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4 Slyš, Izraeli, miluj Hospodina 
Hospodin je ten, který od svého lidu nejen 
vyžaduje bezmeznou lásku, ale především 
ten, který ji jako první dává.

5 Letem M. I. světem 
čili rytíři v akci

6 Aby Bůh mohl v našem 
životě více působit 
Proč je tak důležité zasvětit se 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

10 Svatý Jan Pavel II. a Fatima 
Jedna ruka střílela a druhá vedla kulku...

13 Příslib dávající naději 
Petr našich dnů

14 Má setkání s Janem Pavlem II. 
Celý život mě s Janem Pavlem II. pojí 
nenápadný, ale hluboký vztah.

15 Okamžik obrovské důvěry 
Nyní vím, že slovanský papež zná naše 
cesty a zajímá se o nás.

16 Proč Rytířstvo Neposkvrněné? 
Sto let historie – sto let mise

18 Vydat se na cestu 

Úmysl Rytířstva Neposkvrněné na květen

19 Modlitba ke 100. výročí M. I.

20 Pripravme sa na skúšky 
a protivenstvá 
Svätý Maximilián nás učí vďačnosti Bohu 
vo chvíľach protivenstiev.

22 Přímluvná modlitba 
Mluvit je stříbro, mlčet je zlato,  
přimluvit se je briliant.

24 Náměstkové Kristovi (10)
Historický seriál 

26 Důležité rozhodnutí
aneb Panna Maria průvodkyně na cestě

27 Prosím vás, modlete se za mě 
O Martinovi, který převzal důležitý úkol 
a modlil se za papeže.

28 Poděkování

29 Zprávy
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PODMÍNKY ČLENSTVÍ V M. I.
1. Zcela se odevzdat Panně Marii Neposkvrněné jako nástroj do Jejích rukou.  2. Nosit Zázračnou medailku.
3. Zapsat se do knihy Rytířstva Neposkvrněné v sídle kanonicky ustanoveném. (Zápis se dělá prostřednictvím přihlášky 

vlastnoručně podepsané. Tu zasílejte na: Národní  centrum M. I., Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: info.mi@minorite.cz.)

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,

toto číslo je věnováno roli papeže sv. Jana Pavla II. 
v uskutečňování fatimského poselství. Dne 13. května 
1981 obletěla svět šokující zpráva: na papeže Jana Pav-
la II. byl spáchán atentát. Papež byl smrtelně zraněn. 
Avšak přežil a považoval to za milost a výzvu k tomu, že 
má svou pozornost obrátit k fatimskému poselství. Co 
bylo obsahem tohoto poselství? Matka Boží v něm vy-
zývala k obrácení, pokání a modlitbě. Žádala také, aby 
Svatý otec spolu s biskupy celého světa zasvětil Rusko 
jejímu Neposkvrněnému Srdci. Papež věděl, kdo ho 
zachránil a pro jaký úkol byl zachráněn. Atentátníkova 
kulka, která měla Svatého otce zabít,  byla vedená ji-
nou rukou – Mariinou – a jako by nově otevřela cestu 
pro vnímání fatimského poselství, jak u samotného pa-
peže, tak u vnímavých lidí celého světa. Dne 25. března 
1984 spolu s biskupy celého světa vykonal zasvěcení 
světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Zasvěcení 
bylo přijato a světově napjatá politická situace se zača-
la postupně uvolňovat.

Fatimská výzva k obrácení a pokání však trvá stále. 
Vždyť kolik lidí kolem nás žije tak, jako by Bůh vůbec 
neexistoval. Hledají své štěstí všemožně, ale hlu-
bokou radost srdce nenacházejí, protože nehledají 
tam, kde ona je. Kdo jim nabídne pomocnou ruku? 
Kdo jim ukáže, že zdrojem hluboké radosti a štěstí 
je sám Bůh? Kdo jim řekne, že i oni mají stále šanci, 
vždyť Bůh nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil 
a měl život? A zde už je prostor pro každého z nás. 
Jak odpovíme na tuto Mariinu výzvu?

Kéž i četba tohoto čísla Immaculaty bude povzbuze-
ním pro všechny, že cesta k věčné-
mu štěstí je stále každému otevřena.

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

Dýchej ve mně, Duchu Svatý,  
abych myslel na to, co je svaté. 

Pobízej mě, Duchu Svatý,  
abych dělal to, co je svaté. 
Přitahuj mě, Duchu Svatý,  

abych miloval to, co je svaté. 
Posiluj mě, Duchu Svatý,  

abych chránil to, co je svaté. 
Ochraňuj mě, Duchu Svatý,  

abych už nikdy neztratil to, co je svaté. 
Amen.

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

Kdo se cítíte osloveni a chtěli byste vstoupit do M. I., požádejte o přihlášku na výše uvedené adrese.
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SLYŠ, IZRAELI, MILUJ HOSPODINA
Hospodin je ten, který od svého lidu nejen vyžaduje bezmeznou 
lásku, ale především ten, který ji jako první dává.
text: br. Bohdan Heczko OFMConv

V  liturgii hodin je uveden text 
z  páté knihy Mojžíšovy, který zní 
takto: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš 
Bůh. Hospodin je jediný. Miluj Hos-
podina, svého Boha, celým srdcem, 
celou duší a celou svou silou! Ať tato 
slova, která ti dnes přikazuji, zůsta-
nou v  tvém srdci! Opakuj je svým 
synům, mluv o nich, když budeš pře-
bývat doma, když budeš na cestách, 
když budeš ležet i stát.“ (Dt 6, 4-7).

Tento text, který se církev pravidelně 
modlí v breviáři, je součástí staroby-
lé modlitby „Šema Israel“, kterou se 
má zbožný Žid modlit každé ráno 
a  večer. Izraelita si má připomínat, 
že existuje pouze jeden jediný Bůh, 
který si vyvolil Izraele za svůj lid; kte-
rý ho vyvedl z egyptského otroctví; 
který mu dal svá ustanovení; má si 
uvědomovat, že celý jeho život je 
v  ruce Hospodinově a  že Hospo-
din s  ním uzavřel zcela jedinečnou 
smlouvu, v níž Hospodin miluje svůj 
národ jako Otec svého syna. Této 
Hospodinově lásce má každý jed-
notlivý Izraelita i  celý národ každo-
denně naslouchat a odpovídat. Jak? 
Hospodin sám dává návod: Miluj 
Hospodina, svého Boha, celým srd-
cem, celou duší a  celou svou silou! 
Tedy svou celou, nerozpolcenou by-
tostí. Láska zde není sentiment, ale 
plné spojení svého života s Hospodi-
nem. Milovat znamená zcela se od-
dat Hospodinu, podřídit se jeho vůli, 
dát k dispozici mysl, srdce, energii – 
celý život. Cokoliv menšího, neúpl-
ného je lásky nedůstojné. A  člověk 
právě a jedině ve vztahu s Bohem je 
touto láskou mimořádně obohacen, 
nachází v něm svou identitu, svobo-
du a důstojnost.

Dobře je to vidět na  Izraelcích, kte-
ří se v  Egyptě stali faraonovými 
otroky. Na  jedné straně úpí pod 

otrockým jhem, a  na  druhé straně 
lpějíí na  jistotách, kterých se jim 
v Egyptě dostává. Neumějí si vůbec 
ani představit, že je možné žít jiný 
život – mnohem krásnější, svobodný 
a  otevřený pro velkou budoucnost. 
Při východu z Egypta začínají pozná-
vat Hospodinovu velikost a  své vy-
volení; začínají si uvědomovat svou 
identitu, jež je neoddělitelně spjatá 
s Hospodinem; ale začínají také po-
znávat náročnost a  zodpovědnost 
vyplývající ze svobody. Někteří to 
nezvládají, a  nejenže reptají proti 
Hospodinu, ale dokonce se chtějí 
i  vrátit do  Egypta. Ti však, kteří vy-
trvali, zakusili, jak se Hospodin o ně 
na poušti podivuhodně staral a jak je 
vychovával. Vedl je v oblačném a oh-
nivém sloupu; dával jim vodu, dával 
jim chléb; bojoval za ně; před oči jim 
stavěl cíl – zaslíbenou zemi. Izrael se 
postupně naučil, že bez Hospodina 
nic nemá cenu, takže na  konci čty-
řicetiletého putování pouští říkali: 
„Jsme dalecí toho, opustit Hospodina 
a sloužit jiným bohům“ (Joz 24,16).

Z  dalších dějin vyvoleného náro-
da však vidíme, že Izrael je ve  své 
věrnosti Hospodinu velmi kolísavý. 
Přestože zakoušejí jeho péči, nedo-
kážou ho plně a nerozděleným srd-
cem milovat a věrně následovat. Zdá 
se jim být Bohem tvrdým a  nároč-
ným, který vyžaduje lásku a úplnou 
odevzdanost, ale zároveň zůstává 
Bohem skrytým a nepřístupným. 

