedy
musí být ti praví. Neuvědomují si,
že démonické duchovní bytosti
nemají problém odít se do hávu
anděla světla (srov. 2 Kor 11, 14). Že
mohou dát člověku, po čem touží:
naplnit jeho frustraci, zaplnit jeho
vnitřní prázdnotu, dát mu i zdánlivé
uzdravení, úspěch, moc nad druhými, kterým pak pomáháme (např.
andělé Reiki), uvést ho do mimořádných schopností (např. tzv. andělské
písmo) a dokonce, pokud je „jejich
člověk“ katolík, tak ho budou uvádět
i do vidění některých svatých, Panny Marie i samotného Boha. Takový
je případ je u nás známé „mystičky“
Lorny Byrneové. Její vize andělů,
svatých i duchů zemřelých nejsou
slučitelné ani s Božím zjevením,
ani s učením církve, i když jsou tam
prvky, které patří ke křesťanskému
životu. Její andělé ji vedou k víře v reinkarnaci, nebo k přesvědčení, že je
jedno, v jakého Boha věříme, vždyť
je jen jeden a jsou to jen různé cesty,
které k Němu vedou. To je však jádro
poselství celé mentality New Age.2
Je typické pro ni i pro další andělské
vizionáře, že autoritu Církve a její
učení naprosto odmítají. Mají svoji
pravdu a své přesvědčení a nepotřebují se nikomu podřizovat. Praví
křesťanští mystici a mystičky však
měli jiný postoj. Postoj pokory a vědomí, že se mohou mýlit, nebo být
mýleni, ano i samotnými démony.
Proto se rádi podřizovali zkoumání

církve, jestli jsou jejich zkušenosti
pravé, a potvrzovali je i svým životem v duchu evangelia.

PRAVÁ MYSTIKA

Mystický rozměr však patří do života každého křesťana. Křesťanství není jen plnění náboženských
povinností a svátostní „praxe“. Takovýto křesťanský život je často
poznamenán únavou, jakousi šedí
a prázdnotou. Svoji víru zkrátka
neprožíváme, ona neproměňuje
náš život. A to je také důvod, proč
mnoho křesťanů hledá oživení své
víry v ezoterice.
Co však je tato mystika? Obvykle
pod mystikou, mystickými stavy
rozumíme extatické či jinak mimořádné duchovní stavy. To je však
extrémní pohled. Ve skutečnosti
jde o hluboký, intimní vztah s Bohem skrze Ježíše Krista uprostřed
všedního dne. Touha po této hluboké intimitě lásky s Bohem je vložena do srdce každého člověka, ať
už je křesťan nebo ne.

Skuteční Boží andělé
slouží jedinému
pravému Bohu,
jsou mu podřízeni
a z jeho pověření
slouží lidem.
Pokud však anděly
chápeme jako
božství, které nás ze
své moci obdarovává
a uzdravuje,
pak to nemá již
nic společného
s křesťanstvím.
Nekřesťané tuto intimitu hledají
všude možně, to se dá pochopit,
ale my, křesťané? Proč ji nehledáme
tam, kde skutečně je, už více jako
2 000 let? Ježíš nepřišel, jen aby nás
vykoupil z našich hříchů a ze všeho

co nám nahání hrůzu z pekla. On
přišel, aby s námi ŽIL. Abychom my
s ním ŽILI. V jeho přítomnosti se
smáli, plakali, bojovali s překážkami, těšili se z dílčích úspěchů, klopýtali a zase vstávali, mýlili se, i nacházeli cestu dál… Tohle je ta mystika
– mystika všedního dne a zároveň
dobrodružství, které stojí za to žít!

JAK BEZPEČNĚ ŽÍT
S PRAVÝMI ANDĚLY?

Vstupem do této mystiky – spojení
života s Ježíšem – je prostá každodenní modlitba k Ježíši, kterou prožíváme jako setkání s ním, i když
nic „necítíme“. Je prostorem, kde
na sebe necháme dopadat světlo
evangelia a ve světle Ježíšových
slov a jeho jednání se učíme vidět
svůj život a ten spojujeme s Ježíšovým životem. Je to prostor, kde
můžeme být sami sebou, kde se
můžeme s Bohem hádat, plakat,
těšit, děkovat, prosit. V modlitbě
budovaný vztah s Ježíšem nám
nenahradí žádný člověk, žádný jiný
vztah, ani s anděly ne!
Ale právě v tomto vztahu s Ježíšem
máme přátele – jeho anděly. Pobízí
nás do vztahu k němu a Ježíš nám
zas skrze ně chce pomáhat. Andělé
jsou s námi a pomáhají nám nejen na cestě spásy, ale i v běžných
situacích života. Proto je dobré,
řekla bych skvělé, počítat s jejich
přítomností a pomocí. O pomoc
je prosit – na všech našich cestách.
To myslím doslovně. Mým druhým
„domovem“ je auto, na svých cestách trávím hodně času. A jízdu
začínám vždy prosbou o ochranu a pomoc k andělům strážným.
Oslovuji je vždy v množném čísle,
odmalička. Asi jich mám víc. A zkušeností s nimi ještě víc. Vím, že jsou
se mnou. Často se během dne
k nim obracím jako na kamarády,
jen tak. A vůbec mi nechybí, že je
ani nevidím, ani neslyším.

1
2

Srov. Katechismus katolické církve, články 331, 333.
Víc v knížce: Barátová, Veronika Katarína. Není anděl
jako anděl. Kostelní Vydří: KNA, 2015.
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Jak anděl míru doputoval z Fatimy do Koclířova.
text: Ing. Hana Frančáková
Obec Koclířov leží na českomoravském pomezí mezi městy Svitavy a Moravská Třebová. Je známý nejen
krásnou okolní přírodou a turisty vyhledávanou úzkokolejkou, ale především se zde nachází klášter, který
je sídlem Českomoravské Fatimy. A právě toto významné poutní místo bylo obohaceno o unikátní sousoší
Anděla a pasáčků.
Všechno začalo v Portugalsku v roce
1915, kdy samotná, tehdy osmiletá
Lucie dos Santos
zahlédla záhadnou
postavu,
kterou
nedokázala blíže
popsat. Jen v té
chvíli ucítila nadpřirozený dotek milosti. O rok později
se, s bratrancem
a sestřenicí Františkem a Hyacintou
Marto, s ní setkávají znovu. A hned
třikrát. Představuje
se jim jako Anděl
míru a Anděl strážný Portugalska. Učí
je dvě hlavní modlitby a nakonec jim
podává Eucharistii:
„Přijměte Tělo a pijte Krev Ježíše Krista, který je nevděčnými lidmi těžce
urážen. Čiňte pokání za jejich hříchy
a utěšujte Boha…“ Na místě této
události, jen kousek od rodných
domků dětí, je dnes umístěno sousoší, které připomíná tuto událost.

KOPIE PAMÁTNÍKU
MÍŘÍ DO ČR

Téměř o sto let později, v březnu
2012, jsme si tuto událost připomněli v centru Českomoravské
Fatimy v Koclířově, kam přijelo
mnoho poutníků. Regionální zástupci Světového apoštolátu
Fatimy (WAF) tehdy přivezli velkou fotografii fatimského Anděla
a za přítomnosti českých biskupů
Dominika Duky, Jana Vokála a jubilanta Pavla Dokládala, slavícího šedesáté narozeniny, vyjádřili touhu

mít v Koclířově památník Anděla
z Fatimy, k čemuž se také zavázali.

CO DĚLÁTE, PROČ SE
NEMODLÍTE?

Rok a půl na to byla na tomto tradičním místě mariánské spirituality
slavnostně odhalena přesná kopie
sochy Anděla a od této chvíle sem
také každou první sobotu v měsíci
a každý „fatimský den“ přicházejí
poutníci a modlí se za dar pokoje
a míru v naší zemi. Vzpomínám si,
jak jsme v roce Národního eucharistického kongresu k památníku přicházeli vyprošovat Boží požehnání
pro jeho průběh a přinášeli prosby
za dar Eucharistické úcty. Častokrát
mě napadlo, že Anděl „ukazuje“
Eucharistii nejen těm, kteří přicházejí do areálu poutního místa
zde v Koclířově, ale rovněž všem
ostatním, kteří projíždí nad Koclířovem po silnici R 35, ale až k nám

nedohlédnou. Je to jako v našich životech, kdy se díváme a nevidíme,
posloucháme a neslyšíme. Památník
Anděla je místem,
kde se může člověk
posadit, zamyslet
a naslouchat, i když
právě neprobíhá
společná modlitba.
A možná zaslechnout i otázku, kterou položil Anděl
míru dětem při
druhém
zjevení:
„Co děláte, proč se
nemodlíte?“ Sama
se někdy přistihnu,
že jsem ve stejné situaci jako ti pasáčci. Jsem ráda, že mi
náš fatimský Anděl
tuto otázku často
připomíná.

Foto: Českomoravská Fatima

NEBEŠTÍ SPOJENCI

ZA ANDĚLEM PO SILNICI R 35

ROZŠÍŘÍ SE PROJEKT?

Když provázím poutníky po areálu, právě na tomto místě nového
sousoší si s nimi připomínám ten
největší dar, který lidstvo od Krista
dostalo. Eucharistii. Pro mě osobně je velmi silné znázornění dětí,
které klečí a adorují Nejsvětější
Svátost oltářní. Právě výzva k adoraci je nedílnou součástí spirituality fatimského poselství. Bylo by
krásné, kdyby se mohl tento projekt rozšířit také v naší zemi, abychom stále více mohli prohlubovat naši víru v Boha a milovat ho.
Zvu Vás proto k nám do fatimské
dolinky v Koclířově, abyste se setkali s poselstvím, které před více
než stovkou let předal skrze malé
děti Anděl míru.
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JUBILEUM FATIMY

JDEME
ZA HLASEM
PANNY MARIE
Ohlédnutí Mons. Pavla
Dokládala za Jubileem Fatimy
rozmlouvá: Jitka Navrátilová, Ph.D.

Foto: Českomoravská Fatima

Otče Pavle, v letošním roce jsme oslavili sté výročí
fatimských zjevení. Jubileum skončilo. Znamená
to, že fatimskému poselství již není třeba věnovat
pozornost?
Naopak! Fatimské poselství si pozornost stále zaslouží.
Jubileum skončilo a teď nastal čas sklízet ovoce. Velkým
darem Jubilea bylo už samotné rozhodnutí našich biskupů tuto událost v diecézích oslavit. Ujali jsme se příprav, moderace, a i když jsme teď na konci oslav, jsme
svým způsobem na začátku. Proč? Protože poté, co byla
naše země zasvěcena Neposkvrněnému Srdci Panny
Marie, můžeme skrze ni toto zasvěcení dále obnovovat
v našich farnostech, v rodinách a společenstvích.
Co nabízí Českomoravská Fatima v Koclířově pro
věřící, kteří chtějí žít fatimskými poselstvími?
Nabízí zázemí pro exercicie, pobyty dětí, rodin nebo
seniorů. Velký dar tohoto poutního místa je zdejší stálé modlitební společenství a duchovní formační vedení. Velmi zde dbáme na modlitbu svatého růžence,
dnes mnohde opomíjenou.
Jedním z plodů Jubilea je rozšíření smírných pobožností prvních pátků a prvních sobot. Jakým způsobem k tomu přispívá Českomoravská Fatima?
Panna Maria už při zjevení v Cova d’Iria v roce 1917
vyzvala ke smírnému svatému přijímání o prvních sobotách v měsíci. Pak vše znovu připomněla skrze Lucii
dos Santos v letech 1925 a 1926. Od samotného ustanovení Fatimského apoštolátu v ČR usilovně šíříme
smysl a význam prvních fatimských sobot. V souvislosti s oslavami Jubilea jsme otcům biskupům předali
výzvu, aby se první mariánské soboty konaly ve všech
našich farnostech, společně s obnovou slavení prvních pátků. Právě na první soboty k nám totiž přijíždí
nejvíce poutníků, prožít den své duchovní obnovy.
Mají příležitost ke svátosti smíření, rozjímavé modlitbě svatého růžence, smírnému svatému přijímání.
Své místo má i katecheze pro děti. Snažíme se vytvořit
poutníkům dobré zázemí, aby tento den mohli prožít

se svou rodinou i se svým společenstvím. Je to takové
duchovní načerpání pro další měsíc.
Příprava na Jubileum Fatimy vyžadovala plné nasazení. Kdy jste nejvíce pocítil, že Matka Boží Vás
doprovází přese všechny obtíže, které váš organizační tým musel snášet?
Panna Maria před sto lety řekla děvčátku jménem Lucie,
že Bůh chce, aby ji lidé více poznali a milovali. A Lucie byla
tou, která měla k šíření úcty k Jejímu Neposkvrněnému
Srdci přispět. Dnes jsme si se setrou Hankou Frančákovou
a s lidmi v organizačním týmu uvědomili, že si Bůh přeje, abychom byli v tomto díle nápomocni a pokračovali
v něm. A že tehdy i dnes platí: „Mé Neposkvrněné Srdce
– Boží vůle – zvítězí.“ Ale nebude to bez boje.
Zásadním prvkem oslav Jubilea bylo zasvěcení
naší země Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Co
to pro Vás znamená?
Skutečnost, že naše země má národní Fatimu v Koclířově, je díky sestře Miladě Kopecké a celé kongregaci
Školských sester sv. Františka. Jejich „Fiat“ umožnilo,
aby se toto vše mohlo narodit a rozvinout. S velkou
vděčností děkuji za každého, koho Panna Maria „získala“. Ať už všechna mariánská hnutí, společenství, věrné
ctitele Jejího Neposkvrněného Srdce nebo Rytíře Neposkvrněné a tiskový apoštolát, který šířil otec Maxmilián. Velké díky patří též časopisu Immaculata.
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JUBILEUM FATIMY

ČTVRTÉ TAJEMSTVÍ
text: Marcin Jakimowicz | Gość Niedzielny 2017/10 | překlad Libor Rösner
Proč vybral Bůh právě vesnici, která nese jméno oblíbené dcery Mohamedovy? Proč je Panna Maria jedinou
ženou, která je v koránu uvedena jmenovitě? Messori má pravdu: v podobných záležitostech se nic neděje
nahodile.
Ještě před sto lety si katolík od Tibery, Seiny, Rýnu anebo Visly nespojoval slov „Fátima“ vůbec s ničím.
Zato muslimové toto jméno znali
velice dobře. Věděli, že Fátima, která zemřela r. 632 a byla nejmladší
dcerou Mohamedovou a jeho první
manželky Chadídži, je pokládána
za jednu z nejdokonalejších žen islámu a nadto za Sajjidu čili za paní
všech žen v ráji. Mohamed jí měl
říci: „Ty budeš první mezi ženami
v ráji, hned po Marii,“, tj. Matce Ježíšově. Titulována je různě, např.
„al-Siddeeqah“ – „Pravdomluvná“,
„al-Mubarakah“ – „Požehnaná“, „al
Tahirah“ – „Čistá“ či „Neposkvrněná“
nebo „al-Muhaddathah“ – „Ta, k níž
hovoří andělé“. Přímo se zde nabízí
otázka: Proč se před sto lety zjevilo
nebe právě na takto pojmenovaném
místě – místě naprosto neznámém,
posetém kamením, zastrčeném
a spáleném od pražícího slunce?
„V celé západní Evropě existuje pouze jedno jediné takto pojmenované
místo. Proč se Panna Maria zjevila
právě tam? V těchto záležitostech
se nic neděje nahodile,“ píše novinář
Vittorio Messori. „Není přitom bez
zajímavosti, že Mohamedova dcera

je v muslimském světě (a především
v tom šíitském) spjata mj. s apokalyptickými událostmi konce světa –
tak jako Maria – a plní roli spojenou
s milosrdenstvím.“

VÍTĚZSTVÍ!

„Zarážející je i fakt, že již v samotném
pojmenování vísky je skryto poselství o vítězství,“ říká vzrušeně salesián
P. Dominik Chmielewski. „V době, kdy
muslimové ovládli Pyrenejský poloostrov, došlo k dosti neobvyklé události: dcera jednoho z vůdců jménem
Fátima se provdala za křesťanského
rytíře. Přijala křest a milující manžel
pak po své choti nazval místo, kde se
usadili. To je pro mne čitelné poselství – láska nakonec zvítězí. Věřím, že
v okamžiku nejvypjatější konfrontace s islámem přijde intervence Matky Boží, která bude znamenat zlom
a která změní tok dějin.“
„Shora nařízený“ výběr vesnice nesoucí jméno Mohamedovy dcery
prostě nemohl být náhodný…
Muslimská invaze na Pyrenejský poloostrov započala v 8. stol. Středověk
pak probíhal ve znamení reconquisty
čili úsilí křesťanů o dobytí ztracených

území zpět. Během reconquisty došlo k události, kterou zachytili křesťanští kronikáři. V r. 1158 se Fátima,
dcera velitele tvrze Alcacera do Sala,
provdala za portugalského vojevůdce Gonzala Herminguese. Mladá
Maurka přijala svátost křtu, na němž
obdržela jméno Oureana. Poté co
zesnula, přijal její ovdovělý muž hábit cisterciáků v opatství Alcobaca.
Místo v údolí Cova da Iria dostalo název podle jejího původního jména.
Šíité jsou dodnes přesvědčeni, že Fátima je posvátným místem, jež katolíci muslimům uzmuli. „Říkají: ‚Zjevuje-li se Paní ve Fátimě, chce hovořit
k muslimům, nikoli ke křesťanům,‘“
tvrdí Marco Tosatti, autor knihy Nezveřejněné tajemství. V říjnu r. 1995
promítla íránská televize dokument,
který obsahoval nevšední „přivlastnění“. Nebyla to Panna Maria, kdo se
v portugalské vísce zjevila, nýbrž milovaná dcera Mohamedova…
I Mehmet Ali Agca, jenž 13. května
1981 střílel na Jana Pavla II., píše
ve své knize Slibovali mi ráj o tom,
že Fátima je místem zjevení Mohamedovy dcery. Před 36 lety ukázal
krvácející papež před zraky celého
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světa jádro křesťanství, když odpustil svému muslimskému atentátníkovi. Rok poté se ve Fátimě
40 minut modlil a děkoval Matce
Boží za záchranu života.

