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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,

vstupujeme do roku mnohých velkých výročí. Pro
nás jsou významná především dvě – 100 let od založení hnutí Rytířstva Neposkvrněné a 100 let od
zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě.
Co obě výročí spojuje? Obě události nás burcují, abychom vzali vážně víru v Boha a tím i starost o svou
věčnost. Obě události nás vedou skrze odevzdání se
Neposkvrněné Panně Marii k prohloubení naší víry
v Boha. Obě události nás vybízejí, abychom nezůstali lhostejní k osudu svých bližních a především těch,
kteří se od Boha vzdálili. Maxmilián Kolbe v době,
kdy v Římě zakládal Rytířstvo Neposkvrněné, o fatimských zjeveních nevěděl, přesto jeho iniciativa přesně
zapadala do obsahu poselství z Fatimy – zasvětit se
Neposkvrněné, činit pokání, obětovat se pro spásu
duší, zvláště hříšníků. Tento program je stále aktuální.

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému
Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám.
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň
mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat
pokušení, která mě navádějí ke zlému, abych si
zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné
Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne
vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky
k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků
a na smír za hříchy proti tvému Neposkvrněnému
Srdci. Ve spojení s tebou chci žít v dokonalé
oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním
a ji miluji. Amen.

Letos se proto na stránkách naší Immaculaty chceme
pravidelně věnovat fatimskému poselství, a to z různých pohledů, abychom i my mohli dát Panně Marii
odpověď, kterou od nás mateřsky žádá. Téma nynějšího čísla navazuje na slova z třetího fatimského zjevení:
„Pokání, pokání, pokání.“ Jestliže člověk chce poctivě
žít podle požadavků víry, musí dát Boha na první místo, jak říká první přikázání. Tehdy zjistí, že první místo
již má obsazené něčím jiným, než je Bůh, a že není jednoduché je Bohu uvolňovat. Je třeba začít na sobě pracovat. Takto člověk nastupuje cestu obrácení a pokání.
Milí čtenáři, přeji Vám, abyste měli odvahu vzít vážně
Mariina slova o vlastním obrácení, neboť jsou to slova
Matky, která nás touží dovést do Otcova domu, kde na
nás čeká jeho láska a radost.

Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie (http://www.fatima2017.cz)

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

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 uvedené adrese.
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KATECHEZE PRO M. I.

CHTĚL JSEM MÍT...
Zamyšlení nad svými osobními plány
text: br. Bohdan Heczko OFMConv
V rozhlase můžeme občas zaslechnout píseň od skupiny Turbo velmi
známou v osmdesátých letech minulého století, kde se zpívá: „Chtěl
jsem mít...“, text dále pokračuje
popisem snů, od nichž se očekává, že se splní: „Krásnej bílej dům,
s krásnou dívkou žít a s ní spoustu
dětí mít...“ Nakonec však zpěvák
zklamaně konstatuje: „Bílej dům už
mám, zůstal jsem v něm sám...“ Podobnou zkušenost má jistě každý
z nás, kdy jsme si dělali krásné plány a těšili se na jejich výsledky, ale
nakonec, přestože jsme jich dosáhli, nepřinesly nám vytoužené štěstí.
Nabízí se otázka, proč uskutečnění
našich cílů tak často není zdrojem
trvalé radostí a štěstí?
Má potom vůbec cenu stanovit
si nějaké cíle, když nám to stejně
nezaručí dosažení dlouhodobého
štěstí? Z toho pohledu by se mohlo
zdát, že je lepší vzdát se jakýchkoliv cílů a žít ze dne na den. Je však
třeba mít na paměti, že cíl plní velmi důležitou roli. Pokud ho nemáme, vydáváme se napospas všelijakým lákadlům, která s člověkem
smýkají sem a tam. Naopak mít
životní cíl znamená, že je tu něco,
co usměrňuje všechno naše úsilí,
pomáhá nám určit, do čeho budeme vkládat svůj čas, své schopnosti, své prostředky a naopak co dělat
už nebudeme.
Jak ale poznat ten správný cíl?
Vždyť ne každý přináší to pravé
štěstí a radost. Copak jsme nezažili situace, kdy jsme spotřebovali
spoustu energie, času, prostředků
pro získání něčeho, co nám nakonec přineslo jen zklamaní?
V souvislosti s naší otázkou mi přijde jako zajímavá epizoda ze života
sv. Maxmiliánova Kolbeho, kdy ho

v dětství po jedné vylomenině maminka napomínala: „Co z tebe jen
bude...!?“ Tato otázka malého Mundíka velmi zasáhla. Snad to bylo
právě proto, že se dotkla samotné
podstaty lidského bytí. Zjistil, že dosud neví, kam by měl jeho život směřovat, k jakému cíli napnout své síly.
Stojí za pozornost skutečnost, že si
hned nezačal vymýšlet své vlastní
plány ohledně toho, čeho všeho by
chtěl v životě docílit, ale začal se ptát:
„Jaký plán má se mnou sám Bůh?“
V tom je totiž veliký rozdíl, vymýšlet
si jen vlastní plány, anebo ptát se
na plány Boží. Dneska v různých moderních návodech na život a radách
koučů osobního rozvoje můžeme
vidět pobídku, abychom nemarnili
život, abychom si stanovili cíl, který
nás uspokojí, a vytrvale za ním šli.
V tom jistě není nic špatného, ale
chybí zde něco podstatného. Totiž
to, že naše jednotlivé cíle musí zapadat do celkového projektu, který pro
náš život připravil Bůh. Kdo objeví
tento Boží projekt ve svém životě
a začne na něm s Bohem spolupracovat, zjistí, že jeho život se stává
smysluplným a tím i šťastným.
Krásně to vidíme na životě našeho
Maxmiliána. Matka Boží mu v odpovědi na jeho otázku „Co ze mne
bude?“ nabídla dvě koruny – bílou
a červenou – se slovy: „Chceš tyto
koruny?“ Jako by mu řekla: „Bůh
pro tebe připravil životní cestu,
abys byl jemu zasvěceným člověkem a na té cestě abys vydal silné
svědectví o jeho lásce až k prolití
krve. Chceš takový plán ve svém
životě naplnit?“ Svatý Maxmilián,
tehdy ještě jako malý chlapec
Mundík, odpověděl: „Chci!“ Z dalšího Maxmiliánova života vidíme, jak
veliké věci vykonal a kolik dobra
z toho vzešlo.

Někdo by mohl namítnout, že ten
Boží plán nebyl vůbec hezký, protože byl naplněn mnohým utrpením a nakonec dramatickou smrtí.
Ano, Maxmilián musel projít náročnou cestou, ale nikde si nestěžuje,
že by byl nešťastný, ale často hovoří o tom, jaký hluboký to má smysl
a že láska se projevuje oběťmi.
Co by se stalo, kdyby malý Mundík
odmítl koruny, jež mu Matka Boží
nabídla, a šel si svou vlastní cestou? Snad by se stal velmi úspěšným člověkem, ale nejsem si jist,
zda by mohl říci to, co řekl svým
spolubratřím těsně před svým
uvězněním, totiž že je nesmírně
šťastný, protože ví, že má zajištěné
nebe.1
Milí rytíři a rytířky Panny Marie Neposkvrněné, Bůh ve svém plánu
počítá s každým z nás. Každého
chce dovést k plnosti života; každého chce obdarovat trvalým štěstím
a naplnit nepomíjitelnou radostí.
Plnost sice nastane až v nebi, kdy
budeme Boha vidět tváří v tvář, ale
život pro věčnost začíná už teď.
Jestliže budeme svou každodennost prožívat ve spojitosti s tímto
Božím projektem, budeme zakoušet radost a smysluplnost svého života i přes mnohé obtíže, kterými
bude třeba projít. Nakonec ale, až
dosáhneme cíle – spásy duše, budeme jásat nevýslovnou radostí
(srov. 1 Petr 1,9) a budeme děkovat
Bohu za to, jak nás moudře vedl
tímto pozemským životem.
Matko Boží, přimlouvej se za nás,
abychom i my objevili Boží plány
ve svém životě a ochotně na nich
spolupracovali.
1

Dyczewski, Leon. Svatý Maxmilián Kolbe. Brno:
Konvent minoritů v Brně, 2005. Str. 196.
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

1

SETKÁNÍ V ČESKOMORAVSKÉ FATIMĚ V KOCLÍŘOVĚ
(16. 1. 2017, obr. 1)

Letošní 100. výročí fatimských zjevení a 100. výročí založení Rytířstva Neposkvrněné P. M. (M. I.) k sobě přiblížila dvě velká mariánská
hnutí. Proto jsme se setkali s prezidentem Fatimského apoštolátu
v ČR P. Pavlem Dokládalem a členkou Rady Světového apoštolátu
Fatimy Ing. Hankou Frančákovou, abychom se zamysleli nad tím,
jak můžeme spolupracovat, abychom pomohli rozšiřovat misi Panny Marie skrze naše mariánská sdružení, která ačkoliv jsou jiná, jsou
si zároveň blízká. Ústřední myšlenkou, která spojuje obě tato hnutí,
je zasvěcení se Matce Boží s úmyslem, abychom lépe dosáhli vlastního obrácení i obrácení jiných. To nás inspirovalo k myšlence realizace některých společných akcí. Prosíme proto všechny čtenáře
časopisu a rytíře, aby pamatovali v modlitbách na tento úmysl. Více
se budete dozvídat na stránkách Immaculaty, kdy se budeme pravidelně vracet k fatimským tématům.

SETKÁNÍ M. I. V ČESKÉM TĚŠÍNĚ (17. 1. 2017, obr. 2, 3)

Český Těšín je nejenom místem, kde se většinou odehrávají duchovní cvičení pro rytíře Neposkvrněné, ale je také místem, kde jsme
nejednou navštívili místní rytíře Neposkvrněné P. M. Takové setkání
se uskutečnilo také třetí úterý v lednu. Při návštěvě a přednášce byl
zvláštní akcent věnován „zázračné medailce“, kterou si sv. Maxmilián
zvolil jako znak rytířstva a nástroj evangelizace. Krátký film o sv. Kateřině Labouré, kterou Matka Boží žádala, aby nechala razit tyto medailky, nás povzbudil k tomu, abychom Marii přijali za svou Matku, jak
to udělala také sv. Kateřina, a nechali ji, aby nás vedla ke svému synu.
„Zázračná medailka“, kterou jako rytíři nosíme, je pro nás viditelným
znamením, že ve všem spoléháme na Boha. Vždyť jak řekla Panna
Maria sv. Kateřině: „Každý, kdo bude s důvěrou nosit tuto medailku,
toho Bůh obdaří potřebnými milostmi.“ Přejeme všem, nejenom „těšínským“ rytířům a rytířkám, aby neochabovali ve svém poslání. Dá-li
Bůh, tak se zde setkáme na podzimní duchovní obnově.

2

3

4

SETKÁNÍ M. I. V SUŠICI (17. 2. 2017, obr. 4, 5, 6)

5

6

Foto : Národní centrum M. I.

V polovině února se podařilo uskutečnit dlouho plánovanou cestu
do Čech. Setkání se uskutečnilo u bratří kapucínů v Sušici, kde byla
již dříve nainstalována panelová výstava o životě a díle sv. Maxmiliána. Na tuto výstavu jsme navázali i v naší přednášce, která přešla
v diskusi o odkazu sv. M. Kolbeho. Náš velký vděk patří zdejší bratrské komunitě kapucínů, kteří ve spolupráci s místní duchovní správou vytvořili podmínky, abychom se mohli setkat s lidmi ze Sušice
a okolí. Silný dojem v nás zanechaly příběhy některých účastníků,
kteří hovořili o svém každodenním prožívání života s Marií. Přejeme
všem místním rytířům a rytířkám, a nejenom jim, aby nadále vytvářeli krásné společenství se svými duchovními pastýři a dokázali
obohacovat okolní svět krásou života prožívaného s Bohem. Všechny vás svěřujeme pod ochranou vaší „sušické“ madony.
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PATŘIT NEPOSKVRNĚNÉ
TÉMA: FATIMSKÁ VÝZVA K OBRÁCENÍ A POKÁNÍ

Spojitost mezi osobním odevzdáním se Neposkvrněné podle P. Kolbeho
a fatimským zasvěcením národů Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
text: prof. Alfonso Langella | přednáška pronesená na mezinárodním mítinku M. I. ve Fatimě dne 29. 10. 2016
(kráceno) | zpracoval P. Miloslav Fiala OPraem.

DVĚ VÝZVY
PANNY MARIE

Marii jako Matku všech vykoupených můžeme přirovnat k světlému oblaku, který provázel Izraelity
na cestě z Egypta do zaslíbené země.
Sv. Maxmilián Kolbe toto její mateřství plně prožíval. Ve svých vzpomínkách uvádí, že 20. ledna 1917, tedy
v den 75. výročí zjevení Panny Marie
konvertitovi ze židovství Alfonsu
Ratisbonnovi, během své meditace
pocítil silnou touhu založit mariánské sdružení. Bylo mu tehdy 23 let
a jako alumnus římské koleje Serafikum studoval teologii. Pro svou
myšlenku získal dalších šest františkánských spolubratří, takže 16. října
1917 vzniká Rytířstvo Neposkvrněné. Jedním z jeho základních prvků
má být zasvěcení každého člena
Neposkvrněné Panně Marii. Je zajímavé, že v témže roce, od 13. května
do 13. října, se třem chudým pasáčkům v portugalské Fatimě zjevuje
Matka Boží a žádá je, aby svůj život
obětovali Bohu, a vyzývá k zasvěcení
Ruska jejímu Neposkvrněnému Srdci. Je mezi oběma událostmi nějaká
souvislost? P. Maxmilián o Fatimě
nikde nemluví, i když zmiňuje mariánská zjevení v Lurdech, Kateřině
Labouré a P. Ratisbonnovi, a navíc
si všímá zkoumání zvláštních jevů
v poznaňské provincii Slupia Wielka
z roku 1927, kde byly hlavními protagonisty opět děti. A sestra Lucie? Ani
ta ve svých poměrně podrobných
Pamětech jméno polského františkána neuvádí a není jisto, zda se k ní
zpráva o iniciativě P. Kolbeho vůbec
dostala.

MARIA MLUVÍ
K FATIMSKÝM DĚTEM

Právem se ptáme, co je oběma
událostem společné a co je naopak

odlišuje a do jaké míry jsou ve svém
významu pro křesťany třetího tisíciletí aktuální. Mariánská spiritualita
procházela v různých dobách určitým vývojem a měla různé formy,
a to se týká i současnosti. Fatimští
pasáčci byli Pannou Marií vyzváni, aby se bezodkladně obětovali
Pánu Ježíši a aby Rusko, v té době
prožívající vnitřní otřesy zhoubné
ve svých důsledcích pro svět, bylo
zasvěceno jejímu Neposkvrněnému Srdci. O obětování se Pánu slyšeli poprvé od anděla, který se jim
zjevil už v létě roku 1916 a požádal
je, aby se hodně modlili a aby vše,
co prožívají, nabídli jako smírnou
oběť za hříchy a za obrácení hříšníků. Se stejnou výzvou se na ně
opakovaně obrátila Panna Maria
a všechny tři děti ji bezpodmínečně přijaly a svědomitě dodržovaly.
Pokud jde o žádost Matky Boží,
aby Svatý otec společně s biskupy
zasvětili Rusko jejímu Neposkvrněnému Srdci, papežové se o ně několikrát pokusili, i když jejich vyhlášení nemělo náležitosti vyžadované
P. Marií. Až zasvěcení uskutečněná
v roce 1984 Janem Pavlem II. a pak
jeho nástupci byla platná. Fatimskou výzvu přijala za svou mnohá
společenství a její platnost dokázal
i další vývoj na mezinárodní scéně.