Avšak okamžikem Kristova Vtělení, 
kdy Slovo se stalo tělem a  přebýva-
lo mezi námi (srov. Jan 1,14), udělal 
Bůh další krok směrem k  člověku, 
a to už nejen k vyvolenému národu, 
ale ke všem lidem světa. Bůh se dal 
poznat ještě více než doposud, a to 
způsobem, kterému by člověk mohl 
velmi dobře porozumět – Bůh přišel 

k  člověku jako člověk a  promluvil 
k  němu lidskými slovy. V  Kristu ka-
ždému z  nás plně zazářila Otcova 
milosrdná tvář.1 V Ježíšově odevzda-
nosti Otci pro spásu všech lidí totiž 
vidíme lásku Boha k  nám, který tak 
miloval svět, že Syna svého dal, aby 
nikdo, kdo v něho věří, nezahynul, ale 
měl život věčný (srov. Jan 3,16). Záro-
veň na Kristu vidíme, jak moc je Hos-
podin hoden lásky: Kristus byl posluš-
ný až k smrti, a to k smrti na kříži (srov. 
Fil 2,5-11). Ježíš svým postojem i svý-
mi slovy znovu potvrdil a  dokonale 
naplnil obsah Mojžíšova příkazu: Slyš 
Izraeli... Miluj Hospodina... Takže nyní 
již vidíme, že jestliže Hospodin žádá 
plnou odevzdanost, je především 
tím, kdo miluje člověka jako první. 

Milí rytíři Panny Marie Neposkvrně-
né, zamysleme se nad tím, jak vypa-
dá naše láska k  Bohu. Žijeme jako 
synové a dcery, jejichž život je zcela 
spojen s  Otcem, anebo se cítíme 
jako otroci, kteří musí plnit rozkazy, 
ale jejich srdce je uzavřené? Snaží-
me se naslouchat každý den slovu 
toho, který nás miluje a  chce, aby-
chom s ním byli stále ve spojení? 

Naší průvodkyní ať je Neposkvrně-
ná. Ona Božím slovům naslouchala, 
uchovávala je v  srdci a  rozjímala 
o nich. Také byla připravená poho-
tově na  ně odpovědět, jak to uči-
nila při Zvěstování: Jsem služebnice 
Páně, ať se mi stane podle tvého slova 
(Lk 1,38). Ne náhodou je Panna Ma-
ria na posvátných obrazech ukazo-
vána s odhaleným uchem, protože 
se stala Matkou vtěleného Slova 
právě díky věrnému naslouchání. 
Prosme ji, aby nás naučila vtělené 
Slovo slyšet, přijmout a milovat. 

1 Papež František. Misericordiae Vultus, bula vyhlašující 
mimořádný Svatý rok Milosrdenství.
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci 

text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

SETKÁNÍ KŘESŤANSKÝCH MÉDIÍ (22. 3. 2017, obr. 1, 2) 
Díky otci Martinu Holíkovi, řediteli Rádia Proglas, se v naší zemi vel-
mi úspěšně rozvíjí spolupráce mezi médii, která jsou v rukou křesťa-
nů. Tato média usilují o to, abychom společně a přitom každý svým 
specifickým dílem přispívali k budování duchovní identity našeho 
národa. Za tímto účelem jsme se čtvrtou středu v měsíci březnu 
vydali také my na společné setkání zástupců křesťanských médií. 
Hostitelem byly tentokrát „Signály.cz“, které již řadu let vykonávají 
velice úspěšnou práci mezi mladými lidmi. Na setkání jsme si vymě-
nili zkušenosti, inspirovali se a domluvili na některých společných 
aktivitách. Z tohoto setkání vzešla také pozvánka na Pouť křesťan-
ských médií na Svatý Hostýn, která se uskuteční 27. května 2017, na 
kterou Vás srdečně zveme. Budeme zde mít již tradičně náš stánek 
a těšíme se, že se s Vámi uvidíme. 

KOLBEOVSKÉ DNY V HARMĘŻÍCH (24.–26. 3. 2017, obr. 3, 4)
Centrum svatého Maxmiliána v Harmężích je jedním z míst, která 
nám trvale připomínají život, smrt a odkaz tohoto světce. Je to měs-
tečko ležící v blízkosti německého vyhlazovacího tábora Osvětim, 
kde před 75 lety zemřel mučednickou smrtí svatý Maxmilián. Právě 
on před 100 lety založil v Římě Rytířstvo Neposkvrněné. Tomuto vý-
ročí byly věnovány také jarní Kolbeovské dny, jejichž tématem bylo: 
100 let historie – 100 let mise. Toto téma vystihovalo Maxmiliánovu 
vizi, která je již od počátku spojována s Rytířstvem. Rytíř je člověk, 
u něhož je misijní úsilí základním charismatem. Svatý Maxmilián 
vždy zdůrazňoval, že chce pro Neposkvrněnou získat celý svět. 
Touha, abychom byli spaseni nejenom my sami, ale také všichni 
ostatní bratři a sestry, je původním motivem, který náš světec vtělil 
do svého celoživotního úsilí i své smrti. Vynikající přednášející nám 
pomohli lépe porozumět misijnímu odkazu otce Kolbeho. Modlit-
by, adorace a vzájemné sdílení, které doplňovaly přednášky, pak 
pomohly, aby to, co bylo zaseto lidským slovem, mohlo milostí Boží 
vzklíčit a růst. Byli bychom rádi, kdybyste se také vy, kteří umíte pol-
sky, mohli účastnit těchto setkání. Bližší informace o těchto akcích 
můžete nalézt na odkaze: http/:harmeze.franciszkanie.pl.  

SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍM CENTREM 
RYTÍŘSTVA NEPOSKVRNĚNÉ (obr. 5, 6)
Jak jsme vás již dříve informovali, naše české Národní centrum Ry-
tířstva Neposkvrněné (M. I.) velmi úzce spolupracuje s Mezinárod-
ním centrem M. I. Významným momentem této spolupráce je cesta 
otce Raffaela Di Muro, OFMConv, prezidenta Mezinárodního centra 
M. I., do Čech. Ve dnech 20.–22. 5.2017 navštíví české centrum M. I. 
v Brně. Věříme, že tato cesta přinese řadu duchovních podnětů pro 
šíření myšlenky odevzdání se Neposkvrněné Panně Marii v naší 
zemi. Budeme moc rádi, pokud přijedete také vy na setkání s otcem 
Raffaelem, které se uskuteční v Brně. 
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ABY BŮH MOHL V NAŠEM 
ŽIVOTĚ VÍCE PŮSOBIT

Proč je tak důležité zasvětit se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
text: P. Vojtěch Kodet, Th.D., OCarm | redakčně upraveno

V letošním roce si připomínáme sté výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě.  Lze tvrdit, že mezi 
mariánskými zjeveními, která církev uznala za pravá, má právě poselství z Fatimy závažný prorocký roz-
měr, a  tím i  vliv na  celosvětové dění. Panna Maria v  něm varovala před rozšířením zla a  před válkou. 
Jako prostředek duchovního boje nabízela modlitbu, pokání a úkon zasvěcení se (národů i jednotlivců) 
jejímu Neposkvrněnému Srdci. Následující výklad je součástí publikace Novéna k Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie vydané Karmelitánským nakladatelstvím v letošním roce1. Samotný text novény najdou 
čtenáři ve zmíněné publikaci. 

ZJEVENÍ VE FATIMĚ 
A 20. STOLETÍ
Roku 1917, tedy v  době zjevení 
Panny Marie ve  Fatimě, prožívala 
Evropa hrůzy první světové války. 
A  jako by to nestačilo, na  podzim 
téhož roku propukla v Rusku bolše-
vická revoluce, jíž započalo sedm-
desátilé období totalitního režimu 
a  velkého pronásledování křesťa-
nů. Ve  stejném roce slavila Velká 
zednářská lóže v Římě dvousté vý-
ročí od svého založení. Přímo pod 
okny papeže na  Svatopetrském 

náměstí zorganizovala manifesta-
ci s  transparenty nesoucími nápis: 
„Satan bude kralovat ve  Vatikánu 
a  papež bude jeho otrokem.“ Oči-
tým svědkem této manifestace 
byl tehdejší seminarista, pozdější 
mučedník z Osvětimi svatý Maxmi-
lián Kolbe: ne náhodou se rozhodl 
zasvětit sebe i celé své dílo Panně 
Marii Neposkvrněné.

Právě v takovém kontextu pronesla 
Panna Maria ve Fatimě svůj příslib: 
„Mé Neposkvrněné Srdce nakonec 

zvítězí.“  Historie 20. století jasně 
ukazuje, že úkon zasvěcení se Ne-
poskvrněnému Srdci Panny Marie 
je účinný. Díky zasvěcení Portugal-
ska a velkému modlitebnímu hnutí 
tamních lidí byla jejich vlast uchrá-
něna před komunismem a druhou 
světovou válkou. V roce 1942 zasvě-
cuje Pius XII. Neposkvrněnému Srd-
ci Panny Marie celý svět rozervaný 
druhou světovou válkou. Její ukon-
čení mnozí, včetně samotného 
papeže, spojovali s  tímto úkonem. 
Podobně i  pád komunistického 
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Průvod se soškou Panny Marie  
před poutní bazilikou ve Fatimě.
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režimu ve východním bloku je také 
vztahován k zasvěcení, které Jan Pa-
vel II. vykonal v roce 1982 ve Fatimě 
a o dva roky později v Římě. Tím ale 
boj mezi dobrem a zlem neskončil. 