ISLÁM O PANNĚ MARII

Maria (arab. Marjam) zaujímá v islámu specifické postavení. Je to jediná
žena, kterou Korán zmiňuje jmenovitě. Řeč je o ní v této knize hned 34x!
Vedle Fátimy a Chádidži, první Mohamedovy ženy, je jednou z nejuctívanějších žen a ztělesněním ideálu
(panna poslušná Bohu, vedoucí
zbožný a spravedlivý život vyplněný
mlčením, modlitbou a posty). Islám
potvrzuje panenské početí Ježíšovo,
když Matku Boží nazývá Marjam al-Azra, tj. Marií Pannou. V Koránu můžeme číst i o Zvěstování: „Marie, Bůh
si tě věru vyvolil a čistou tě učinil
a vyznamenal tě mezi ženami lidstva
veškerého.“ (3. súra, 42. verš)
„Maria je mostem spojujícím obě náboženství,“ nepochybuje egyptský
jezuita a znalec islámu Samir Khalil
Samir. „Muslimové putují do mariánských svatyní (do Lurd, Fátimy, Harissy, Samalutu či Zeitunu) a její kult se
těší popularitě obzvláště mezi ženami. V Libanonu slaví křesťané s muslimy společně Zvěstování Páně.“
V koncilní „Deklaraci o poměru
církve k nekřesťanským náboženstvím” čteme o muslimech, že
„Ježíše sice neuznávají jako Boha,
ale uctívají jako proroka, ctí jeho
panenskou matku Marii a někdy ji
i zbožně vzývají”.
„Mariino jméno se v Koránu objevuje od nejranějších súr, tzv. mekkánských, a jejím jménem je dokonce
nazvána celá 19. súra,“ říká kněz řádu
verbistů P. Adam Wąs. „Muslimové
vyznávají, že Maria byla bez hříchu
a že byla obětována Bohu. O jejím
narození se dovídáme z 35. verše
3. súry. Její matka, podle tradice
Anna (Hanna), v ní prosí Boha, aby
nad jejím dítětem neměl satan moc.
Muslimové považují Marii Pannu
za zvláštním způsobem vyvolenou

Bohem, jenž ji postupně připravuje
na Boží mateřství. Důležitou roli zde
sehrává první andělovo navštívení,
při němž měl Marii nebeský posel
oznámit, že její zázračné narození
a dospívání v Boží bázni byly symbolickým potvrzením toho, že si ji Bůh
vyvolil kvůli realizaci svého plánu.
Korán zdůrazňuje, že Maria si uchovala své panenství, které spolu s její
čistotou představuje pro muslimy
výjimečnou hodnotu. Vyjadřují to
formulací „Ježíš, Syn Mariin“ (Isa Ibn
Marjam), jež se tolik odlišuje od jinak
tradičně užívaných patriarchálních
formulací odkazujících na otce.

ZNAMENÍ KONCE
VĚKŮ?

Publicistická činnost služebníka Božího arcibiskupa Fultona J. Sheena,
tohoto mimořádného kněze, který
evangelizoval miliony Američanů
prostřednictvím televizního programu, jehož sledovanost válcovala i sledovanost koncertů Franka
Sinatry, zažívá v posledních letech
nefalšovanou renesanci. V jeho knize vydané v r. 1953 „The World’s First
Love“ (První láska světa) nalezneme
tuto neobyčejnou intuici: „Ačkoli to
politici stále ještě neberou na zřetel,
stále zde existuje reálná hrozba, že
islám znovu nabere dech a vrátí se
v plné síle zpět. Ruku v ruce s tím
přijde i nebezpečí, že přemůže Západ, který přestal být křesťanský,
a upevní své pozice coby velké
protikřesťanské světové síly. Jsem
neochvějně přesvědčen, že se tyto
obavy týkající se muslimů nakonec
nevyplní, ale že naopak muslimové
nakonec konvertují ke křesťanství
a že se to stane způsobem, který
se vymyká představám dokonce
i misionářů. Věřím též, že se to stane
skrze výzvu muslimům k uctívání
Matky Boží. Maria je pro ně pravá
Sajjida čili Paní. Její jedinou eventuální sokyní v jejich vyznání víry
by mohla být Fátima, avšak po její
smrti napsal Mohamed: ‚Budeš v ráji
nejblahoslavenější – hned po Marii.‘
Proč se Maria zjevila v nenápadné
vísce, aby ji následující generace
znaly jako Pannu Marii Fatimskou?

Poněvadž platí, že vše, co přichází
z nebe, je obdivuhodným způsobem vypracováno do posledního
detailu, jsem přesvědčen, že si Matka Boží vybrala jméno Panna Maria
Fatimská coby znamení naděje pro
muslimy a coby ujištění, že ti, kdo jí
prokazují tak velkou úctu, jednoho
dne uznají i jejího Božského Syna.
V neposlední řadě se spojitost muslimů s Fátimou prokázala v onom
entuziastickém přijetí sochy Panny
Marie Fatimské vyznavači islámu
během jejího putování Afrikou
a Indií. Misionáři budou v příštích
letech lépe rozumět skutečnosti, že
úspěch jejich apoštolátu mezi muslimy bude odviset od toho, jak často a jak moc budou hovořit o Panně
Marii Fatimské. V každém apologetickém úsilí je nejlepší začít tím, co
již lidé vzali za své. Jelikož muslimové chovají úctu k Panně Marii, měli
by naši misionáři šířit mariánskou
zbožnost a očekávat, že Panna Maria přivede muslimy ke svému Božskému Synu.“
Zbožné přání? Religious fiction? Bůh
sám ví. Intuice arcibiskupa Sheena
zní nevěrohodně. Mějme nicméně
na paměti, že když Nejsvětější Panna
oznamovala Lucii, že „Rusko rozšíří
své bludy po světě“, nekomentovala
právě probíhající dění, ale prorocky
je předpovídala. Jak přiléhavě znějí
tato slova dnes, kdy jsme bohatší
o zkušenost totality, o vzpomínky
z lágrů, o statistiky z Černé knihy komunismu hovořící o sto milionech
obětí rudého režimu… Dodnes
historikové nevycházejí z úžasu nad
tím, jak mohlo několikatisícové hnutí způsobit pád „bílé“ Rusi. „Omyly
Ruska pronikly všechny sféry života.
První demonstrace homosexuálů
proběhly v Leningradu a potraty
uzákonil jako první v r. 1920 Lenin,“
píše Grzgorz Górny, autor knihy „Tajemství Fátimy“.
Jaká je role Panny Marie v konfrontaci se světem islámu? Nevíme. Těžko
však nepřiznat pravdu V. Messorimu,
jenž napsal, že „v těchto záležitostech se nic neděje nahodile“.
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Foto: Archiv kláštera Niepokalanov

TÉMA: VLAST POZEMSKÁ A NEBESKÁ

VLASTENEC, SVETOOBČAN
A OBYVATEĽ NEBA
Sv. Maximilián nás učí správnemu postoju k vlasti, svetu a našej
definitívnej destinácii – nebeskej vlasti.
text: Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.
Vianočné obdobie nás mimoriadnym spôsobom vracia k našim koreňom. Pripomíname si narodenie
Božieho Syna, Pánovi Ježišovi sa klaniame ako malému Dieťatku v jasličkách a väčšine z nás sa tieto sviatky
spájajú s milými spomienkami na vlastné detstvo. Miesto, kde sa človek narodí, a predovšetkým rodina,
v ktorej sa narodí, majú kľúčový význam pre jeho neskorší vzťah k vlasti. A v tieto dni nám aj sv. Maximilián
dáva príklad toho, ako máme byť hrdí na svoje korene, no zároveň otvorení na kresťanskú lásku k ľuďom,
ktorých korene sú vrastené do pôdy iných národov či kultúr. Učí nás tiež, alebo azda predovšetkým, že nikdy
nesmieme zabúdať na to, že naša pravá vlasť je v nebi, kam nemožno kráčať osamotene.

DVE KORUNY

Podľa svedectiev súčasníkov sv. Maximiliána bol malý Rajmund Kolbe
veľmi živým dieťaťom. Neraz svojich
rodičov potrápil, napriek ich prísnej
výchove. Podľa viacerých písomných prameňov významná a najmä citeľná zmena v jeho správaní
nastala okolo roku 1904, teda dva
roky po prvom svätom prijímaní.

Hoci nie je známe, že by sa v dospelosti pri akejkoľvek príležitosti vracal
k tomuto obdobiu alebo sa o ňom
vyjadroval, zo svedectva jeho matky je zrejmé, že sa vtedy stala zvláštna udalosť. Táto udalosť ovplyvnila
celý jeho ďalší život.
Pri istej príležitosti, keď sa ho
ustarostená matka spýtala na

dôvod zmeny jeho správania, keďže sa z takmer pochabého dieťaťa zrazu stal poslušným synom,
rozpovedal matke udalosť, ako sa
mu v pabianickom kostole zjavila
Božia Matka a ponúkla mu dve koruny – červenú a bielu. Bielu ako
korunu čistoty a červenú ako korunu mučeníctva. Prijal obe. Tieto
koruny (alebo spomienka na ne)
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ovplyvňovali celý nasledujúci život svätého Maximiliána.1

VLASTENEC

Foto: Archiv kláštera Niepokalanov

Malý Rajmund vyrastal v hlboko
nábožnom a silne vlasteneckom
prostredí, kde rodičia svojim deťom vštepovali od malička s láskou
k Bohu, blížnym i lásku k vlasti. K tej
vlasti, ktorá bola rozdelená medzi
tri okupačné štáty, ktoré Poľsko
„rozparcelovali“ na najväčší ruský, ďalej pruský a rakúsky „zábor“.
Jeho detstvo bolo silne poznačené
skutočnosťou, že rodičia boli františkánskymi terciármi a ich dom
sa často stával miestom náboženských a vlasteneckých stretnutí
chudobných rodín. Juliusz Kolbe
spravoval farskú knižnicu, ktorá
bola v tom období asi jediným
miestom v širokom okolí, kde sa
dalo dostať k poľskej literatúre.
Malí Kolbeovci vedeli naspamäť
dlhé diela takých velikánov poľskej literatúry, ako boli Adam Mickiewicz či Juliusz Słowacki.
Asi plne si národnú tragédiu rozdelenia Poľska Rajmund uvedomil, keď
po ľudových misiách vo
farnosti Pabianice, ktoré
viedli v roku 1907 pátri
minoriti z Ľvova, presvedčil spolu s bratom Franciszkom rodičov, aby im
dovolili odísť študovať
do malého seminára
minoritov v tejto metropole Galície. Keďže Ľvov
sa nachádzal na území
okupovanom inou mocnosťou – v tomto prípade Rakúsko-Uhorskom,
chlapci museli cestovať
cez hranice. To v tom
období vôbec nebolo
jednoduché a jednoduché nebolo ani získať pas.
A tak otec Juliusz svojich
synov bez cestovných dokladov na
jeseň roku 1907 prepašoval cez hranicu ukrytých na voze ochotného
neznámeho sedliaka, ktorého oslovil s prosbou o pomoc. Ten ich ukryl
pod kopou sena.

Vo Ľvove Rajmund (a po vstupe
do noviciátu rehole minoritov už
brat Maximilián) objavil svoj talent
a zároveň veľké nadšenie pre vynálezy a nové technické riešenia.
Práve vo Ľvove vznikla väčšina
jeho vynálezov, ktoré chcel použiť
pre rozvoj znovuzjednotenej vlasti, o ktorej sníval. Takými projektami bol napríklad „píšuci telegraf“,
či „zariadenie zaznamenávajúce
a zapisujúce reč a hlasy prírody“.
Za zmienku stojí jeho projekt
opevnenia Ľvova tak, aby sa mesto
stalo nedobytným.
Vo Ľvove prežil aj hlbokú krízu
svojho povolania. V zápale vlasteneckého oduševnenia pre boj
za slobodné Poľsko pod zástavou
Jasnohorskej Pani uvažoval, že
odíde z rehole, aby mohol prispieť
k znovuobnoveniu štátnosti svojej vlasti ako vojak či inžinier. Azda
práve tu videl šancu pre získanie
druhej koruny ponúkanej Pannou Máriou v čase jeho detstva –
v obetovaní svojho života za vlasť.
Jeho povolanie však zachránil
Boh prostredníctvom Marianny

Kolbe, ktorá svojho syna navštívila v správnom čase a na správnom mieste. Chvíľku pred tým,
ako mal svojmu predstavenému
mladý novic oznámiť zámer odísť
z rehole, prišla do kláštora jeho

matka s informáciou, že so súhlasom jej manžela aj ona odchádza
k rehoľným sestrám. Maximilián
to vnímal ako znak, že má v reholi
ostať a práve tu dosiahnuť spomínané dve koruny. Ako znak, že
práve tu má bojovať za lepší život
svojich krajanov a obrodu svojej
vlasti. A stále pod zástavou Panny
Márie...

V ZÁPASE O SPÁSU
CELÉHO SVETA

Študent Maximilián sa koncom
októbra roku 1912 zrazu ocitol
v už vtedy kozmopolitnom Ríme.
Bola to nová skúsenosť mladého
muža, skúsenosť medzinárodnej
komunity bratov, ktorých spájala tá istá charizma sv. Františka.
V Ríme však získal aj inú novú
skúsenosť. Tou skúsenosťou bol
stret s veľkou tragédiou ľudského
hriechu. A táto tragédia bola „globálna“. Dotýkala sa Talianov i príslušníkov iných národov, ktorých
v Ríme stretal. Najstrašnejší zážitok počas celého takmer 7-ročného obdobia pobytu vo Večnom
meste si odniesol z pochodu slobodomurárov pod
hradbami Vatikánu,
ktorého svedkom sa
stal. Jeho účastníci
niesli transparenty
s rúhavými heslami
plnými
nenávisti
voči Bohu i ľuďom.
Táto demonštrácia
bola súčasťou medzinárodných osláv
200. výročia založenia prvej slobodomurárskej lóže a jej
účastníci ohlasovali
desivú budúcnosť
sveta, ktorá umožní diablovi strhnúť
mnoho duší.
Po množstve modlitieb, dlhom
uvažovaní a schválení svojho projektu rehoľnými predstavenými
sa Maximilián rozhodol založiť
Rytierstvo Nepoškvrnenej. Dielo,
ktoré malo pod ochranou Panny

25
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

5–6|2017|č. 153

Márie takisto pôsobiť globálne.
Podobne ako bol globálny dopad tragédie ľudského hriechu
v demoralizujúcom hnutí masonérie. Toto dielo malo ale úplne
iný cieľ. Malo a má za cieľ, podľa
slov jeho zakladateľa, „získať celý
svet pre Krista skrze Nepoškvrnenú“. Maximilián bol presvedčený,
že pod zástavou Nepoškvrnenej
najľahšie zachráni to množstvo
ľudí z rozličných národov, ktorí sa
oklamaní a zvábení diablom hrnú
do večného zatratenia. Od tejto
chvíle sa Maximiliánovo vnímanie
vlasti a svojich krajanov rozšírilo
z geografických hraníc Poľska na
celú zemeguľu. Stal sa skutočným
„svetoobčanom“, ktorý až po úplne vyčerpanie svojich fyzických síl
bojoval o spásu duší známych i neznámych po celom svete.

V SLUŽBE BLÍZKYM
I VZDIALENÝM

Po návrate do vlasti začal s pocitom veľkej zodpovednosti za
morálnu i materiálnu obrodu
vlastného národa veľké dielo M. I.
Najskôr založil Rycerza Niepokalanej, neskôr Niepokalanów ako
kláštor a vydavateľské centrum
v službách Nepoškvrnenej. Časopis Rycerz Niepokalanej nepochybne veľmi významným spôsobom prispel k duchovnej obnove
národa zdevastovaného rokmi
neslobody, straty vlastnej suverenity a vojnou. Formoval medzivojnovú generáciu Poliakov a bez
preháňania môžeme povedať, že
posolstvo Evanjelia na stránkach
Rycerza Niepokalanej sa dostávalo
do každej poľskej rodiny.
Keď sa zdalo, že počiatočné problémy jeho diela sú zažehnané
a Niepokalanów i jeho vydavateľská produkcia začali rýchlo rásť,
ako dôkaz toho, že dielo záchrany
duší skrze Nepoškvrnenú nechce obmedziť iba na svoju vlasť,
odišiel v roku 1930 na misie do
Japonska. Aj tu, s úctou a láskou
k dovtedy pre neho takmer neznámemu národu, začal slúžiť

bratom a sestrám, z ktorých väčšina neboli ani kresťania. Znova
mal na zreteli predovšetkým ich
večnosť v Božom kráľovstve. Ako
zaručený recept na duchovnú
obrodu sveta vnímal presný opak
toho, čo ponúkali revolucionári tej
doby i všetkých iných období, pre
ktorých bol najvyšším kritériom
spurný človek. Človek, ktorý si
robí, čo chce, a úplne odmieta plnenie Božej vôle. Maximilián často
opakoval, že účinným receptom je
vzdanie sa vlastnej vôle a jej plné
odovzdanie Bohu cez ruky Nepoškvrnenej. Často sa k tomu vracal
vo svojich listoch i textoch. Veď
celá filozofia Rytierstva Nepoškvrnenej spočíva práve v odovzdaní
sa Nepoškvrnenej, v ktorej rukách
sa chceme stať nástrojmi pre záchranu seba a iných, pre šírenie
Kráľovstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pri návrate z misií
v Japonsku v lete 1936 napríklad
svojim spolubratom v Mugenzai
no Sono písal: „Obetovanie vlastnej vôle je najťažšou obetou. Je
však obetou Pánu Bohu najmilšou, lebo je to obetovanie celej
našej bytosti. Ak budeme kráčať
po tejto ceste, určite najrýchlejšie
cez Nepoškvrnenú a v Nej posvätíme seba a získame celý svet pre
Nepoškvrnenú, v Nej pre Ježiša
a v Ňom pre Boha, Najsvätejšiu
Trojicu.“2

Áno, nebo vnímal Maximilián ako
životný cieľ každého človeka. Nad
nikým nelámal palicu, ale aj tých
najzatvrdenejších hriešnikov odovzdával Bohu cez Nepoškvrnenú
a veril, že Ona môže vyprosiť ich
obrátenie. V jednom z jeho posledných listov, ktorý napísal iba
pár dní pred svojim zatknutím
a v ktorom reagoval aj na rastúce vojnové hrôzy, sa dočítame:
„Dovoľme Božej Prozreteľnosti,
aby pôsobila. Nepoškvrnená vie
o všetkom a všetko je predurčené pre väčšie dobro duší. Mnohí,
čo predtým v dostatku nemysleli
na večnosť, teraz, keď schudobneli, myslia na vlastnú dušu. Život na tejto zemi nie je dlhý. Ide
iba o dobrú prípravu na večnosť.
A celý ten prášok vo vesmíre, ktorý sa volá Zem, raz skončí aj so
všetkými najdôležitejšími záležitosťami. Dovoľme Nepoškvrnenej, aby nás viedla, a pomáhajme
dušiam, aby ju spoznali a milovali,
aby sa čoraz viac sŕdc v Nej a skrze
Ňu v Najsvätejšom Božom Srdci
čoraz väčšmi spojilo.“4
Odpoveďou na otázky nášho životného putovania, ktoré sú poznačené bolesťou i krížmi, nech je krátky
úryvok z denníka sv. Maximiliána
z roku 1915: „Život krátky, utrpenie krátke a potom: Nebo. Nebo.
Nebo.“5

NA CESTE DO
NEBESKEJ VLASTI

Ústrednou témou celého Maximiliánovho diela bolo pripomínanie
obrazu človeka z perspektívy večnosti. Preto neustále opakoval, že
náš život je vlastne cestou do našej
definitívnej destinácie – do nebeskej vlasti. V liste, ktorý poslal na
vianočné sviatky roku 1938 svojej
mame, spomína zosnulých blízkych – otca a troch bratov: „Otecko
i otec Alfonz už dosiahli svoj životný cieľ a veľmi dúfam, že už prežívajú šťastie blahoslavených v nebi.
Nepoškvrnená je príliš dobrá na to,
aby to nezariadila. Tým väčšmi Valentínko a Tonko...“3

1 Kolbe, Marianna. List do Niepokalanowa,
12. 10. 1941.
2 Kolbe, Maximilián M. List bratom v Mugenzai no
Sono, 11. 6. 1936.
3 Kolbe, Maximilián M. List sv. Maximiliána matke
Marianne Kolbe, 19. 12. 1938.
O. Alfonz je mladší brat sv. Maximiliána (rodným menom
Jozef), reč je taktiež o ďalších bratoch sv. Maximiliána
Antonovi a Valentínovi, ktorí zomreli v detskom veku.
4 Kolbe, Maximilián M. List br. Celestynovi Moszyńskemu do Mugenzai no Sono, 16. 1. 1941.
5 Por. poznámky sv. Maximiliána z duchovných cvičení
v Rím, 1915. In: Kolbe, Maxmilián M. Pisma. Część
I i II. Niepokalanów: WOF, 2007.
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100. VÝROČÍ M. I.