HLUBOKÁ TOUHA
P. KOLBEHO ZCELA SE
ODEVZDAT

Sv. Maxmiliánovi Kolbemu šlo především o naprosté sebedarování
Neposkvrněné a pokorné odevzdání se do jejích rukou, aby nás jako
své milované děti uvedla do společenství trojjediného Boha. Jeho mariánská spiritualita se skládá ze tří
základních prvků: úplné odevzdání
se Neposkvrněné, vyjádření ochoty

být jejím nástrojem a vlastnictvím,
a vyznání, že ona je prostřednicí
všech milostí. Jakoby v předtuše
své mučednické smrti v koncentračním táboře prohlašuje, že se jí
jako neživá věc a její nástroj zcela
odevzdává do rukou. Nebojí se žádných bolestí, ale naplněn velikonoční radostí je ochoten trpět a zemřít,
aby mohl vstoupit do plnosti života.
Jde mu o opravdovost, která nespočívá pouze v citu, ale v pevném
rozhodnutí odevzdat se Neposkvrněné, které zcela prostupuje myšlení, rozhodování, jednání i vztahy
s druhými lidmi.

POROVNÁNÍ OBOU
CEST

P. Kolbe viděl Pannu Marii jako dokonalou prostřednici mezi Ježíšem
a námi lidmi, často uváděl jako příklad její vztah k Bohu Otci a nazýval
ji Královnou, ovšem zcela závislou
na jejím vztahu k Bohu. Ve vztahu k
Duchu svatému mluvil o Matce Boží
jako o jeho snoubence. Mohlo by se
zdát, že se příliš zaměřuje na Marii,
když zdůrazňuje její milosrdenství;
ale jeho pohled není jednostranný,
neboť Boha považuje za spravedlivého soudce. Je ovšem pravda,
že chce Neposkvrněné zcela patřit,
a v tom se liší např. od sv. Ludvíka
Marii Grignona z Montfortu, který
se Bohu odevzdává rukama P. Marie. Marii tedy chápe jako jedinou
prostřednici, která se stala Božím
nástrojem a rozděluje jeho milosti
věřícím. Duch svatý působí výhradně prostřednictvím Neposkvrněné,
své snoubenky. Mezi Marií a Bohem
je tedy úzký vztah, a zasvětím-li se jí,
pak se to rovná zasvěcení se přímo
Bohu. Tím se uzavírá úzké společenství nejen s Marií, ale zároveň i s trojjediným Bohem pro spásu celého
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světa. S touto myšlenkou se obrací
na jednotlivé věřící, zatímco fatimská výzva se týká celých národů. Tak
kardinál Celso Costantini jako apoštolský delegát zasvětil Neposkvrněné celý čínský národ, a v roce 1936
při generální kapitule došlo k zasvěcení františkánského řádu. Zvláštní
význam mělo pro Portugalsko, které
bylo 13. 5. 1931 a potom 13. 5. 1938
zasvěceno Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie a bylo uchráněno před
zásahem španělské občanské války
a hrůz 2. světové války.

HLUBOKÁ ODDANOST
PANNĚ MARII JE STÁLE
AKTUÁLNÍ

VÝZNAM OBOU
UDÁLOSTÍ PRO NÁS
KŘESŤANY

Novozákonní církev následuje
Krista a označuje sebe jako společenství, které se křtem zasvěcuje

Bohu, neboť mu plně důvěřuje
a řídí se jeho poznanou vůlí. Ježíšovy učedníky doprovází Panna
Maria, plná milosti a celým svým životem úplně oddaná Bohu. Z této
skutečnosti čerpá spiritualita mariánských zasvěcení v církvi. Mluví
o tom inspirativní encyklika Jana
Pavla II. Redemptoris Mater, kde
mj. čteme: Maria je nejen vzor a živý
obraz církve, ale je něco mnohem
víc: Neboť s mateřskou láskou spolupracuje při zrození a vychovávání
synů a dcer matky církve.
Právem se ptáme, co je oběma
událostem společné a v čem jsou
odlišné a do jaké míry jsou ve svém
významu pro křesťany třetího tisíciletí aktuální. Fatimské zasvěcení
celých národů Matce Boží a kolbeovské zasvěcení jednotlivců mají
za cíl zcela patřit Bohu a spolupracovat s ním na spáse celého světa.
Sv. Maxmilián šel sice cestou odevzdání se jednotlivců, avšak s cílem,
aby byl pro Neposkvrněnou získán
celý svět. V obou Mariiných výzvách
je pěkně vidět, že ačkoliv Bůh chce
zachránit celé národy, nakonec je
třeba, aby na ni odpověď dal každý
jednotlivec osobně.

Foto: joseelias | 123rf.com

Abychom si uvědomili význam zasvěcení Matce Boží pro současnost,
je dobré vidět tři svědky zjevení
Panny Marie ve Fatimě a P. Maxmiliána Kolbeho jako realisticky
uvažující lidi, kteří sice žili ve své
době, ale byli ponořeni do tajemství přítomnosti Matky Boží a jejích výzev, platných bez omezení.
Dnešní člověk se ke své škodě považuje za neomezeného tvůrce dějin, kterému je všechno podřízeno
a který podléhá dennímu tlaku naprostého sekularismu. K této iluzi

přispívají média nabídkou levné
zábavy, přesvědčení o přednosti
materiálních hodnot a popírání
nadpřirozena. Nerozlišuje se dobro od zla, pravda od lži, a toto přesvědčení sdílejí nejen jednotlivci,
ale celé skupiny. Jak tedy v tomto
prostředí mluvit k vnímavým lidem
o blahodárném úkonu odevzdání
se Bohu prostřednictvím Panny
Marie Neposkvrněné? Už ve Starém zákoně si Hospodin zasvěcuje
Izrael jako svůj lid, jako takový má
být příkladem pro ostatní, pohanské národy. Proroci vedou věřící
k naprosté důvěře v Boží ochranu,
která se tolikrát osvědčila v kritických situacích, kdy šlo o bytí a nebytí. Neboť všichni jsme poutníky
na cestě do věčnosti a jdeme cestou často plnou nesnází a nástrah.
Abychom nezbloudili, potřebujeme dostatek světla Ducha Svatého, které nás na přímluvu P. Marie
chrání a vede.

Socha papeže Jana Pavla II. před Bazilikou Panny Marie v Fatimě. Sv. Jan Pavel II. 25. března 1984 zasvětil Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
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MARIINA OCHRANNÁ RUKA
V DĚJINÁCH 20. STOLETÍ
Všechno, co vykonala Panna Maria pro Portugalsko, je počátkem
a zárukou toho, co vykoná pro celý svět...
text: P. prof. Martin Weis, Th.D.
V letošním roce si můžeme připomínat mnohá „kulatá“ výročí, tak kupříkladu 500 let od vystoupení Martina
Luthera, 300 let od vzniku první zednářské lóže či sto let od vypuknutí bolševické revoluce v Rusku a následného krvavého teroru… Také si ale připomínáme sto let od podivuhodné události, která se odehrála
v zapadlém koutu Evropy a Portugalska – ve Fatimě. Je to událost, která nám ukazuje, že Mariina mateřská
ochranná ruka je nám, jejím dětem, nablízku právě nejvíce, když se zdá, že ten Zlý začíná nade všemi a nade
vším vítězit a vydává se na své triumfální tažení, aby usedl na trůn vládce všehomíra.

OCHRANA
PORTUGALSKA

Dne 13. května 1917 došlo ke zjevení Panny Marie třem chudým
dětem z Aljustrelu – Lucii, Františkovi a Jacintě. Vždy 13. každého
měsíce od května do října 1917 se
těmto dětem zjevila Matka Boží
jako krásná mladá žena, která byla
oděna v bělostném zářícím rouchu
a která držela ve svých rukou růženec. Poselství Panny Marie předané

těmto omilostněným dětským duším vyzývá především k hlubšímu
duchovnímu životu v duchu pokání
a modlitby a obsahuje i požadavek
rozšíření úcty k Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie. Tato zjevení
Panny Marie přitáhla záhy mnoho
poutníků, jejichž počet rostl řádově
v desítkách tisíc od zjevení ke zjevení. Fatima měla ale i své nepřátele,
kteří se pokusili poutě na místo zjevení Panny Marie násilně ukončit,

děti, kterým se zjevila Panna Maria, zastrašit, a dokonce později
celé poutní místo zničit a vyhodit
do vzduchu. Abychom dobře porozuměli příčinám nenávisti některých tehdejších představitelů
státní moci v Portugalsku vůči Fatimě, je třeba krátce pohlédnout
na politickou situaci v Portugalsku,
které na počátku 20. století patřilo k velmi chudým zemím Evropy.
Hrozil hladomor, neuvěřitelná bída
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a neschopná byrokratická vláda
vedly nakonec k násilnému řešení. Nejdříve byl dne 1. února 1908
zákeřně zavražděn atentátníky
portugalský král Carlos I. spolu s korunním princem Ludvíkem. O dva
roky později, v říjnu 1910, vypukla
v Lisabonu revoluce vedená organizacemi karbonářů a zednářů
a byla vyhlášena republika. Je jasné,
že noví představitelé státu začaly
ihned po nástupu k moci odstraňovat opory svržené monarchie. A tak
spolu s aristokracií byla postižena
i katolická církev, která byla vnímána jako význačná opora minulého
režimu. Ideálem revolucionářů bylo
vytvoření zcela sekulárního státu
„bez Boha a náboženství“. Proto
došlo k zákazu řeholních řádů, zestátnění všech církevních škol a nemocnic a roku 1911 byla zákonem
vyhlášena odluka církve od státu.
Právě tehdy se revolucionáři holedbali, že do dvou generací zničí
v Portugalsku veškeré náboženství
jako zastaralé tmářství. Nepřátelství
republikánské státní moci, šikanování a útoky ale růst počtu poutí
do Fatimy neumenšilo, nýbrž přímo
posílilo. Maria svůj lid ochránila.
O dvacet pět let později mohl slavnostně lisabonský patriarcha Manuel Gonçalves Cerejeira při slavení
jubilea zjevení P. Marie ve Fatimě,
13. května 1942, prohlásit, že všechno, co vykonala Panna Maria pro
Portugalsko, je počátkem a zárukou
toho, co vykoná pro celý svět.

MARIIN PAPEŽ

Vraťme se v našich úvahách ale
zpět k 13. květnu roku 1917. Ne
ale do Fatimy, nýbrž do Říma, a to
přímo do Vatikánu. V dopoledních
hodinách tohoto dne papež Benedikt XV. v Sixtinské kapli vkládá ruce na čerstvě jmenovaného
nuncia v Bavorsku, Eugenia Mariu
Giuseppeho Giovanniho Pacelliho,
aby jej vysvětil na biskupa. Pouhá
náhoda, nebo řízení Boží, že právě
v okamžicích, kdy nově vysvěcený
biskup Pacelli uděluje své prvé biskupské požehnání, tak P. Maria se
poprvé zjevuje třem vyvoleným

dětem a ptá se jich, zda budou
ochotny přinášet smír za hříchy
proti božské velebnosti a za obrácení hříšníků? Luciino pokorné
ANO tryskající s čistého nevinného dětského srdce, tolik podobné
pokornému Mariinu FIAT, mění dějiny. Z diplomata a biskupa Pacelliho se stává papež Pius XII., který
stejně jako jeho biskupský světitel
musí nést na svých bedrech tíži
útrap světové války. Ne, lidstvo se
z hrůz tzv. velké války nepoučilo
a zaslepeno zrůdnou ideologií rozličných „ismů“ volí cestu brutálních
diktatur, které v důsledku vedou
k děsivému krveprolití apokalypsy
světové války. A právě tehdy, když
se zdálo, že je nejhůře, v duchu poselství z Fatimy, zasvětil celý svět
papež Pius XII. 31. října roku 1942
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Na svátek Neposkvrněného Početí P. Marie papež toto zasvěcení
opakoval slavnostním způsobem
v bazilice sv. Petra a rozhlasové
vlny přenášely do celého světa
jeho úpěnlivou prosbu: „Matko Milosrdenství, vypros nám od Boha
mír a především ty milosti, jež mohou okamžitě obrátit lidská srdce,
ty milosti, v nichž spočívá příprava,
zjednání a zabezpečení pokoje.
Královno míru, pros za nás a dej
válčícímu světu mír, který je touhou národů, mír zakotvený v pravdě, spravedlnosti a v Kristově lásce.
Dej mír na bojištích i mír v lidských
srdcích.“ Za necelé tři roky později byla již Hitlerova „tisíciletá říše“
rozpadlá v prach. Můžeme říci, že
Maria stála při „svém“ papeži i nadále a jistě a její ochranná ruka to
byla, že jej dnes můžeme počítat
k jednomu z největších papežů
20. století, který asi nejvíce proslul
vyhlášením dogmatu o Nanebevzetí Panny Marie.

ZASVĚCENÍ RUSKA
A CELÉHO SVĚTA

Papež svatý Jan Pavel II. do Fatimy vykonal pouť na poděkování
za záchranu při atentátu spáchaném na jeho osobu. Slavnostně
zasvětil Neposkvrněnému Srdci

Panny Marie Rusko a celý svět. Tehdy tento velikán duchovního života a hluboký mariánský ctitel
pronesl mimo jiné slova, která jsou
dodnes navýsost stále aktuální: „Ať
jsou požehnáni ti, kdo den co den
s nevyčerpatelnou velkomyslností přijímají tvou výzvu, ó Matko,
a činí to, co jim říká tvůj Syn Ježíš
a dávají Církvi a světu tiché svědectví života v duchu evangelia. Buď
požehnána nade vše ty, Služebnice Pánova, která jsi nejdokonaleji
poslechla Božího volání. Matko
Církve. Osvěcuj lid Boží na cestách
víry, naděje a lásky. Pomáhej nám
žít v celé pravdě Kristova zasvěcení
pro celou lidskou rodinu současného světa. Když ti, ó Matko, nyní svěřujeme svět, všechny lidi a všechny
národy, svěřujeme ti i toto zasvěcení za svět a klademe je do tvého
mateřského Srdce. Ach, neposkvrněné Srdce. Pomáhej nám přemoci
hrozbu zla, které se tak často zakořeňuje v srdcích dnešních lidí a jež
ve svých nedozírných následcích
už tíží naše dny a zdá se zahradit
cesty do budoucna. Kéž se znovu
ukáže ve světových dějinách nekonečná moc milosrdné Lásky!“
A P. Maria opět pomohla a její moc
v dějinách se opět ukázala.

A BUDOUCNOST?

Již brzy si budeme připomínat výročí 100 let od zjevení Panny Marie
ve Fatimě. Svět stojí znovu tváří
tvář mnohým důrazným výzvám.
V duchu si kladu otázku: „Kdo nám
pomůže?“ A historická zkušenost
nám říká, že to určitě nebude vychytralost politiků, výmluvnost
řečníků televizních obrazovek či
sociálních sítí ani nejmodernější
výdobytky technologií, ba ani peníze… Naopak historie ukazuje, že
to byla právě Maria, která držela
ochrannou ruku nad svými dětmi,
které se tak snadno ztrácejí v osidlech zla. Fatima je jedním z nejzřetelnějších důkazů této ochrany
a naděje, kterou v Marii lidstvo má.
K tomu však může dojít jedině tehdy, vezmeme vážně její fatimské
poselství o obrácení a pokání.
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PETR NAŠICH DNŮ

JSME LID, KTERÝ MÁ MATKU,
NEJSME SIROTCI
Homilie papeže Františka na slavnost Matky Boží, Bazilika sv. Petra, 1. 1. 2017 | Česká sekce RV | přeložil Milan
Glaser

MATKA – TA, JEŽ
NASLOUCHÁ TLUKOTU
SRDCE

„Maria to všechno uchovávala
v srdci a rozvažovala o tom“ (Lk
2,19). Takto Lukáš popisuje postoj, kterým Maria přijímá prožitky
oněch dnů. Daleka toho, aby se
snažila situaci pochopit a ovládnout, je Maria ženou, která umí
uchovávat, tedy chránit a opatrovat ve svém srdci Boží vstup do života jejího lidu. Učila se naslouchat
ve svém lůně tlukotu srdce svého
Syna, který ji po celý život učil
objevovat Boží tlukot v dějinách.
Naučila se být matkou a během
tohoto učednictví poskytovala Ježíšovi krásnou zkušenost vědomí,
že je Syn. V Marii se Věčné Slovo
nejenom stalo tělem, ale naučilo
se rozpoznávat mateřskou něhu

Boží. Od Marie se Boží Dítě naučilo naslouchat tužbám, úzkostem,
radostem a nadějím lidu obdařeného zaslíbením. Spolu s Ní objevoval, že je Synem věřícího svatého
Božího lidu.
V evangeliích vystupuje Maria jako
žena mála slov, nepronáší dlouhé
proslovy a neprosazuje sebe, nýbrž pozorným pohledem dovede
opatrovat život i poslání svého
Syna a tím i všechno, co On miluje. Dovedla pečovat o prvopočátky
křesťanské obce a naučila se tak
být matkou mnohých. Je nablízku v nejrůznějších situacích, aby
rozsévala naději. Doprovází své
syny, kteří v tichosti srdce nesou
kříž. Mnoho pobožností, mnoho
svatyň a kaplí v těch nejodlehlejších místech, mnoho obrázků

roztroušených po domech nám
připomíná tuto obrovskou pravdu! Maria nám dala mateřský cit,
kterým nás zahrnuje uprostřed
těžkostí; mateřský cit, který umožňuje, aby nic a nikdo v lůně církve
neuhasil revoluční něhu, kterou
přinesl její Syn. Kde je matka, je
něha. A Maria nám svým mateřstvím ukazuje, že pokora a něha
nejsou ctnosti slabých, nýbrž silných, učí nás, že není třeba zacházet s druhými špatně, abychom
cítili svoji důležitost (srov. Evangelii
gaudium, 288). A svatý věřící Boží
lid ji rozpoznal a pozdravil jako
svatou Matku Boží.
Oslavovat mateřství Marie, Matky
Boží a naší matky, na počátku nového roku znamená pamatovat
na jistotu, jež nás bude provázet
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v našich dnech. Jsme lid, který má
Matku, nejsme sirotci.