AKTUÁLNOST FATIMY
V den svátku Neposkvrněného po-
četí Panny Marie roku 1981 nám 
Jan Pavel II. připomenul, že se stále 
nacházíme „v  horizontu velkého 
zápasu mezi dobrem a zlem, mezi 
přijetím a popřením Boha“. V květ-
nu roku 2010 navštívil Fatimu pa-
pež Benedikt XVI. a  prohlásil, že 
„prorocké poslání Fatimy neskon-
čilo“, je stále aktuální. Papež Fran-
tišek dnes dokonce mluví o  tom, 
že už „po  kouskách“ probíhá třetí 
světová válka.

Je namístě se ptát, jaká je úloha 
nás křesťanů v současné době, kdy 
roste politické i duchovní zlo a roz-
máhá se všeobecný pocit ohrožení 
a  nestability. Co po  nás chce Pán 
v této době? Co můžeme dělat ja-
kožto lidé obyčejní, zdánlivě bez-
významní, bez možností ovlivňo-
vat dění kolem sebe?

Svatý Jan Pavel II. učil, že „každá 
duše, která se povznáší, povzná-
ší svět… a  duše, která hříchem 
klesá, táhne s  sebou dolů církev 
a  jaksi celý svět“2. Proto obrácení 
každého z  nás, naše posvěcování 
je účinné a  plodné: působí nejen 
na nás a na naše nejbližší okolí, ale 
i na celé lidstvo. To nám ukázal náš 
Pán Ježíš Kristus, když krátce před 
svou smrtí prohlásil: „A  pro ně se 
zasvěcuji, aby i  oni byli posvěceni 
v pravdě“ (Jan 17,19). Ale co víc – 
Boží cesty jsou jiné než naše. Bůh 
není ve svém působení v dějinách 
odkázán na  mocné tohoto světa. 
Jak víme z  Písma i  z  dějin církve, 
nejraději projevuje svou moc prá-
vě na těch, kdo jsou v očích toho-
to světa bezmocní, kdo se zdají 
být bezvýznamní a nepatrní (srov. 
1 Kor 1,26-30). Ve Fatimě si rovněž 
vyvolil tři malé, tehdy ještě negra-
motné pasáčky, aby skrze ně radi-
kálně ovlivnil běh světa. 

K ČEMU NOVÉNA 
A ÚKON ZASVĚCENÍ?
Aby člověk zasvěcení dobře pro-
žil, je zapotřebí se na  ně připravit 
např. novénou. Modlitba novény1 
je zamýšlena nejen jako přímluvná 
modlitba, ale především jako pří-
prava na  úkon zasvěcení se Nepo-
skvrněnému Srdci Panny Marie. Pro-
to nás chce provázet, na  přímluvu 
Panny Marie, k  hlubšímu obrácení, 
k pokání neboli ke změně smýšlení 
a k proměně srdce. Vždyť čisté, „ne-
poskvrněné“ srdce znamená přede-
vším radikální lásku k Bohu a život 
pod vládou Kristovou; znamená žít 
neustále Mariino „ať se mi stane po-
dle tvého slova“ (srov. Lk 1,38).

Má-li Neposkvrněné Srdce Panny 
Marie zvítězit, potřebuje k tomu nás.

Abychom však úkon zasvěcení 
správně pochopili a interpretovali, 
nabízím několik pohledů, jak to-
muto zasvěcení rozumět.

CO ZNAMENÁ 
ZASVĚTIT SE SRDCI 
PANNY MARIE?

Zasvěcení se Panně Marii je 
způsob, jak žít radikálnějším 
způsobem svůj křest.
Základním a  radikálním způso-
bem jsme už byli Bohu zasvěceni 
ve křtu. Stalo se to jednou provždy, 
je to nesmazatelné znamení. To 
však neznamená, že křest máme 
prožívat jako něco statického. Ano, 
byli jsme pokřtěni, ale celý svůj 
život do  skutečnosti svého křtu 
dorůstáme: do „plné postavy Kris-
tovy“ (Ef 4,13), do smrti a vzkříšení 
Ježíše Krista (srov. Řím 6,3-6), aby-
chom mohli s  apoštolem Pavlem 
říci: „Nežiji již já, ale žije ve  mně 
Kristus“ (Gal 2,20). 

Podobně je to s naší svatostí: křtem 
jsme se už stali „svatými“, tj. zasvě-
cenými Bohu. Proto apoštol Pavel 
může psát do Říma: „Všem v Římě, 
které Bůh miluje a  které povolal 
do stavu svatých“ (Řím 1,7). Zároveň 
však na své cestě za Bohem o svou 

svatost teprve zápasíme. Křest 
ve spojení s vírou je tedy brána, kte-
rá nám otevírá přístup k  Bohu. Jak 
ale žít ze svého křtu, tj. ze svého za-
svěcení Bohu, co nejlépe? 

Nejradikálnější a  nejčistší způsob 
zasvěcení se Bohu žila na této zemi 
Ježíšova matka Panna Maria, kte-
rou Pán předal nám, svým učed-
níkům, jako naši matku, ale i  jako 
starší sestru ve  víře neboli vzor 
pravého učedníka. Maria jako jedi-
ná z lidí nebyla zasažena hříchem, 
ďábel v ní neměl sebemenší podíl. 
Její čisté a  neposkvrněné Srdce je 
místem, kam nikdy nevstoupilo 
zlo. Jestliže se tedy zasvěcujeme 
Neposkvrněnému Srdci Panny Ma-
rie, duchovně si přivlastňujeme její 
víru a čistotu jejího srdce a přijímá-
me „nové srdce“ (srov. Ez 36,26). 
V tomto duchovním příbytku jsme 
chráněni před zlem. Jdeme tak tou 
nejlepší a  nejkratší cestou, kterou 
můžeme skrze Krista k Bohu jít. Do-
růstáme tím do plnosti svého křtu 
a umožňujeme Bohu, aby nás plně 
posvětil a vše v nás patřilo Bohu. 

Tak to učil i svatý Ludvík Maria Grig-
nion z  Montfortu, který je kandi-
dátem na učitele církve: „Celá naše 
dokonalost spočívá v tom, že jsme 
připodobněni Kristu, s ním spojeni 
a jemu zasvěceni. Proto je nesporně 
ze všech úkonů zbožnosti nejdoko-
nalejší ten, který nás nejdokonaleji 
připodobňuje Kristu, s ním spojuje 
a jemu zasvěcuje. Jestliže tedy Ma-
ria je Kristu připodobněna nejvíce, 
vyplývá z  toho, že čím více bude 
duše zasvěcena Marii, tím více bude 
zasvěcena Kristu. Proto dokonalé 
zasvěcení se Kristu není nic jiného 
než dokonalé a úplné zasvěcení se 
Panně Marii. A  to je ten úkon ma-
riánské úcty, kterému učím. Jinými 
slovy, je to dokonalá obnova křest-
ních slibů a závazků.“3

Zasvěcením se Panně Marii 
dovolujeme Bohu, aby mohl 
v našem životě více působit.
Úkon zasvěcení bychom neměli 
prožívat jako něco, čím se budeme 
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„vykazovat“ před Bohem či před 
bližními. Nejde totiž o vnější úkon, 
ale o  postoj srdce. Jinak by nám 
Bůh mohl říci podobná slova, jaká 
už zazněla ve  starozákonní době: 
„... tento lid se ke  mně blíží svými 
ústy a jen svými rty mě ctí, ale své 
srdce ode mě vzdaluje“ (Iz 29,13). 
Zasvěcení z nás nečiní „lepší“ křes-
ťany, nejde ani o  nějakou zvláštní 
„pojistku“ nebe. Pokud není spoje-
no se změnou smýšlení, s  touhou 
konat ve všem vůli Boha a zcela mu 
patřit, je zavádivé a bezcenné.

Neměli bychom ho tedy prožívat 
„magicky“, jako skutečnost, která 
všechno vyřeší za  nás a  která nás 
pojistí před jakýmkoliv zlem. Jde 
spíše o hlubší disponování se vůči 
Bohu a  o  naši aktivní spolupráci 
s Božím působením. Po vzoru Pan-
ny Marie a  s  její pomocí se učíme 
připravovat „půdu svého srdce“, 
aby byla otevřená pro Ducha Sva-
tého; jinými slovy, aby Pán mohl 
přijít a „zasévat símě“ svého Slova, 
aby ono mohlo vyrůst a  přinášet 
plody (srov. Mk 4,26-29). 

Jen Bůh sám nás může posvětit. 
Potřebuje však k tomu náš souhlas, 
který mu tímto zasvěcením dáváme, 
opřeni o  souhlas té, v  jejímž životě 
stejně jako v životě jejího Syna bylo 
jen samé „ano“. Tento úkon můžeme 
v  průběhu života mnohokrát opa-
kovat, neboť se jedná o dynamické 
spolupůsobení Boží milosti a  naší 
ochoty tuto milost přijmout.