OBJEVIT BOŽÍ PLÁN
Modlitební úmysl M. I. na prosinec: Aby všichni členové Rytířstva
Neposkvrněné zakoušeli radost z přilnutí k Božím plánům.
text: P. ThLic. Jacek Pędziwiatr
Ze sedmdesáti sedmi dnů, které sv.
Maxmilián strávil jako vězeň německého koncentračního tábora
v Osvětimi, se dochovalo několik
dojemných svědectví spoluvězňů.
Jeden z nich, Henryk Sienkiewicz
(táborové číslo 2714), vypráví příběh z doby, kdy otec Kolbe pracoval ve skupině, jejímž úkolem bylo
stavět ohradu pro dobytek v nedaleké obci Babice. Tato skupina se
skládala především z kněží a Židů.
„Práce byla vyčerpávající, museli
jsme dělat vše v poklusu,“ vzpomíná
Sienkiewicz. „Kápo si všiml, že spolu
hovoříme, za což jsme dostali každý
deset ran holí. Navíc, za to, že jsem
Maxmiliána nazval „otče“, jsem ho
pak musel vozit spolu se štěrkem
v jednu stranu a Otec musel vozit
mne dvakrát – tam a zpátky.“

Tady musíme vysvětlit, že vězňové si mohli pouze tykat. Vykání či
používání titulů jako „otče“, „pane
doktore“ atd. bylo okamžitě trestané bitím.

Teprve až přejdeme na opačnou
stranu a odtud se podíváme na tkaninu, pochopíme, jak každý ten
uzlíček má důležité místo pro vznik
nádherného obrazu.

Sienkiewicz pokračuje: „Tato naše
práce byla terčem posměchu esesmanů a kápů. Takto jsme pracovali
až do pozdního večera. Tehdy mi
otec Kolbe řekl: ‚Hynku, to, co děláme, je všechno pro Neposkvrněnou. Ať ti barbaři vědí, že jsme
vyznavači Neposkvrněné.‘ “

Sv. Maxmilián i v té nejtěžší realitě
koncentračního tábora byl schopen
vidět Boží plán a byl ochoten jej zcela přijmout beze zbytku, přilnout
k němu a naplnit jej až po známou
scénu z „apelplatzu“, kdy nabídl svůj
život za život spoluvězně.

Nevyzpytatelné jsou Boží plány. Často je neumíme rozlišit, nerozumíme
jim, neumíme je naplnit. Zdají se
nám jako perský koberec, na který
se díváme očima tkalce, totiž z rubové strany: vidíme jen nepřehlednou
hromadu jakýchsi uzlíků a smotků.

Dobře to vystihuje prosincový
modlitební úmysl, který říká o „přilnutí“ k Božím plánům. Znamená
to jejich rozlišení, promyšlení a naplnění – i v nepříznivých okolnostech. Toto je způsob jednání Rytířstva: být nástrojem v rukou Panny
Marie Neposkvrněné.

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
PROSINEC

Aby všichni členové Rytířstva Neposkvrněné zakoušeli radost z přilnutí k Božím
plánům.

LEDEN

Aby Rytířstvo Neposkvrněné Panny Marie bylo na celém světě znamením jednoty
a bratrství.

ÚNOR

Aby příklad sv. Maxmiliána pomáhal každému rytíři Neposkvrněné a všem věřícím
hledat nové způsoby evangelizace.
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který je třeba přijmout celým srdcem jako „milovaný učedník“ i jako otec Kolbe.
text: Marco Tasca OFMConv | homílie 16. října 2017
U příležitosti 100. výročí založení Rytířstva Neposkvrněné se v polovině října sjeli rytíři z celého světa
na společné setkání do Říma. Generál řádu, který předsedal slavnostní mši svaté v kostele S. Andrea delle
Fratte, během homilie předal všem rytířům poselství, které má směrovat jejich kroky do dalšího milénia.

TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA
DARU

Evangelium dnešní liturgie (Jan
19,25-27) nás uvádí do velikého
a neuvěřitelného tajemství: Ježíš, dříve než umírá na kříži, nám dává svoji
vlastní Matku. Z pohledu sv. Jana to
je vrcholná chvíle jeho pozemského
bytí, v níž je kříž považován za plné Kristovo oslavení.

Prožívat sté výročí Rytířstva Neposkvrněné znamená připomínat si
veliký dar přítomnosti Panny Marie
v historii tohoto hnutí, které se stále
nechává inspirovat jejím příkladem
a přímluvou. Jako „milovaný učedník“ i jako otec Kolbe ji přijměme
i my celým svým srdcem.

Sv. Maxmilián naplno
prožíval toto slovo, když
zůstával v Mariině přítomnosti v každém okamžiku svého života. Maxmilián, podobně jako
učedník z evangelia, přijímá k sobě, do vlastního
domu, Boží Matku, která
se stává jeho průvodkyní,
oporou a světlem v každém okamžiku života.

Ne náhodou můžeme prožívat tento
zahajovací obřad slavení 100. jubilea
M. I. v kostele S. Andrea delle Fratte,
na místě, kde Alfons Ratisbonne roku
1842 prožil mimořádnou přítomnost
Panny Marie, která zcela proměnila
jeho život. Tato událost se
velmi silně dotkla sv. Maxmiliána, a to natolik, že
zde chtěl slavit svou primiční mši svatou.
Když ona vstoupí do našeho života, všechno se
mění, všechno se stává krásnějším! Zázraky
už nejsou nemožné, jak
nám ukazuje sv. Maxmilián. Na jeho cestě víry
se uskutečnily mimořádné věci: založení M. I., vybudování Niepokalanova
jak polského, tak japonského, rozkvět tiskového
apoštolátu.

PŘIJMOUT
MATKU

Jak otec Kolbe naplnil
toto přijetí? Především
skrze své zasvěcení se
Neposkvrněné. Získal tak
hlubší duchovní rozměr,
který mu umožnil na cestě víry žít neustále v blízkostí Matky Boží a napodobovat její jednání.
Plodem onoho zasvěcení
bylo také založení Rytířstva Neposkvrněné, kde
ona je vzorem pro každého rytíře.
Právě dnes si se zvláštním dojetím
připomínáme tuto událost. Rytířstvo
Neposkvrněné znamená pro každého z nás úplné odevzdání se Neposkvrněné.

NECHAT SE PROMĚNIT
MATKOU

Otec Kolbe nám ukazuje,
že s pomocí Panny Marie
je možné uskutečnit veliká apoštolská díla a náš
život se může stát neustálým sebedarováním, a to
až heroickým způsobem,
jak potvrzuje završení
jeho života v Osvětimi.
Přijmout Marii znamená vzít vážně
její příklad následování Pána, přivlastnit si její způsob života podle
Boží vůle, vkládat do jejích rukou
svoji vlastní existenci i vlastní povolání, které Bůh každému dává.

Prosme o přímluvu o. Kolbeho a Neposkvrněnou, aby slavení
stého výročí založení M. I. nás mohlo
vnitřně vyburcovat k misijnímu působení ve svém okolí.
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100. VÝROČÍ M. I.

DÍVAT SE STEJNÝM SMĚREM
Rozhovor s generálním ministrem Řádu minoritů
o. Markem Tascou OFMConv
text: Jitka Navrátilová, Ph.D.
Svatý otec František nedávno
řekl, že velká výročí nejsou důvodem k hrabání se v popelu, ale
k návratu ke kořenům a objevení
nových inspirací. Jaké inspirace
přináší sté výročí založení M. I.?
Je velkou milostí prožívat sté výročí založení Rytířstva. Slavení výročí slouží k novému probuzení.
V našem křesťanském prostředí to
znamená připomínat si činy svatých. A připomínání si svatých nám
křesťanům vždycky slouží k dobrému. Není to tedy připomínání
si nějaké vnější skutečnosti, ale je
to připomínka svatosti, která se
projevuje také v založení Rytířstva
Neposkvrněné. A celý život sv. Maxmiliána byl poznamenán svatostí.
Jaká je tedy inspirace vyplývající
z tohoto výročí? Vidím ji v konečné volbě sv. Maxmiliána, kdy se
rozhodl vyměnit si místo s mužem

odsouzeným ke smrti. Jaké poselství z toho plyne? Když řekneme,
že otec Maxmilián Kolbe zemřel,
je to něco zcela běžného, vždyť
každý z nás jednou zemře. Ale otec
Maxmilián se rozhodl dát svůj život
za druhého člověka, a to už je něco
zcela jiného. I my všichni zemřeme,
ale zásadní otázkou je, jestli jsme
schopni dávat svůj život. Toto je
nejdůležitější věc v našem životě.
Život, který se dává. Znamená to
říct: Záleží mi na tobě! Jsi důležitý.
Jaká by měla být role M. I. v dnešní sekularizované společnosti?
A jak se inspirace sebeoběti
může projevit ve společnosti?
Sv. Maxmiliána Kolbe říkal: „Jen
láska je tvůrčí.“ Kdybychom o tom
byli skutečně přesvědčeni, měli
bychom také odvahu odložit
všechno, co není láska. My si však

myslíme, že také válka a nenávist
dokážou tvořit. A přitom pouze láska je tvůrčí, jak o tom vydával svědectví sv. Maxmilián. Kdybychom
se snažili uskutečňovat tuto jedinou větu v našem každodenním
životě, život by se úplně změnil. Jedině když budeme dělat něco dobrého, budeme schopni tvořit. Jen
když budeme dělat dobro, bude se
moci rodit něco nového.
Jaké prostředky bychom dnes
měli při naplňování poslání M. I.
používat?
Sv. Maxmilián Kolbe říkával: „Nechejte se vést!“ Pokud se nad tím
zamyslíme, tak musíme říci, že to
nejsem já, kdo rozhoduje o svém
životě. Nejsem to já, kdo rozhoduje
o všem. Nejsem to já, kdo je v centru světa. Ale jsem povolán k tomu,
abych se nechal vést. Dnešní svět
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to chápe jako slabost. Jako věřící
však víme, že ve svém životě musíme naslouchat Pánu a nechat
se jím vést. Nechat ho, aby k nám
promlouval skrze události našeho
života.
Na jaké výzvy by mělo Rytířstvo Neposkvrněné Panny Marie
dnes reagovat a jaké prostředky
by mělo využívat?
Celosvětově se využívá v poslání
M. I. různých prostředků. Věřím
také, že Bůh nám stále ukazuje
prostředky, které rytířstvo může
využít k evangelizaci. Brazílie je
známá svým významným působením v oblasti hromadných sdělovacích prostředků. Média jsou
úžasným prostředkem, který nám
Bůh dal ke zvěstování krásy evangelia. Ve světě existují také školy
evangelizace Neposkvrněné P. Marie, které se snaží přiblížit k lidem
a skrze toto jim pomáhají přiblížit
se k Pánu. Ve Francii se Rytířstvo
snaží o doprovázení lidí v jejich
každodenním životě. V portugalském Lisabonu žijí bratři spojení
s M. I. s nejchudšími lidmi. Život
sám nám přináší prostředky, kterými máme zvěstovat evangelium
v duchu sv. Maxmiliána Kolbeho.
Ty prostředky se nerodí rokováním
u stolu, ale je to život, který klade
otázky, a je velmi důležité, abychom na tyto otázky odpovídali.
Znamená to tedy, že rytíři mají
reagovat na potřeby těch, kteří
žijí v jejich okolí?
Ano, toto je pravda, ale nejde pouze o nějaké sociologické či antropologické pozorování, ale jde především o duchovního nahlížení. Co
mi Pán chce říci tím, že mne přivádí
do určitých situací?
V praxi je ale těžké rozlišit,
na které potřeby reagovat a kterými se nezabývat.
Jistě. Svatý otec František v encyklice Evangelii gaudium užívá

slovo rozlišování. To znamená, že
nestačí vidět situaci a něco dělat.
To mohou velmi dobře dělat i nekřesťané. Náš způsob je jiný. Když
vidím určitou situaci, mám se ptát:
Pane, co ty chceš, abych udělal?
A pak to mám udělat. Svatý František toto dělal a svatý Maxmilián
M. Kolbe to často ve svých spisech
vzpomínal. Poukazoval na to, že
je to dřina, vyžadující úsilí. Není
to lehké, protože jen Pán ví, jaké
je skutečné dobro v určité situaci.
Jsou v rámci Rytířstva oblasti, kde
je velký potenciál, ale není využit,
a kde to naopak jde dobře?
Věřím, že největším potenciálem
M. I. jsou laici, avšak po mnoho let
měli pouze druhotnou roli. Věřím,
že dnes je M. I. povolána k tomu,
aby umožnila laikům se naplno
zapojit. Velká většina mužů a žen
v M. I. jsou laici. A tito lidé mají
mnoho co říct, ale také se potřebují mnohému naučit. Potřebují však
dostat prostor.

Jaká je výzva pro
dnešní M. I.? Jako
sv. Maxmilián dal
život za bratra,
tak i my bychom
měli dávat svůj
život. Znamená to
druhému říci: „Záleží
mi na tobě.“
Jako hlava minoritského řádu
vytváříte podmínky pro tuto
spolupráci. Jak by podle Vás
měla tato spolupráce vypadat?
Představuji si ji velmi jednoduše.
Sním o tom, aby příští prezident
M. I. byl laik a také rada byla tvořena laiky. Aby bratři měli roli duchovních asistentů, protože toto je
naše úloha v M. I.

Jsou na to bratři a laici připraveni?
Nejsou. Ale já jsem řekl, že o tom
sním. Bratři ani laici na to nejsou
připraveni, avšak musíme se o to
snažit. Laici potřebují dostat solidní formaci a pak prostor, aby mohli dobře vést M. I. A my jim v tom
máme pomoci.
V čem si mohou být bratři a laici
vzájemně obohacením?
Když se lidé dívají stejným směrem, dokážou také společně kráčet, pomáhat si, radit si a rozhodovat společně. Ale je důležité dívat
se stejným směrem.
V čem je pro Vás svatý Maxmilián příkladem v naplňování Vaší
role generála řádu?
Vycházím z faktu, jakým způsobem se završil život sv. Maxmiliána
Kolbeho. Tato skutečnost se mě
bude vždycky dotýkat. Maxmilián
si vymění své místo s Františkem
Gajowniczkem a neptá se ho: Jsi
křesťan? Nepodvádíš svou ženu?
Nežádá po něm občanku. A to je
překrásná věc. On prostě dá život
a tečka. A to mě opravdu moc oslovuje na sv. Maxmiliánovi. Obětuje
svůj život a basta.
Od kdy a jakým způsobem
je ve Vašem životě přítomný
sv. Maxmilián?
Vzpomínám si, že to bylo v noviciátě v roce 1976, kdy nám přišel jeden
bratr o něm vyprávět. Od té doby
mě sv. Maxmilián doprovází. Nebyla to nikdy tíživá přítomnost, ani
taková, že bych v každé chvíli musel
na něj myslet. Ale při každé příležitosti, kdy jsem slyšel o něm vyprávět, bylo to, jako by se něco rozeznívalo v mém nitru, něco, co není
nové, ale znovu krásně zaznívá.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám
mnoho Božího požehnání.
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017

32
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

5-6|2017|č. 153

33
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

5-6|2017|č. 153

Foto: bB

SVĚDECTVÍ

ZE SPÁRŮ SEKTY K BRATŘÍM
MINORITŮM
O klikatých cestách bratra Petra Macháčka OFMConv
text: Mgr. Antonín Randa
Petr žil pět let v náboženské sektě Sri Chinmoy. A jeho obrácení ke křesťanství začalo vlastně náhodou,
pokud tedy na náhody věříte. V televizi Noe dávali film o svatém Františkovi a Petra jeho příběh doslova
pohltil. Hned po jeho zhlédnutí si koupil knížku Františkánská radost a z ní se dozvěděl, že následovníci
sv. Františka stále existují.
Následovalo další pátrání po internetu a Petr našel františkány v Brně.
U nich pak na vlastní oči spatřil
to, co předtím viděl v televizi. Laskavost a láskyplnou náklonnost,
kterou bratři chovali k lidem. „V té
chvíli jsem si řekl, že na tom křesťanství něco musí být,“ vyznává se Petr.
„Sekta, v níž jsem do té doby byl, pocházela z hinduismu. Tajně jsem pak
začal studovat Františka a postupně
zjišťoval, že křesťanství člověka formuje, aby byl pro druhé, ale můj život
se do té doby ubíral úplně na druhou
stranu. A tak jsem si koupil breviář,
Bibli, růženec a zkoušel se modlit.“
Petrovo úplné obrácení nastalo
po půl roce. Na evangelizačním

kurzu Filip. Seděl na pokoji a v jedné chvíli, kdy pohlédl na kříž, pocítil
tak obrovskou Boží lásku, že nebylo
pochyb, že Bůh je v tu chvíli s ním.
Ale i když druhý den vše pokračovalo, ani přes tento zážitek Boží přítomnosti nebylo snadné se od sekty odpoutat.

ZÁVISLOST NA SEKTĚ

Petr vzpomíná, že sekta byla jako
droga. Věděl, že Ježíšova cesta je
správná, ale zbavit se té předchozí,
špatné, nešlo tak jednoduše. „Byl
jsem na ní závislý. Život v sektě byl
pro mě svět, který jsem dřív nepoznal. Hodně jsme cestovali. Po Evropě, byli jsme na Islandu, v Karibiku,

v New Yorku. Pracoval jsem ve firmě,
kde jsme dělali meditace, které vychází z hinduismu, a já u nich zažíval obrovskou záplavu energie. Byl
jsem pak schopný pracovat, běhat,
cítil jsem se pořád svěže. Stal jsem se
na těchto pocitech závislý.“
Petr přiznává, že ho z této závislosti zachránil „drajv“, který získal
ve chvíli, kdy Ježíše pustil do svého srdce. „Večer před tím, než jsem
ze sekty definitivně odešel, jsem se
modlil: Pane Ježíši, půjdu za Tebou
přes překážky – jako Petr po vodě.
Jako když jsi ho vyzval: ‚Nesmíš se
bát.‘ A on mně opravu ze sekty vyvedl bez vážných emočních zranění.“
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NOVÁ CESTA.
ALE KUDY JÍT?