MATKA – PROTILÉK
SOBECKOSTI

Matky jsou nejsilnějším protilékem proti individualistickým
a sobeckým tendencím a proti
naší uzavřenosti a apatii. Společnost bez matek by byla nejenom chladná, ale postrádala by
srdce a „chuť rodiny“. Společnost
bez matek by byla nelítostná
a nechávala by prostor pouze
kalkulaci a spekulaci. Matky totiž dovedou i v těch nejhorších
momentech dosvědčovat něhu,
bezpodmínečnou odevzdanost
a sílu naděje. Hodně jsem se naučil od oněch matek, jejichž synové jsou ve vězení, leží v nemocnici nebo upadli do otroctví drog
a které se v zimě i vedru, v dešti
i vyprahlosti nevzdávají a bez
ustání zápasí, aby ze sebe vydali to nejlepší. Anebo od oněch
matek, které v uprchlických táborech nebo uprostřed války dovedou bez váhání objímat a podporovat svoje trpící děti. Matek,
které doslova dávají život, aby
žádné z jejich dětí nebylo ztraceno. Kde je matka, je jednota, je
příslušnost, synovská příslušnost.

MATKA CHRÁNÍCÍ NÁS
PŘED DUCHOVNÍM
OSIŘENÍM
Začínat rok připomínkou Boží
dobroty v Mariině mateřské tváři,
v mateřské tváři církve, ve tvářích
našich matek nás chrání před
korozivní chorobou „duchovního osiření“, onoho osiření, které
prožívá duše, když cítí, že je bez
matky a postrádá Boží něhu. Osiření, které prožíváme, když v nás
zanikne pocit příslušnosti k rodině, lidu, zemi a k našemu Bohu.
Osiření, které tkví v narcistním
srdci, jež umí vidět pouze sebe
a své zájmy, a které narůstá, zapomínáme-li, že život je dar, jenž
jsme přijali od druhých, a že jsme
v tomto společném domě zváni
jej sdílet.

Toto sebevztažné osiření vedlo
Kaina k tomu, aby řekl: „Copak
jsem já strážcem svého bratra?“
(Gen 4,9). To je jako říci, že nepatří
ke mně a že jej neznám. Takovýto
postoj duchovního osiření je rakovinou, která duši tiše vyprazdňuje a degraduje. Takto se postupně degradujeme, poněvadž
nikdo nepatří k nám a my nepatříme nikomu. Degraduji zemi, protože ke mně nepatří, degraduji
ostatní, protože ke mně nepatří,
degraduji Boha, protože k Němu
nepatřím... A nakonec degradujeme sami sebe, protože zapomínáme, kdo jsme a jaké božské „jméno“ nosíme. Oslabování svazků,
jež nás spojují, je typické pro
naši zlomkovitou a rozdělenou
společnost, vede k rostoucímu
pocitu duchovního osiření a tím
k obrovské prázdnotě a samotě. Nedostatek fyzického (nikoli
virtuálního) kontaktu rozleptává
naše srdce (srov. Laudato si,, 49)
a odnímá mu schopnost něhy
a úžasu, zbožnosti a soucitu. Duchovní osiření znemožňuje mít
na paměti, co znamená být syny,
být vnuky, být rodiči, být prarodiči, být přáteli, být věřícími. Působí, že zapomínáme na hodnotu
hry, zpěvu, smíchu, odpočinku
a nezištnosti.

Píseň Martina
z Kochemu
(† 1712)
Růže nade vše zářivá,
potěcha světu daná
jsi, Panno čistá, Maria,
Bohem požehnaná.
Dcerou Boha Otce jsi,
jsi matkou Kristu Ježíši,
Svatého Ducha
nevěstou.

MÍT MATKU
ZNAMENÁ BÝT SYNEM

Slavení slavnosti svaté Matky Boží
nám na tváři vyloudí znovu úsměv
z pocitu, že jsme lid, patříme si
a víme, že jedině ve společenství,
v rodině mohou lidé nalézt „klima“
a „vřelost“, jež jim umožňuje růst
lidsky a nikoli jako pouhé předměty podněcované „konzumovat
a být konzumovány“. Slavení slavnosti Matky Boží nám připomíná,
že nejsme zbožím ani koncovými
příjemci informací. Jsme syny, jsme
rodinou, jsme Božím lidem.
Slavnost svaté Matky Boží nás vede
k vytváření a pěstování společných
prostorů, které nám dodávají pocit spolupatřičnosti a zakořenění,
abychom se ve svých městech
a komunitách, které nás spojují
a podporují, cítili jako doma (srov.
Laudato si,, 151).
Ježíš Kristus, když podával největší
dar svého života na kříži, nechtěl si
nic ponechat pro sebe, odevzdal
nám svůj život a zároveň také svoji
Matku. Řekl Marii: Hle, tvůj syn, hle
tvoji synové. A my ji chceme přijmout do svých domovů, do svých
rodin, do svých komunit, do svých
zemí. Chceme se setkat s jejím mateřským pohledem. Oním pohledem, který nás vysvobozuje z osiření a připomíná nám, že jsme
bratři: já patřím tobě, ty patříš
mně a jsme z téhož těla. Oním
pohledem, který nás učí, že se
musíme učit pečovat o život stejně a s toutéž něhou, s jakou jej
opatrovala ona: rozsévat naději,
spolupatřičnost a bratrství.
Slavnost svaté Matky Boží nám
připomíná, že máme Matku; nejsme sirotci, máme matku. Vyznejme společně tuto pravdu!
Zvolejme třikrát ve stoje, jako to
učinili věřící v Efesu: Svatá Matka Boží! Svatá Matka Boží! Svatá
Matka Boží!
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TÉMA: FATIMSKÁ VÝZVA K OBRÁCENÍ A POKÁNÍ

NEBUĎTE ĽAHOSTAJNÍ!
Nepoškvrnená zanechala rovnaký odkaz deťom vo Fatime
i sv. Maximiliánovi v rímskom kolégiu S. Teodoro
text: Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.
V jednom zo svojich textov sv. Maximilián písal: „V našich časoch je najväčšou nákazou ľahostajnosť, ktorá
nachádza svoje obete nielen medzi laikmi, ale aj medzi rehoľníkmi.“1 Ľahostajnosť je skutočne veľmi vážnou
a prudko sa šíriacou chorobou súčasného sveta. Výzva Nepoškvrnenej, aby sme neboli ľahostajní k osudu
našich bratov a sestier, k osudu Cirkvi i celého sveta, je hlavným odkazom udalostí vo Fatime i v Ríme pred
storočím. Ako na túto výzvu odpovedal sv. Maximilián? Ako na ňu zareagovali fatimské deti bl. Hyacinta, bl.
František a Lucia?

NEĽAHOSTAJNOSŤ
FATIMSKÝCH DETÍ

Je zaujímavé a zároveň príznačné
pre Božiu lásku k „maličkým“ tohto sveta, že všetky zjavenia Božej
Matky, ktoré významným spôsobom ovplyvnili Cirkev a ktorými
chcel Boh pripomenúť ľuďom potrebu obrátenia, boli adresované
malým nevinným deťom. Deťom
bez osobnej skúsenosti s desivým
tajomstvom hriechu. Výnimkou
nebola ani portugalská Fatima.
Panna Mária trom fatimským deťom ukázala krásu neba a večného
šťastia, pre ktoré bol stvorený každý človek. Ale dala im nahliadnuť aj
do desivého tajomstva večnej smrti a zatratenia, keď nazreli do pekla.
Práve osud ľudí, ktorí sa húfne rútili
do večného zatratenia, nenechával
tieto tri deti ľahostajnými. Modlili
sa, prinášali obety, postili sa ako
zadosťučinenie za znevažovanie
a urážanie Boha a Božej Matky.
Obzvlášť intenzívne sa modlili za
obrátenie hriešnikov. Lucia, ktorá
neskôr na príkaz miestneho biskupa už ako rehoľná sestra spísala
svoje spomienky na obdobie zjavení Panny Márie a opísala samotné zjavenia, spomína na prosbu

Panny Márie z 13. augusta 1917:
„Modlite sa, modlite sa veľa, prinášajte obety za hriešnikov, lebo veľa
duší ide do večného zatratenia, keďže nemajú nikoho, kto by sa za ne
obetoval.“2
A fatimské deti táto prosba Nepoškvrnenej zasiahla do hĺbky ich
nevinných detských sŕdc. Svojou
horlivosťou a množstvom obetí
a modlitieb, ktoré prinášali na odčinenie urážok Pána Ježiša a jeho
Matky, za obrátenie a záchranu
hriešnikov rútiacich sa do večnej
záhuby azda prekonali mnohých
veľkých svätých. Preukázali v maximálnej možnej miere solidaritu
so svojimi súčasníkmi, ktorí podľahli mámeniu zla. Pri každej možnej príležitosti vo svojej detskej nevinnosti a láskavosti prosili svojich
dospelých súčasníkov, známych
i neznámych, aby neurážali Boha
a Matku Božiu a aby sa klaňali
„ukrytému Ježišovi“, teda Ježišovi
v Eucharistii. Pripomínali im, aká
strašná je realita ľudí, ktorí si volia
večné zatratenie.

HRDINSTVO DETÍ

Sestra Lucia spomína, ako nevinné
fatimské deti, ktoré pre zjavenia

Panny Márie portugalské úrady
prenasledovali a na krátku dobu
uväznili, spôsobili svojou horlivosťou za spásu obrátenie ľudí, nad
ktorými iní zlomili príslovečnú palicu. Keď sa vo väznici modlili ruženec, niektorí väzni zrazu so slzami
v očiach padali na kolená a pripájali sa k ich detskej modlitbe.
Fatimské deti boli tak hlboko zasiahnuté krátkym nahliadnutím
do hrôzy pekla, že na odčinenie
urážok Boha a záchranu tých, ktorí
ho urážajú, boli ochotné prinášať
hrdinské obety. Ich pôst nebol iba
zriekaním sa niečoho „nadbytočného“, zriekaním sa zákusku, cukríka, čokolády, ako je neraz detský
pôst prezentovaný. Ich pôst bol
vedomým spájaním sa s obetou
Ježiša Krista na kríži, s obetou Ježiša Krista na oltároch chrámov
a neraz viedol k zriekaniu sa jedla
i nápoja v heroickej miere. Z pohľadu dnešného človeka, naučeného
na základný fyzický komfort, znie
až nenormálne, že František, ktorý sa postil od vody, predkladal
ťažké bolesti hlavy spôsobené dehydratáciou Bohu ako vynáhradu
za urážky adresované Jeho Matke
a obetu za obrátenie hriešnikov.
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DOTYK
NEPOŠKVRNENEJ
U SV. MAXIMILIÁNA

Zjavenie Nepoškvrnenej malému
Rajmundovi Kolbemu, v ktorom
mu ponúkla dve koruny – bielu
a červenú, poznačilo celý jeho ďalší život. Túto udalosť zo svojho detstva sv. Maximilián pre svoju veľkú
pokoru nikdy nespomínal. Vieme
o nej zo spomienok matky sv. Maximiliána Marianny Kolbe.
Rok 1917, teda rok zjavení Panny
Márie vo Fatime, mal aj v živote
sv. Maximiliána mimoriadny význam. 20. januára 1917, počas meditácie v kaplnke kolégia, dostal
vnuknutie založiť spolok, ktorý by
zvláštnym spôsobom slúžil Nepoškvrnenej a prostredníctvom nej
približoval duše k Bohu, najmä tie,
ktoré boli najviac od Boha vzdialené. Maximilián pri uvažovaní nad
zázračným obrátením francúzskeho Žida Alfonsa Ratisbonnneho
na príhovor Panny Márie dospel
k presvedčeniu, že musí konať.
Uvedomil si, že Najsvätejšia Panna
má moc zmeniť aj svojich najzarytejších odporcov, môže obrátiť celý
svet, pokiaľ tento svet bude s ňou
spolupracovať. Postava Alfonsa Ratisbonneho na Maximiliána hlboko
zapôsobila a jeho vzor ho sprevádzal po celý život. Ako hlboko
veriaci kresťan a verný syn Cirkvi
veľmi túžil po tom, aby aj synovia
a dcéry židovského národa prijali
Krista za svojho Spasiteľa.
Maximiliánovi pri uvažovaní o spomínanom zázračnom obrátení
preblesla mysľou spomienka na
chvíle z gymnázia, keď na chóre ľvovského internátu sľuboval
Nepoškvrnenej, že bude pre ňu

bojovať a vynasnaží sa čo najviac
svojich bratov a sestier zachrániť
pred časným a najmä večným nešťastím. Ako, to vtedy ešte nevedel. Od tej chvíle mu nebola žiadna
ľudská duša ľahostajná. Po dovtedy nepoznaných skúsenostiach
s biedami veľkomesta a zástupmi
nešťastných ľudí, ktorí žili vo veľkej
duchovnej i telesnej biede, videl
úplne jasne potrebu duchovného
obrodenia spoločnosti prostredníctvom Panny Márie. Veď vo svete
i v samotnej reholi bolo toľko zla!
A Maximilián videl iba jedno východisko z tejto neutešenej situácie. Musí začať pracovať a reformovať od seba a Nepoškvrnená mu
v tom pomôže.

poddaných. Rektor Maximiliána
požiadal, aby sa nateraz venoval
predovšetkým štúdiu a evanjelizáciu členov slobodomurárskej
lóže nechal na neskôr. Pripomenul
mu starú známu pravdu, že každé
obrátenie musí mať nutne vydláždenú cestu modlitbami a obetami. Maximilián slová svojho predstaveného s pokorou prijal a svoj
úmysel navštíviť veľmajstra lóže
nezrealizoval. Z Božieho vnuknutia
však v roku 1917 realizoval plán,
ktorý s ním mala Nepoškvrnená.
V októbri, v rímskom minoritskom
kolégiu San Teodoro, založil Rytierstvo Nepoškvrnenej. K tejto výnimočnej udalosti sa ešte v tomto
jubilejnom roku neraz vrátime.