MŮŽEME PANNĚ MARII 
ZASVĚTIT JINÉ LIDI?
Víme, že Panna Maria ve  Fatimě 
výslovně žádala zasvěcení celých 
zemí a  světa svému Neposkvrně-
nému Srdci. To vzbuzovalo a stále 
vzbouzí mnoho otázek; například 
zda bylo možné zasvětit Rusko, 
když se oficiálně prohlásilo za atei-
stický stát; a jestli je možné zasvětit 
druhé lidi, aniž bychom se dotkli 
jejich osobní svobody.

Svatý papež Jan Pavel II. interpre-
toval význam tohoto zasvěcení 

na základě již citované věty z Ježí-
šovy velekněžské modlitby: „Pro ně 
se zasvěcuji, aby i oni byli posvěce-
ni v  pravdě“ (Jan 17,19). Úkon za-
svěcení je tedy ve vztahu k druhým 
jakási forma přímluvné modlitby. 
Musíme rozlišovat mezi výslovným 
zasvěcením, které není možné vy-
konat bez osobního rozhodnutí, 
vůle druhého a jeho osobní účasti 
na něm (jako např. křest), a zasvě-
cením formou přímluvné modlit-
by. To druhé je výrazem naší lásky 
k druhým a Boží touhy, neboť Bůh 
chce, aby všichni byli spaseni. I zde 
se však dotyčný člověk otevírá 
vyprošované Boží milosti, na  roz-
díl od  různých slov zaklínání, jen 
na  základě svého svobodného 
souhlasu, a  proto na  této formě 
přímluvné modlitby nemusíme vi-
dět nic magického. 

Takto můžeme zasvětit všech-
ny, nad kterými nám byla svěře-
na autorita a  odpovědnost za  ně 
(jako např. rodičům za  své děti, 
knězi za  svou farnost, biskupovi 
za  diecézi, panovníku za  konkrét-
ní zemi, papeži za  celý svět atd.). 
Takové zasvěcení lze rovněž vy-
konat na  základě sounáležitosti 
s  těmi, které zasvěcujeme. Je to 
vlastně vyjádření naší touhy, aby 
byly odstraněny všechny překážky 
a Bůh mohl našim bližním žehnat, 
aby mohl v jejich životě svobodně 
působit. Podobně jako se angažu-
jeme v  lidské rovině a pomáháme 
lidem, např. při humanitárních 
akcích, nemělo by být divné, že 
na  duchovní rovině vyprošujeme 
druhým milost Boží a ochranu Pan-
ny Marie.

PROČ PRÁVĚ 
ZASVĚCENÍ SE 
NEPOSKVRNĚNÉMU 
SRDCI PANNY MARIE?
Z  Bible víme, že se Bohu zasvě-
covaly různé osoby, místa i  časy, 
např. velekněz Árón a  mužští pr-
vorozenci; svatostánek, oltář a  je-
ruzalémský chrám; den sobotní 
a jiné svátky, např. slavnost stánků. 
Úmyslem zasvěcení bylo převést 

to lidské, které nám bylo dáno, pod 
sféru božského. Smyslem našeho 
zasvěcení je tedy vědomé otevření 
se našemu „zbožštění“, jak by řekli 
východní křesťané: Toužíme, aby 
vše v nás patřilo Bohu a podléhalo 
Božímu působení.

Jakou úlohu v  tom hraje Panna 
Maria? Takovou, jakou jí dal sám 
Bůh: to ona umožnila, aby Boží Syn 
přijal lidské tělo, doslova „stal se 
tělem“, v  němž pak zasvětil Bohu 
i nás. Přitom její role není totožná 
s  rolí Boží, ona je a zůstává člově-
kem. V dějinách spásy jí však bylo 
darováno takové postavení, jaké 
neobdržel žádný člověk: stala se 
v  Novém zákoně prvním člově-
kem dokonale zasvěceným Bohu. 
Její tělo se stalo místem, kde došlo 
k  božsko-lidskému zasvěcení Je-
žíšovu. Nejprve v jejím srdci a pak 
v  jejím těle, jak píše svatý Augus-
tin. V duchovním smyslu v ní takto 
může docházet k zasvěcení každé-
ho, kdo je „jedno tělo“ s  Ježíšem. 
Maria nám byla darována jakožto 
matka, která nám pomáhá svým 
příkladem, přímluvami a  mateř-
ským působením v  našem zasvě-
cení se Bohu. Jinými slovy, Matka 
Ježíšova je i  naší matkou, proto 
i nás bolestně rodí k plnému životu 
v Duchu.

Nesmíme ji chápat jako nějakou 
„bohyni“ – pravý opak je pravdou! 
Maria je plná Boha právě proto, 
že zůstává nepatrnou a pokornou 
služebnicí Páně. Jen proto v  ní 
Duch Svatý mohl uskutečnit své 
mistrovské dílo a  také proto, že 
Maria s ním díky svému neposkvr-
něnému Srdci dokonale spolupra-
covala. Mariánští teologové všech 
dob prohlašovali, že tam, kde je 
Maria, přispěchá i  Duch Svatý, 
a  naopak (např. svatý Ludvík M. 
Grignion). Můžeme tedy říci, že 
to, co v  nás Duch Svatý působí 
božsky, Panna Maria v nás vytváří 
lidsky. A  tato úzká a  plodná spo-
lupráce božského a lidského v nás 
se může odehrávat v prostředí je-
jího Srdce. 

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


9

2|2017|č. 150

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

PODPOŘIT

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

PODPOŘIT

Úkon zasvěcení se Nepo-
skvrněnému Srdci Panny 
Marie je také úkonem po-
slušnosti pro všechny, kte-
ří věří, že zjevením Panny 
Marie ve  Fatimě se udál 
přímý zásah Boží do  naší 
doby. Pokud nepochybu-
jeme o  věrohodnosti této 
události a  poselství, není 
třeba, abychom plně rozu-
měli jeho významu, ale spíš 
abychom v poslušnosti vy-
konali to, k čemu jsme byli 
vyzváni. 

Nebojme se tedy každý 
z nás po vzoru Ježíše ode-
vzdat se Marii. Jak říká 
sv. Maxmilián M. Kolbe: 
„Dívejme se na  náš nej-
dokonalejší vzor – Ježíše. 
On, Bůh, svatost sama, se 
bezvýhradně odevzdává 

Neposkvrněné, stává se 
jejím dítětem, chce, aby ho 
podle své vůle vedla po tři-
cet let jeho pozemského 
života. Potřebujeme snad 
většího povzbuzení? Pojď-
me za příkladem Ježíše!“4 

1 Kodet, Vojtěch. Novéna k Neposkvrněné-
mu Srdci Panny Marie. Praha: KNA, 2017. 
V této publikaci najdou čtenáři celý text 
novény avizované v článku.

2 Jan Pavel II. Reconciliatio et penitentia, 
Praha: Zvon, 1984. Čl. 16.

3 Grignion, Ludvík Maria. O pravé 
mariánské úctě. Olomouc: MCM, 2011. 
Str. 99-100.

4 Kolbe, Maxmilián M. Myšlenky sv. Ma-
xmiliána M. Kolbeho o Panně Marii. 
Olomouc: MCM, 2007.

1. DEN NOVÉNY 
Maria je neustálým „ano“ 
k Boží vůli 

(...) Maria řekla: „Jsem služebnice 
Páně: ať se mi stane podle tvého 
slova!“ (Lk 1,26-32.38)

Mariino zvolání „ať se mi stane 
podle tvého slova“ bylo tím nej-
větším úkonem víry v  dějinách 
lidstva, s rozhodujícím dopadem 
na situaci celého lidstva a světa. 

Svatý Bernard líčí v jednom svém 
rozjímání, o  jak dramatický mo-
ment vlastně šlo: „Slyšela jsi, 
Panno, že počneš a porodíš syna. 
Anděl očekává odpověď. I  my, ó 
Paní, očekáváme slovo slitování. 
Nabízí se ti výkupná cena za naši 
spásu: budeme ihned vysvobo-
zeni, budeš-li souhlasit. Skrze 
tvou krátkou odpověď můžeme 
dojít obnovy, abychom moh-
li být znovu povoláni k  životu. 
Za  to tě snažně prosí, dobrotivá 
Panno, politováníhodný Adam, 
vyhnaný z ráje, se svým ubohým 

potomstvem. To očekává celý 
svět. Na  tom, co řekneš, závisí 
útěcha ubohých, vykoupení zaja-
tých, vysvobození odsouzených 
a  konečně spása všech Adamo-
vých dětí, celého tvého rodu.“ 

Maria nahradila „ne“ našich praro-
dičů svým rozhodným „ano“. Stala 
se tak prvním a jediným člověkem 
v dějinách lidstva, který beze zbyt-
ku naplnil to, co Bůh ve své touze 
od  člověka očekával. „V  jednom 
okamžiku, který už nikdy neskon-
čí a  zůstane v  platnosti po  celou 
věčnost, bylo proneseno Mariino 
slovo za celé lidstvo; její „ano“ zna-
menalo „amen“ celého tvorstva 
na „ano“ Boha“ (K. Rahner).