Za Petrem se zavřelo pět let života,
kdy ztratil všechny přátele, práci
i ubytování. V té době mu hodně
pomohli rodiče. Na další životní
křižovatce se pak ocitl v době, kdy
se rozhodl vyrazit na františkánské
setkání mládeže ve Cvilíně. Když
vystoupil u polských hranic z vlaku
a táhl se do kopce s velkou taškou,
modlil se: Pane Ježíši, dej, ať tam aspoň někoho znám. Protože nejvíc se
bojím trapasu, že budu úplně sám.
Sám nebyl. Hned u vchodu uslyšel
známý hlas: ‚Péťo, Péťo, co tu děláš?‘
Byla to jedna z organizátorek kurzu
Filip, na němž zažil své obrácení.
Pobyt na Cvilíně měl krásnou atmosféru, plnou spontaneity, nadšení a po něm následovaly další
výzvy a cesty. Na charismatickou
konferenci, do Medjugorje, následně do Anglie, kde Petr studoval
katechismus a dočkal se tam i svého biřmování. Po návratu do vlasti
a krátké zastávce u oblátů se zdálo,
že se usadí v klášteře trapistů v Novém Dvoře.

Foto: bB

ZA TRAPISTY
DO NOVÉHO
DVORA

„Hledal jsem něco radikálního. Říkal jsem si, že trapisti jsou pořádní chlapi,
protože pracují v lese, jezdí
traktorem, chovají ovce,
modlí se sedmkrát za den
a vstávají ve tři ráno. Tak
jsem se tam zkoušel přihlásit a opat se mě ptal: ‚Proč?‘
A když jsem mu své důvody
vysvětlil, oznámil mi, že
k trapistům povolání nemám. Ale byl jsem vytrvalý a navštívil
ho znovu. A podruhé se už nechal obměkčit,“ vzpomíná Petr na svou další
životní etapu. Mezi trapisty zůstal
čtyři měsíce. Líbilo se mu místo, bratři, život, který v klášteře žili, i modlitba. Ale chyběla mu vnitřní radost.
„Drajv“, který cítil při svém obrácení.
Když Petr ukazuje fotku z té doby,
jsou na ní vidět bratři v hábitech,

jak sedí spokojeně v refektáři a mezi
nimi on, postulant, postava, která je
na první pohled zcela bez energie.
„Přestože trapisti žijí v tak přísných
podmínkách, je v nich radost,“ hájí život v trapistickém klášteře Petr. „Mně
se tam strašně líbilo. Říkal jsem si: ‚To je,
panečku, rozkvétající klášter! Rozrůstá
se sice pomalu, ale jistě. To je super.‘
Jenže já musel po čtyřech měsících jít
za opatem a říct mu: ‚Otče opate, já už
nemůžu. Už to nejde.‘ A on mi odvětil:
‚Já to vidím. Už jsem čekal, kdy přijdeš.‘ “

DO KOSTELA
UŽ RADŠI NE

Kam dál? Petr byl frustrovaný. Cítil,
že se točí pořád v kruhu. Začal se
smiřovat s tím, že komunitní život
není pro něj. Že začne úplně znovu,
najde si práci, obnoví vztahy s někdejšími kamarády, založí rodinu.
Odstěhoval se do Jihlavy a do kostela chodil stále méně. Zdálo se, že se
jeho hledání konečně uzavírá. Jenže
přišel ještě jeden zlom. O Velikonocích roku 2011 a setkání s knězem
Bogdanem Sikorou, který dal Petrovi knihu. O sv. Františkovi. A kniha
v Petrovi opět probudila dávnou
touhu po životě, k němuž zval svatý
František. Petr vnímal, že tato touha

ukáže, co máš dělat. Stalo se. A výsledek? „Řekl jsem otci Bogdanovi, že
si myslím, že bych měl vstoupit k nim
do řádu,“ vzpomíná Petr.

KONEČNĚ V CÍLI

„On na mě vyvalil oči, byl minuta zticha a pak se začal smát a řekl: ‚Noviciát je v Polsku. Začni se učit polsky.‘
Koupil jsem si učebnici a pak už se
v jednom kuse smál. Polština se mi
totiž nejen líbila, ale zároveň mi přišla hrozně vtipná. Wolowina – hovězí, mizeria – okurkový salát.“
Radostný čas trval po celou dobu
noviciátu. Ano, otázky, zda je toto už
konečně ta správná cesta, přicházely. Ale Petr vytrval. A po dalších pěti
letech studií na Slovensku přišlo vyvrcholení. Věčné sliby. A až v té chvíli
se Petr mohl podívat na svou cestu,
kterou do té doby ušel. A zjistit, že
Pán ho po celou tu dobu vedl. Petr
dnes přiznává, že se stále učí. Nejen
v rámci svých dokončovaných studií
na Slovensku, ale učí se i důvěřovat
Bohu. Nepanikařit, nechat Boha působit a odevzdávat se do jeho rukou.
Když se za svým životem ohlíží, je
přesvědčen, že Bůh s ním byl od začátku. V lásce rodičů, sourozenců
i známých, ve chvílích
radostných i bolestných,
kdy člověk hledá a naráží
hlavou do zdi.

BUDOUCNOST

je silná, ale zároveň v něm všechno
křičelo: Mám snad jít k minoritům?
To si, Pane Bože, děláš srandu?
Po tom všem, čím jsem prošel, se
mám vrátit zase na začátek? Odhodlal se znovu zavolat otci Bogdanovi.
A poslechl jeho rady: Když nevíš, co
máš dělat, tak to udělej jako já. Běž
do kostela, poklekni před svatostánkem a modli se, ať ti Panna Maria

Při Petrových věčných
slibech zaznívala slova
z Písma o lásce. O tom,
že se máme učit milovat
druhé a přijímat je i přes
jejich nedostatky. Petr je
odhodlán tuto lásku a radost rozdávat, co nejvíc
to půjde. „Nevím, co Pán Bůh chystá. Ale v každodenním životě můžete
druhého člověka potěšit milým slovem, povzbudit ho, snažit se být pozorný k tomu, co se děje kolem. O to
se chci snažit. Věřím, že když se modlím s Pannou Marií, ona se se mnou
modlí k Bohu. A ten má nejen pro mě,
ale pro každého člověka připravenu
tu nejlepší cestu.“
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Kněze komunistická diktatura nezlomila.
text: Mgr. Antonín Randa
Když jsem byl před lety na pouti ve Svaté zemi, staral se o nás osobitý průvodce, bývalý voják izraelské armády. Byl již důchodového věku, měl smysl pro humor, svým přátelským přístupem si získal srdce všech poutníků. Jednou večer jsme si povídali o obou našich národech a přemýšleli, co máme společného. Spojení jsme
našli dost, ale jako nejvýraznější se ukázalo jedno. Izraelce a Čechy spojuje věčné reptání a nespokojenost.
Se židovským národem se to táhne od dob Mojžíše, s námi možná
od praotce Čecha, každopádně národní vlastnost věčné nespokojenosti je hluboko v nás. A neumíme
se jí zbavit ani v časech, kdy v nákupních centrech tlačíme vozíky
plné pochutin, máme auta, jezdíme s přáteli na dovolené a ukazatele zaměstnanosti a životní úrovně jsou jedny z nejlepších, jaké
jsme kdy měli.
Možná, že tato naše národní charakterová vlastnost může být
důsledkem toho, že se neumíme
zastavit, podívat se kolem sebe
a vidět to pozitivní, co kolem nás
je. A když nedokážeme toto, je pak
zcela nad naše síly připustit, že náš

život v blahobytu a svobodě není
samozřejmostí, ale vděčíme za něj
mnohým, kteří za naši současnost
trpěli a umírali.

PROŠLI KRIMINÁLY
A ŽIJÍ MEZI NÁMI

Před devíti lety vznikla organizace
Cesta 121, která si dala za cíl pomáhat stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi. Motivem jejího vzniku
byly osudy starých kněží, kteří žili
na opuštěných farách, více či méně
zapomenuti. Okolí se pro ně stalo
příliš rychlým a nesrozumitelným.
Mívali problémy s pohybem, občas
se stávalo, že spadli, hůře slyšeli,
a když si chtěli přečíst noviny, museli použít lupu. Pokud si však člověk udělal čas, přestal pospíchat
a přijal jiné tempo hovoru, takové,
které bývá starým lidem vlastní, začal zjišťovat, že mnoho z těchto lidí
má za sebou pohnutý osud.

PÉTÉPÁK JOSEF

Pater Josef přijal kněžské svěcení
v prosinci 1949. A už následujícího roku putoval k PTP. Čekalo
ho čtyřicet měsíců otrocké práce.
„Kdybych měl znovu volit, rozhodl bych se opět pro kněžskou
službu,“ vzpomíná a oči mu přitom září. „Bylo nás tam společně
několik kněží a bohoslovců, ocitl
se mezi námi i P. Josef Zvěřina. Ani
jeden den se nestalo, že bychom
nemohli přijmout sv. přijímání.
Většinou v krátké proluce mezi budíčkem a snídaní jsme sloužili mši,
jeden z nás prošel všechny světnice a podal sv. přijímání, jiný zase

hlídal. Tragikomická situace nastala, když se několik mužů od PTP
vydalo do plzeňského kostela
a místní kostelník, který nevěřil,
že tolik vojáků s černými výložkami jde na bohoslužbu, ztropil poplach s obavou, že kostel se chystá
zabrat armáda,“ vypráví P. Josef
a v posluchači vzrůstá údiv, že ten
starý kněz není vůbec zahořklý,
a dokonce se svým vzpomínkám
občas zasměje.

PO VYSVĚCENÍ
DO KRIMINÁLU

Jen o pár desítek kilometrů dál
zastavuji u nenápadné chalupy
na kraji vesnice. Z boudy vyběhne pejsek a zvědavě mě očichává.
Pater Vladislav je mladší než pater
Josef, ale jeho příběh je podobný.
Byl tajně vysvěcen po bouřlivém
Božím Těle v roce 1949. Krátce
na to dostal dvanáct let. „Když mě
vezli z Pankráce na Mírov, šlo mi
hlavou, že jsem kněžskou službu
vykonával pouhé tři měsíce. Alespoň že jsem byl v kriminále v dobré společnosti. Po dvou letech
tam navozili bezmála dvě stovky
kněží. Nechtěli, aby byli pohromadě s ostatními vězni, protože je
ovlivňovali do té míry, že to bránilo
„převýchově“. Ven jsem se dostal
za deset a půl roku a jedenáct dní.
Mezitím mi umřeli oba rodiče. Nejdříve tatínek a pak i maminka. Když
jsem se vracel domů, zamířil jsem
nejprve na hřbitov.“
Poslouchám a přemýšlím, nakolik se o životních osudech otce

Foto: Antonín Randa

VE SLUŽBĚ DRUHÝM

O NEVIDITELNÝCH
HRDINECH NAŠÍ DOBY
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Foto: Antonín Randa

Vladislava ví. Možná, že jeho příběh znají sousedé. Ale co ti ostatní? Zajímal by jeho osud ty mladší,
co komunismus nezažili? Anebo
zažili, ale nijak se jich nedotýkal,
protože si přizpůsobili svůj život
stejně, jako si ho přizpůsobují dnes
v nových podmínkách?
Prší. Stěrače stírají kapky vody,
které padají dolů, pod kola vozu
a zůstávají v dálce za mnou. Je jich
mnoho a tvoří kaluže, jako by to
byly snad všechny slzy žalu, který
tyto zapomenuté lidi svíral v časech úzkosti. Vždyť svůj život jistě
plánovali prožít jinak než pod dohledem sadistických dozorců.

BACHAŘ ZACHRÁNCE

„Nebyli všichni takoví,“ namítá otec
Václav, kterému v kriminále říkali
Divochu. „Víte, že mě jednou zachránil bachař před soudem, který
mohl skončit trestem smrti? Bylo to
v roce 1956, když se to mlelo v Maďarsku. Bachaři z toho byli hodně
nervózní, já jsem někde něco pronesl a oni mě přeřadili na nejhorší
pracoviště, kde bylo hodně smrťáků. Až později jsem se dozvěděl,
že mě toto přeřazení uchránilo
od provazu. Zachránil mě tenkrát
nadporučík Hruška. Když se někdy
dívám na pořad Pošta pro tebe, říkám si, že bych ho tam rád pozval
a znovu se s ním setkal, pokud ještě žije...“
Otec Václav se na vlastní nohy
nepostaví. Může se pohybovat
jen na vozíku. Nechci přerušovat
proud jeho vzpomínek. Občas se
mu nějaká vybaví, jiná, kterou si
ještě před časem pamatoval, končí v zapomnění. Už ji nikdy nikdo
neuslyší. „Některé kněze hodně
mučili, Dvořáka, Píchu, ... bylo jich
mnoho, kdo si užili doslova peklo.
Když nám pak v roce 1960 udělovali hromadnou amnestii, seřadili
nás na nádvoří a tam oznámili, že
se nám zbytek trestu promíjí. Když
to přečetli, bylo tam ticho jako
v hrobě. Oni možná čekali, že budeme nějak jásat a radovat se, ale

my tam jenom mlčky stáli. Chodili
jsme si pak do takových maringotek pro šaty, protože jsme neměli
civilní oblečení. Při nástupu do kriminálu nám ho vzali s tím, že tam
stejně zhebneme...“
Otec Václav vypráví a já po očku
kontroluji, co všechno pater potřebuje, co mu má příště Cesta
121 přivézt. „To vám ještě musím
povědět, než pojedete,“ říká náhle
pater zvesela a už dopředu mu cukají koutky úst. „Na cimře jsme měli
toaletu, která byla oddělena jen
plentou. Měli jsme z toho švandu,
protože jsme pod ní někdy narafičili boty, jako že je obsazeno. Když
pak chudák pater Huňka, který byl
člověkem vybraných mravů, potřeboval na toaletu, chodil kolem
a čekal, až konečně dotyčný vyleze, váleli jsme se smíchy. A to jsme
mu chudákovi ještě říkali, aby byl
taktní, že by neměl dotyčného rušit...“ P. Václav se směje na celé kolo.
Směji se také, protože smích je lék,
který léčí v každé době.

My, Češi, jsme už takoví. Nejspíš
vždycky pojedeme radši na chalupy, než abychom o státních
svátcích vzdávali hold těm, kteří
pro svůj národ, víru a přesvědčení
trpěli. Budeme si pořád stěžovat,
jak se máme špatně, a kolem oken
paterů Josefa, Vladislava, Václava
a mnoha dalších statečných kněží, budeme jezdit jen tak, bez povšimnutí. Asi to tak musí být. Nenápadní hrdinové minulosti svou
práci již vykonali, stejně jako ji
dnes vykonávají lidé řady profesí,
včetně kněží, kteří hned nemusí vidět výsledky své práce, a přesto je
jejich služba druhým důležitá. Pro
současnou společnost i pro ty, kdo
přijdou po nás. Abychom mohli
žít v klidu naše životy a okna neznámých hrdinů zůstávala našimi
tichými strážci.

Autor je předsedou organizace Cesta
121, která pomáhá stárnoucím kněžím
a kněžím v nouzi.

Chcete přispět na činnost Cesty 121?
Můžete tak učinit prostřednictvím účtu
2102001767/2700. Variabilní symbol 711.
Další informace na www.cesta121.cz
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Foto: bB

ROZHOVOR

HLEDAT DIAMANT V BAHNĚ
Rozhovor s P. Mariánem Kuffou
text: Jitka Navrátilová, Ph.D.
Institut Krista Velekněze v Žakovcích vedený otcem Mariánem Kuffou je útočištěm pro mnohé, kteří jsou bez
domova a většinou udělali v životě mnoho chyb. Otec Marián pro ně vybudoval středisko, kde jim nabídl nejenom střechu nad hlavou, ale především je přijal do svého srdce a společně s nimi prožívá těžkosti každodenní
reality. Rozhovor přináší vhled do života kněze, který bojuje za duše těch, nad kterými svět již zlomil hůl.
Otče, o jakém poselství hovoří
centrum v Žakovcích?
O Božom milosrdenstve a o Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie.
Celý areál je zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Všetky prosby, všetky modlitby, každá jedna ide cez Nepoškvrnené
Srdce Panny Márie. Keď som bol
malý, moja matka ma vždy učila:
„Chlapče, keď potrebuješ niečo
múdro a správne rozhodnúť, hneď
sa modli k Duchu Svätému. A keď
si v ohrození, tak k Panne Márii.“ Ja
som stále v ohrození, alebo furt je
treba dačo rozhodnúť. Preto mám
spiritualitu Panna Mária a Duch
Svätý. To najlepšie, čo ľudstvo

dostalo, vzniklo zo spolupráce
Panny Márie a Ducha Svätého. Zo
spolupráce Panny Márie a Ducha
Svätého je milosrdný Ježiš.
Staráte se o lidi, kteří mají problémy s alkoholem, prostituovali či dokonce zabili. Koho v nich
vidíte?
Trpiaceho Krista. Keby som tomu
neveril, tak som cvok. Ja som sa
chcel oženiť, chcel som ženu, deti –
za dcéru by som vymenil všetko na
svete. Bavili ma kone, pušky, karate,
horolezectvo… Čo to má spoločné
s kňazstvom? Nič. Potom jeden úraz
a Boh mi zmenil celý život. V tých
núdznych a trpiacich je prítomný

trpiaci Kristus. Ku trpiacim máme
byť milosrdní, ale aj spravodliví.
Nemáte někdy problémy, že se
staráte o lidi z okraje společnosti?
Poviem to takto: Ježiš bol mimoriadne milosrdný k prostitútkam, tunelárom, podvodníkom aj vrahom. Ale
prosím pekne, bol mimoriadne tvrdý k farizejom a zákonníkom – to sú
tí, ktorí sa nechceli pošpiniť cudzími
hriechmi. Nepriblížili sa ku nim preto, aby tú svoju vonkajšiu farizejskú
čistotu nepošpinili. Keď som pred
väznicou čakal na prepusteného
väzňa, prišiel jeden kňaz, môj vynikajúci priateľ, a povedal: „Marián,
dávam ti na výber: Pirát, alebo ja.“
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„Čo, pán farár, čo to hovoríte?“ „Buď
berieš priateľstvo s ním, alebo so
mnou.“ „Ale pán farár, to ako?“ „Nie,
teraz hneď čakám na odpoveď.“ „Vy
si to viac zaslúžite, lebo ste ma veľa
ovplyvnili k dobrému, ale on ma viac
potrebuje. Dávam prednosť jemu.
Nie preto, že si to zaslúži, ale preto,
že ma potrebuje.“ Zatratil som priateľa kňaza kvôli Pirátovi. O koľkých
priateľov ma obral...
Nebál jste se dát všanc své jméno, když jste se začal starat o lidi,
které nikdo nechtěl?
Viete čo, doma som dostal dobrý
výcvik. Otec bol agresívny alkoholik. Do vienka som dostal vidinu
od Pána Boha, že to je dar, venovať
sa ľudom na okraji spoločnosti.
Furt ma zaujímali práve takí. Ešte
aj na vojne som dostal na starosti
väzňov. Pán Boh vedel, že sa budem venovať väzňom. Ja som sa
prezliekol do montérok a robil
som s väzňami v kanáloch, všade.
Vyšiel som na posmech, ale nakoniec som si získal takú autoritu, že
aj dôstojníci mi hovorili: „Postrážiš
mi deti,“ a ja som im strážieval deti.
Dôverovali mi.
Jak jste získal autoritu od těchto
lidí?
Poviem ako: Kto podvihne autoritu
Bohu, On ju podvihne jemu. Kto ju
Bohu podrazí, aj On mu ju podrazí.
Ja neukazujem svoje svaly, svoj jazyk. Jednou rukou ukazujem na Ježiša a druhou spokojne pracujem.
Vďaka komu? Vďaka Bohu. Boh
dáva otcovi autoritu, ak je naozaj
otcom.
Co Vám dává sílu ke každodenní
věrnosti povolání?
Chceli by sme mať takú vernosť
ako Panna Mária. Ale povedzme si
rovno, takú proste nemáme, lebo
my si nemôžeme povedať, že sme
bez hriechu. Vernosť je razítkom
na pravú lásku. Ale ako mi môj brat
minule vravel: „Kto z nás nikdy nič

nerozsypal, nikdy nič nerozbil, nikdy nič nerozlial?“ Vernosť nie je
v tom, že nerozsypem, nerozlejem,
a keď áno, tak je koniec – som neverný. Vernosť je v tom, že sa opravím. Opravím tak, ako viem.