ODVAHA KONAŤ

RÔZNE CESTY –
ROVNAKÝ CIEĽ

Na dvojsté výročie založenia slobodomurárskej organizácie, ktoré
pripadalo na jún už spomínaného
roka 1917, usporiadali členovia
lóže v Ríme pochod Vatikánom,
pri ktorom niesli zástavu s obrazom Lucifera, ktorý šliape po
hlave sv. Michala a transparenty
s nápismi: „Diabol bude vládnuť
vo Vatikáne a pápež bude jeho
sluhom.“ Táto udalosť na Maximiliána hlboko zapôsobila. Navrhol
svojmu priateľovi a spolubratovi
Iosifovi Petru Palovi, aby spolu išli
do Palazzo Verde, sídla rímskej slobodomurárskej lóže, a pokúsili sa
priviesť k obráteniu jej samotného veľmajstra. Spolubrat súhlasil,
a tak sa vybrali za rektorom seminára vypýtať si povolenie. Rektor
sa usmial nad ich mladíckou horlivosťou, ktorá bola možno trochu
naivná. Azda si vtedy spomenul
na sv. Františka, ktorý sa s podobnou horlivosťou vyberal obrátiť
tureckého sultána a všetkých jeho

Hoci je veľmi pravdepodobné,
že o zjaveniach Panny Márie vo
Fatime, ktoré boli v čase takmer
„zosynchronizované“ s prípravou
a založením Rytierstva Nepoškvrnenej, Maximilián vôbec netušil,
pochopil, že Nepoškvrnená od
neho a jeho nasledovníkov v radoch M. I. žiada to, čo žiadala od
fatimských detí. Nesmieme byť
ľahostajní k večnosti našich blížnych. A pre túto večnosť môžeme
spraviť veľmi veľa, ak všetky naše
úsilia i celé naše životy zasvätíme
Nepoškvrnenej.

1

2

Por. Kolbe, Maximilián. List o. Alfonzovi Kolbemu
z 21. 4. 1919. In: Św. Maksymilian M. Kolbe – Pisma.
Díl I. Niepokalanów: WOF, 2007. Str. 60.
Por.: Kondor, Luis. Sestra Lucie hovoří o Fatimě.
Fatima: Secretariado dos Pastorinhos, 1994, s. 170.
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PŘÍBĚH
Busta Alfonse Ratisbonneho v kostele sv. Ondřeje delle Fratte v Římě

NIC NEŘÍKALA, ALE VŠECHNO
JSEM POCHOPIL
Příběh obrácení Alfonse Ratisbonna
text: Libor Rösner
Byl zapřisáhlým nepřítelem Boha i Jeho církve, mužem bytostně nesnášejícím vše katolické, jenž se rád veřejně rouhal. Jednoho dne se mu však zjevila Panna Maria a z něj se stal horlivý šiřitel její slávy i slávy jejího
Syna. Jmenoval se Alfons Ratisbonne.

BOJOVNÝ ATEISTA

Narodil se 1. 5. 1814 ve Štrasburku
v rodině pohádkově bohatých židovských bankéřů. Židem však byl
pouze podle krve, víra předků mu
neříkala zhola nic. Náboženstvím
pohrdal, zejména pak tím katolickým. V 10 letech se opovržení
proměnilo v až patologickou nenávist, jeho starší bratr Teodor se
totiž obrátil, a když se stal později
dokonce knězem, Alfons na něj
zanevřel a na každém kroku na něj

nasazoval, stejně jako na Církev
i na Boha samotného. Tupil věřící
a hlavně kněze, k smrti rád se veřejně rouhal a ostentativně dával
najevo své „nevěřím v Boha“.
Po studiích a otcově smrti dostal
nabídku od strýce, aby se stal podílníkem v jeho prosperující bance.
Nadto se zasnoubil se svou neteří
Florou. Na ženitbu však pro dívčin nízký věk (16 let) nebylo zatím
pomyšlení. Před sebou měl vidinu

skvělé budoucnosti a kariéru jak
hrom. A pak se vydal na cestu
na Blízký východ. Vyjížděl na ni jako
ten, kdo křesťanství považuje za lež,
vracel se jako přesvědčený katolík
rozhodnutý bránit věčné pravdy
i za cenu ztráty vlastního života.

VE VĚČNÉM MĚSTĚ

Při vyplutí z Marseille (8. 12. 1841)
zazněly dělostřelecké salvy. Když
se dozvěděl, že je to na počest
Neposkvrněného Panny Marie,
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kterýžto svátek v ten den Církev
slavila, ztratil náladu. „To je hnus!
Chtěl jsem se stavit do Říma, ale
z těch pánbíčkářských ceremonií mi
je zle. Stejně jako z toho proklatého
papežova města. Do žádného Říma
nepojedu!“ Zvědavost a touha vidět
zašlou slávu metropole antického
světa však zvítězily a on v Římě zastávku přece jen učinil.
Při jedné pochůzce navštívil svého
dávného přítele Gustava de Bussiérese. Seznámil se u něj s jeho bratrem, katolickým konvertitou Teodorem. Když pak měl pokračovat
v cestě na Blízký východ, ze slušnosti zanesl novému známému
svou navštívenku. Při rozmluvě se
dotkli duch. témat, o nichž Alfons
hovořil dosti ironicky. De Bussiéres
v jedné chvíli odtušil: „Dobře, když si
myslíte, že jste takový veleduch, že vámi nic nepohne,
vezměte si ode mne tuto
medailku a noste ji na krku.“
Vytáhl Zázračnou medailku a pověsil ji překvapenému skeptikovi na krk. Poté
jej přiměl slíbit, že se bude
denně modlit modlitbu sv.
Bernarda Pamatuj, láskyplná Panno Maria. Mladému
židovskému bankéři to přišlo všechno tak bizarní, že
neodporoval.

V den svého odjezdu si Ratisbonne
domluvil se svým přítelem schůzku, aby se s ním rozloučil. Potkal
ho, jak míří do kostela sv. Ondřeje
delle Fratte zařizovat záležitosti
spjaté s pohřbem jednoho svého
známého. Teodor Alfonse vyzval,
ať naň počká v útrobách chrámu,
on zatím v sakristii vyřídí potřebné
formality. Byl čtvrtek 20. 1. 1842,
krátce před polednem.

JÁ JI VIDĚL!

Když se de Brussiére zhruba
po 10 minutách vrátil, nikde Alfonse nenašel. Prošel celou svatyni
a až v boční kapli sv. Archanděla
Rafaela spatřil schoulenou klečící
postavu s dlaněmi přitisknutými
k obličeji. Když přišel blíž, poznal
v ní svého přítele. Promluvil na něj:
„Alfonsi!“ Ale ten nic. „Alfonsi! Slyší-

Z náhlého popudu odložil
o pár dní svůj odjezd, a dokonce podle slibu odříkával
Bernardovu modlitbu. Brzy
mu nešla z hlavy, což ho iritovalo, neboť alergie na vše
křesťanské v něm sílila den
ze dne. Teodor se jej nazítří
rozhodl provést Římem,
především tím křesťanským. „Chápu, oč vám jde,
když mě taháte do těch
vašich kostelů,“ prohodil Madonna z kostela sv. Ondřeje delle Fratte v Římě
Alfons. „Ale nemyslete si, že
mě obrátíte.“ Teodor opáčil: „Víte, já te, Alfonsi!“ zatřásl jím, ale on stále
jsem přesvědčen, že se už brzy obrá- nereagoval. Zvedl mu hlavu a odtíte. Bůh si vás přitáhne k sobě, a to trhnul mu dlaně od tváře. Ta byla
i kdyby měl kvůli tomu poslat anděla celá zalitá slzami, na rtech byla
z nebe.“
přitisknutá Zázračná medailka

a sám Alfons se mírně chvěl. „Já ji
viděl,“ řekl hlasem jak z jiného světa. „Koho?! Koho jste viděl?!“ „Ji!“
odvětil. Teodora ovanula posvátná
bázeň, která ještě vzrostla, když
z přítelových slov uslyšel: „Dělejte
si se mnou, co chcete, vezměte mě,
kam chcete, poslechnu vás na slovo.“
Vzal ho tedy k sobě domů. Tam
Alfons zajíkavě pronášel: „Ach, jak
jsem šťastný! Šíleně šťastný! A jak nešťastní jsou mí bratři. Za nic na světě
už nemůžu žít bez křtu, ani jednu
minutu. Já toužím, bytostně toužím po křtu a je mi jedno, jestli mě
pak roztrhají na kousky. Ó Bože, jak
toužím být pokřtěn!“ „Co se stalo?“
zeptal se ho Teodor. „To vám nemůžu říct, to můžu říct jen na kolenou
knězi. Nikomu jinému!“ Teodor jej
tedy zavedl k jezuitovi o. Villefortovi, na nějž ještě před pár
dny vykřikoval mladý Žid nejapné poznámky. Alfons mu
vkleče vyznal:
„Byl jsem v tom malém kostelíku takřka sám. […] Pamatuji
si jen černého psa, který přede
mnou poskakoval. Náhle zmizel i ten pes, co pes, celý kostel
najednou zmizel. A já neviděl
nic, vůbec nic, přesněji řečeno, ach, můj Bože, viděl jsem
jen jedno jediné! Celý prostor
zahalila tma a veškeré světlo
se koncentrovalo na jediné
místo v kapli. Podíval jsem se
tím směrem a na oltáři stála
ona sama, nejsvětější Panna
Maria – tak vznešená, tak…
tak nádherná a přesladká…
stála tam plná milosti, ach…
Měla roztažené ruce v nevyslovitelně krásném gestu lásky
a odpuštění a z těch rukou vycházely paprsky nejjasnějšího
světla. Vypadala jak na tady té
medailce. Pokynula mi, abych
přistoupil a poklekl. Tomu nešlo odolat! Padl jsem na kolena tak,
zkoušel jsem se na ni dívat, ale nebyl
jsem s to snést její nádheru a svatost.
Přesto jsem však všemi póry těla zcela
zřetelně cítil její přítomnost. Neřekla
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ani slovo, přesto jsem v tom jednom
jediném okamžiku pochopil vše – žalostný stav, v němž jsem se nacházel,
spoušť, jakou ve mně způsobil hřích,
a krásu katolické víry. Pochopil jsem
vše, ale jak mám vyjádřit něco, co je
nevyjádřitelné?! Každý pokus o popis by byl znevážením té nádherné
nevyslovitelné pravdy. Byl jsem tam,
klečel jsem na zemi, plakal jsem, byl
jsem, byl jsem naprosto bezvládný,
dokud mě pan de Bussiéres neprobral. Vůbec jsem nedokázal odpovídat na jeho otázky. Pak jsem stiskl
medailku, kterou jsem měl na krku,
a políbil jsem vroucně vyobrazení
Nejsvětější Panny, z nějž vyzařovalo
tak láskyplné světlo, že nenacházím
slov, abych to mohl popsat… Ano,
to byla ona! Ona! Nevěděl jsem, kde
to jsem, nevěděl jsem, kým jsem, zda
jsem Alfons nebo třeba někdo jiný. Ta
změna ve mně byla taková, že se ze
mne stal úplně nový člověk. Z duše mi
vytryskl tak nadšený výkřik radosti,
že… Cítil jsem, jak z mých očí spadla
rouška. Ne jedna, ale několik roušek,
které mi až dosud bránily vidět. A najednou mizely jedna po druhé, jako
když mizí sníh pod paprsky slunce,
jako když pod nimi náhle roztaje led.
Vím jen jedno: když jsem vstupoval
do kostela, všechno jsem ignoroval.
Když jsem z něho vycházel, viděl jsem
všechno naprosto jasně.“
Zčistajasna byl Ratisbonne neochvějně přesvědčen o pravdivosti
katolické víry. Zopakoval, že má
jednu jedinou touhu – bytostnou
touhu být pokřtěn. O. Villefort neshledal v jeho slovech nic pochybného, dovolil mu svědčit o oné
události veřejně.

EGO TE BAPTIZO

Obrácení mladého Žida bylo prvotřídní senzací, zvěst o něm proletěla celou Evropou, ba celým světem.
Tady nešlo o nějakého řadového
podomního obchodníčka z ghetta, ale o zámožného francouzského bankéře, známého svou averzí
vůči všemu, co na sobě mělo znamení Kristova kříže, velkou naději
liberálů a svobodných zednářů

v jejich proticírkevním boji. Papež Řehoř XVI. k němu proto vyslal předního dobového teologa
a znalce Písma o. Geberta. A tento
věhlasný teolog byl doslova fascinován mimořádnými znalostmi
čerstvého konvertity o věcech božských. Jak je to možné? Vždyť nikdy
předtím žádnou duchovní knihu
nečetl, všemu křesťanskému se vysmíval a haněl to, neznal ani Starý
zákon a najednou tu rozmlouval
o věcech, jež byly těžko rozlousknutelným oříškem pro řadu renomovaných teologů, a to dokonce
s takovou grácií, s takovou znalostí
problematiky, že až mrazilo v zádech. „Celou svou svobodu odevzdávám Pánu. Zasvěcuji Mu svůj život,
abych sloužil církvi… pod ochranou
Panny Marie,“ prohlásil Alfons.

klečeli a byli skrz naskrz proniknuti
dojetím.
Alfons Maria Ratisbonne později napsal: „Kdyby mi ono ráno 20. 1. 1842
někdo řekl: ,Ty, pyšný žid, se staneš katolíkem‘, měl bych za to, že není bláznivějšího člověka, než je tento; snad jen
takový, který by něčemu tak šílenému,
tak bláznivému věřil. A přece toto bláznovství je dnes mou moudrostí a mým
štěstím. […] Co jsem z toho kroku
mohl získat, jaký jsem z toho mohl mít
prospěch? Byl jsem přece bohatý Žid
z rodiny, která se zřekla mého bratra,
jenž se stal knězem, měl jsem navíc dědit po svém bohatém strýci, měl jsem
se ženit, měl jsem před sebou zářnou
kariéru! Co mě k tomu přimělo? Čtení
katolických knih? Žádné jsem se nikdy
ani nedotknul! Rozhovory s katolickými přáteli? Já žádné neměl! Pronásledoval jsem svého bratra a vůči
křesťanské víře jsem byl nastaven
výhradně nepřátelsky! Nebo to Řím
a jeho památky na mne tak zapůsobily? Vždyť já v římském ghettu vzplanul ke křesťanství ještě větší nenávistí!
Nebo mě snad chcete obvinit ze samolibosti, že na sebe chci upoutat pozornost?! Ne! Důvod mého obrácení má
jen jedno jméno – Maria!“

PRÁCE NA VINICI PÁNĚ

Alfons Ratisbonne jako klerik u jezuitů.
Zatímco v římských ulicích probíhal karneval, on se v tichu jezuitského kláštera připravoval ke křtu.
K tomu došlo 31. 1. 1842 v kostele
Il Gesú, narvaném doslova k prasknutí. Nikdo si nechtěl nechat ujít
příležitost, až papežův vikář, kardinál Mezzofanti, pronese ona nádherná slova „Ego te baptizo“. Alfons
dostal při křtu jméno Maria, během
obřadu svíral v sevřené dlani růženec a při Proměňování plakal. Celý
akt působil tak mocným dojmem,
že i Alfonsovi protestantští přátelé, kteří se ze zvědavosti dostavili,

Neskonale šťastný byl z Alfonsova obrácení jeho bratr Teodor. Alfons mu ještě z Říma napsal dopis,
v němž ho vyzval, aby zprostředkoval židovským dětem výuku
křesťanství a koupil dům, kde by
probíhala. Teodor měl zprvu pochybnosti, vrhl se tedy na kolena
a odevzdal vše Marii s tím, že pošle-li mu jediné židovské dítě, bude
to brát jako znamení, že do toho
má jít. Ještě týž večer četl dopis
zpovědníka sv. Kateřiny Labouré o. Aladela, v němž jej dotyčný
páter žádal, aby se ujal dvou dětí
těžce nemocné Židovky… Teodor
založil Kongregaci Panny Marie
Sionské, jejíž členky zasvětily svůj
život obrácení židovského národa.
To už byl Alfons Maria v jezuitském
semináři a 24. 9. 1848 přijal svátost
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Alfonse Ratisbonne mezi židovskými sirotky v Jeruzalémě.
kněžství. Leč už čtyři roky po vysvěcení uposlechl Božího hlasu a požádal
generála jezuitů o povolení vystoupení z řádu, aby se mohl po bratrově
boku plně věnovat úsilí o spásu svých
židovských soukmenovců.
O. Alfons r. 1855 spolu s několika
kněžími založil mužskou odnož
Kongregace – Kongregaci kněží
Panny Marie Sionské. Místo pro
stavbu kláštera vybral přímo v srdci
židovství – v Jeruzalémě. Za značnou sumu zakoupil Pilátovo Praetorium a nazval je „Ecce Homo“. V Jeruzalémě založil i školu a internát pro
děti všech vyznání. Když v r. 1860
vypukl tzv. Libanonský konflikt, při
němž muslimští Drúzové pobili tisíce křesťanů žijících v této oblasti
a vypálili na 60 křesťanských vesnic,
běhaly po ulicích rázem spousty
sirotků. O. Ratisbonne obratem zřídil tři velké sirotčince, peníze na ně
sháněl po celém kontinentě.
V lednu r. 1884 zemřel ve svém
pařížském bytě Teodor. Alfons jej

Alfonse Ratisbonne se svým bratrem Teodorem.

na věčnost následoval čtyři měsíce
poté. Onemocněl, svůj život nabídl
Bohu za spásu Izraele a za několik
dní nato zemřel obklopen svými
sirotky. Na náhrobek si nechal vytesat nápis: „Narodil jsem se jako
hříšník, ale chci vyprávět o velkém
milosrdenství nejsvětější Marie vůči
mně.“

Zázračná medailka, kterou měl Alfons Ratisbonne
na sobě během zjevení 20. ledna 1842.