A  nešlo jen o  jednorázový sou-
hlas. Maria jakožto služebnice 
Páně jej opakovala v  každém 
okamžiku svého života. Můžeme 
říci, že ono „fiat“ (staň se) se stalo 
vyjádřením její celoživotní spiri-
tuality. Jako by říkala Bohu: „Hle, 
jsem psací tabulka. Ať na ni Pisa-
tel napíše, co chce, ať se mnou 
Pán všeho tvorstva udělá, co 

chce“ (Origenes). Její „ano“ se sta-
lo natolik plodným, že dovolilo 
vtělení Božího Syna a  umožňuje 
i naše duchovní znovuzrození.   

Učme se tedy od Marie říkat Pánu 
na jeho slovo „staň se!“. Jen „ano“ 
k  poznané Boží vůli  je plodné, 
protože se tak stavíme pod Boží 
blahodárný vliv, pod milost, která 
nám dává vyrůst do  plného lid-
ství podle Ježíše Krista.

MODLEME SE: 
Panno Maria, zasvěcuji ti sám 
sebe a všechna svá rozhodování, 
přání a celou svou vůli. Spojuji se 
s tvým „ano“, kterým jsi vždy od-
povídala na jakýkoliv Boží záměr 
s tebou, s tvým životem i s tvými 
blízkými. 

Zříkám se své neposlušnosti 
a  svévole. Spolu s  Pannou Ma-
rií tě, Pane, prosím, abys mi dal 
touhu konat ve svém životě tvou 
vůli, abych mohl denně s  láskou 
opakovat: Chci jen to, co chceš ty. 

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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SVATÝ JAN PAVEL II. A FATIMA
Jedna ruka střílela a druhá vedla kulku...
text: P. Paweł Warchoł OFMConv | překlad redakce

Významným rysem pontifikátu Jana Pavla II. je tajemství Fatimy. Fatimské poselství nebylo dříve v centru 
jeho pozornosti. Boží prozřetelností se však Jan Pavel II. stal nástrojem, díky němuž se Fatimě dostalo celo-
světové pozornosti.  

PŘIPOMENUTÍ FATIMY
Karel Wojtyla se jako kněz, biskup, 
a  dokonce i  jako papež Fatimou 
nezabýval. Atentát na  jeho život 
dne 13. 5. 1981 na náměstí Sv. Petra 
Mehmetem Ali Agcou, ho otevřelo 
Fatimskému poselství, které Maria 
předala světu prostřednictvím tří 
dětí. Když se nacházel na  klinice 
Gemelli, seznámil se s  fatimskými 
tajemstvími obsaženými ve  dvou 
obálkách. Byly přineseny z archivu 
prefektem pro nauku víry Franjem 
Seperou a předány papeži prostřed-
nictvím arcibiskupa Eduarda Marti-
neze Somaly. Po jejich přečtení Jan 

Pavel již neměl pochybnosti. Ve vi-
dění biskupa v bílých šatech poznal 
sebe. Viděl však, že mu život zůstal 
zachován a  nově darován. Podle 
vidění měl být zabit, ale všechno 
dopadlo jinak.  Maria zachránila 
papeži z  Polska život. Po  rekonva-
lescenci Jan Pavel II. děkoval při 
generální audienci za  záchranu 
života a odvolával se na neobyčej-
nou „Mariinu mateřskou péči, která 
se ukázala silnější než smrtonosná 
střela“ (Řím, 7. 10. 1981).

Zajímavé je, že atentát na  papeže 
se stal přesně v den a hodinu, kdy 

se kdysi událo první zjevení Matky 
Boží ve  Fatimě v  roce 1917. Podle 
španělského geofyzika profesora 
M. Linareze se mělo první zjeve-
ní odehrát v  17.19 h. Je to jenom 
náhoda, nebo působení Boží pro-
zřetelnosti? Odpověď na  to udělil 
sám papež: „Nemyslete si ..., že to 
byla náhoda. Pro mě to bylo varo-
vání, že mám svůj pohled obrátit 
na Fatimu.“ Atentát byl tedy vepsán 
do  plánů Boží prozřetelnosti. A  jak 
píše Jan Pavel II. v knize Dar a tajem-
ství, „v Božích plánech se neděje nic 
nahodile“. Fatima musela být nově 
pochopena a připomenuta světu. 
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Fatimské tajemství obsahovalo vidění biskupa v bílých šatech, který vystupoval na strmou horu, kde byl u paty velkého kříže 
zabit střelbou z pušek. Papež, po seznámení se s obsahem tajemství, poznal v tomto vidění sebe. Nájemní vrah Ali Agca na 
něho vystřelil v den a hodinu 64. výročí fatimského zjevení – 13. 5. 1981. Snímek zachycuje bezprostředně okamžik atentátu.
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REALIZACE 
FATIMSKÉHO 
POSELSTVÍ 
Fatimské poselství zmobilizovalo 
papeže k tomu, aby uvedl do živo-
ta jeho obsah. Rok po atentátu Jan 
Pavel II. přijel do Fatimy poděkovat 
Panně Marii za  záchranu života. 
Při té příležitosti umístil projektil, 
kterým byl při atentátu zasažen, 
do koruny, která zdobí sošku Pan-
ny Marie. Bylo to na 65. výročí zje-
vení, dne 13. 5. 1982. 

Během návštěvy se potkal se sest-
rou Lucií, s níž hovořil o zasvěcení 
Ruska Mariinu Neposkvrněnému 
Srdci. Řeholnice ho ještě prosila 
o  to, aby růženec byl vyhlášený 
jako liturgická modlitba, a povzbu-
zovala ho, aby beatifikoval Františ-
ka a Hyacintu. Dále ho prosila, aby 
zveřejnil fatimská tajemství. Ve Fa-
timě papež také vykonal zasvěcení 
Panně Marii. Uznal však, že tento 
úkon by se měl ještě jednou zopa-
kovat kolegiálně s biskupy z celého 
světa, aby tak bylo naplněno přání 
Matky Boží. K  této události došlo 
za  dva roky v  Jubilejním dnu ro-
din 25. 3. 1984. Na  zvláštní prosbu 
Jana Pavla přijel z  Fatimy biskup 
Alberto Cosme de Amaral, který 
přivezl sošku Matky Boží Fatimské. 
V  předvečer svátku Zvěstování, 
24. 3. byla umístěna v  papežově 
soukromé kapli. Jan Pavel II. zde 
probděl na modlitbách celou noc. 
Zasvěcení, které se událo na druhý 
den na náměstí Sv. Petra, bylo ce-
losvětovým, veřejným a  kolektiv-
ním úkonem. Je zajímavé, že text 
úkonu zasvěcení papež sepsal již 
na klinice Gemelli v době rekonva-
lescence po atentátu. 

Fatimský biskup toto společné za-
svěcení považoval za velmi význam-
né a řekl, že papež tímto kolegiálně 
vykonaným zasvěcením s  biskupy 
světa vyjádřil jednotu hlavy mys-
tického těla na zemi se všemi jejími 
údy. Biskupové světa a  pravoslavní 
patriarchové a také biskupské konfe-
rence houfně odpověděli na papež-
ský apel. Toto zasvěcení, jak potvrdila 

sestra Lucie, přestože 
ne všichni biskupové 
přijeli do  Říma, bylo 
plně v souladu s Ma-
riiným přáním, aby 
„celá církev uznala 
v  tomto zasvěcení 
triumf Mariina Nepo-
skvrněného Srdce“. 

V  textu  úkonu za-
svěcení si všímáme 
proseb k  Panně  Ma-
rii, které reagují 
na  konkrétní pro-
blémy světa. Papež 
kromě jiného prosí, 
aby Maria uchránila 
svět od  hladu a  vál-
ky, války atomové, 
od  úděsného sebe-
zničení. Podle názoru 
sestry Lucie, zasvěce-
ní z  roku 1984 pře-
dešlo třetí světové 
válce. Důsledkem to-
hoto úkonu byl pád 
komunismu a rozpad 
Sovětského svazu. 

Spolu se zasvěcením 
světa Neposkvrněnému Srdci Panny 
Marie v roce 1984 nastaly neočeká-
vané a  radikální společensko-poli-
tické změny ve  střední a  východní 
Evropě. Přestože k  pádu komunis-
tického režimu, jak zpětně hodnotil 
Jan Pavel II., přispěla jeho nepruž-
nost a  neefektivita, byla tady přece 
jen hlubší příčina. Svědčí o tom způ-
sob, jakým změny proběhly a který 
nesl v  sobě velký duchovní náboj. 
Bez Boží prozřetelnosti a  modlitby 
by se jen těžko zrodilo dobro a po-
koj, které tyto změny doprovázely.