Jak může člověk růst v lásce?

A co vás věrnost stojí?

Co znamená růst v lásce k lidem,
se kterými pracujete?

Stojí veľa. Ale keď je človek ochotný, keď s ochotou oslovuje Boha
slovami: „Môj Bože, nič ti nesľubujem, lebo poznám slabosť svojej
sily a silu svojej slabosti, preto ťa
len prosím, všetky tvoje príkazy
a zákazy chcem splniť.“ Chcem!
A to tvoje „chcem!“, to je tvoja vernosť. Ty rozhoduješ a vždy máš
karty v rukách. Kým žiješ, Boh ti ich
dáva.
I když něco „hodně pokazíme“,
máme ještě naději?
Jasné. Našťastie Boh nepozerá na
výsledky, lebo by sme dopadli zle,
ale na veľkosť snahy a veľkosť lásky.
Aj pokus sa počíta. Pán Boh je našťastie tak dobrý, že on aj v tom pokuse nájde to, čo chce. A čo chce?
Aby si na lásku odpovedal láskou.
Provokuje ťa láskou. Nenúti, iba
provokuje.
Kdy vás Bůh nejvíce provokoval
svou láskou?
Vždy ma provokuje. Keď urobíš
niečo zlé, Boh koná dvojako. Buď
môže nasledovať otcovský trest,
ktorý má liečivý charakter. Nie, aby
sa ti pomstil, ale aby ťa vyliečil. Alebo ťa zahŕňa takou milosťou, že ťa
to hodí na kolená. Boh vie, čo je pre
teba momentálne lepšie. Či „poza
uši“, alebo milosrdenstvo. On to
vie. On je špičkový pedagóg.
Chtěl byste se v něčem změnit?
Zdokonaľovať sa v láske. A nemôžeme sa zdokonaľovať, kým nemáme nádobu na lásku a tou nádobou je pokora. Čím hlbšia nádoba,
tým viacej vody naberieš. Keď je
plytšia, vytláčaš lásku.

Každý deň je treba cvičiť pokoru. Hrabem k sebe – kŕmim pýchu. Tlačím
od seba – kŕmim pokoru. Čím viac sa
upokoríš, tým viac lásky berieš.

Jeden môj kolega farár, Paľko Hudák výborne zadefinoval lásku. Tri
déčka. Dať druhému dobro. Nie
vziať a nie zlo. Dať druhému dobro.
„Ale farár, ty hovoríš, že láska je dať
druhým dobro? Prečo nám potom
berieš fľašku?“ Hej, zdá sa to logické – keď im dačo beriem, tak aká je
to láska? Ja ti beriem fľašku preto,
lebo ti dávam kamarátstvo a otcovstvo, brat môj. Ja ťa obdarúvam, keď
ti beriem to, čo ti škodí. Keď synovi
beriem jed, otravu, tak mu beriem,
či dávam? Dávam mu život.
Kdy nejvíce zakoušíte Boží lásku?
Veľakrát. V tejto miestnosti spovedávam, často aj do jednej, do druhej
v noci. Keď si ľudia po rokoch dávajú duše do poriadku, tak to stojí za
to. A ja už viem, že ak budú kvalitné
spovede, nasledujú kvalitné kopance. A keď prídu kvalitné kopance,
prídu kvalitné spovede.
Mluvíte o tom, že pro nesmrtelnou duši člověka jste schopen
udělat cokoliv. Jak to myslíte?
Tak sa to ľahko povie, tak si to
vždycky hovorím: „Môj Bože, ak mi
dáš jeho dušu, nech kopú.“ A On
to vypočuje: „Dobre, povedal si to.
Odvolávaš?“ „Nie.“ „OK, tak tu máš.“
Najťažšie je to od najbližších a úplne najťažšie je z vnútra cirkvi. To je
nenormálne ťažké. Ale za tie duše
to stojí.
Co Vám pomáhá zvládat těžké
situace?
Keď môžem odísť s koňom a psom.
Potrebujem ísť do samoty, najlepšie do prírody a najlepšie k Panne
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Ranní mše svatá v centru P. Kuffy.
Márii. Tam chodievam vždy, keď
mám možnosť. Alebo idem niekam na aute, do Levoče, do Litmanovej… Kde zacítim Pannu Máriu,
hneď tam idem.

Vždy obdivujem, čo na tých chlapcoch nájdem. Každý deň. Oni sú
niekedy pre mňa takým vzorom.
Ale verím, že Pán Boh bude na nich
brať úplne iné desatoro, miernejšie.

Kdo Vás svými radami v životě
nejvíce posunul dále?

V jakých oblastech musíte Vy
sám nejvíce bojovat?

Povedal by som, že najväčšiu pečať
do môjho života dala moja matka.
Bola mimoriadne jemná – v zmysle
pre chudobných, pre obyčajných.
Otec bol mimoriadne tvrdý, agresívny. Obidve školy potrebujem.
Keby som mal len tú matkinu, tak
by ma tu tí chlapci, bývalí vrahovia,
zabili. Behom týždňa by som bol na
fašírky. A keby som mal len otcovu
školu, tak by som pozabíjal ja ich.
Pán Boh mi dal kúštik z otca a kúštik
z matky. Keď otec popíjal a túlal sa
kade-tade, matka na neho nenadávala. Kázala nám kľaknúť si k Panne
Márii, ku krížu a modliť sa za otca.
V jednom kuse sme sa modlili za
otca. Potom prišiel úraz, môjho
otca rozpučil vozík a ľudia povedali:
„Nešťastie.“ Ja vravím: „Šťastie.“ Boh
aj z tých nešťastí dokáže žmýkať
dobro – ak je dobrý úmysel alebo
ak sa dakto modlí. Obyčajne sú to
matky, čo kúpia lístok do neba celej
rodine. Dakto tie váhy spravodlivosti musí vyvážiť.

Vždycky je to pokora. Tam začína
celý zápas.

Je něco, co obdivujete na svých
klucích?

Za co jste Pánu Bohu nejvíce
vděčný ve svém životě?

Jste zavalen prací. Netrápí vás
někdy pochybnosti, jestli na sebe
nenabíráte mnoho úkolů?
Často sa to pýtam. Bože, chceš to
Ty, alebo len ja? Kto to chce, Bože?
Keď to chceš Ty, spusti mi most.
Neřekl jste někdy Pánu Bohu, že
už je toho na vás příliš?
Tisíckrát. Koľko ráz som sa vrátil
taký vyčerpaný – kvôli súdom.
Máme päť súdov – okresný, krajský,
najvyšší, špecializovaný a ústavný.
Na všetkých som bol, na všetkých,
ešte aj na cirkevnom som bol. Všade som bol v pozícii obžalovaného.
Potom už poviem: „Už ma zober,
Bože…“ Koľko ráz som povedal:
„Zober ma už, vezmi ma k sebe, ja
by som už aj šiel – nech si to skúsi
dakto druhý.“

Foto: bB
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Za všetko som mu vďačný. Teším sa
napríklad, že som kňaz. Aj keď mi
žena veľmi veľmi chýba a za dcéru
by som vymenil všetko na svete. Je
ťažké byť kňazom, ale je to krásne.
Pán Ježiš – keď hovoril o bremene –
povedal, že „moje bremeno je ľahké
a jarmo príjemné“. Ako to myslel? Ježiš neprišiel odstrániť bremená. Nepovedal, že tí nasledovníci, čo prídu
po ňom, nebudú mať bremená alebo že im odstráni príkazy a zákazy.
Povedal: „Urobím ho ľahkým a príjemným.“ „Ako?“ „Dám ti toľko lásky,
že ty odrazu budeš rada nosiť bremeno matky, hoci si vytrpíš, bremeno rehoľníčky, rehoľníka, farára…“
Hoci si vytrpíš, aj tak to chceš robiť.
Co byste poradil kněžím, kteří
mají krizi povolání?
Nájsť si pekný vzťah k Matke Božej. Kňaz, ktorý si nenájde správny
vzťah k Matke – Panne Márii – je
stratený prípad. Prečo? Vysvetli mi,
ako chceš nahradiť ten ženský prvok. Každému normálnemu mužovi
chýba žena. Aspoň matka mu musí
chýbať. Ak mu nechýba žena, nie je
normálny, dačo nie je v poriadku.
Ja si myslím, že ten jediný spôsob
dovolený nám kňazom je – Panna
Mária. Tak teda čím som starší, tým
mám vrúcnejší vzťah k Panne Márii
a normálne sa na ňu teším.
Děkuji Vám za rozhovor.

40
Milí čtenáři, časopis Immaculata je hrazen pouze z dobrovolných příspěvků čtenářů. Svým darem se podílíte na šíření
duchovních hodnot v našem národě. Děkujeme Vám za Vaši podporu. Neposkvrněná ať Vám odplatí Vaši štědrost.
PODPOŘIT

Foto: Jitka Navrátilová

5-6|2017|č. 153

MINORITŠTÍ KLERICI U O. KUFFY
V rámci řeholní formace mají čeští a slovenští klerici minoritského řádu studující v Bratislavě různé příležitosti, jak prohlubovat své povolání. Jednou z nich byl pobyt v Žakovcích v Institutu Krista Velekněze vedený otcem Mariánem Kuffou. Akci klerikům zorganizoval jejich spirituál P. Martin Kollár, OFMConv. Všechny
jsme poprosili, aby se podělili o svou zkušenost.

P. MARTIN KOLLÁR

Bohoslovcov som tam vzal,
aby spoznali dielo, ktoré vedie
kňaz Marián Kuffa, a na vlastnej
koži zakúsili, ako otec Marián
otcovským spôsobom pracuje
s ľudmi a pomáha im nájsť cestu k Bohu. Chcel by som, aby
sa tu bohoslovci naučili mať
úprimný vzťah k Bohu a skrze
tento vzťah aby sa naučili mať
otcovský, bratský a čo najhlbší
prístup ku každému človeku.

BR. TOMÁŠ M. VLČEK

Oslovilo ma Božie požehnanie,
ktoré celé toto dielo sprevádza. Otec Kuffa sa totiž neriadi
pravidlami trhovej ekonomiky,
ale radami evanjelia. V praxi to
vyzerá tak, že na prvom mieste nie sú peniaze, ale ľudia, od
ktorých otec Marián nevyžaduje maximálny výkon, ale iba
maximálnu snahu.

BR. PETR MACHÁČEK

BR. PETER M. KOZMA

Moc mě oslovilo, že lidé žijící
s P. Kuffou jsou velmi upřímní,
reální a prostí. V životě toho již
hodně zažili. Byli v kriminále,
potýkají se s různými závislostmi, a přestože v životě hodně
zlého udělali, dokáží to vyznat
a litovat. Oni již vědí, díky otci
Marianovi, že Bůh to všechno
může uzdravit. Uzdravení zde
probíhá tak, že se učí dávat
sami sebe druhým.

Keď som išiel do Žakoviec, bol
som trochu skeptický, no to, čo
som tam zažil, môj názor úplne
zmenilo. Bolo úžasné vidieť, že
otec Marián sa čo najviac času
snažil venovať tým, ktorým pomáhal. Bol prítomný nielen pri
liturgickom slávení, ale aj pri
práci – pracoval spolu so svojimi pomocníkmi. Beriem to ako
hlbokú inšpiráciu pre môj rehoľný život.

BR. JOSEF VRÁNA

BR. PATRIK RYGIEL

Překvapilo mě, jak dobře dokáže spolupracovat společenství
250 osob s problémy a vytvořit
tak úžasné dílo. Jsem nadšen,
jak otec Marián dobře využívá
a správně nasměrovává potenciál lidí, kteří by jinak své
síly promrhali, propili, nebo
zneužili k páchání zločinů. Tito
lidé zde nalezli svou důstojnost
a smysl života.

Nejvíce mne zaujala snaha vidět dobro v lidech, kteří jsou
na okraji společnosti. Ať již to
jsou alkoholici, narkomani, prostitutky, tedy lidé, kterým se
raději vyhýbáme. Otec Marián
dokáže najít diamant v bahně,
aby všichni byli spaseni. Pro
svůj život si odnáším naději
a snahu vidět v každém člověku dobro.
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SVĚDECTVÍ

MADONA ZÁZRAKŮ
Příběhy lidí, do jejichž životů vstoupila Panna Maria skrze Zázračnou medailku.
překlad: Anežka Novoměstská OSF | Z knihy La Madonna del Miracolo e la Medaglia dell’Immacolata
Když Panna Maria svěřovala Kateřině Laboure svou medailku, slíbila, že každý, kdo ji bude u sebe nosit
s důvěrou, obdrží mnoho milostí. Mariin slib se brzy potvrdil a lidé s vděčností dali medailce titul „Zázračná“.
Prostřednictvím této medailky se událo mnoho zázraků. Některé byly velké a spektakulární, jiné skryté,
avšak vždycky proměňovaly životy lidí. Jejich svědectví ať jsou pro nás povzbuzením.

KDE JE MEDAILKA?

Narodila jsem se ve Finsku v jedné
luteránské rodině. V představách
luteránského světa je Matka Ježíše
Krista dobrá žena, dobrá matka rodiny, žena Josefa, která měla mnoho dětí, ale tím to končí. Luther odňal Marii její důstojnost a vyhradil jí
roli běžné matky rodiny. Když jsem
přijela do Itálie, měla jsem odpor
ke katolické církvi a zmatek v srdci.
V Miláně jsem poznala jednoho studenta univerzity, člena hnutí Katolické mládeže Dona Olgiatiho. Ode
dne, kdy jsme se seznámili, se začal

za mě modlit a obětovat každodenní svaté přijímání za mé obrácení.
Neměla jsem o tom tušení. Po několika měsících, během mé návštěvy u jedné své kamarádky z Verony,
přijel na návštěvu a společně jsme
se vypravili na výlet na Monte Baldo. Usmíval se a vtipkoval i na účet
téhle cizinky, která „žvatlala“ jen pár
italských slov. Během cesty jsme
se zastavili v poutním kostele Panny Marie korunované. Vešli jsme
do chrámu visícího na skále nad
propastí. Do veliké hloubky pod
námi s hukotem padala voda řeky

Adiže a s ní i mé myšlenky. Moji
společníci v kostele poklekli, já jsem
zůstala blízko vchodu. Viděla jsem
toho mladíka, jak se modlí na kolenou. Vypadal jako proměněný. Zasáhlo mě to. Po chvíli přišel místní
kaplan Don Zanetti, doprovodil nás
před hlavní oltář a vyprávěl nám
historii zázračné černé Madony, vysvětloval zázrak zachycený na oltářním obraze a také to, jak se dostal
z Orientu na toto místo. Nerozuměla jsem skoro ničemu, jen jsem se
dívala na obraz. Cítila jsem v sobě
vzrušení a nerozuměla jsem tomu.
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Vzpomněla jsem si na podobný
obraz, který jsem viděla jako děvče
v Petrohradě. Moji společníci viděli, jak se mi oči plní slzami a velké
kapky stékají po tvářích na podlahu
kostela, kde jsem se cítila tak cizí.
Od té chvíle už jsem neměla v srdci
pokoj. Kaplan Don Zanetti, kterého
jsem pak ještě vyhledala, mi dal jakousi medailku a říkal, že jsem zázračně obdarovaná Pannou Marií.
Není pochyb o tom, že do mého
srdce, které bylo slepé k Božím věcem, vstoupil paprsek světla.
Když jsem se vrátila do Helsinek,
jednou večer jsem se chystala
k spánku a nenašla jsem svoji medailku. Tisíckrát jsem prohledala lůžko a každý
koutek pokoje, ale
nic. Byla ztracená.
Zaplavila mě nevýslovná úzkost.
Co se to ve mně
stalo? Vždyť jen
o pár měsíců dřív
bych se posměšně
ušklíbala, kdybych viděla podobnou situaci, v jaké jsem
byla dnes. Padla jsem na kolena,
jako by mě něco donutilo, a řekla
jsem: „Poslyš, Svatá Madono, nemám tě ještě ráda, přestože tě trochu znám z těch několika obrazů,

Foto: Iakov Filimonov | Dreamstime

ZACHRÁNĚNÉ
MANŽELSTVÍ

Můj syn žil už skoro sedm let
v manželství a měl pětileté dítě.
Z důvodů, které se mi zdály malicherné, se rozhodl i se svou ženou,
že se rozvedou, a hned se obrátili
na soudce, který má na starosti
tyto kauzy. Soudce oběma manželům doporučil, aby si nechali
nějaký čas na zkoušku, jestli se
situace ještě nezlepší. V tomto
období jsem se úpěnlivě modlila
k Panně Marii zázraků. Často jsem
přicházela do kostela Sant’ Andrea
delle Fratte, klečela jsem před oltářem a prosila s důvěrou Pannu
Marii o její přímluvu za svého syna

kterým nerozumím a děsí mě. Ale
jestli najdu svoji medailku, stanu
se katoličkou a budu tě mít ráda.
Zvedla jsem oči a... medailka byla
přímo naproti na prostěradle. Příští den ráno jsem šla do jediného
katolického kostela v Helsinkách.
Vyhledala jsem kněze, řekla jsem
mu, co se stalo, a prosila ho, aby
mi poradil, co mám dělat, když se
chci stát katoličkou. Začala jsem
studovat katolickou nauku, ale jak
jsem do ní pronikala víc a víc, můj
boj o to, abych splnila svůj slib, byl
stále urputnější. Moji příbuzní byli
jasně proti. Zvlášť matka, která
pochází z rodiny protestantských
pastorů, byla z mého rozhodnutí
zděšená. Pouta s mými nejbližšími
a s mojí vlastí byla narušená a já
jsem se vracela do Itálie s bouří
v srdci. Ale medailka, kterou jsem
měla na ruce, mi dodávala důvěru.
Přes všechen nepokoj a všelijaké
protichůdné pocity jsem začala
rozpoznávat jednu pokojnou tvář,
která se na mě vlídně usmívala.
Byla to Matka Boží, které jsem se
pomaličku, řekla bych nevědomě,
odevzdávala.
V Miláně jsem se pustila do intenzivního studia. Po více než dvou
měsících pilného studování, rozjímání, čtení a modliteb jsem mohla

7. prosince, na svátek
sv. Ambrože, přijmout čtyři svátosti: křest, biřmování, svátost
smíření a eucharistie.
Tak
jsem vstoupila
do velké rodiny
katolické církve.
Následující den, 8. prosince, jsem
věnovala celý Panně Marii a poprvé ve svém životě jsem si uvědomila, jak důležitou roli pro mě má
zářící postava naší Nebeské Matky.
Moje vděčnost chlapci, který se
tolik modlil za mé obrácení, se postupně proměnila v důvěrný vztah.
Po několika měsících jsme měli
svatbu a to byla také příležitost
ke smíření s mojí rodinou. Nechci
už více zdržovat s dalšími událostmi svého života, ale chtěla bych
říct, že později se mnohé události, i velmi těžké, pokoušely zvrátit
moji cestu, ale Matka Boží mě stále
provázela svým laskavým pohledem. Jí patří moje Magnificat, jí,
která je naší Matkou, laskavě a citlivě zjevující neviditelnou a věčnou
Boží lásku k nám.
Evi La Valle

a jeho ženu, aby změnili své city
z negativních na pozitivní. Zvlášť
jsem prosila, aby oba obnovili svoji vzájemnou lásku, která je dříve
přivedla k uzavření manželství.
S velikou radostí jsem obdržela
tuto milost: rodina nyní žije pokojně, neshody se urovnaly. Manželé
sdělili soudci, že chtějí stáhnout
svoji žádost o rozvod. S vděčností chci svědčit o této skutečnosti
s vědomím, že jsem ji obdržela
na přímluvu Panny Marie zázraků,
na kterou se nepřestávám s důvěrou obracet v modlitbě za všechny
mé drahé a za pokoj ve světě.
Františka
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BIBLICKÝ KOUTEK

SYNA PORODILA ČISTÁ PANNA
Mariino panenství je znamením výjimečnosti toho, který se z ní narodil.
text: P. Pacifik Matějka, Th.D., OFMCap.
S Matkou Boží je nerozlučně spojen titul Panna. Podle tradice se jedná o trojí panenství co do času: před
porodem, při porodu a po porodu, a trojí co do druhu: panenství těla (tělesná neporušenost), mysli (úmysl
varovat se všeho, co je neslučitelné s čistotou) a smyslů (svoboda od tělesné žádostivosti).