DOVĚTEK

Kostel sv. Ondřeje delle Fratte byl
papežem Piem XII. r. 1942 povýšen
na baziliku a r. 1960 jej Jan XXIII.
prohlásil kostelem kardinálským.
29. 4. 1918 zde svou primiční mši
svatou sloužil sv. Maxmilián Maria
Kolbe. R. 1894 schválil Lev XIII. přídomek „Zázračná“ pro medailku,
která sehrála tak významnou roli
v Ratisbonnově obrácení a ustanovil 27. listopad jako den, kdy se
má v celé církvi připomínat darování Zázračné medailky. Alfonsův
prožitek v kostele sv. Ondřeje delle
Fratte uznal již 3. 6. 1842 Řehoř XVI.
za obrácení zázračné, k němuž došlo na přímluvu Panny Marie.
Zdroje:
Görres, Guido. Nawrócenie i chrzest pana Alfonsa
Ratizbon [online]. Ultramontes, 2009. [cit. 18.3.2012].
Dostupné: http://www.ultramontes.pl/nawrocenie_ratisbonne.htm.
Firlej, Agata. Bil, Robert. Nawrócenie Alfonsa Ratisbonne’a. [online]. Miłujcie się! 2006. [cit. 18.3.2012].
Dostupné: https://archiwum.milujciesie.org.pl/nr/
temat_numeru/nawrocenie_alfonsa_ratisbonnea.html.
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„Nech zhotovit takovou medailku.
Ti, kteří ji budou nosit s důvěrou,
dostanou mnoho milostí.“
Slova Panny Marie sv. Kateřině Laboure během zjevení 27. 11. 1830.

Fotografie jedné z prvních medailek, které se začaly razit v roce 1832. Nechal ji razit zpovědník
Kateřiny Laboure P. Aladel z rozhodnutí pařížského arcibiskupa H. de Quêlena. Vzor vytvořil
zlatník Vachette podle vyprávění sestry Kateřiny.
Svatý Maxmilián inspirován zázračným obrácením Alfonse Ratisbonneho si zvolil tuto medailku
za znamení Rytířstva Neposkvrněné.
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Jan Pavel II.: „Nelze hovořit o dějinách 20. století, aniž bychom se
zabývali událostmi ve Fatimě.“
text: PhDr. Kateřina Lachmanová, Th.D.

RECENZE

PASÁČCI Z FATIMY
Nedávno jsem záměrně oprášila knihu Pasáčci z Fatimy, KNA 2012. Jestliže celá církev slaví stoleté výročí
těchto zjevení, která začala 13. května 1917, chtěla jsem si trochu osvěžit paměť a zamyslet se nad jejich
poselstvím.
Autorem je P. Manuel Fernando Silva,
někdejší docent katolické univerzity.
Vysvěcen na kněze byl roku 1956; to
už byli někdejší vizionáři František
a Hyacinta dávno v nebi, jen Lucie
žila v karmelitánském klášteře v Coimbře. Ačkoli sám u zjevení nebyl,
otec Manuel čerpá z velmi kvalitních pramenů, takže člověk se
dozví spoustu důležitých detailů
i souvislostí: Pozná krásné rodiny
vizionářů a život na portugalském venkově, události zjevení
a následné vření v místní církvi.
Připomene si též hlavní tragické
události 20. století, prorokované
v poselstvích. Knihu uzavírají dva
velké činy sv. Jana Pavla II., velkého ctitele Neposkvrněné – zasvěcení Ruska Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie r. 1984 a blahořečení Františka a Hyacinty r. 2000
(s. Lucie zemřela až r. 2004).
Kniha je tedy sbírkou cenných
dokumentů, ale nejcennější
jsou v ní pasáže vzpomínek sestry Lucie. Líčí podrobně průběh
všech zjevení Panny Marie, ale
i několikeré setkání dětí s anděly. Velmi mě zaujalo např. setkání
s andělem míru či andělem strážným Portugalska.

MODLITBA ANDĚLA
MÍRU

Lucie vypráví: „Byl to asi čtrnáctiletý nebo patnáctiletý mladík, velice
krásný, bělejší než sníh... jako by
byl z křišťálu. Přišel až k nám a řekl:
‚Nebojte se! Jsem anděl míru. Pomodlete se se mnou.‘ A poklekl,
sklonil hlavu až k zemi a nechal nás
třikrát zopakovat tato slova: ‚Můj

Bože! Věřím v tebe, klaním se ti,
doufám v tebe a miluji tě. Prosím
tě o odpuštění pro ty, kdo v tebe
nevěří, tobě se neklaní, nedoufají
v tebe a nemilují tě.‘(s. 122)
Stalo se to roku 1916, tedy v polovině 1. světové války, ještě před

prvním zjevením Panny Marie
na Cova da Iria (v překladu „Údolí
míru“). Myslím, že pokud jsme si
tuto modlitbu už dávno neosvojili,
právě letos je vhodná příležitost se
ji naučit a často ji používat – za náš
národ i za neklidný svět kolem nás.
Zajisté i náš národ má svého anděla
strážného a měli bychom se s ním
„postavit na stráž“ před Boží tváří.

BOŽÍ MILOST V AKCI

Inspirativní pro mě bylo též líčení účinku Boží milosti v srdcích

vizionářů. Víme, že často se neodehrál jen dialog mezi Paní a Lucií, ale
na závěr přijali něco jako požehnání.
Poslyšme líčení závěru prvního setkání. Děti souhlasily, že se budou
modlit a obětovat za obrácení hříšníků, a Paní jim řekla: „Budete mít
hodně trápení, ale milost Boží
bude vaší útěchou.“ A Lucie
vypráví: „Když paní vyslovovala
tato slova (milost Boží...), poprvé rozevřela dlaně a vyslala
k nám tak intenzivní světlo, jakoby záblesk, jež z ní vycházel,
které proniklo naši hruď i duši
a způsobilo, že jsme se viděli
v Bohu, jenž byl oním světlem...,
jasněji než v nejlepším zrcadle.
Díky niternému impulzu, který
z něho vyšel, jsme padli na kolena a v duchu opakovali: „Nejsvětější Trojice, klaním se ti! Můj
Bože, můj Bože, miluji tě v Nejsvětější svátosti!“ (s. 140–141)
Malý František později Lucii
svěřil: „Moc rád jsem vídal anděla, ale mnohem víc se mi líbí
Panna Maria. Ale co se mi líbí
úplně nejvíc, je vidět našeho Pána
v tom světle, které nám Panna Maria vyslala do srdcí. Tolik se mi líbí
Bůh!“ (s. 147)
Takové vyznání z úst osmiletého
chlapce! Krásný to důkaz působení
Boží milosti neboli Ducha Svatého.
Ano, Boží milost probouzí v srdcích
ducha chvály a klanění, ale i nesmírnou lásku k Bohu (srov. Řím
5,5). Jaká škoda, kdyby měla zůstat
jen prázdným pojmem, něčím, co
nehledáme, po čem nežízníme.
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SVĚDECTVÍ

KDYŽ JSEM UMÍRAL,
POTKAL JSEM BOHA
Honza z Kutné Hory vypráví o okamžicích, které navždy poznamenaly
jeho život.
text: Jan Pospíšil

Do padesáti let jsem se cítil zdráv
a v nadprůměrné fyzické kondici.
Běhal jsem, jezdil na kole, sjížděl divokou vodu na kanoi a udržoval tělesnou schránku v nadprůměrné fyzičce, což mě mimo jiné naplňovalo
radostí. Jezdil jsem na kole do práce
z Kutné Hory do Prahy, zlézal jsem
hory včetně alpských či himálajských
hřebenů a třicetiletým kamarádům
jsem při atletických závodech ukazoval záda. Byl jsem na své zdraví

a tvrdě nabytou kondici pyšný a naplňovalo mne to zadostiučiněním.

PRVNÍ ZMĚNA V MÉM
ŽIVOTĚ…

A najednou, jako blesk z čistého
nebe přišla změna. Několik přechozených chřipek, snížená imunita a výsledkem byla špatná krvetvorba. Plazmatická buňka, která
je v krvi potřebná, se začala přemnožovat a během krátké doby
jí bylo (mršky) moc a moc a moc.
A protože se asi nudila, začala se
živit vápníkem mého těla v krvetvorných kostech, tedy v páteři
a žebrech. Celý tento proces trval
asi dva měsíce, takže zatímco jsem

uspořádával fotografie z Himálaje
a připravoval přednášky, lámala
se mi žebra jako na běžícím pásu.
Jako tvrďák a sportsmen jsem zaťal
zuby a věřil, že jde o náhody.
Ale velmi brzy přišel čas, kdy mi
vypověděly poslušnost vegetativní dýchací svaly. Nadechnout se
znamenalo překonat křeče. Vstát
a popojít znamenalo nadlidské
úsilí. Teď už bylo jasné, že to čajem
a acylpyrinem nedoléčím. Průběh
nemoci však byl velmi rychlý. Když
jsem se již dusil a nemohl téměř
vůbec dýchat, skončil jsem v nemocnici. Nejdříve v Kutné Hoře
a po několika dnech, kdy lékaři

Foto: archiv autora

Rád bych se podělil o svou vlastní zkušenost, kterou jsem získal
v době, kdy jsem prodělával nejtěžší chvíle mé nemoci. A vlastně
celého svého života.

Jan Pospíšil
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diagnostikovali „mnohočetný myelom“, což je typ leukémie, jsem se
ocitl v Praze na hematologii na Karlově náměstí. To už jsem bez umělého kyslíku a bez velkých dávek
opiátů nemohl vůbec žít.
Situace paradoxní. Plná místnost
vzduchu. A já jsem nebyl schopen se
ani koutkem úst nadechnout. Bránily mi v tom křeče. Dusil jsem se.
Kupodivu jsem však nepropadl
zoufalství, zmatku, depresi. Racionálně jsem si uvědomoval svůj
stav, i to, že se blíží neodvratný
konec. Vždy jsem měl různé představy o tom, co si asi člověk myslí,
když stojí nedaleko bran smrti. Ale
dnes si uvědomuji, že jsem měl
v hlavě velmi jasno. Logicky a jakoby s nadhledem nezúčastněného
jsem pozoroval, jak nemoc rychle
postupuje. V duchu jsem hodnotil,
které úmysly (moderně se říká –
projekty) jsem nedotáhl do konce,
co jsem neodeslal, komu jsem neodpověděl na dopis, které kapitoly
života jsem neuzavřel. Nejvíc mne
mrzely situace, kdy jsem se neusmířil, pohádal, nebyl jsem laskavý.
Styděl jsem se za některé své činy.
Ublížil jsem. Nemiloval dostatečně.
Slzy se v tu chvíli počítat nedaly.
Nejhorší bylo, že už se spousta věcí
nedala vzít zpět. Hořká bolest. Beznaděj lidské logiky…
A zdravotní stav se zhoršoval natolik, že jsem to prostě věděl – že
se blíží konec. Prostě jiná alternativa mi na mysl vůbec nepřišla. Cítil
jsem naprostou jistotu. Ale – žádná
panika se nedostavila do mé mysli. Dokonce ani lítost nad ztrátou
vlastního života.
S údivem zjišťuji, že jsem ani strach
z vlastní smrti nepociťoval. Jako bych
byl někde nad věcí. Pouze chladný
kalkul, do kdy to trápení potrvá. Jen
ty resty a bolístky, které jsem způsobil, mne trápily. Sám, svými silami
a svou logikou jsem k odpuštění
a k nějakému, aspoň trochu smírnému závěru dojít nemohl.

Prosil jsem blízké, aby se za mou
duši modlili, pokud to umějí a mohou. A jsou ochotni. A pak se stal
zázrak.
Jedna moc hodná a upřímná kamarádka mne v nemocnici navštívila. Přijela až přes půl republiky
a jako jediná mi nepřinesla kompot, bábovku a časopis, ale to, co
jsem opravdu potřeboval – modlitbu. Mluvit už jsem moc nemohl.
Oči jsem měl zavřeny, abych uspořil energii. Ale vysvětlování bylo
zbytečné. Ta dobrá duše se pomodlila se mnou Otčenáš a Zdrávas Maria a pak mi řekla úžasnou
věc: „Vkládám Tě do svatých ran našeho Pána Ježíše Krista. On je naše
naděje a v Něm budem žít navěky.“

USNUL JSEM…

Moc jsem tomu nerozuměl. Jak
se sedmdesátikilový muž má vejít
do malé rány?… Rozloučili jsme se.
A já po dlouhé době usnul. Do té
doby jsem se podvědomě bránil
spát, bránil jsem se tmě, noci spánku, kde na mne čekal konec.
Usnul jsem. A najednou jsem se
ocitl v jasu, teple, čistotě a hlavně
bezpečí! Byl jsem unášen jako v obrovském náručí. Byl jsem uprostřed
řeky temně rudé, zlatavě opaleskující, uprostřed proudu laskavosti,
lásky, světla, tepla a jasu. Nebylo
nic zlého na dohled. Trápení s dechem přestalo. Nikdy, nikdy, nikdy
nezapomenu na tu krásu a dobro,
které mne obklopovalo a já jako
maličké bezbranné děcko jsem se
poddával konejšivému laskání tohoto hutného dobra.
Teď už vím, že jsem v tu chvíli byl
skutečně v Kristových svatých ranách. A bylo to tak krásné, že to ani
vyslovit nelze. Ne svým přičiněním,
svým potem, tréninkem, úsilím, jak
jsem byl zvyklý dosud, ale působením modlitby a Boží lásky. Plaval
jsem tímto proudem jasu a laskavosti a nechal se jím nést a konejšit
pln důvěry, odevzdanosti a lásky.
Nikdy jsem nic podobného nezažil.

Po dnech bolesti, po dnech racionálních úvah o konci, po dnech,
kdy jsem sice bez zjevného strachu, ale s obavou hleděl k branám
smrti, jsem byl unášen mohutným
proudem hutné lásky, které jsem
se rád odevzdal a byl bezmezně
šťasten.
Ten pocit je jen těžko popsatelný
slovy. Ale vím to. Bylo to tak. Já to
opravdu zažil. Kristovy svaté rány
jsou tím místem, které léčí duši
i tělo, a přál bych každému, aby
podobný pocit mohl zažít. Je to nesrovnatelně víc než všechny výhry
v loteriích světa. Je to láska. Je to
štěstí, laskavost, důvěra a bezmezné bezpečí. Jak nás asi Bůh musí
milovat, když nám nabízí takový
dar?