Splnilo se tedy prorocké vyjádře-
ní sestry Lucie, svědka fatimských 
zjevení, že Úkon zasvěcení Jana 
Pavla II. předešel 3. světové vál-
ce. Pád komunismu a  Sovětského 
svazu byl nejen důsledkem úkonu 
zasvěcení, ale také nejviditelněj-
ším znamením pravosti fatimských 
zjevení. Její komentář k  zasvěcení 
byl takový: „Nyní čekáme na zázrak 

a Bůh své slovo dodrží.“  Proto také 
papež v roce 1991 přijel do Fatimy 
poděkovat za  tyto velké změny 
v Evropě. Byla to jeho druhá cesta 
na toto místo.

Potřetí přijel papež do  Fatimy 
v  roce 2000 během Velkého jubi-
lea. Tehdy blahořečil dva fatimské 
pasáčky a odhalil třetí fatimské ta-
jemství. 

Posledním úkonem naplňujícím 
Mariinu prosbu, bylo zasvěcení 
světa Mariinu Neposkvrněnému 
Srdci, které papež vykonal v  Římě 
8. 12. 2000. Bylo to největší shro-
máždění biskupů od  druhého 
Vatikánského koncilu. Tímto způ-
sobem papež obnovil spojení 
biskupů s  Kristem a  Nejsvětější 
Pannou, aby Maria mateřskou 
péčí chránila jejich věrnost v době 
zkoušky, kdy se svět odvrací 
od křesťanských hodnot. 

Jan Pavel II. ve své soukromé papežské kapli. Zde 
v předvečer svátku Zvěstování (25. 3. 1984) papež 
probděl na modlitbách celou noc. Následující den 
zasvětil Panně Marii celý svět.
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Úkon zasvěcení sebe a světa Marii 
vyplývá z toho, že ona zná své děti 
a může jim účinně pomáhat. Vyža-
duje to pouze vstoupit do  osob-
ního vztahu s  ní. Ona o  své děti 
mateřsky pečuje a  vychovává je 
po vzoru svého Syna. Ona, jako ta, 
která porodila Krista, má moc for-
movat nás k obrazu Božímu, který 
byl v nás hříchem poničen. 

PRVNÍ SOBOTY 
V MĚSÍCI
K  žádostem, o  které Maria prosila, 
je zapotřebí připojit ještě jednu: 
zachovávat první soboty v  měsíci. 
Je to spojeno s požadavkem Panny 
Marie, který byl předán sestře Lucii 
při zjevení 10. 12. 1925. Tehdy se 
jí zjevila Panna Maria s  Děťátkem 
a ukázala jí své Srdce ovinuté trním. 
Dítě řeklo: „Měj soucit se srdcem 
tvé nejsvětější Matky, jež je ovinu-
to trním, jímž ji nevděční lidé stále 
znova zraňují a není zde nikdo, kdo 
by úkonem vynahrazování trny 

povytahoval.“  Maria řekla: „Má dce-
ro, hle, mé srdce je ovinuto trním, 
které mi lidé svým rouháním a ne-

věrností stále zraňují. Alespoň ty se 
snaž dělat mi radost a oznam mým 
jménem, že přijdu v  hodině smrti 
s  milostmi potřebnými ke  spáse 
ke  všem těm, kteří po  pět měsíců 
první soboty přistoupí ke  zpovědi, 
přijmou svaté přijímání, pomodlí 
se jeden růženec a po dobu 15 mi-
nut rozjímání nad 15 růžencovými 

tajemstvími budou mi dělat společ-
nost s úmyslem zadostiučinění. “   

Jan Pavel II. nebyl lhostejný vůči 
těmto slovům. Sám praktikoval 
pobožnost prvních sobot v  mě-
síci. Modlil se společně s  věřícími 
růženec, rozjímal jeho tajemství 
a  v  roce 2003 zavedl do  růžen-
ce tajemství světla. Bůh potvr-
dil svědectví jeho života. Odešel 
do domu Otce nejen ve vigilie Bo-
žího Milosrdenství, ale také na prv-
ní sobotu v měsíci. 

Radost v nás vyvolává skutečnost, 
že ve směrnicích o lidové zbožnos-
ti a  liturgii (čl. 174) vydaných kon-
gregací pro Boží kult a řád svátostí 
se nachází odkaz k  formám úcty 
k  Neposkvrněnému Mariinu Srdci 
mezi jinými také skrze praktiko-
vání prvních sobot v  měsíci. Tato 
skutečnost je také naplněním fa-
timského poselství, podpořeného 
svědectvím života Jana Pavla II. 

V den 64. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě 13. 5. 1981 atentátník Ali Agca vystřelil na Jana Pavla II. Papež měl 
zemřít, ale „Mariina mateřská péče se ukázala silnější než smrtonosná střela“. Kulka, která papeže zasáhla, je nyní 
umístěna v koruně  Panny Marie Fatimské v Portugalsku.

„Nemyslete si, že 
atentát byla náhoda. 
Pro mě to bylo 
varování, že mám 
svůj pohled obrátit 
na Fatimu.“

Jan Pavel II.
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PŘÍSLIB DÁVAJÍCÍ NADĚJI 
Katecheze papeže Františka na generální audienci, nám. Sv. Petra 26. 4. 2017  
| Česká sekce RV | přeložil Milan Glaser

„Já jsem s vámi po všechny dny až 
do  konce světa!“ (Mt 28,20). Po-
slední slova Matoušova evangelia 
souznějí s  prorockými slovy, která 
nacházíme na  jeho začátku: „Dají 
mu jméno Emanuel, to znamená 
Bůh s námi“ (Mt 1,23; srov. Iz 7,14). 
Bůh bude s  námi po  všechny dny 
až do konce světa. Ježíš s námi pů-
jde po  všechny dny až do  konce 
světa. Celé evangelium je obsa-
ženo v  těchto dvou citacích. Tato 
slova sdělují tajemství Boha, jehož 
jméno – identita – znamená „být 
s“. Bůh není izolován, je s námi, ze-
jména s námi, tedy s lidským stvo-
řením.

Náš Bůh není nezvěstný, zadržova-
ný vzdáleným nebem. Je naopak 
Bohem, který je „nadšen“ člově-
kem, jehož miluje tak něžně, že 
není s  to se od něho odloučit. My 
lidé jsme obratní v  rozbíjení vzta-
hů a  mostů. On však nikoli. Když 
naše srdce ochladne, to Jeho na-
dále žhne. Náš Bůh nás neustále 
provází, i  kdybychom na  Něho 
nešťastnou náhodou zapomněli. 
Na předělu mezi nevírou a vírou je 
rozhodujícím objev, že nás miluje 
a provází náš Otec, který nás nikdy 
neopustil.

Naše existence je pouť, cesta. Také 
ti, kteří jsou podněcováni pouze 
lidskou nadějí, vnímají lákavost 
horizontu, který je žene objevo-
vat dosud nepoznané světy. Naše 
duše je migrující duší. Bible je 
plná příběhů poutníků a  pocest-
ných. Povolání Abrahama začíná 
příkazem: „Vyjdi ze své země“ (Gn 
12,1). A praotec opustil onen kou-
sek světa, který dobře znal a který 
byl ve své době jednou z kolébek 
civilizace. Všechno se spiklo proti 
rozumnosti takové cesty. Abraham 
však přesto vyšel. Nelze se stát 
zralými muži a ženami a nevnímat 

přitažlivost tohoto horizontu, oné 
hranice mezi nebem a  zemí po-
žadující od  putujícího lidu, aby jí 
dosáhl.

Člověk na  svojí cestě není ve  svě-
tě nikdy sám. Zejména křesťan 
se necítí nikdy opuštěn, protože 
Ježíš ujišťuje, že nás nejen očeká-
vá na  konci naší dlouhé cesty, ale 
denně každého z nás provází.

Dokdy potrvá Boží péče o  člově-
ka? Dokdy o nás bude pečovat Pán 
Ježíš, jdoucí spolu s  námi? Odpo-
věď evangelia nezavdává podnět 
k pochybnostem: až do konce svě-
ta! Nebe i  země pominou, lidské 
naděje se zhroutí, ale Boží Slovo 
je větší než všechno a  nepomine. 
On bude Bůh s  námi, Bůh-Ježíš, 
jenž kráčí s  námi. Někdo by mohl 
říci: „Ale co to říkáte?“ Říkám: V na-
šem životě nebude ani den, kdy 
by se o  nás Boží srdce přestalo 
starat. Bůh o  nás pečuje a  putuje 
s  námi. – „A  proč?“ – Zkrátka pro-
to, že nás miluje. Bůh nás má rád! 
Jistě se postará o všechno, co po-
třebujeme, neopustí nás v  časech 
zkoušek a  temnot. Tato jistota se 
chce zahnízdit v  naší duši, aby ni-
kdy nezhasla. Někdo ji nazývá jmé-
nem „Prozřetelnost“, to znamená 
Boží blízkost. Boží láska a putování 
Boha s  námi má jméno „Boží Pro-
zřetelnost“, stará se o náš život.