VZNEŠENOST
PANENSTVÍ

Když ve vyznání víry recitujeme:
„Ježíš se počal z Ducha svatého
a narodil se z Marie Panny,“ vyznáváme tím nejen svou víru v to, že
Ježíš je skutečný člověk, ale také
svou víru v jedinečnou důstojnost
Panny Marie. V dnešní době některé dívky považují skoro za nežádoucí ostudu a projev zahanbující
sexuální nezkušenosti, když při své
první vážnější známosti musí přiznat, že jsou ještě panny. A přitom
by se měly spíše stydět, že jimi už
nejsou.

ČISTÁ PANNA

Jako obvykle se v tomto krátkém
zamyšlení přidržím úvah učitele
Církve sv. Vavřince z Brindisi. Jak
už jsem naznačil v úvodu, mluvíme-li o panenství Panny Marie,
nemáme pouze na mysli neporušenost panenské blány nebo
absenci sexuální zkušenosti. Je
tu ve hře něco mnohem vznešenějšího a krásnějšího, vzhledem
k tomu, že Panna Maria byla
počatá bez poskvrny prvotního
hříchu, a také sama se s pomocí
Boží vyhnula osobnímu hříchu,
její vnímání světa bylo natolik
čisté a prosté touhy po rozkoších, že si to vlastně ani neumíme reálně představit. Ona byla
a je Panna v pravém slova smyslu, Královna panen, zářící jasem
Boží milosti.

ÚTOKY PROTI
MARIINU PANENSTVÍ

V roce, kdy si připomínáme 500
let od zrodu reformačních církví, je třeba si uvědomit, že např.
Martin Luther měl Pannu Marii

ve velké úctě, ale panenství si necenil a také nevěřil, že by si Maria
uchovala panenství po uzavření
manželství se sv. Josefem a že by
Ježíš byl počat jinak než jakýkoli
jiný chlapec. Výslovně to formuloval jeho pokračovatel Jan Kalvín,
jenž prohlásil, že „Maria uzavřela
manželství stejným způsobem jako
všechny mladé dívky, protože jinak
by se dopustila podvodu na svém
snoubenci a pohrdání manželskou
smlouvou“. Kalvín se v tomto případě staví do role obhájce posvátnosti manželství, ale ve skutečnosti se jedná o rafinovaný útok
na posvátnost celibátu a úctu
k panenství1. Útoky proti Mariinu
panenství byly ovšem známy již
ve starověku. Ve 2. století to byli
Ebionité a Kerinthiáni, ve 4. století Jovinián, Helvidius a Bonnosus
i někteří Arabové. Ty všechny Církev slavnostně odsoudila již synodem v Římě r. 390 a na Trullské
synodě r. 692. Naopak pozitivně
bylo Mariino panenství prohlášeno za závazný článek víry za papeže Martina I. na Lateránské synodě
r. 649.

ČESTNÉ MARIINY
TITULY

Církevní Otcové naproti tomu
vždy hájili pravdu o Mariině neporušitelné duchovní i tělesné
celistvosti. Maria byla duchovně
plodnou Matkou, aniž by přestala
být nejčistší Pannou. Proto bývá
také nazývána: Panna nejpočestnější, Panna plná milosti, Panna
Bohu nejpodobnější, Koruna panen, apod. Ale také: panenská
Bohorodička, panenská Matka
Boží, neboli Panna, která porodila
Boha.2

SVĚDECTVÍ PÍSMA
SVATÉHO

Již prorok Izaiáš ohlašuje: „A proto sám Bůh mu dá znamení: Hle,
panna počne, a porodí syna“ (Iz
7,14), což je třeba chápat tak, že
prorok chválí nejen panenství,
ale i mateřskou plodnost vyvolené dívky. „Byla to Panna jak svou
přirozeností, tak i svými ctnostmi,
panna na těle i na duchu, panna
duchem i srdcem, jelikož si uchovala své panenství i v manželství.
Bylo to panenství v každém ohledu podivuhodné!“1 V tom smyslu
vypovídá i text První knihy Mojžíšovy: Bůh řekl hadovi: „Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou
i mezi tvým potomstvem a jejím…
ona rozdrtí tvou hlavu“ (Gn 3,15).
Zvláště je třeba si všimnout, že
v tomto proroctví je Kristus označen jako syn ženy, aniž by byl
jakkoli zmíněn muž.3 Také Nový
zákon dosvědčuje, že „Anděl byl
Bohem poslán… k Panně… a jméno té Panny bylo Maria“ (Lk 1,17),
ona je: požehnaná mezi všemi ženami a požehnaný je plod jejího
lůna Ježíš (srov. Lk 1,42). V Ježíšově rodokmenu čteme: „Jakub
zplodil Josefa, muže Marie, z níž
se narodil Ježíš, nazývaný Kristus“
(Mt 1,16). Nečteme tu, že by Josef
Ježíše zplodil způsobem, jakým
byl sám zplozen. Nečteme tu ani
o žádném jiném otci. Ježíš se prostě narodil z Marie, a je tedy jejím
skutečným synem a skutečným
člověkem. Ten, který později mohl
v oslaveném těle projít zavřenými
dveřmi (Jan 20,19), je současně
ten, „skrze něhož všechno bylo
stvořeno“, a proto při svém narození mohl jistě projít hmotou, aniž
by poškodil znaky panenství.

44
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

5–6|2017|č. 153

PŘEDOBRAZY
PANENSTVÍ

Bůh si tento zázrak panenského
početí připravoval již dlouho předtím mnoha menšími znameními,
totiž když přirozeným způsobem
počaly ženy, které předtím byly
neplodné. Jakub se narodil z neplodné Rebeky, Samson z neplodné ženy Manóachovy, Samuel
z Ráchel, Jan Křtitel z Alžběty…,
a totéž tajemství
je
naznačeno
i keřem, který
v ohni hořel, ale
nebyl jím stravován (Ex 3,2), Áronovou holí, z níž
zázračně vyrašilo
listí i plody (Nu
17,23), deskami
Zákona, napsanými prstem Božím bez pomoci
železného rydla
(Ex 31,18), Maria
je ta brána, orientovaná k východu
Slunce,
kterou
Ezechiel
viděl,
že je vždy zavřena a otevře se
jen při příchodu
knížete (Ez 43,2-3), je také předznamenána andělským chlebem
z nebe, který byl dáván lidem bez
přispění lidských rukou (Ex 16,4),
Mariino lůno je onen zapečetěný
pramen a zamčená zahrada z Písně
písní (Pís 4,12)… Tak se měl narodit
Kristus, který stejně jako Melchizedek bude „bez otce i bez matky“
(Žd 7,3; Gn 14,18), neboť jako Boží
Syn v nebi byl bez matky, a jakožto
syn lidský byl zplozen bez přispění
otce.3

MARIIN SLIB
PANENSTVÍ

Když Maria říká při Zvěstování andělovi: „Jak se to stane, vždy muže
nepoznávám!“ (Lk 1,34), je to asi
totéž, jako když abstinent prohlásí: „Já víno nepiju!“ Není to jen

konstatování, je to i prohlášení
o úmyslu varovat se alkoholu. Stejně tak Maria nemluví o přirozené
impotenci, jak ji nacházíme u dívek
před pubertou, nýbrž o mravní nemožnosti mít pohlavní styk. Židé
sice mají za to, že nejsilnějším Božím přikázáním je: „Ploďte a množte
se“ (Gn 1,28), neboť to bylo stano-

veno ještě před darováním Desatera jako něco, co je pevnou součástí
lidské přirozenosti. Proti tomu však
svědčí i skutečnost, že sami židé
znali zasvěcené nazorejce, kteří
se zříkali manželství, a také to, že
sama sestra zákonodárce Mojžíše
Mirjam složila slib trvalé čistoty,
a zachovávala tedy panenství.1

slova znamenají“? (Lk 1,29)1. Její
úžas na rozdíl od zvěstování Janovu otci Zachariášovi (Lk 1,18)
nebyl projevem pochybností, nýbrž jen touhou obdržet poučení.
Sv. Augustin v řeči o panenství
říká: „Maria by to jistě nebyla řekla,
pokud by předtím nebyla zasvětila
své panenství Bohu.“4 Možná by se
Maria nebyla
bránila, kdyby sv. Josef
později toužil
uplatnit práva plynoucí
z manželství,
vždyť s něčím takovým
musela počítat a sotva
by to mohla
odmítnout.
Jenže kdo by
se odvážil mít
něco se ženou, kterou si
za Matku svého Syna vyvolil sám Bůh?
A koneckonců manželství
Josefa a Marie
přece nebylo
bezdětné, neboť před Zákonem Josef Ježíše přijal za vlastního a pramálo záleželo na tom, zda
ho také zplodil. Jejich manželství
bylo skutečné „jak před Bohem, tak
i před lidmi“, i když bylo dovršeno
jen duchovně. Kdyby totiž nebylo
před Bohem platné, také by se byl
Ježíš narodil způsobem nepočestným a hříšným.

MARIINO TRVALÉ
PANENSTVÍ

Někteří teologové, včetně sv. Tomáše Akvinského, uvažovali, zda
Mariin slib panenství nebyl jen
podmínečný: pokud se to Bohu
bude líbit. Pokud by však Maria
měla vidět v andělově zvěstování
potvrzení: že Bohu se nelíbí, aby
zůstala pannou, proč „užasla nad
tím poselstvím a přemýšlela, co ta

1

2

3
4

Sermo XIII super: Missus est, § II, in: S. Laurentii
a Brundusio: Opera omnia, sv. I, Mariale, Padova
1928, s. 137-138.
»La virginité perpétuelle«, in: F. J. RICHER (Hieronymus
a Paris): La Doctrine Mariale de saint Laurent de
Brindes, Roma: Curia gen. OFMCap. 1933, s. 126.
Sermo II super: Beatus venter, § II, in: Mariale, s. 310.
J. P. MIGNE (ed.): Patrologia Latina, Paris 1841–1855,
sv. 40, s. 398.
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HISTORICKÝ SERIÁL

NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (13)
text: PhDr. Radomír Malý
Ve 14. století prochází Církev velkými zvraty a proměnami, způsobenými pobytem papežů mimo Řím –
ve francouzském Avignonu. To mělo své negativní konotace, neboť papežové se chtěli nákladným způsobem života vyrovnat francouzským králům, na jejichž území sídlili. Tato skutečnost negativně ovlivnila i život kléru a věřících. Úpadek mravů se stal obecným jevem a předmětem kritiky mnoha reformních kazatelů,
katolicky pravověrných i těch, kteří upadli do nejrůznějších bludů.

PONTIFIKÁT
BONIFÁCE VIII.

Světlým zjevem středověkého
papežství byl Bonifác VIII. (1294–
1303), nástupce sv. Celestina V.,
který abdikoval. Pocházel z významného šlechtického rodu
Gaetano, jeho křestní jméno bylo
Benedikt, proslul jako vynikající
církevní právník. Vyznačoval se laskavým jednáním a vystupováním,
štědrostí k chudým a zbožností,
ale také neústupnou tvrdostí, když
šlo o zásady. Proto se brzy dostal
do konfliktu s francouzským králem Filipem IV. Sličným, jenž uvalil na duchovenstvo vysoké daně
a zasahoval neoprávněně do vnitrocírkevních záležitostí. Když biskup Bernard de Saisset z francouzského Pamiersu se r. 1301 proti
panovníkovým intervencím do církevní sféry ohradil, dal ho král Filip
zatknout a obvinil jej z velezrady.
Za to mu hrozil trest smrti.
Papež Bonifác odpověděl bulou
„Ausculta fili carissime“ (Slyš, nejdražší synu), v níž krále upozorňuje, že svou tyranií vůči duchovenstvu upadá do církevního trestu
exkomunikace. Panovník v klatbě
ztrácí nárok na trůn, a pokud sám
neodstoupí, může být zatčen a postaven před soud. Bonifác poté
svolal do Říma synodu, která měla
potvrdit jeho postup proti Filipovi
Sličnému.
Král se rozzuřil, bulu Ausculta nechal veřejně spálit a zakázal francouzským biskupům odjet do Říma
na synodu. Dal pozatýkat francouzské spojence papeže Bonifáce

a poslal do Říma list, v němž popírá jakoukoliv supremaci římského
pontifika nad světskými panovníky v morální rovině. Bonifác VIII.
na to reagoval r. 1302 bulou „Unam
Sanctam“, v níž potvrzuje všechny
výroky svých předchůdců, zejména sv. Řehoře VII. a Innocence III.,
o nadřazenosti papežské moci
nad mocí světských vládců, která
se samozřejmě netýká ryze praktické formy panovníkovy politiky
při správě země, ale morální oblasti. Králové ve smyslu této teorie
měli povinnost veřejně vyznávat
katolickou nauku a hájit ji proti nepřátelům, zajistit pro Církev
naprostou svobodu pro hlásání
evangelia, dbát o rozkvět mravů,
věrnost a nerozlučitelnost manželství, a bránit chudé proti násilí
bohatých.
Filip IV. ztratil trpělivost a vtrhl vojensky do Itálie s cílem zatknout
papeže. Spoléhal přitom na některé církevní honostáře z rodu Colonna, který byl úhlavním nepřítelem rodu Gaetano, z něhož vzešel
papež Bonifác. Francouzi nakonec
obsadili Řím, papež musel r. 1303
uprchnout do Anagni. Tam ho dostihl Filipův vojevůdce Nogaret,
Bonifác jen o vlásek unikl smrti
z jeho rukou. Vyšel v ornátě a s papežskou tiarou na hlavě vstříc francouzským vojákům a zeptal se jich
otázkou Kristovou: „Koho hledáte?“
Francouzi, ohromeni majestátním
chováním tohoto starého muže,
se stáhli, nicméně později obsadili dům, kde Bonifác sídlil a zatkli
jej. Obyvatelé Anagni ale povstali
a papeže osvobodili. Nogaret se

svým vojskem musel odtáhnout,
papež Bonifác se mohl vrátit zpět
do Říma. Stav ohrožení a nebezpečí života, v němž se nacházel, mu
ale podlomily zdraví, proto krátce
po návratu r. 1303 zemřel.

PŘESÍDLENÍ PAPEŽE
DO AVIGNONU
A PROCES S TEMPLÁŘI

Po krátkém pontifikátu Benedikta XI. (1303–1304) zvolili kardinálové, zastrašeni hrozbami použití vojenské síly králem Filipem Sličným,
za papeže francouzského arcibiskupa z Bordeaux Bertranda de Got,
jenž přijal jméno Klement V. (1305–
1314). Byla to loutka ve Filipových
rukou. Na jeho výslovné přání
přenesl r. 1309 na stálo svůj pobyt
z Říma do francouzského Avignonu.
Král Filip chtěl mít papeže pod kontrolou, proto požadoval, aby sídlel
na francouzském území.
Papež Klement se podřizoval francouzskému králi úplně ve všem.
Největší hanbou jeho pontifikátu
je likvidace rytířského řádu templářů, neboť tak si to přál král Filip.
Templáři se před r. 1303 silně angažovali na straně papeže Bonifáce
v jeho sporu s Filipem – a to jim
krutý král neodpustil. Svou roli tu
hrál i obrovský majetek templářů,
jehož se panovník chtěl zmocnit.
Papež tedy na přání krále templářský řád zrušil. Klement spolu
s Filipem rytíře obvinili z kacířství,
modloslužby a uctívání ďábla, dali
je v počtu téměř 2 tisíc mužů zatknout a vedli proti nim několik inkvizičních procesů, které všechny
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skončily upálením na hranici. Údajné zločiny templářům nikdo nedokázal, jediným „důkazem“ obžaloby
byla doznání vynucená útrpným
právem (torturou). Soudci při tom
vůbec nerespektovali omezení,
která procesní řád při použití tortury ukládal, např. že mučení, když
se obviněný při něm nepřizná, nesmí být opakováno. Papež Klement
a král Filip též zcela ignorovali rozhodnutí církevního koncilu ve francouzském Vienne r. 1311,
který odmítl žaloby proti
templářům jako neopodstatněné. Posledním upáleným templářem byl r. 1314
jejich samotný velmistr
Jakub de Molay, který ještě
v plamenech vykřikoval, že
on a všichni jeho řádoví spolubratři jsou nevinní a přiznali se jen proto, poněvadž
nevydrželi muka tortury.

papežský dvůr není sídlem nejvyššího velekněze, ale sídlem největšího bankéře. Peníze se rovněž vyžadovaly za uvedení do biskupského
či opatského úřadu, za udělení privilegií, odpustků atd. Každý biskup
v té době měl co dělat s neustálým
tlakem papežské kurie na to, aby
platil. Protože často nedisponoval
takovými částkami, aby mohl kurii
uspokojit, přenášel tyto finanční
požadavky níž. Vymáhal proto pe-