NEJKRÁSNĚJŠÍ
OKAMŽIK MÉHO
ŽIVOTA

Ještě několikrát jsem se v příštích
dnech ocitl v této kouzelné a za nic
nevyměnitelné náruči Kristově.
A od té noci se můj zdravotní stav
začal zlepšovat. Pomaloučku, pomalu. Ale nemoc přestala postupovat. Zastavila se. A posléze začala ustupovat. Ještě jsem se sice
další čtyři týdny nebyl schopen
pro několikanásobné zlomeniny
páteře ani posadit. Kosti mám prožrané jako cedník dodnes. A slz
jsem procedil tou dobou možná
víc než potu, ale setkání s Kristem
bylo mým nejhlubším životním zážitkem. Viděl jsem svítání nad soutěskou Shingo La v Himálaji, kdy
v dálce kraluje Karakoram s nedostupnou K2, viděl jsem zblízka rituální hinduistické pohřby na břehu
svaté Gangy, viděl jsem krásná jitra
nad opuštěnými kláštery v Makedonii a Kosovu, viděl jsem dech
beroucí krásy mrazivé polární záře
nad polárním kruhem. Viděl a zažil
jsem toho moc. Ale setkání s Kristem v Jeho svatých ranách bylo
a navždy zůstane tím největším
a nejkrásnějším zážitkem mého
života.
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BIBLICKÝ KOUTEK

CHCETE SE OBĚTOVAT?
Zamyšlení nad pojetím oběti v biblickém světě
text: o. Pacifik Matějka Th.D., OFMCap.
Letos si připomínáme 100. výročí Fatimského zjevení, kde zaznělo: „Chcete se obětovat Bohu a snášet
všechna utrpení, která na vás sešle, jako zadostiučinění za hříchy, jimiž je urážen, a jako prosbu za obrácení
hříšníků?“ Je tedy přiměřené, říci si zde stručně, co je to oběť dle Bible.

VÝRAZY PRO OBĚŤ
V BIBLI

V hebrejštině pojmu oběť nejčastěji odpovídá slovo qorbān, které
v Novém zákoně nalezneme pouze v Markově evangeliu (Mk 7,11)
ve významu dar pro Chrám. Ve skutečnosti však v židovské tradici tento pojem měl mnohem širší pole
působnosti. V řečtině pak častěji nacházíme pojem thysīa, obojímu v latině nejčastěji odpovídá sacrificium.
V hebrejštině je pojem odvozen
od kmene q-r-b (přibližovat se),
které v aktivně kauzativním kmeni
označuje přinášení oběti. Ve Starém zákoně se tak označuje zápalná oběť (např. Lv 1,2n), obětování
pokrmů (Lv 2,5), oběť za uzdravení (Lv 3,1), nebo nejrůznější jiné
oběti (Lv 22,18, Nu 15,4.25; 18,9).
Pojem se objevuje také ve spojení s obětí prvotin (Lv 2,12), přídavnou obětí (Lv 2,1), ohnivou obětí
(Lv 22,27). Často je slovo qorbān
používáno i ve spojení se slovesy
přicházet (Lv 4,23) nebo přistupovat (Nu 6,14).

MYŠLENKA ZÁSTUPNÉ
OBĚTI

Základní myšlenka oběti vychází
z toho, že (pokud Bůh u někoho
neudělá výjimku, jako např. u Mojžíše [Dt 5,27], u kněží [Nu 1,51] či
kněžských skupin [Lv 21,17n]), nikdo živý se k Bohu nemůže přiblížit, protože by zemřel (Ex 3,5, Joz
3,4). V nejlepším případě musí při
setkání zachovat úctyhodný odstup (Ex 16,10). Na druhé straně je
naopak očekáváno, že sám Bůh se
k člověku přiblíží a odpoví na oběť
působením blahodárným pro
člověka. Proto člověk místo sebe

obětuje zástupný objekt, který
po svém (částečném) zničení může
přejít ze sféry živých lidí do sféry
živého Boha. Bezbožný člověk nemůže žít v Boží blízkosti (Jer 12,2).

I MODLITBA MŮŽE BÝT
OBĚTÍ

Oběť zbožného člověka může mít
i podobu děkovné modlitby, která
jakožto aktivní jednání je někdy
v Bibli označována za děkovnou
oběť (Lv 7,12; Am 4,6; Ž 95,2; 100,4),
jež od nás žádá vnitřní zápas, protože ke své věrohodnosti nás nutí
očisťovat úmysly srdce a posilovat
své společenství s Bohem. U termínu qorbān nacházíme tři běžně
užívané významy.

CO JE OBĚŤ

V nejzákladnějším významu, citovaném i v Bibli, se obětí myslí „dar
předložený lidmi Bohu“. Takový
dar pochopitelně předpokládá
nějaký zástupný objekt darovaný místo obětníka. Obvykle je jím
zvíře, přenesené během oběti ze
světa lidí do Božího světa (např. Lk
5,14).
V pozdější době, zvláště pak
v době babylonského vyhnanství, kdy chrámové oběti nebyly
možné, se vyvinul druhotný význam slova „zříci se z nějakého
vznešeného důvodu určitého
životního zájmu nebo výhody“.
V tomto smyslu někdo mohl obětovat svůj majetek, blahobyt, části
těla, nebo dokonce i vlastní život,
kvůli svým dětem, vlasti, nebo aby
splnil nějakou povinnost. Protože
však oběť v tomto smyslu zpravidla
není viditelná, v biblickém jazyce ji
nacházíme pouze nepřímo (např.

Lk 8,3; Sk 4,32; Gal 6,6) ve spojení s lidmi, kteří ze svého majetku
podporovali hlásání evangelia a šíření Církve, avšak také jako pobídku k obětavému životu: „Pro Boží
milosrdenství vás, bratři, vybízím:
přinášejte sami sebe v oběť živou,
svatou a Bohu milou! To ať je vaše
duchovní bohoslužba“ (Řím 12,1),
a pochopitelně také nacházíme
zmínky o oběti Kristově, např.:
„Žijte v lásce, jako i Kristus miloval
nás a zcela vydal sebe za nás jako
dar v oběť, vůni Bohu velmi příjemnou“ (Ef 5,2; srov. Gal 2,20; Žid
9,14; 1 Jan 4,10), a také sám apoštol
Pavel hovoří o své životní oběti: „Já
totiž mám už prolít v oběť svou
krev, chvíle, kdy mám odejít, je
tady“ (2 Tim 4,6).
Třetím významem slova oběť je
v moderních jazycích označení
„člověka postiženého nějakým
zločinem“. V Novém zákoně nacházíme doklad tohoto významu
např. při zmínce o Pilátově zmasakrování Galilejců (Lk 13,1).
Pro naše účely postačí, když se
budeme věnovat pouze druhému
z uvedených významů, totiž oběti
ve smyslu zřeknutí se. Základním
předpokladem každé oběti je přítomnost živé víry v srdci člověka:
„Bez víry se Bohu nelze líbit; kdo
chce přijít k němu, musí uvěřit, že
Bůh je a odměňuje ty, kdo ho hledají“ (Žid 11,6), rozhodující při každé oběti je zbožné srdce.

NEBEZPEČÍ
PRÁZDNÝCH GEST

V tomto smyslu již proroci SZ
upozorňují na pokušení příliš
spoléhat na obřady a posvátné
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úkony a pozapomenout na svou
roli v nich. Není rozhodující
množství obřadů, ale postoj srdce člověka. Bez něj zůstává oběť
prázdným gestem. Naopak vnitřní
postoj může někdy zcela nahradit
i nedostupná vnější gesta. Velkou
inspirací pro oběť věřících v novozákonní době je postava trpícího
Božího služebníka z proroka Izaiáše (zvl. Iz 53), který přináší nové
pojetí ve srovnání s dřívější smírnou obětí obětního kozla za hříchy
lidu (Lv 16), na kterého byly v den
smíření jednou ročně vzkládáním
rukou přeneseny viny lidu. Obětní kozel se však i přes vzkládání
rukou nemohl ztotožnit s vlastní

obětí, přinášenou ten den. Teprve
postava Božího služebníka přinesla
představu převzetí cizích vin a služebníkovu oběť za mnohé, která
v souladu s Božím záměrem slouží všem. Maximální účinnost této
oběti se zde pojí s nejvyšší obětí
a nejhlubší vnitřní zbožností.

NOVOZÁKONNÍ ŽIVOT
V DUCHU OBĚTI

Na toto pojetí navazuje i Ježíš krvavou obětí sebe sama, která má
být nekrvavě stále zpřítomňována
(a nikoli opakována) ve svátosti
eucharistie. V novozákonní době
však i přes jedinečnost eucharistie
zůstává nutnost následovat příklad

sv. Pavla: „Teď sice pro vás trpím,
ale raduji se z toho, protože tím
na svém těle doplňuji to, co zbývá
vytrpět do plné míry Kristových
útrap; má z toho prospěch jeho
tělo, to je církev“ (Kol 1,24). Celý
svět je již sice vykoupen Kristem,
ale zbývá ještě napomáhat, aby nespočetné zástupy nevěřících a lidé
Bohu vzdálení nalezli Boha a dosáhli spásy. Už starozákonní proroci
mluvili o nutnosti převádět obřadní gesta do každodenního života.
Např. v knize Sirachovec najdeme
apel na spojení oběti s ctnostným životem (Sir 35,1n). Podobně
i v Novém zákoně najdeme výzvy
k úzkému propojení duchovního
života před Bohem a praktického
života před lidmi (Řím 12,1; 15,16;
Fil 2,17; 4,18; Žid 13,15). Věřící Kristovy církve tvoří v Duchu Svatém,
který v nich přebývá, a v životodárném spojení s Kristem, „živé kameny pro duchovní Chrám a svaté
kněžstvo, které z popudu Ducha
přináší oběti, příjemné Bohu pro
Ježíše Krista“ (1 Petr 2,5).

Foto: Muslim Kapasi | Dreamstime.com

Aby však osobní oběť byla Bohu
příjemná, je nutné, aby vždy byla
výrazem dialogu s ním a ne pouze cvičením v sebeovládání. Oběť,
která není modlitbou, nemůže posvěcovat tento svět a vyprošovat
pomáhající milosti pro hříšníky.
A rovněž tak oběť, při které myslím hlavně sám na sebe, jen stěží
může být užitečná pro duchovní
pokrok. Ke Kristově oběti nelze nic
přidat ani nelze za něj nic dodělávat. Můžeme se k ní pouze pokorně připojit a stát se jeho společníky při proměně světa, královským
kněžstvem, skrze které proudí Boží
milosti.
1

2

3

4

Srv. Kühlewein, J. »qrb«, in: Jenni, E.–Westermann,
C. Theologisches Handwörterbuch zum Alten
Testament. Gütersloh: Gütersloher Vlg., 2004 (6), sv. 2,
sl. 678-681 (674-681).
Srv. »Der Gottesdienst Israels – Die Opfer«, in: Preuss,
H. D. Theologie des Alten Testaments, Stuttgart u.a.:
Verlag W. Kohlhammer, sv. 2, s. 258-265.
Srv. Halbertal, M. Sul sacrificio. Firenze: Giuntina,
2014 / IDEM: On Sacrifice, Princeton: Univ. Press, 2012.
Srv. Hauret, C. »Oběť«, in: Duplacy J. et al.: Slovník
biblické teologie, Řím: Velehrad, 1981, s. 282-285.
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text: PhDr. Radomír Malý
Vyvrcholením středověkého zápasu o mravní povznesení papežství, o jeho nezávislost na světské moci,
o odstranění simonie kléru a o bezpodmínečnou závaznost kněžského celibátu na latinském Západě byl
pontifikát sv. Řehoře VII. (1073–1085). Započalo to reformou papežství – a skončilo velkolepou reformou
celé Církve. Reformní duch kláštera v Cluny, z něhož papež Řehoř vyšel, se nakonec stal dominantním pro
duchovní a mravní rozvoj Církve na období přinejmenším celého jednoho století. Na tom nic nemění ani
fakt, že tento pontifik nebyl osobně úspěšný, skončil svůj život v exilu. Reforma ale pokračovala dál, stala
se nezadržitelnou.

BOJ O INVESTITURU

německý císař Jindřich IV. to pochopil jako útok proti své osobě
a urážku, neboť mu mimořádně
záleželo především na tzv. investituře, tj. nominaci a uvedení do úřadu, arcibiskupů Milána, spadajícího
pod císařskou vládu. Již Řehořův
předchůdce Alexander II. exkomunikoval některé Jindřichovy rádce,
kteří ho nabádali k nerespektování papežského práva nominovat
církevní hodnostáře. Rozhořčený
Jindřich proto zveřejnil urážlivý
manifest proti „Hildebrandovi, ne
papeži, ale falešnému mnichovi“.
Papež odpověděl veřejným vyhlášením jeho exkomunikace, což pro
Jindřicha znamenalo mj. i ztrátu
trůnu.

Po smrti reformního asketického
papeže Alexandra II. byl zvolen
r. 1073 jeho nástupcem 50letý arcijáhen Hildebrand, pocházející
z prostého selského rodu v italském Toskánsku. Stal se nejprve
mnichem kláštera v Cluny, papež
Řehoř VI. jej odtud vzal do Říma
jako svého sekretáře. Po volbě papežem přijal jméno Řehoř VII.
R. 1074 svolal do Říma synodu,
na níž důrazně potvrdil dekrety
svých předchůdců proti simonii
a nemravnému životu kleriků. Kdo
uplácel nebo se nechal uplácet,
kdo přijímal za peníze církevní úřady, kdo vedl nákladný a luxusní život, měl být s okamžitou platností
suspendován. Zároveň sv. Řehoř
obnovil všechna předchozí ustanovení o povinném celibátu latinského kléru, která od cca 7. století
přestala být dodržována, ženatí
kněží byli běžným jevem.
Dále papež Řehoř obrátil pozornost k praxi světských vladařů
jmenovat biskupy, opaty, arcijáhny
a jiné vyšší církevní hodnostáře.
Vytyčil proto heslo „Libertas Ecclesiae“ (Svoboda církve). Lze říci, že
v samotném Římě už za Řehořových předchůdců díky jejich neúnavnému reformnímu úsilí bylo
zasahování světské moci do volby
papežů omezeno na minimum.
Největší problém v tomto směru
ale představoval německý císař
Jindřich IV., který si osoboval suverénní právo jmenovat vysoké

církevní hodnostáře bez ohledu
na souhlas či nesouhlas papeže.
Řehoř na to odpověděl r. 1075 dokumentem pod názvem „Dictatus
Papae“ (v překl. Ustanovení papeže), v němž připomíná, že duchovní moc pochází od Boha, proto
světský vladař nemá absolutně
žádné právo rozhodovat, kdo se
stane biskupem či opatem. Pokud
by kterýkoliv panovník toto nerespektoval a zasahoval do nominace církevních hodnostářů, propadá
exkomunikaci. V tehdejším katolickém středověku exkomunikovaný
vládce automaticky ztrácel také
svůj nárok na trůn.
Mladý, vzdělaný, energický a současně vznětlivý a ctižádostivý

CANOSSA

Foto: http://www.scuolaecclesiamater.org

HISTORICKÝ SERIÁL

NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (9)

Jindřich se pokusil o vojenskou intervenci s cílem sesadit papeže, ale
v severní Itálii narazil na povstání
tamního obyvatelstva, jež těžko
snášelo německou nadvládu. Byl
poražen, a aby uhájil svůj nárok
na trůn, hledal cestu ke smíření
s Řehořem. Papež mu velkoryse vyšel vstříc a nabídl setkání na hradě
Canossa, který patřil mocné šlechtičně Matyldě Toskánské, stojící
plně na straně papeže.
Jindřich se dostavil ke Canosse
koncem ledna r. 1077 bos a v kajícím šatu, čímž mínil dát najevo
svou ochotu k pokání. Řehoř ho
vlídně přijal a udělil mu rozhřešení.
Exkomunikace tak byla sňata a Jindřich se mohl opět vrátit do Německa se vší slávou jako císař.
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Tam ale říšský sněm ještě před kajícím obrácením Jindřicha a zrušením exkomunikace využil situace,
kdy císař se nacházel v severní Itálii, prohlásil jej za zbaveného trůnu
a zvolil panovníkem jeho švagra
Rudolfa Švábského. Jindřich se
ovšem po návratu domů domáhal
jako zbavený exkomunikace práva
na trůn. Obrátil se proto k papeži se
žádostí, aby podpořil jeho nárok.
Řehoř však po pravdě odpověděl,
že není v jeho kompetenci rozhodovat, kdo je a kdo není ve smyslu světských zákonů oprávněným
vladařem, a vyzval oba soupeře, tj.
Jindřicha a Rudolfa, aby se v pokoji
a smíru vzájemně dohodli.
Císař Jindřich také ihned po svém
příjezdu do Německa odvolal své
pokání na hradě Canossa a veřejně
prohlásil, že nebude respektovat
spravedlivý papežův nárok na nominaci biskupů. To vedlo k nové
Jindřichově exkomunikaci, Řehoř
poté uznal Rudolfa za právoplatného německého císaře.