Jedním z  křesťanských symbolů 
naděje, který mám ve velké oblibě, 
je nikoli náhodou kotva. Vyjadřu-
je, že naše naděje není neurčitá 
a netřeba ji zaměňovat za vrtkavý 
pocit někoho, kdo chce žádostivě 
vylepšovat věci tohoto světa silou 
vlastní vůle. Křesťanská naděje má 
totiž svůj kořen nikoli v  přitažli-
vosti toho, co bude, nýbrž v jistotě 
toho, co nám přislíbil a  uskuteč-
nil Bůh v  Ježíši Kristu. Jestliže nás 

ujišťuje, že nás nikdy neopustí, 
jestliže každé povolání začíná po-
kynem „následuj mne“ a ujištěním, 
že zůstane vždycky s  námi, čeho 
se tedy obávat? S  tímto příslibem 
mohou jít křesťané kamkoli. Také 
na  cestách raněným světem, kde 
se nic nedaří, nadále doufáme, jak 
říká Žalm: „I kdybych šel temnotou 
rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi 
se mnou“ (Žl 23,4). Právě tam, kde 
se šíří temnota, je třeba nést rozža-
té světlo. Vraťme se ke kotvě. Naše 
víra je kotva v  nebi. Náš život je 
zakotven v  nebi. Co máme dělat? 
Držet se provazu, je stále tam. Jde-
me vpřed, protože máme jistotu, 
že náš život kotví v nebi, u onoho 
břehu, kde spočineme.

Jistě, pokud bychom důvěřovali 
pouze svým vlastním silám, bu-
deme mít důvod cítit se zklamáni 
a  zdeptáni, protože svět nezřídka 
vzdoruje zákonům lásky. Častokrát 
má raději zákony sobectví. Jest-
liže v  nás však přežije jistota, že 
nás Bůh neopouští a něžně miluje 
nás i  tento svět, pak se perspekti-
va ihned mění. Homo viator spe 
erectus – Naděje napřimuje pout-
níka, říkávali předkové. Ježíšův 
příslib „Já jsem s vámi“ nás cestou 
drží na nohou, vzpřímené, s nadějí 
a v důvěře, že dobrý Bůh již pracuje 
na uskutečnění toho, co se jeví lid-
sky jako nemožné, protože kotva 
tkví v nebeském břehu.

Svatý věřící Boží lid je lidem, který 
je na nohou – homo viator – a kráčí 
zpříma – erectus – v  naději. Ať už 
jde kamkoli, ví, že Boží láska jej 
předchází, žádná část světa neu-
nikne vítězství Vzkříšeného Krista. 
„Co je tím vítězství Vzkříšeného 
Krista?“ – Vítězství lásky. 
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MÁ SETKÁNÍ S JANEM PAVLEM II.
Celý život mě s Janem Pavlem II. pojí nenápadný, ale hluboký vztah.
text: Br. Bernard O. Mléčka OFM

Když jsme přijeli do  Vatikánu, 
byla již noc. Jen krátce předtím se 
po celém městě roznesla bolestná 
zpráva: Jan Pavel II. zemřel. Tisíce 
lidí se sběhly na  Svatopetrské ná-
městí, jak to dělají vždycky, když 
chtějí být pa-
peži nablízku. 
Mnoho z  nich 
zde poutníka 
na  jeho posled-
ní cestě dopro-
vázelo v modlit-
bě již řadu dní.  

Na  náměstí 
zrovna řádová 
sestra zpíva-
la velikonoční 
píseň: „Ať je 
Kristus vzkříšen 
v  našich srd-
cích.” V  potem-
nělé budově 
Apoštolského 
paláce zářilo jen 
několik oken, 
těch, ze kterých Wojtyla o  několik 
dní dříve zdravil poutníky z Milána. 
Pokojným svědkem události byl 
nedaleký obraz Panny Marie umís-
těný na  fasádě se slovy, která shr-
novala papežův život: Totus tuus, 
celý tvůj.

O  šest dní později jsme se účast-
nili pohřbu. Ornáty biskupů vlály 
ve větru a někteří z nás přitom mu-
seli myslet na událost Seslání Du-
cha Svatého. Vítr si také pohrával 
s knihou evangelií, ve které listoval. 
Ve  vzduchu byla atmosféra velké-
ho, historického momentu.  

Rád jsem se pak chodíval modlit 
na  hrob Jana Pavla II. Na  těchto 
místech jsem mu svěřoval svůj ži-
vot i  budoucí cestu. Také své po-
volání. Vždy mě překvapilo, že zde 
klečelo mnoho lidí. 

Celý život mě s  Janem Pavlem II. 
pojí nenápadný, ale hluboký vztah. 
Setkával jsem se s ním od dětství, 
již od jeho první návštěvy na Vele-
hradě v  roce 1990. V  knížce jsem 
nosil jeho obrázek s  monstrancí. 

Doprovázel jsem jej také na dálku 
během jeho posledních dvou let, 
kdy jsem bydlel v  Římě. Jsem mu 
vděčný, protože v mém okolí vyko-
nal zázrak a mamince vrátil zdraví, 
jak také píši na jiné stránce tohoto 
časopisu.  

Překvapením byl pro mě později 
„nebeský pozdrav” světce. V  roce 
2009 jsme se s přáteli narychlo roz-
hodli odjet na  víkend do  Krakova 
a Osvětimi. Na poslední chvíli, večer 
před odjezdem, jsme na  internetu 
sháněli ubytování. Domluvili jsme 
první, na které jsme narazili. Po při-
jetí na místo nám majitel domu na-
bídl… cestu k rodnému domu Jana 
Pavla II. a  ke  kapli, kde se budoucí 
papež jako mladý student modlíval 
k Matce Boží. Je to to místo, o kte-
rém Wojtyla později napsal, že zde 
„získal úctu k Panně Marii”. 

Právě odevzdanost Panně Marii 
provázela Jana Pavla II. celý život. 
Své rukopisy nadepisoval slovy: To-
tus tuus, celý tvůj. Jak sám vysvětlil, 
jedná se o zkrácenou formu mod-
litby: „Jsem celý tvůj a všechno, co 

je mé, je i  tvé. 
(...) Přijímám tě 
do  celého bytí, 
dej mi své srdce, 
Maria.” I  při mši 
svaté k  25.  vý-
ročí pontifikátu 
se znovu svě-
řil Kristu skrze 
Marii: „Znovu 
ti, Kriste, daruji 
sebe sama, pří-
tomnost i  bu-
doucnost skrze 
ruce Marie, mi-
lované Matky. 
Všechno ať se 
stane podle tvé 
vůle.”

Říká se, že kaž-
dý světec rozdává z  nebe ty mi-
losti, kterými se vyznačoval již zde 
na zemi. Myslím, že velkým darem, 
jejž může rozdávat Jan Pavel  II. 
z  nebe, je milost odevzdání se 
Bohu, svěření se do  jeho láskypl-
ných rukou skrze Pannu Marii. Sám 
jsem před nějakou dobou takovou 
zkušenost učinil. 

V  dlouho trvajících těžkých chví-
lích jsem se k  Janu Pavlu II. začal 
v  modlitbě obracet. Pochybnosti, 
které mě svíraly několik let, se po-
stupně rozjasnily. Něco v mém srd-
ci se rozhořelo a zároveň se objevil 
jasný směr. Když jsem nad tím pře-
mýšlel, uvědomil jsem si, že jádrem 
této milosti jsou slova, kterými se 
Maria odevzdala Bohu: „Ať se stane 
podle tvého slova.” Anebo, vyjádře-
no slovy svatého papeže: Jsem celý 
tvůj, totus tuus. 
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OKAMŽIK OBROVSKÉ DŮVĚRY
Nyní vím, že slovanský papež zná naše cesty a zajímá se o nás.
text: Br. Bernard O. Mléčka OFM

Maminka ležela na  lůžku intenziv-
ní péče bez pohnutí. Slyšeli jsme 
jen dech, střídavě slabý i křečovitý, 
který se mísil s  pravidelným pípá-
ním monitorovací jednotky nad 
hlavou. Úzkostlivě jsme se dívali 
na křivku tepu na obrazovce a ně-
kolik čísel, která sledovala základní 
tělesné funkce. Lékaři nám popsali 
zdravotní stav jako „velmi vážný“, 
při kterém se „máme připravit 
na cokoliv“.

Bolestivá cesta v  nemocnici trvala 
již několik měsíců. Původně zdán-
livě banální lékařská operace se 
nečekaně zkomplikovala a postup-
ně způsobila otravu krve. Nepomá-
hala žádná antibiotika, kterých se 
postupně vystřídalo deset. Druhá 
operace, která měla komplikace 
vyřešit, se nepodařila. Stále jsme 
se modlili, ale po lidské stránce na-
děje postupně uhasínala. Mísila se 
bezmoc. 

Prožíval jsem také ob-
dobí zápasu ve  víře. 
Volal jsem k Bohu a ne-
rozuměl. 