PAPEŽSKÝ
FISKALISMUS

Papežové sídlili v Avignonu
až do r. 1378. Tato epocha je
církevními historiky nazývána „dobou babylonskéUpálení templářů, Giovanni Boccacio, British Library.
ho zajetí“ a přinesla Církvi
obrovské škody. I když avignonští níze za uvedení do úřadů arcijáhpapežové nedávali svým životem nů, děkanů a farářů, kteří potom
přímo a bezprostředně pohorše- museli platit ještě další částky
ní věřícím, přesto otevřeli dveře při různých příležitostech. Kněží
negativním jevům, vyplývajícím poté přenášeli tento finanční tlak
z podřízenosti papežství francouz- na bedra věřících, kteří platili za každou službu včetně zpovědi a sv.
ské koruně.
přijímání. Celá církev se tak stala
Na prvém místě to byla snaha vy- „církví platící“.
rovnat se co do reprezentativnosti
nákladům francouzského dvora, Je sice pravda, že tomu, kdo nena druhém místě zase potřeba měl peníze, aby zaplatil za uvedení
stavět v Avignonu, ve srovnání do úřadu, když měl pro jeho výkon
s Římem malém městě, sídla ku- předpoklady, mohla být požadovaná
riálních úřadů, které se stěhovaly částka prominuta, stejně tak pokud
z Říma do Avignonu spolu s pape- někdo neměl na zaplacení svátostžem. To ale naráželo na problém né či svátostinné služby, nicméně
peněz. Ty avignonští papežové vy- buď jak buď, perioda avignonského
žadovali ve formě různých provizí, papežství představuje velkou hanročních poplatků zvaných annáty bu pro tehdejší církev, kdy se peníze
a dalších finančních požadavků dostaly na první místo na úkor péče
od biskupů a někdy i od světských o duše. To vyvolalo masové zesvětpanovníků. Mluvíme o tzv. papež- štění kléru, zejména vysokého, neském fiskalismu, kdy se zdálo, že boť k těmto funkcím měli přístup

převážně ti nejbohatší. Na druhé
straně narůstal počet tzv. kněžského
proletariátu, tzn. chudých kněží, kteří
postrádali peníze na zaplacení příslušného obročí, a pokud nenalezli
zámožného mecenáše nebo nevynikali mimořádnými duchovními či intelektuálními kvalitami, aby jim byla
platba prominuta, mohli sloužit pouze jako tzv. oltářníci, čili na základě
nějaké finanční nadace celebrovat
u bočního oltáře denně několik roků
mše na úmysl dárce.
Tento zoufalý stav vyvolával
samozřejmě ve 14. stol. kritiku, která se nezastavila ani
před popíráním božského
původu papežského úřadu.
Marsilius z Padovy, právník
na dvoře německého krále
Ludvíka Bavora, napsal spis
„Defensor pacis“ (Obránce
míru), v němž tvrdí, že papežský primát nepochází
od Krista, nýbrž je výtvorem
politiky církevních knížat.
K Marsiliovi se připojil anglický františkánský filozof
a mystik William Occam.
Ve františkánském řádu
se vytvořil opoziční proud
v čele s Italem Michaelem Cesenou,
odmítající papežský primát. Tito
mniši se nazývali „fraticeli“ (bratříčci). Obhájcem papežství byl ale
španělský františkán Alvarez Pelayo,
který – inspirován příklady Innocence III. a Bonifáce VIII. – je prohlásil za zdroj veškerého práva. Přitom
ale Pelayo nebyl nekritický ke zlořádům avignonského papežství a stal
se naopak jedním z prvních kazatelů-mravokárců vad tehdejšího kléru
včetně papežů.
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Jak sv. Maxmilián začal vydávat časopis o Pánu Ježíši a Panně Marii.
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF
Milé děti, Pán Ježíš poslal svoje apoštoly, aby šli do celého světa a všude hlásali evangelium – radostnou
zvěst o Boží lásce a o tom, že každý člověk může dojít do nebeské vlasti, kde má připravené místo.
Náš otec Maxmilián měl v srdci velikou touhu, aby všichni lidé mohli
uslyšet tuto radostnou zvěst. Byl
ochotný pro to dát všechny své
síly. Na první pohled se zdálo, že
jich mnoho nemá. Už dlouho jej
trápila tuberkulóza – těžká
plicní nemoc. Maxmilián dobře věděl o své
slabosti, ale nic si
z toho nedělal. „Můj
život přece patří Bohu
a ten může všechno,“
říkal si. „Věřím, že mi
pomůže naplnit
jeho vůli. A navíc mám stále
nablízku Pannu
Marii. Ta mě povede a všechno potřebné mi vyprosí.“
Už
dlouho
snil
o tom, že bude vydávat časopis, který by šel za lidmi až
k nim domů a přiváděl je všechny bez rozdílu
blíž k Bohu.
Jednou večer
o tom nadšeně
vyprávěl
bratřím:
„Bude se jmenovat Rytíř
Neposkvrněné, protože jí bude svěřen
do péče.“ „Ty máš
ale nápady,“ řekli
mu někteří, „vždyť
na vydávání časopisu nemáš peníze ani
síly.“ „Jestli to bude Bůh
chtít,“ odpověděl Maxmilián s důvěrou, „určitě nám všechno potřebné zařídí.“ Bratři jeho
nadšení nechápali. Ale po chvíli se
ozval bratr Alfons: „Já bych Ti rád

pomohl.“ „Já taky!“ přidalo se několik dalších bratří. Dostali požehnání
od představeného a hned se pustili
do díla.
Neměli peníze ani vhodné vybavení. Nechybělo jim však nadšení
a důvěra v Boží pomoc. Díky
Boží prozřetelnosti a darům dobrých lidí mohlo
vyjít první číslo hned
v pěti tisícovém nákladu. Tak se časopis poprvé rozletěl do světa.
V den, kdy přišel
účet za tisk prvního čísla, bratři
zjistili, že jim chybí

ještě veliká suma: celých 500 marek. „Kde vezmeme tolik peněz?“
přemýšleli. V tu chvíli přiběhl do redakce jeden bratr. „Podívejte se, co

jsem našel v kostele na oltáři Neposkvrněné“, oznamoval radostně
a držel v ruce obálku s nápisem:
„Pro Tebe, Neposkvrněná“. O. Maxmilián ji otevřel. „Je tu 500 marek!“
vykřikl radostně. „To je přesně ta
částka, která nám chybí. To není
náhoda, bratři,“ dodal. „Vidíte? Matka Boží nad námi bdí! Musíme se
snažit jí úplně důvěřovat.“ Od té
doby vydávali časopis každý měsíc. Nikdy neměli peníze navíc, ale
díky Boží prozřetelnosti a nezištné
pomoci mnoha lidí mohli pokračovat ve své tiskové misii. Říkali: „Slib
chudoby je naše pokladna.“
Bůh jim tak žehnal, že počet výtisků stále rostl a stoupal i počet bratří, kteří pracovali při vydávání časopisu. Nakonec postavili úplně nový
klášter, který sloužil jen pro toto
misijní dílo. Víte, jak ho pojmenovali? Niepokalanów – to znamená
město Neposkvrněné. A z tohoto
místa dodnes vycházejí časopisy
a knihy do celého Polska.
Milé děti, na začátku chybělo otci Maxmiliánovi zdraví, síly i vhodné prostředky. Ale
jeho veliká důvěra v Boží vedení
a v pomoc Panny Marie přinesly v jeho životě velké plody.
I my jsme pozváni k tomu, abychom hledali Boží
vůli a také zakusili, že se
o nás Matka Boží stará.

Ilustrace: Vítězslav Koutník

PRO DĚTI

JDĚTE DO CELÉHO SVĚTA

Kéž vás všechny provází její mateřská přímluva i v celém roce 2018.
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JAKÝ JE NÁŠ KRÁL?
Jak děti hledaly bohatého krále a našly toho nejbohatšího.
text: Bc. Jana Lokajová
Vánoční doba se už se chýlila ke konci a školní třídy navštěvovaly Ježíška
v jesličkách. Učitelky jim vyprávěly,
co je Betlém a co se tam kdysi dávno
odehrálo. Paní katechetka ještě říkala, že Ježíš je král.
„Král?“ šeptala posměšně Kristýna
kamarádce Lence.
„Jo, král,“ odpověděla Lenka
„To je hloupost,“ pokračovala Kristýna. „Králové nosí na hlavách korunu.
Když se narodí, balí je do vyšívaných
plínek. Obskakuje je služebnictvo
a trubači všude vyhlašují, že se narodili. Tohle miminko není žádný
král, ani ta svatozář to nezachrání.
Leží na slámě, čouhají mu holé nohy
a chodí za ním malí kluci s ovcemi.“
Lence to přišlo divné a pro jistotu se
přihlásila:„Kde má ten malý král korunu? Každý král musí mít korunu.“

království, kam jsme všichni pozvaní.
Ale vidíte, že ti, kteří do něj byli pozvaní, ho nějak nemůžou najít. Pořád bádají v knihách a ne a ne to království
objevit. Tak se za nimi vydáte. Přesně
tak to udělal Ježíš. Na několik let odešel od svého Otce sem k nám, aby
nám tu radost sám řekl. Že nás v nebi
Otec čeká, že je tam radost a pokoj
a že stačí tomu věřit,“ vysvětlovala
trpělivě katechetka a tvářila se, jako
kdyby ohlašovala nějakou mimořádně radostnou zprávu.

„Má v chlévě jen ovce a osla,“ zamyslela se nahlas Lenka.

Kristýna ještě chvíli uvažovala: „Král
cestovatel? To zní docela dobrodružně.“ A miminko v jeslích si docela zamilovala. Přece jen jí ale zůstaly určité
pochybnosti. „No co, budu toho krále
sledovat, až vyroste. Pak se ukáže,“
uzavřela své uvažování a spokojeně
se přidala k ostatním dětem, které si
ve sněhu malovaly andělíčky.

„Děvčata, asi vás nepřesvědčím, že
komu patří řeky, stromy i všechna zvířata, kdo stvořil i nás lidi, ten je nejbohatším králem na světě. Zkuste si tedy
představit, že jste král v nádherném
a šťastném království. To je nebeské

Jaký je tedy náš o Vánocích narozený král? Štědrý, odvážný, milosrdný,
dobrý a nejmocnější ze všech. Jsme
přátelé toho největšího a nejláskyplnějšího krále, který existuje. V tom je
i naše bohatství.

„Nemůže se o nic podělit, když nic
nemá. Je chudý jako kostelní myš,“
nenechala se odbýt Kristýna.

Foto: Jose Manuel Gelpi Diaz | Dreamstime

Katechetka přerušila vyprávění a vyvedla děti ven před kostel, tak aby
se mohly rozhlédnout po krajině.
Ukázala jim stromy, oblohu s mraky

a sníh, který se třpytil na sluníčku.
Pak řekla: „Tohle všechno je bohatství našeho krále. Všechno s láskou
vymyslel a stvořil. Náš král, Lenko,
nenosí korunu ze zlata, jako ti ostatní, protože mu patří všechno zlato,
co ho na světě všude je. On ji nepotřebuje. Na rozdíl od jiných králů se
Ježíš o vše, co jeho Otec stvořil, dělí
s námi. Ježíš je král, který se s námi
lidmi dělí o všechno bohatství země.
Sám se narodil do jeslí, abychom
taky pochopili, že velikost krále není
v jeho majetku, ale v péči, s jakou se
stará o své lidi. Není bohatý tím, co
má, ale tím, o co se umí podělit.“
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Z DOPISŮ OD VÁS

PODĚKOVÁNÍ
❧ Chcem

sa poďakovať Nebeskému Otcovi, nášmu milovanému
Pánovi Ježišovi, Duchu Svätému –
darcovi života za ďalší neuveriteľný zázrak, ktorý pre nás učinil.
Prvý bol dar počatia a narodenia
nášho synčeka Dominika, na ktorého sme čakali 9 rokov. A teraz
chceme poďakovať za dar komunikácie, keď sa sám v piatich
rokoch naučil čítať a písať. Keďže
v dvoch rokoch prestal rozprávať
a nerozpráva dodnes, ani nedokážem opísať vďačnosť za tento
zázrak, keď sa konečne môžeme
navzájom zdieľať. Chcem sa poďakovať za príhovor o zázrak Panne
Márii, anjelom strážnym, sv. Jozefovi, všetkým našim patrónom
a svätcom, ktorých sme o príhovor
prosili, všetkým spravodlivým –
otcovi Šuránkovi, otcovi Robertovi Mayerovi. Ďakujem aj všetkým
príhovorcom na zemi: sestričkám
v Doksanoch, otcovi Eliasovi Vellovi, Dominikovej kmotre, Spoločenstvu P. A. Šuránka, priateľom
a rodine.
rytierka Sandra

❧ Chtěla bych veřejně poděkovat

Pánu Ježíši a P. Marii za vyslyšení
mé modlitby za uzdravení zraku.
Hrozilo mi oslepnutí z důvodu odchlípnuté sítnice. Prosím zároveň
o další ochranu.
čtenářka Marie

❧ Chtěla bych touto cestou po-

děkovat Panně Marii za vyslyšené
prosby: za záchranu manželství
vnuka, za práci pro dceru, která
byla rok bez práce, a za záchranu
života a ochranu při autonehodě.
S velkou důvěrou v Boží pomoc
jsem se modlila Pompejskou novénu za manželství vnuka i za dceru. Všem bych chtěla říci: Utíkejte
se v těžkostech k Panně Marii.
Ona je u Boha prostřednicí všech
milostí. Díky Ti, Panno Maria, díky
za vše.
vděčná čtenářka Marta

❧ Ráda

bych touto cestou poděkovala Pánu Bohu, Panně Marii
a všem svatým, kteří vyslyšeli naše
modlitby za mého malého vnoučka. Čekala ho náročná operace,
která s jejich pomocí dobře dopadla. Děkuji, že vyslyšeli naše modlitby. Prosím, aby nás nikdy neopouštěli, prosím o ochranu mých dětí
a vnoučat i s jejich rodinami.
s úctou a vděčností Ludmila

❧ Chci veřejně poděkovat Trojje-

dinému Bohu a velké přímluvkyni
Panně Marii za zdárně vykonanou operaci a rekonvalescenci.
Také bych ráda poděkovala všem
za přímluvné modlitby při mši svaté a modlitby v růžencovém společenství. Před operací mi lékaři našli
v hlavě zhoubný nádor. Vše dobře
dopadlo. Paní doktorka z onkologie
mi řekla při nedávné kontrole, že to
byl velký zázrak. Nic jiného na to nemůžu říct, než velké Bohu díky!
Ludmila od Ostravy

❧ Děkuji Pánu Ježíši, Panně Marii

a všem svatým za vyslyšení mých
proseb za narození dvou zdravých
vnoučat. Prosím o dar zdraví pro
celou rodinu.
rytířka Zdeňka

O MODLITBU PROSÍ:

❧ Prosím o modlitbu za svou dce-

ru, která má rakovinu mozku. Mnohokrát děkuji!
čtenářka Marie

❧ Chvála Kristu, chtěla bych tou-

to cestou poprosit o modlitbu, aby
mi dobře dopadlo vyšetření, které
mě čeká. Zároveň prosím o modlitbu za staré nemocné rodiče
a požehnání pro moji rodinu.
čtenářka Kateřina

❧ Prosím o modlitbu za tři muže

jménem Martin... Nejde u nich jen
o duchovní boj, ale u některých
i o boj s alkoholem... Jsou z mé

rodiny a ze sousedství. Jeden je již
na léčení a za něj prosím o to víc,
ať to zvládne. Druhý Martin k tomu
zatím nenašel sílu. Třetího Martina
také svěřuji do rukou Božích, i když
zde se o alkohol nejedná.
rytířka a čtenářka Pavlína

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ:

❧

Vážená redakce, ráda bych, pokud mi to umožníte, veřejně poděkovala Panně Marii za její stálou péči.
Bylo už dlouho po půlnoci, já se převracela na posteli a nemohla spát.
Myslela jsem na zítřejší vyšetření CT
ledvin, které mě čekalo. Vím, že mnohdy i nemoc je cesta, kterou nás Ježíš
chce vést a něco nás na ní naučit. Přesto jsem se ale svých obav nedokázala
zbavit. Pak přišla SMSka. Kdo může
takhle pozdě psát? Co se kde stalo?
Otevřela jsem mobil a četla zprávu
od syna: „Nikdy se ničeho neboj, Ježíš
Kristus je s tebou stejně jako se mnou.
Ať se zítra stane cokoliv, já budu s tebou, praví Ježíš s Pannou Marií.“
Můj syn netušil nic o mých zdravotních problémech a už vůbec ne
o tom, že jsem objednána na CT.
Za chviličku přišla další SMSka, kde
syn, téměř jakoby omluvně vysvětloval, že je právě na noční adoraci v Táborských Klokotech u poutní sochy
Panny Marie Fatimské, a i když vůbec
neví proč, měl prostě silný pocit, že
mi tento vzkaz musí napsat.
Jen na okraj chci uvést, že vyšetření dopadlo dobře. Co je ale důležitější, je fakt, že teď už vím, že syn
má k Pánu Ježíši a Jeho Mamince
blízko a že ho vedou a chrání a že
už se o něho nemusím bát, protože
vím, že je pod takovou ochranou,
jakou já bych mu nikdy nedokázala
dát. A tak Ti moc děkuji, Panno Maria Fatimská, za všechny dary a ze
všeho nejvíc za víru mého syna.
(Vždyť jsem za něho u Tebe tolik
prosila...)
vděčná rytířka Hana
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❧ Děkuji mnohokrát za vše, co pro
nás křesťany děláte. Časopis Immaculata je nádherný, upoutá i děti, se
zvědavostí si jej prohlíží a čtou. Je
takovým pohlazením Panny Marie.
Boží požehnání vyprošuje
čtenářka Jitka
❧ Panna Maria ve Fatimě řekla:
„Uvidíte-li jednu noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že je to velké
znamení, které vám dává Bůh.“
O tomto znamení na nebi jsem se
dozvěděla až později, ale tu hrůzu
a zděšení lidí si dobře pamatuji. Byl
leden nebo únor 1938. Jsem ročník
1933 a byla jsem tehdy těsně před
nástupem do školy. Bydleli jsme
ve Volyni a ve Strakonicích jsme měli
babičku. Po setmění se objevila nad
severním obzorem rudá záře, která
zvolna stoupala vzhůru. Byla jsem
s maminkou na zahradě. Maminka
to zpozorovala a strašně se lekla. Myslela, že hoří Strakonice, kde měla babička chalupu, a že ten požár nejspíše začal ve Zbrojovce. Moc plakala,
že babi uhoří. Venku už bylo hodně
lidí i místní strážník pan Stuchlík. Ten
řekl, že tohle nemůže být požár, když
se záře šíří na západ i východ a stále výš a výš. Maminka řekla: „Bože,
tak to je znamení!“ a pokřižovala se.
Záře šla hodně vysoko, už byla skoro
nad hlavami, lidé byli zděšeni. Za rok
vkročil Hitler do naší země.
rytířka Blanka z Prahy
❧