VYHNÁNÍ SV. ŘEHOŘE
Z ŘÍMA

Foto: http://www.scuolaecclesiamater.org

Císař Jindřich brutálně potlačil
opozici v Německu a r. 1081 vyrazil vojensky proti Římu. Výpravy se
účastnil i český kníže Vratislav II.,
který za to obdržel pro svoji osobu
od císaře Jindřicha královskou hodnost. Kronikáři severní Itálie píší, že
„Boemi“, tj. Čechové v Jindřichově

vojsku, si počínali nejbrutálněji
vůči tamnímu civilnímu obyvatelstvu.
Jindřichovi se podařilo dobýt Řím.
Prohlásil papeže Řehoře za sesazeného a svévolně ustanovil jeho
nástupcem (ve skutečnosti vzdoropapežem) arcibiskupa z Ravenny
Wiberta, jehož Řehoř už r. 1075 suspendoval kvůli přijetí církevní hodnosti z rukou světského panovníka.
Ten přijal jméno Kliment III. Církví
samozřejmě není uznáván jako legitimní papež.
V Římě propukly po vstupu Jindřichova vojska těžké boje. Řehoř,
aby neupadl do Jindřichova zajetí,
uprchl s pomocí normanského knížete Roberta Guiscarda do Salerna,
kde r. 1085 zemřel. Jeho poslední
slova dle údajů středověkých životopisců zněla: „Miloval jsem spravedlnost a nenáviděl nepravost,
proto umírám ve vyhnanství.“

ZHODNOCENÍ
SV. ŘEHOŘE VII.

Tohoto papeže lze právem nazvat
největším ve středověku. R. 1606
byl prohlášen za svatého a obdržel
titul „Defensor Ecclesiae“ (obránce
církve). Jeho vzorný život asketického řeholníka, idealistický zápal
pro duchovní a mravní reformu
a neústupný zápas za svobodu
církve od neoprávněných zásahů
světské moci do jejích interních

záležitostí patří k úctyhodnému
a požehnanému dědictví středověku. Řehoř neslevil ze svých ideálů ani tehdy, když musel uprchnout
do exilu.
K velkým zásluhám sv. Řehoře VII.
patří i boj proti čarodějnické pověře, jež v pozdějších staletích
měla na svědomí tisíce nevinných
lidských obětí. Dánský král Harald, když v jeho zemi propukla
neúroda, nařídil pochytat některé
ženy, obvinit je ze spolku s ďáblem
a popravit. Papež Řehoř mu r. 1080
píše dopis, v němž mj. říká: „Nedomnívejte se, že smíte proti těmto
ženám hřešit a připisovat jim vinu
na špatném počasí, neúrodě nebo
nemocech. Vy, místo abyste odvraceli Boží hněv pokáním, ho ještě
chcete rozmnožovat tím, že barbarsky a nelidsky odsuzujete nevinné ženy a holdujete pohanské
pověře.“
Za pontifikátu sv. Řehoře ovládli
Palestinu seldžučtí Turci, kteří způsobili tamním křesťanům a také
křesťanským poutníkům na místa
spjatá s životem a působením Spasitele mnoho strašlivých krutostí.
Řehoř se proto zabýval myšlenkou
vyhlášení křížové výpravy, boj o investituru a útěk do exilu mu to ale
znemožnily.
Německá vojska z Říma odtáhla.
Po smrti sv. Řehoře nic nebránilo
v pokračování jeho reformního
díla, které si nezadržitelně razilo
cestu vpřed. Jeho nástupci se plně
hlásili k ideálům, které on vytyčil
a realizoval. Obrozená církev stoupala na významu a na vážnosti.

Použité zdroje:
Buehlmeyer, Carl. Die Kichengeschichte II. Paderborn:
Schoeningh-Verlag, 1959.
Hesemann, Michael. Die Dunkelmaenner. Augsburg:
Sankt Ulrich Verlag, 2007.
Pelan, Václav. Církevní dějiny. Praha: Dědictví svatojanské, 1914.

Jindřich IV. činí pokání před Řehořem VII. v Canossa. Gian Lorenzo Bernini, Bazilika svatého Petra, Vatikán, Řím.
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aneb jaký sen má o mně Bůh
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF
Milé děti, také se vám někdy stává,
že sníte o tom, co z vás bude, až
vyrostete, a co všechno budete v životě dělat? Život každého člověka
je úplně jedinečný a Bůh nás zve,
abychom spolu s ním udělali něco
krásného, abychom objevili jeho
nádherný sen o nás a mohli ho
uskutečnit.

se Rajmunda opravdu dotkla. Od té
doby se v jeho srdci často ozývala
otázka: „Co ze mě bude?“ Jednou večer, když ležel v posteli a zase o tom
přemýšlel, vzpomněl si, jak mu maminka říkala: „Mundíku, máme v nebi

Toto setkání Rajmunda proměnilo.
Od té doby byl zadumanější než
dřív. Často si nenápadně klekl u jejich domácího oltáříku a modlil se.
Maminka si toho brzy všimla a zeptala se: „Mundíku, copak se s tebou děje? Nejsi nemocný?“ „Nic
mi není, maminko,“ odpověděl
Rajmund, ale hlas se mu přitom
třásl. Maminka ho objala: „Nechceš
mi povědět, co se ti stalo? Jsem
přece tvoje maminka a mám tě
ráda.“ „Tak dobře, já ti to tedy řeknu,“ a svěřil jí celé své tajemství. To
se mu ulevilo! Maminka ho pohladila po vlasech a řekla: „Mundíku,
Pán má s tvým životem velký plán.
Neboj se. Budu se za tebe modlit,
abys ho mohl uskutečnit.“

Své sny měl také malý chlapec,
který se narodil 8. ledna 1894
v Polsku nedaleko města Lodž.
Jmenoval se Rajmund Kolbe. Že
vám to příjmení něco připomíná?
Máte pravdu. Když vyrostl, stal
se z něj řeholník, otec Maxmilián
Kolbe, člověk, který společně
s Bohem a pod mateřským vedením Panny Marie prožil svůj život
krásně a naplno a nakonec se stal
svatým. Chtěli byste prožít svůj
život naplno? Že nevíte, co máte
dělat? Třeba vám trošku napoví
příběh Rajmunda, který byl na začátku také dítětem jako vy.
Rodina, do níž se narodil, byla
chudá, ale všichni drželi pohromadě a byli radostní a šťastní.
Rajmund měl dva bratry: staršího
Františka a mladšího Josefa. Rodiče, Julius a Marie, měli své děti rádi
a dělali všechno pro to, aby z nich
vyrostli dobří lidé.
Malý Rajmund – Mundík, jak mu
říkali doma – rád pomáhal svým
rodičům a ve škole se dobře učil.
Měl hlavu plnou nádherných plánů
a představ o tom, co všechno v životě dokáže. Ale občas byl také pěkný rošťák hýřící všelijakými nápady.
Často se stávalo, že udělal nějakou
klukovinu, které pak litoval.
Jednou, když provedl další uličnický
kousek, si jeho maminka se slzami
v očích posteskla: „Mundíku, já nevím,
co z tebe bude?“ Ta maminčina slova

svůj život zcela do služby Pánu Bohu.
Druhá – červená – byla symbolem
toho, že jednoho dne položí svůj život
pro Krista jako mučedník. Rajmund
chvíli přemýšlel a pak řekl: „Chci!“ Maria se na něj usmála a zmizela.

ještě druhou Maminku, Pannu Marii.
Ona nás miluje a stará se o nás. Chce
nám pomoci, abychom objevili plány,
jaké má s naším životem Pán Bůh.“ „To
chci,“ pomyslel si Rajmund. „Budu prosit Pannu Marii, aby mi řekla, co ze mě
bude.“ A opravdu ji každý den prosil.
Jednou odpoledne se potají vytratil
z domu a běžel do kostela. Tam si klekl před sochou Panny Marie a zase ji
prosil: „Pověz mi, co ze mě bude?“ V tu
chvíli se Maria objevila před ním živá,
obklopená zářivým světlem, a držela
v ruce dvě nádherné koruny. Dívala se na něj pohledem plným lásky
a zeptala se ho: „Chceš tyto koruny?“
Rajmund natáhl krk, aby je lépe viděl.
Jedna byla zářivě bílá a symbolizovala
čisté srdce. Byla znamením toho, že dá

Od té doby byl Rajmund pokojný
a bylo pro něj snadnější být hodný.
Usmíval se pokaždé, když si vzpomněl, že jeho život má jasný cíl a že
na to není sám. Věděl, že kdykoliv si
nebude vědět s něčím rady, může se
obrátit na svou nebeskou Maminku.

Foto: obraz z kláštera Niepokalanov v Polsku

PRO DĚTI

CO ZE MNE BUDE?

Milé děti, nebojte se snít o tom, co
z vás jednou bude. Pán Bůh vám
dává do srdce dobré touhy, aby vám
pomohl poznat, co po vás chce.
Zkuste se ptát jako Rajmund: „Co
mám dělat, abych ve svém životě
splnil poslání, které pro mě připravil Bůh?“ Když budete prosit Pannu
Marii, jistě vám bude pomáhat svou
mateřskou přímluvou tak, jak to dělala pro chlapce Rajmunda. Pak budete šťastní vy i všichni kolem vás.
V modlitbě na vás myslí Vaše sestra
Anežka
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Ilustrace: Šárka Chlupová

LENČINA MISE
O holčičce, která měla starost o své kamarádky
text: Bc. Jana Lokajová
Jednou v hodině náboženství
vyprávěl pan farář dětem o tom,
co člověka čeká, když skončí svůj
život tady na zemi. Povídal jim
o duších lidí, kteří milují Boha a šíří
ve světě dobro, že takové půjdou
do nebe. Navěky budou žít v radosti se svým nebeským Otcem.
A pak mluvil o těch, kteří o Boha
na zemi neměli zájem, byli zlí
a žili jen proto, aby se sami měli
dobře. Nehleděli vlevo ani vpravo
a ubližovali druhým, takže zemřeli v těžkém hříchu. Duše takových
lidí prý půjdou do pekla, kde se
budou věčně trápit a nic je už nezachrání. Pan farář také popisoval
očistec jako místo, kde se ještě ne
zcela připravené duše očišťují, aby
mohly vejít do nebe.

Foto: Djem82 | Dreamstime.com

Lenku to vyprávění úplně uchvátilo. Tak jasně jako dnes jí to ještě
nikdo nevysvětlil. Takže nebe, peklo a očistec? A kam půjdu já? Vtom
ji napadla myšlenka, která ji znepokojila ještě víc: A co Míša, která
do kostela nechodí?

opravdu trápila otázkami, na které
neznala odpověď. Představa, že
jednou navždy ztratí svou kamarádku, jí vháněla slzy do očí.
Nakonec sebrala odvahu a vyhledala svou chytrou tetu s nadějí, že
jejímu trápení jistě porozumí. Vysypala na ni rychle všechny své otázky
a pochybnosti ohledně Míšiny budoucnosti a byla zvědavá, jestli peklo skutečně hrozí i její kamarádce.
Teta si vzala Lenku na klín a povídá:
„Jistě každý člověk má duši, kterou
mu daroval Bůh a která nikdy nezemře. Život na zemi je krátký, i když
se ti teď zdá skoro nekonečný. Je
velká škoda, že u nás žije mnoho
lidí, kteří Boha neznají, nemají jej
rádi a některými svými skutky jej
velmi trápí. My, kteří známe Boha
i jeho velkou lásku k nám, víme,
že za nevěřící můžeme prosit a ledasco obětovat. Náš Otec stvořil
nejen mně a tebe, ale i Míšu a má ji
velmi rád. Když za ni budeš prosit,

Míša patřila mezi Lenčiny nejlepší
kamarádky, trávily spolu skoro každou volnou chvíli a hodně si povídaly. O Bohu ale věděla jen od své
přítelkyně a její rodiče ji k víře nevedli. Lenku ta otázka velmi trápila
a bála se. Míša rozhodně nebyla
zlá, ale Boha ráda neměla, tím
si Lenka byla jistá. Někdy se
jí posmívala, když šla místo
hraní venku s maminkou
na mši svatou. Míša vůbec nechápala, k čemu
jsou ty návštěvy kostela dobré.

aby uvěřila, Bůh
k tvým prosbám
nebude hluchý. A můžeš také něco obětovat za její
obrácení.“
Lence tato odpověď napověděla,
ale přece jen se ještě cítila trochu
nejistá: „Takže Bůh může zařídit,
aby v něj někdo uvěřil, i když nechodí do kostela?“
Teta jí odpověděla: „Jistě. Víra je
totiž dar a ty jsi takový dar dostala. Míša jej může získat taky a ty jí
v tom můžeš pomoci.“
Lenka ještě chvíli vyzvídala: „A co
jsou ty oběti?“
„To je jakýkoliv skutek, který uděláš
z lásky k Bohu. Když třeba ve škole
uvidíš někoho, kdo s vámi nechodí
na obědy a jistě má po celém dni
hlad, můžeš mu věnovat svou svačinu. Bude ti trochu kručet v břiše, ale
nebeský Otec ti tvou štědrost nezapomene. A nejdůležitější ze všeho
je modlitba. Můžeš prosit za obrácení svých kamarádek i dalších lidí,“
popisovala tetička.
„To mě čeká spousta práce,“
pomyslela si už mnohem
klidnější Lenka.
Lenka se od té
doby modlívala
za své kamarádky
a občas ji napadl nějaký skutek,
který obětovala
za obrácení nevěřících. A protože její
dobré srdce a příklad
inspiroval
spoustu
lidí, přitáhla k Bohu
řadu lidí, které v životě potkala. Nakonec i Míšu.

Takže Míša skončí
v pekle? A po odchodu do nebe
se už nikdy neuvidíme? Lenka se
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Z DOPISŮ OD VÁS

PODĚKOVÁNÍ
❧ Děkuji

Pánu Ježíši za vyslyšení proseb a obdržené milosti
na přímluvu Panny Marie, sv. Antonína a sv. Tadeáše. Prosím o požehnání a o modlitby za vyřešení těžké
situace v rodině.
rytířka Veronika

❧ Chtěla bych veřejně poděkovat

Panně Marii, že mi vyprosila milost
narození ještě jednoho zdravého
dítěte a že přes obavy lékařů jsem
i já přežila. Děkuji, že mi celou tu
dobu dodávala neuvěřitelným
způsobem odvahu. Buď Bohu
chvála navěky!
vděčná a plná důvěry
Dagmar z Jihlavy

❧ Pražské

Jezulátko, můj nejmilejší Ježíši, Maria, Matko Boží
a naše milovaná Matičko, andělé
strážní a všichni svatí, odpusťte
mi, že tak pozdě plním slib poděkování. Z celého srdce, upřímně
děkuji za uzdravení syna a ochranu
vnoučka při velmi nebezpečném
pádu. Děkuji za všechnu lásku
a milosti, které dostáváme. Pokorně a vroucně prosím o další pomoc, požehnání a proměnu srdcí
pro celou moji rodinu. Ježíši, Maria,
miluji Vás, smilujte se nad námi.
vděčná čtenářka Marta

❧ Vždy se zájmem pročítám s man-

želem všechny články v Immaculatě,
jsou pro nás povzbuzením, poučením, potěšením duše. Moc za ně
děkujeme! Vždy mě osloví v každém
čísle Vaše stále se opakující se a vytrvalé pozvání ke vstupu do Rytířstva

Neposkvrněné, nad kterým jsem
dříve často přemýšlela, zda bych
mohla a budu schopna vše poctivě
stále plnit... nyní jsme se rozhodla.
K mému rozhodnutí také přispěl článek v modlitebníku 2017 na str. 2,
a to, že jsou za všechny členy M.I.
slouženy mše svaté, což mě velmi
povzbudilo, potěšilo a dodalo odvahu k přihlášení!
Zdeňka

❧ Dne 4. prosince do mne nabou-

ralo auto, které jelo nepřiměřenou
rychlostí. Náraz byl tak silný, že
jsem přeletěla přes kapotu auta
a hlavou narazila do čelního skla,
které celé popraskalo, následně
zpátky spadla na vozovku.
Nehodu jsem přežila – kromě
modřin – bez následků, až se všichni divili. Kamarádky, s nimiž jsem
šla, říkaly, že slyšely jen veliký hluk
a silný náraz a velmi se divily, že
jsem celá a v pořádku. Stejně tak se
divil i ošetřující lékař a říkal, že jsem
měla hodně štěstí.
Děkuji Matce Boží za její záchranu
života.
vděčná Cecílie

Děkuji sv. Maxmiliánovi za to, že
jsem přestal kouřit. Mnoho let jsem
měl problém s touto závislostí. Každodenně jsem vykouřil i čtyři balíčky cigaret. Moje rodina mě po mnoho let prosila, abych už nechal toho
kouření, ale nedařilo se mi to. Nakonec jsem se vydal na pouť do Niepokalanova, kterou organizovala
naše farnost. V Niepokalanově jsem
se hodně modlil. Před bazilikou

jsem si opět zapálil cigaretu, avšak
než jsem vstoupil dovnitř, vyhodil
jsem zbytek krabičky do odpadkového koše. Během mše jsem prosil
Pannu Marii, aby mě osvobodila
od této mé závislosti. Od té doby
jsem přestal kouřit. S údivem konstatuji, že jsem přestal kouřit v jediném okamžiku. Nekouřím již půl
roku a cítím se dobře.
vděčný Józef
(přeloženo z polského
Rytíře Neposkvrněné, 2016/7-8)

O MODLITBU PROSÍ:

❧ Prosím

o modlitbu za Lukáše a Moniku, kteří jsou v exekuci
a v těžké životní situaci. Také prosím o dar zdraví pro sebe a celkové
zlepšení své situace.
čtenář Jiří z Náchoda

❧ Srdečně

vás zdravím! Mám
na Vás naléhavou prosbu o modlitbu za mého manžela Pavla,
kterého postihla zákeřná nemoc
krve „amyloidoza“. Je mu 50 let
a nemoc mu závažně zasáhla srdce
a ještě více ledviny. Podstoupil 11x
chemoterapii a výsledky jsou stále
závažné. Moc Vás prosím o spojení
se v modlitbě s námi (s naší rodinou – máme tři dcery a syna). Děkuji za pomoc v boji o uzdravení.
vaše rytířka Marie

❧ Naléhavě

prosím o modlitbu
za svoji dceru Marii a za její děti,
Jakuba a Vojtěcha, aby se vrátili co
nejdříve zpět domů. Prosím také
za zdar soudních jednání.
Marie

❧ Prosíme o modlitbu za našeho

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
Únor: Aby každý rytíř dával svým chováním radostné svědectví
o tom, že patří Neposkvrněné.
Březen: Aby rytíři a rytířky Panny Marie Neposkvrněné neúnavně
pracovali na šíření Božího království.
Duben: Aby všichni, které inspiruje spiritualita sv. Maxmiliána
Kolbeho, uměli přijmout logiku Kristova Kříže.

syna Josefa, za jeho budoucnost
a za Boží pomoc v naší náročné životní situaci.
Zdeňka

❧ Naléhavě

prosím o modlitbu
za mého vážně nemocného manžela Pavla. Děkuji.
Marie
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ZPRÁVY
• Vatikán: Svou vřelou podporu
vyjádřil papež František letošnímu
americkému Pochodu pro život,
který proběhl 27. 1. ve Washingtonu
za účasti tisíců lidí. Akce proběhla
v den, na který připadá výročí legalizace potratu Nejvyšším soudem
v roce 1973.
V poselství podepsaném kardinálem
státním sekretářem Pietrem Parolinem a adresovaném apoštolskému nunciovi ve Spojených státech,
arcibiskupu Christophovi Pierrovi,
papež říká: „Hodnota lidského života je natolik veliká a právo na život
nevinného dítěte, jež roste v matčině
lůně, je natolik nezcizitelné, že není
možné žádným způsobem považovat za právo na vlastní tělo možnost
rozhodovat o tomto životě, který má
finalitu sám v sobě a nemůže být
v žádném případě předmětem nadvlády jiné lidské bytosti.“
Papež vyjadřuje naději, že tato událost, „při níž mnoho amerických občanů manifestuje ve prospěch našich
bezbranných bratří a sester, přispěje
k mobilizaci svědomí na obranu práva na život a k zavedení účinných
opatření, zajišťujících jeho náležitou
právní ochranu“.
Washingtonského Pochodu pro život
se zúčastnil americký viceprezident
Mike Pence a prostřednictvím tweetu vyslovil plnou podporu manifestantům také prezident Trump.
www.radiovaticana.cz, 28. 1. 2017
• Rusko: Moskevský katolický metropolita mons. Paolo Pezzi prohlásil veřejně, že dnes by již papež neměl mít
žádný problém s návštěvou Moskvy,
neboť vztahy katolíků a pravoslavných jsou přátelštější než kdykoliv dříve. Obě denominace si prokazují navzájem oboustranný respekt a úctu.
www.radiovaticana.cz, 12. 1. 2017
• Velká Británie: Organizace Open
Doors, která se zabývá mapováním
situace pronásledovaných křesťanů
na celém světě, zveřejnila statistiku,
z níž vyplývá, že nejméně 215 milionů křesťanů všech vyznání je sužováno represemi, které jsou stále

horší, především v komunistických
a radikálně muslimských státech.
V roce 2016 bylo 1 207 křesťanů zabito z důvodů vyznávání své víry a napadeno bylo 1 329 kostelů.
Nasz Dziennik, 14. 1. 2017

• Kanada: Známá bojovnice za práva nenarozených dětí Mary Wagnerová z Toronta je od 12. 12. loňského
roku opět ve vězení, neboť nerespektovala nařízení soudu, aby se nepřibližovala k potratové klinice. Vstoupila do ní a jako obvykle rozdávala
růže a navazovala dialog se ženami
ve snaze odvrátit je od rozhodnutí
podstoupit potrat. Policie ji ihned
na klinice zatkla. Její návštěva kliniky
způsobila, že 3 ženy se nakonec rozhodly na potrat nejít. Vedení kliniky
si stěžuje na „materiální ztráty“, které
prý tím toto zařízení utrpělo.
Nasz Dziennik, 17. 12. 2016
• Nigérie: Za posledních 10 let zavraždili muslimští fanatici z organizace Boko Haram 11 tisíc křesťanů, zničili 2 tisíce kostelů a vyhnali ze svých
domovů 1,4 milionu lidí.
pch24.pl, 17. 12. 2016
• USA: Biskup města Charleston
mons. Robert Guglielmo se vyslovil proti rozsudku smrti vynesenému nad atentátníkem Dylanem Boofem z r. 2015. Argumentuje tím, že
je nutno dát mu možnost lítosti nad
svým činem a obrácení.
kath.net, 15. 1. 2017
• Německo: Veřejnost i církevní
představitelé katolické i evangelické
církve spolkové země Hesensko vyjádřili svůj nesouhlas a protest proti
novým učebním plánům sexuální
výchovy, které vypracovalo ministerstvo školství této spolkové země. Děti
již v nižších třídách základní školy mají
být vyzývány, aby co nejdříve zahájily
sexuální život a měly pohlavní styk.
katholisches.info,15. 1. 2017
• Velká Británie: Britské úřady
mají paradoxně problémy nikoli
s muslimskými, ale s katolickými
školami, aniž berou v potaz, že muslimské vyučovací instituce vštěpují
žákům džihád, tj. „svatou válku“ proti

nevěřícím. Katolické školy jsou prý
ale problémem, protože vedou své
žáky k sexuální čistotě před manželstvím, k odmítání praktikované
homosexuality a k respektu vůči nenarozenému životu. „To, jak katolíci
vychovávají děti, nejsou naše britské
hodnoty,“ zní zpráva jedné školní inspekce z katolické školy.
katholisches.info, 14. 1. 2017

• Mexiko: K velmi impozantnímu
jevu dochází v této zemi v souvislosti s nárůstem kaplí, kde se konají
adorace před vystavenou Nejsvětější
svátostí: rapidně klesá kriminalita. Ta
např. ve městě Ciudad Juaréz, které
v letech 2008–2010 patřilo k jedněm
z nejnebezpečnějších ve státě především kvůli vysokému počtu vražd,
poklesla kriminalita v letech 2010
až 2015 ze 3,7 tisíce trestných činů
na pouhých 256. Od r. 2015 nebyla
v tomto městě zaznamenána ani
jedna vražda. Podobnou statistiku
vykazují i další mexická města, kde
jsou zřizovány kaple k adoraci před
Nejsvětější svátostí.
pch24.pl, 30. 1. 2017
• Francie: Letošního Pochodu pro
život v Paříži 22. ledna se účastnilo
přes 50 tisíc lidí. Hlavním řečníkem
na něm byl katolický politik Phillipe
de Villiers z Vendée, kraje, v němž
za Francouzské revoluce prostí venkované statečně bránili katolickou
víru. Villiers mimo jiné řekl: „Země,
která zabíjí děti, zabíjí svou vlastní
duši. Země, která zachraňuje děti,
zachraňuje svou vlastní duši.“ Žel
nemohl být přítomen známý lékař
a ochránce nenarozených dětí Xavier
Dor, iniciátor petice SOS proti potratům, jenž musel nastoupit navzdory
vysokému věku trest vězení kvůli
svému aktivnímu boji proti zákonu
povolujícímu potraty.
katholisches.info, 25. 1. 2017
• Panama: 100 tisíc lidí protestovalo
v ulicích hlavního města proti návrhu
zákona na zavedení povinné sexuální
výchovy ve školách. Jeden z organizátorů pochodu Juan Francisco de la
Guardia, prezident Panamské aliance
pro život a rodinu, k tomu řekl: „Tento zákon je projevem ideologického
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kolonialismu. Panamě ho vnucuje
Populační fond OSN (UNFPA). Není
žádným projevem vůle našich zákonodárců.“
Information FMG 12/2016

• Kolumbie: Katolická biskupská
konference vyjádřila svůj souhlas
s rozhodnutím vlády nezavádět
do škol sexuální výchovu a genderovou ideologii. Původně ministerstvo
školství tento návrh předložilo, nebyl
však vládou po protestech prorodinných organizací a mnoha demonstracích ve velkých městech přijat.
Information FMG, 12/2016
• Rusko: Pravoslavný patriarcha
Kyrill v dopise Dumě, tj. ruskému
parlamentu, dne 26. ledna požaduje
úplný legislativní zákaz potratů.
Niedziela, 27. 1. 2017
• Německo: Atentátník Anis Amri
z Berlína, který 19. 12. 2016 vjel ukradeným nákladním autem do davu
lidí na vánočních trzích a usmrtil
12 lidí a jehož poté zastřelila italská
policie, prohlásil na videu, které zveřejnil týdeník „Bild am Sonntak“: „Mé
poselství křesťanům: Přijdeme, abychom vás prokleli!“
kath.net, 2. 1. 2017
• USA: V sobotu 18. 2. 2017 zemřela v USA ve věku 69 let Norma
McCorvey, známá spíše pod pseudonymem Jane Roe. Její věhlasný
případ Roe vs. Wade sehrál klíčovou
roli v legalizaci potratů ve Spojených státech. Když v roce 1969 potřetí otěhotněla, ohlásila na policii
na radu známých, že otěhotněla
v důsledku znásilnění. Když se jí nepodařilo získat souhlas k potratu,
její obhajoby se ujaly právničky Sara
Weddington a Linda Coffee, které již

dříve bojovaly za prosazení práva
na potrat. Její soudní případ, nazvaný Roe versus Wade, způsobil, že
v roce 1973 došlo k legalizaci potratů
v USA. Po dvaceti letech však Norma
změnila názor. Stala aktivní členkou
hnutí prolife a přijala katolickou víru.
Od roku 2005 usilovala o revizi případu Roe vs. Wade a svoji účast v tomto
soudním případě označila za největší omyl svého života. Rozhodla se, že
do konce svého života bude pomáhat ženám chránit jejich děti.
www.lifesitenews.com a gosc.pl,
18. 2. 2017

• Dánsko: Ve čtvrtek 2. února 2017
v Kodani zahájili své působení dva
minoritští „misionáři“, čímž položili
nový začátek přítomnosti našeho
řádu v této části Evropy. Jedním
z nich je br. Tomislav Cvetko z provincie sv. Jeronýma v Chorvatsku,
a druhým br. Tomaž Majcen z provincie sv. Josefa v Slovinsku. Bratři
byli přivítáni kodaňským biskupem
Czesławem Kozonem.
ofmconv.net, 7. 2. 2017
• ČR: Hnutí pro život v ČR zve
na Národní pochod pro život a rodinu, který se uskuteční v sobotu 22.
dubna 2017 v Praze. Program začíná v 10.00 hod. v Katedrále sv. Víta
a Vojtěcha pontifikální mší svatou,
kterou bude sloužit Dominik kardinál Duka OP. Ve 12.00 hod. proběhne na Klarově doprovodný kulturní
program. Samotný pochod začne
ve 14.00 hod., kdy bude vycházet
z Klárova centrem Prahy směrem
na Václavské náměstí, kde proběhne v 16 hod. závěrečný duchovní
program.
pochodprozivot.cz, 20. 2. 2017

• Súdán, ČR: Český misionář Petr
Jašek, odsouzený na základě vykonstruovaného obvinění ze „špionáže“
k trestu 20 let vězení, se 26. února
2017, po 14 měsících strávených
ve vězení, vrátil domů. Stalo se tak
díky vytrvalému úsilí české diplomacie a více než 400 000 podpisům lidí
z celého světa, které v petici za jeho
osvobození nasbírala mezinárodní
organizace CitizenGo. Předtím, než
odjel jako laický misionář církve Českobratrské do Súdánu, pracoval jako
ředitel Kladenské nemocnice. Česká
diplomacie dále jedná o propuštění
dalších tří křesťanů, kteří s Petrem
Jaškem spolupracovali.
CitizenGo.org, gosc.pl, 26. 2. 2017
• Slovensko: V decembri 2016 vyšla kniha Dariusza Żuk-Olszewskeho
„Svedok bezhraničnej Lásky“ s podtitulom: „Život a dielo sv. Maximiliána Márie Kolbeho v korešpondencii,
osobných svedectvách a spomienkach“. Kniha približuje známe i menej
známe fakty zo života sv. Maximiliána
M. Kolbeho, ktoré dopĺňa o množstvo citátov z korešpondencie sv. Maximiliána so svojimi súčasníkmi,
o svedectvá a spomienky tých, ktorí
sv. Maximiliána poznali. Zvláštnym
spôsobom autor približuje doposiaľ
neznáme slovenské kontexty života
a diela sv. Maximiliána, ktorého taktiež predstavuje ako veľmi aktuálneho patróna pro-life hnutia. Kniha je
spoločným vydavateľským projektom k 75. výročiu mučeníckej smrti
sv. Maximiliána, do ktorého sa zapojili Kustódia Nepoškvrneného Počatia Panny Márie Rehole minoritov
na Slovensku, redakcia Immaculaty,
občianske združenie Dielo sv. Maximiliána M. Kolbeho a Inštitút Kolbianum v Niepokalanowe.

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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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

ÚKON
ODEVZDÁNÍ SE
NEPOSKVRNĚNÉ
Neposkvrněná, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků a naše nejlaskavější Matko, Tobě svěřil Bůh
celý řád milosrdenství. Já,... nehodný hříšník, padám
k Tvým nohám a pokorně prosím, abys mě celého
a úplně přijala za svou věc a vlastnictví a udělala se
mnou, se všemi schopnostmi mé duše a mého těla
i s celým mým životem, smrtí a věčností, cokoliv se
Ti zalíbí.
Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo o Tobě řečeno: „Ona
potře tvou hlavu“ a též: „Ty sama jsi na celém světě
vyhladila všechny bludy“, abych se stal v Tvých neposkvrněných a nejlaskavějších rukou užitečným nástrojem k probuzení a největšímu vzrůstu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších a tímto způsobem
přispěl k co největšímu rozšíření blaženého království
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš,
tam vyprosíš milost obrácení a posvěcení, vždyť Tvýma rukama stékají na nás všechny milosti z nejsladšího Srdce Ježíšova.
K: Dovol mi, abych Tě chválil, přesvatá Panno.
V: Dej mi moc zvítězit nad Tvými nepřáteli.
Ó, Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se
k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě neutíkají,
a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou
Ti svěřeni.

Řád minoritů přijímá
nové kandidáty
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