Chvála Kristu! Rád bych splnil
svůj slib daný Pánu Bohu a sv. Karlu
Lwangovi a druhům, totiž že uveřejním v časopise Immaculata své
svědectví, když budu uzdraven
ze své závislosti. Budu Vám velice
vděčný, kdybyste mi pomohli můj
slib splnit. Je to myšleno i jako povzbuzení čtenářům, kteří vedou
podobné boje jako já.
Jako velká část mé generace jsem
v pubertě propadl hříchu masturbace. Později se přidalo i sledování
pornografie. Vytvořila se u mě závislost. Jako spořádaný syn z katolické rodiny jsem věděl, že se
děje něco velmi špatného. I přesto

jsem nadále chodil na bohoslužby
a svatokrádežně jsem přijímal Tělo
Páně a styděl jsem se vyznat své
těžké hříchy ve zpovědnici. Vedl
jsem v podstatě dvojí život. Později
jsem se již z těchto hříchů zpovídal,
ovšem věděl jsem, že touha polepšit se potrvá maximálně týden.
Propadal jsem se stále hlouběji.
Navíc mé sklony k homosexualitě
mě přivedly i ke sledování tohoto
druhu porno-videí. Celá léta jsem
ale prosil za uzdravení, začal jsem
se modlit růženec, číst duchovní
literaturu. Nic. Stále jsem navštěvoval zpovědnici se stejnými hříchy.
Tři roky nazpět jsem vstoupil do M. I.
Začal jsem prosit jinak! Veď mě, Pane,
podle své vůle... Proměň můj hřích,
jak Ty chceš! Asi za měsíc po vstupu do M. I. jsem se proměnil. Hřích
zmizel. Pokušení rovněž. Mši svatou
jsem prožíval jako nikdy dřív, zamiloval jsem se do Eucharistie. V noci
jsem se budil s pláčem nad svými
hříchy. Věděl jsem, co mám dělat. Vyznal jsem v opravdové lítosti touhu
po odpuštění všech hříchů proti čistotě, všechny chtivé pohledy, sprosté
vtipy, kterými jsem se bavil, veškerou
bestialitu porno-průmyslu, která mi
ty roky ničila duši. Chtěl jsem vyznat
jednotlivě každý z těch tisíců hříchů
(což samozřejmě nešlo), proto jsem
to všechno odevzdal Kristu. Přidal
jsem i všechny svatokrádeže – eucharistické i svátosti smíření.
Ještě mnohokrát mě pak popadla
úzkost a pláč nad dávnými hříchy,
které Pán chtěl, abych ještě vyznal, ale svátosti smíření po vstupu
do M. I. byly tou největší úlevou
za dlouhé roky. Snad poprvé jsem
měl pocit svobody, pocit přijetí
a lásky Boží a zároveň zmizelo něco,
co mě předtím i v nejšťastnějších
chvílích mého duchovního života
jakoby bránilo plně se radovat.
To ale není konec. Po asi osmi měsících byla radost pryč. Začal jsem
opět padat do hříchů masturbace
a pornografie, i když jen sporadicky.
V tomto období mě velmi pomohla

četba Terezie z Avily a Jana od Kříže.
Pochopil jsem, že v radosti tohoto
obrácení mi šlo hlavně o mě a ne
o Boha. Bylo v tom sobectví. Pán mě
chtěl vést dál.
Následující čas svého života jsem
často vyplňoval modlitbou, četbou
duchovní literatury, breviáře. Asi
si řeknete, že normální člověk nemůže něco takového stíhat... Může.
Na prvním místě se věnuji manželce a dětem, ale růženec se můžete
modlit i po cestě do práce, breviář
a lekcionář můžete mít v mobilu.
Zrušte si internet v mobilu a času
budete mít najednou dost.
Nedávno jsem si předsevzal, že objevím s pomocí Boží kořen mých
hříchů a poprosím Pána, aby ho
uzdravil. Nechal jsem sloužit mši
svatou za nalezení a uzdravení
kořene, kterým Nepřítel působí
v mém životě. Velmi mi v tomto počínání pomohla kniha Eliase Velly
„Ježíš Kristus – Lékař duše i těla“.
Modlil jsem se ke sv. Karlu Lwangovi
a druhům, aby mi bylo pomoženo
v mém hledání. Objevil jsem jeden
obraz z dětství, který mi utkvěl v paměti a souvisel s hříchem nečistoty. V modlitbě jsem ho svěřil Pánu.
Upřímně: ani jsem nečekal, že věci
dostanou tak rychlý spád. Jednoho
večera, několik dní po modlitbě,
jsem pocítil podivný pocit vzrušení, či brnění po celém těle. Srdce
mi prudce bušilo. Okamžitě jsem
ale nějakým způsobem věděl, co se
děje. Byl to okamžik uzdravení.
Od té doby nastal zcela nový stav.
Hříchy nečistoty se již nevrátily.
Pokušení ustalo. Naučil jsem se mu
vyhýbat a odmítat je už od počátku pomocí modlitby a zamyšlení
se nad tím, co bych všechno ztratil, kdybych se pokušení poddal.
Za veškeré milosti, uzdravení,
obrácení a laskavé vedení celým
svým životem děkuji našemu Pánu
Ježíši a Neposkvrněné Matce Boží
a prosím je, ať rozlomí pouta všech
svázaných hříchy nečistoty.
rytíř Neposkvrněné z jižních Čech
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ZPRÁVY
• Vatikán: Papež František při audienci, kterou udělil katolíkovi, nejvyššímu představiteli Asyrské církve
Východu Gewargisovi III., promluvil
o významu znamení kříže. Řekl mimo
jiné, že právě on vyjadřuje jednotu
všech svátostí. Dále prohlásil: „Když
hledíme na kříž nebo činíme znamení
kříže, jsme voláni také k připomínce
obětí vytrpěných ve spojení s Ježíšem.
Jsme voláni stát nablízku těm, kdo
dnes nesou na ramenou těžký kříž.“
Radio Vaticana, 24. 11. 2017
• Libanon: V této blízkovýchodní
zemi vzrůstá počet konverzí muslimů ke Katolické církvi maronitského
obřadu. Během posledních 6 let to
bylo více než 300 osob, a to i přesto,
že muslimové jim vyhrožují zabitím.
pch24.pl, 16. 10. 2017
• Kanada: Vláda provincie Alberta
odmítla program školní sexuální výchovy podle katolické morálky, předložený tamními katolickými biskupy.
Nekompromisně požaduje pozitivní
přístup k homosexualitě, zvrácenému sexu, genderové ideologii a antikoncepci.
kath.net, 31. 10. 2017
• Filipíny: Na ostrově Balut na jihu
země místní muslimové, potomci
indonéských přistěhovalců ze 40. let
20. stol., masově konvertují ke katolicismu, během posledních let tak učinilo již 10 procent vyznavačů islámu.
Zásluhu na tom mají především společný život katolíků a muslimů vedle
sebe v jedné obci a dobré sousedské
vztahy.
pch24.pl, 11. 10. 2017
• Rusko: Pravoslavná církev si 12.
11. (podle juliánského kalendáře
31. 10.) připomenula 100. výročí
smrti prvního mučedníka z řad kléru
Ivana Kočurova (1871–1917). Působil
nejprve jako misionář mezi ruskými
vystěhovalci v USA, r. 1907 se vrátil
a pastoračně pracoval v obci Carskoje Selo, kde žil car se svojí rodinou.
Když 12.11. r. 1917 bolševici tuto lokalitu oblehli, Kočurov zorganizoval

procesí věřících a šel v jeho čele, rudí
gardisté jej však zastřelili.
kath.net, 13. 11. 2017

• Německo: Podle nejnovější zprávy
organizace Kirche in Not, zabývající
se shromažďováním údajů o pronásledování křesťanů ve světě, se radikálně zhoršila situace katolických
i nekatolických věřících v komunistické Číně, kde dochází ke stále častějšímu fyzickému napadání křesťanů, jejich zatýkání (zejména kněží)
a někdy i zabíjení. Zároveň jsou odstraňovány z veřejných prostor a ničeny kříže, jen v provincii Zhejang
jich musely být ze střech a průčelí
chrámů a kaplí sundány cca 2 tisíce.
kath.net, 17. 10. 2017
• Rakousko: Několik celostátních
ateistických sdružení napsalo dopis
papeži Františkovi, v němž požaduje
změnu katolického katechismu. Katolíci se prý musí přestat odvolávat
na pasáž z listu sv. Pavla Římanům
1,18-32, kde apoštol mluví o důkazech Boží existence ze stvořených
věcí. To prý není objektivní.
pch24.pl, 17. 10. 2017
• Velká Británie: Univerzita v Sheffieldu vyloučila ze studia studenta
sociálních nauk Felixe Ngolu, praktikujícího katolíka původem z Afriky.
Důvodem byla jeho stať na Facebooku, že praktikovaná homosexualita je těžký hřích, což podepřel citáty
z Písma sv. Odvolal se k soudu, ten
ale rozhodl ve prospěch univerzity.
pch24.pl, 1. 11. 2017
• Polsko: 7. října proběhla velkolepá
akce pod názvem „Růženec u hranic“.
Katolíci v počtu více než 1 milionu
„oblehli“ státní hranice včetně mořského pobřeží, aby se modlili růženec za ochranu země před genderovou ideologií, legislativou povolující
potraty, protikřesťanskou mediální
kampaní a terorismem. Sekretář polského episkopátu arcibiskup Stanislaw Gadecki odmítl kritiku, že
akce je „příliš okázalá“, a upozornil,
že vnější veřejná modlitba vždycky
měla a má v Církvi své místo.
pch24.pl , 8. 10. 2017

• Pákistán: 15letý katolík Arslan
Masik, žák 9. třídy základní školy,
diskutoval se spolužáky, kteří ho
nutili hrozbami použití fyzického násilí zříci se Ježíše Krista a uznat Mohameda za hlavního proroka. Když
se nedal zastrašit a odmítl, zavolali
policii a obvinili jej z „rouhání se proroku Mohamedovi“. Policisté ho ubili
k smrti.
katholisches.info, 11. 10. 2017
• Indie: Hinduistický náboženský
vůdce Swami Paspornanda obvinil
sv. Matku Terezu, že prý „obchodovala se ženami, které nutila ke konverzi
a vstupu do svého řádu misionářek
lásky“. Proto prý neprávem obdržela r. 1980 cenu státu Andra Pradeš
za charitativní činnost. Katolická
biskupská konference tohoto státu
odmítla nařčení jako urážlivé nejen
vůči Matce Tereze a katolíkům, ale
vůči všem, kteří zakusili pomoc této
obětavé řeholnice.
kath.net, 11. 10. 2017
• USA: Newyorský kardinál Timothy
Dolan se vyjádřil v médiích, že encyklika papeže Pavla VI. „Humanae
Vitae“ byla prorocká. Varovala už tenkrát před 50 lety před antikoncepční
mentalitou, jež se právě v dnešní
době hluboce zakořenila v myslích
občanů vyspělých zemí a způsobila
rapidní pokles porodnosti a tiché vymírání některých národů.
kath.net, 29. 11. 2017
• Velká Británie: Ve skotské katolické diecézi Paisley tamní biskup John
Keenan vyzval věřící k denní modlitbě růžence na úmysl zákazu potratů.
Připomenul v této souvislosti slova
papeže sv. Pia X.: „Kdybych měl armádu katolíků modlících se růženec, dobyl bych svět.“ Tato akce je odpovědí
na požadavek propotratových organizací za rozšíření přístupu k potratu.
Nasz Dziennik, 5. 10. 2017
• Polsko: V Toruni se konala konference věnovaná obětem nacistického holokaustu a sestrám františkánské kongregace, které s nasazením
vlastního života poskytly pomoc
židovským dětem. Toto sdružení
ženské větve františkánské rodiny
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čítalo v Polsku před válkou 1 120 osob
a vedlo 44 sirotčinců. Ve všech byly
ukrývány židovské děti v celkovém
počtu 750. Gestapo to zjistilo, děti
byly odvlečeny do plynových komor,
kongregace zrušena a sestry popraveny i se svými rodinnými příslušníky,
celkový počet obětí činil 1 750 lidí.
Nasz Dziennik, 27. 11. 2017

• Dánsko, Island: Tyto severské
země navzdory protestům křesťanských aktivistů uzákonily povinné
usmrcování dětí s Downovým syndromem před narozením. Nátlaky
na zákonodárce v tomto směru existují i v jiných evropských zemích.
Polonia Christiana 10/2017
• Chile: Katolický episkopát protestoval proti novému zákonu, prosazenému současnou prezidentkou
Bacheletovou, který povoluje potrat.
V Chile bylo zabíjení nenarozených
dětí zakázáno od r. 1989.
Polonia Christiana 10/2017
• Rusko: Moskevský patriarchát pravoslavné církve zveřejnil na internetu text katechismu, který má v brzké
době vyjít tiskem. Profesor Papežského orientálního institutu v Římě
mons. Stefano Caprio hodnotí tuto
katechetickou příručku pozitivně.
Obsahuje kromě věroučných definicí
i texty významných ruských spisovatelů Puškina a Turgeněva a principy
sociální nauky pravoslavné církve.
Glaube und Kirche 10/2017
• Indie: Média hlavního proudu této
země vedou masivní propagační
kampaň vyzývající ženy k potratu.
Uchylují se při tom k „novému jazyku“, potrat prý není zabitím člověka,
ale „nepokračováním těhotenství“,
případně „změnou těhotenství“. Katolická média demaskují tento manévr, zastírající pravou realitu potratu: usmrcení nevinné lidské bytosti.
Glaube und Kirche 10/2017
• Německo: Íránská katolická konvertitka žijící v exilu v Německu, která z obavy o život nechce zveřejnit
své jméno, napsala mimo jiné: „Vy
Evropané potřebujete všichni základní kurz o islámu, neboť nemáte

nejmenší ponětí o tomto ‚náboženství‘ ... Muslim věří, že mu náleží
celý svět, tak mu to slíbil Mohamed.
Přitom je mu dovoleno povraždit
všechny jinak věřící, to je v islámu legitimní nauka a praxe.“
Glaube und Kirche 10/2017

• Rusko: Počet pravoslavných seminaristů rok od roku vzrůstá. Na podzim r. 2017 jich nastoupilo do 1. ročníku v celé zemi 1 600, což je o 25 %
více než v předchozím roce.
Glaube und Kirche 10/2017
• Německo: Řádová sestra Lea
Ackermannová, která stojí v čele
mezinárodní organizace Solwodi,
bojující proti prostituci a obchodu
s „bílým masem“, si stěžuje na nedostatek peněz a malý zájem vlád vyspělých zemí o akce tohoto sdružení.
Naléhavě prosí politiky především
vyspělých států, aby neváhali zasadit
se o lidi, kteří jsou v důsledku legální
prostituce chápáni jako zboží a tím
vystaveni moderní formě otroctví.
Glaube und Kirche 11/2017
• Kosovo: V hlavním městě Priština
byla u příležitosti letošního 20. výročí
úmrtí sv. Matky Terezy tamní katedrála, postavená v r. 2010, přejmenovaná na „katedrálu Matky Terezy“.
Glaube und Kirche 9/2017
• Francie: Místně příslušný soud
rozhodl, že je „protiústavní a odporující laickému charakteru státu“, aby
na pomníku papeže sv. Jana Pavla II.
ve městě Ploermel byl umístěn kříž.
Polská premiérka Beata Szydlová
na to reagovala návrhem na přemístění pomníku i s křížem do Polska.
Řekla v této souvislosti: „Diktát politické korektnosti – státní laicity – vytváří

prostor pro hodnoty, které jsou naší
kultuře cizí a vedou k terorizování
každodenního života Evropanů.“
KNA 29. 10. 2017

• Argentina: 60 tisíc feministek
ve městě Résistencia zaútočilo na katedrálu se záměrem ji podpálit. Tomu
zabránila přivolaná policie, jíž se ale
nepodařilo zabránit zničení sochy
Panny Marie, která stála před chrámem. Feministky nastříkaly na chrámové zdi hesla: „Zabij svého otce, přítele, bratra!“, „Zapal papeže!“, „Smrt
všem mužům!“ aj.
kath.net, 28. 10. 2017
• Nigérie: Ve městě Benin 13. října
katoličtí biskupové u příležitosti 100.
výročí posledního zjevení Panny Marie fatimským dětem a slunečního
zázraku, který se tenkrát udál před
zraky cca 70 tisíc lidí, zasvětili zemi
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Při tomto aktu došlo k podobnému jevu jako ve Fatimě. Cca 55 tisíc
shromážděných vidělo, jak slunce
rotovalo po obloze a vystřelovalo
na všechny strany paprsky různých
barev. Událost je fotograficky zachycena na internetových stránkách nigerijské biskupské konference.
kath.net, 27. 10. 2017
• Vatikán: Ve čtvrtek 23. listopadu
2017 se papež František setkal asi se
čtyřmi sty bratří náležejících k různým částem františkánské rodiny
(minorité, františkáni, kapucíni, třetí
regulovaný řád). Ve své promluvě je
povzbuzoval, aby jako menší bratři
následovali sv. Františka v jeho pokoře a důvěře Bohu, v bratrství a lásce
k chudým.
podle radiovaticana 23. 11. 2017
a www.kapucini.cz

Přijďte studovat na teologickou fakultu do Olomouce!
Chcete hlouběji proniknout do Božích tajemství a prohloubit svoji
víru? Zajímá vás teologie? Hledáte pro sebe smysluplné naplnění volných sobot? Přihlaste se ke studiu teologie v kombinované formě
na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého! Hledá
vaše dítě nebo vnouče vhodnou vysokou školu? Víte o tom, že kromě
teologie (i v různých kombinacích, např. s historií nebo žurnalistikou)
lze na této škole studovat i sociální pedagogiku nebo křesťanskou
sociální práci? Že je zde možné studovat i jedinečný obor věnující se
humanitární pomoci? Zjistěte více na www.studijni.cmtf.upol.cz.
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Kdykoliv vidíme, že někdo říká nebo koná zlo nebo se rouhá Bohu,

dobrořečme a dobře čiňme a chvalme Boha,

který je velebený na věky.

sv. František z Assisi

Řád minoritů přijímá
nové kandidáty
ČESKÁ PROVINCIE:

SLOVENSKÁ KUSTÓDIA:

P. Stanislav Gryń OFMConv
e-mail: provincialat@minorite.cz

P. Jozef Sukeník OFMConv
e-mail: povolanie.minoriti@gmail.com

Provincialát Řádu minoritů, Minoritská 1,
602 00 Brno

Kláštor minoritov, Nám. sv. Františka 4,
841 04 Bratislava

POMOZTE NÁM VYDÁVAT ČASOPIS IMMACULATA
Dvouměsíčník Immaculata je zcela hrazen z dobrovolných darů. Jeho příprava, tisk a zasílání poštou však
stojí 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.
Číslo účtu pro dary: 7498984001/5500

DĚKUJEME VÁM
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MODLITBA
ZA NÁROD
Pod záštitou
Otce kardinála
Dominika Duky OP

KAŽDÉHO 28. DNE V MĚSÍCI
V 16.15 HOD.
ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha u sv. Václava
a pak pokračujeme v bazilice sv. Jiří u sv. Ludmily
na Pražském hradě.
Prosíme, přidejte se ke společné modlitbě, která je pozváním pro všechny, ať už kdekoliv i kdykoliv.
Texty ke stažení na http://tisk.cirkev.cz/

redakce časopisu Immaculata,
Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné
a vaši bratři minorité
Neznámý umělec: Klanění pastýřů, Výstava Renesance velkých mistrů, Záhřeb, Chorvatsko. Foto: Zvonimir Atletic | 123rf.com