Jako poklad v  srdci 
dodnes uchovávám 
zkušenost, kterou mi 
tehdy napsala jedna 
příbuzná. V  nejtěž-
ších chvílích se mod-
lila v  nemocnici, když 
v tom uviděla u nohou 
maminky Pannu Marii: 
stála tam, podpírala 
nemocnou a posilova-
la ji. Od té chvíle jsem 
nabyl jistotu, že i když člověk proží-
vá své nejhorší chvíle a marně volá 
k nebi, Bůh je přítomný a s mateř-
skou péčí pomáhá.

Tou dobou projížděl přes Olomouc 
jeden mnich a zůstal zde přes noc. 

Vezl s  sebou také ostatky svatého 
Jana Pavla II. 

Následující ráno proto strávil ta-
tínek nejen u  lůžka maminky, ale 
zároveň i  ve  společnosti světce, 
se kterým se několikrát setkal 
osobně. „Modlili jsme se skrze tyto 
ostatky za  uzdravení,“ vzpomíná 
na  intenzivní chvíle nyní, po  pěti 
letech. „Byl to okamžik obrovské 
důvěry k  Pánu Bohu a  k  svatému 
Janu Pavlu II.“

Velmi brzy, možná hned druhý 
den, se maminčin zdravotní stav 
prudce zlepšil, nastal viditelný 
zlom. Začala se náhle uzdravovat 
a po několika dnech se vrátila z ne-
mocnice domů. Byla uzdravena.

Ještě před svým propuštěním čas-
to volala ze spánku jméno sloven-
ského mariánského poutního mís-

ta Litmanová. Rodiče proto slíbili, 
že pokud dojde k uzdravení, vydají 
se sem na pouť. 

Nejprve se však naskytla možnost 
putovat do  Krakova-Lagiewnik, 
kde se nachází centrum svatého 

Jana Pavla II. Uchovává se zde kříž 
polského světce, jeho klerika i kap-
ka krve. Bylo to nové setkání. „Když 
jsem se zde dotkla místa s ostatky, 
byl to velmi silný moment. Jako 
bych dostala nějaký náboj, cítila 
jsem velkou sílu a vděčnost,“ popi-
suje nyní maminka.

Za  necelý rok se vydali rodiče 
i do Litmanové, která leží v podhů-
ří Vysokých Tater. Klečeli ve  zdejší 
kapli a  děkovali za  dar uzdrave-
ní. Náhle k  nim přistoupila jedna 
z místních žen a pozvala je stranou. 
Otevřela dveře přilehlých prostor. 
K  velkému překvapení se zde na-
cházely ostatky Jana Pavla II., které 
sem z Krakova přenesl kardinál Sta-
nislaw Dziwisz.  Tak se rodiče znovu 
setkali s tím, kdo jim zachránil život.

„Maria uchovávala tyto věci ve svém 
srdci,“ píše evangelista Lukáš. Po-

dobně i  my nosíme 
v  srdci tyto vel-
ké události, které 
udělal Bůh. „Máme 
v  sobě velký pocit 
vděčnosti. Denně 
se nyní k  svatému 
Janu Pavlu II. mod-
líme,“ říká nyní táta. 
A maminka dodává: 
„Začala jsem vní-
mat velkou Boží sílu 
a moc i velikost Jana 
Pavla II. Žil teprve 
nedávno, viděli jsme 
se v Olomouci, je to 
téměř můj vrstev-
ník. A takový světec 
dokáže uzdravovat, 

to je pro mě velmi  silné,“ popisuje. 

Uzdravení byl pro nás velký dar. Ale 
možná ještě větším darem je vědo-
mí, že slovanský papež zná naše 
cesty, zajímá se o nás a doprovází 
nás. 
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PROČ RYTÍŘSTVO 
NEPOSKVRNĚNÉ?

Sto let historie – sto let mise
text: P. Paulin Sotowski OFMConv | překlad redakce

Letos si připomínáme sto let od založení Rytířstva Neposkvrněné. Za tuto dobu se do řad Rytířstva na celém 
světě zapsalo přes  čtyři miliony lidí. Připomeňme si, co Rytířstvo Neposkvrněné je. 

Rytířstvo Neposkvrněné založilo 
sedm kleriků řádu minoritů, kteří se 
připravovali ke  kněžství v  Meziná-
rodní koleji řádu minoritů v  Římě. 
Nejprve to bylo obyčejné společen-
ství kleriků, kteří 16. 10. 1917 projed-
nali a  podepsali první program Ry-
tířstva Neposkvrněné.1 Inspirátorem 
myšlenky Rytířstva a jeho programu 
byl sv. Maxmilián Maria Kolbe.

CÍL RYTÍŘSTVA 
NEPOSKVRNĚNÉ 
A MOTIVY JEHO 
ZALOŽENÍ
Ve zmíněném programu čteme, že 
hlavním cílem Rytířstva Neposkvr-
něné je: „Snažit se o obrácení hříš-
níků, heretiků, schizmatiků atd., 
zvláště pak zednářů a o posvěcení 
všech pod ochranou a prostřednic-
tvím Neposkvrněné“ (Spisy, č. 879).

Co tyto kleriky pohnulo k založení 
Rytířstva? Sv. Maxmilián odpovídá, 
že první touhou bylo oživení mi-
noritského řádu a  povzbuzení ho 
k apoštolské činnosti.2 Dalším mo-
tivem byla touha přivést k víře lidi, 
kteří bojovali s  církví a  s  Bohem 
a kteří odváděli jiné od víry.3

Tyto myšlenky sv. Maxmiliána vy-
cházely z toho, jakým způsobem on 
sám vnímal Matku Boží Neposkvr-
něnou. Sám vzpomíná, že ji uctíval 
již od  dětství a  jako patnáctiletý 
chlapec jí přísahal, že bude pro ni 
bojovat, přestože ještě nevěděl jak4. 
Maxmilián viděl v  Neposkvrněné 
ženu bojující s  hadem-satanem 
a  často opakoval větu, kterou Bůh 
po  prvotním hříchu řekl hadovi: 
„Ona potře tvou hlavu...“ (Gn, 3,15 

podle Vulgaty). Hluboce věřil, že 
Maria zvítězí nad satanem přede-
vším v duších lidí, kteří ji mají v úctě. 
Toto vnímání Neposkvrněné bojují-
cí se satanem doplnil verš, který četl 
v liturgické modlitbě hodin na Ma-
riánské svátky: „Ty sama jsi na celém 
světě vyhladila všechny bludy.“

Sv. Maxmilián chtěl dělat to, co 
koná sama Neposkvrněná, chtěl ji 
následovat a dělat to, co je jí milé. 
Při rozšiřování Rytířstva často opa-

koval slova o boji, vítězství atd., ale 
boj, o  který mu šlo, záležel vždy 
na budování dobra a v oddalování 
zla v každém člověku.

POČÁTEČNÍ 
ROZVOJ RYTÍŘSTVA 
NEPOSKVRNĚNÉ
Ústní požehnání papeže Benedik-
ta XV. získalo Rytířstvo 28. 3. 1919. 
Písemné požehnání od  generá-
la minoritského řádu M. I. získalo 
4.  4. 1919. Skutečný rozvoj Rytířstva 
začal však až po Maxmiliánově ná-
vratu do Polska v červenci 1919.  Byl 
to on, díky němuž vznikly první sku-
pinky Rytířstva mimo Řím. Nejprve 
mezi bratry minority (7. 10. 1919) 
a hned nato (1. 1. 1920) mezi ostat-
ní věřící.5 Byl to také on, kdo získal 
schválení od  krakovského biskupa 

(20. 12. 1919) a  také zde se dočkal 
schválení M. I. jako „zbožné družiny 
Rytířstva Neposkvrněné“ přes řím-
ského vikáře (2. 1. 1922).

Druhou etapou rozvoje Rytířstva 
bylo založení měsíčníku „Rytíř Ne-
poskvrněné“, který se stal nejen po-
jítkem mezi členy M. I., ale ve shodě 
se záměrem sv. Maxmiliána měsíč-
ník sám plnil apoštolskou misi.6 Ne-
obyčejný rozvoj „Rytíře“ vedl k  ná-
růstu počtu členů M. I. 

Další etapou rozvoje Rytířstva byl 
vznik Niepokalanova, který se stal 
velkým střediskem tiskového apo-
štolátu. Z „niepokalanovských“ zku-
šeností sv. Maxmilián velmi rychle 
vyvodil praktické závěry. Přišel 
na  nápad, aby tištěné slovo bylo 
využito na misiích, kde ještě neznali 
Evangelium, Krista a  Neposkvrně-
nou. A svůj nápad začal okamžitě re-
alizovat. Odcestoval na misie do Ja-
ponska a ze zkušeností získaných při 
vydávání japonského časopisu Rytí-
ře Neposkvrněné „Seibo no Kishi“, při 
založení japonského Niepokalanova 
„Mugenzai no Sono“ a  při získává-
ní rodilých povolání chtěl zakládat 
nová misijní střediska, nové „zahra-
dy Neposkvrněné“, protože v misijní 
činnosti viděl cestu k  naplnění cíle 
Rytířstva Neposkvrněné. 

V  době pobytu na  misiích se mění 
jazyk sv. Maxmiliána. Stále méně 
hovoří o  boji a  stále častěji opaku-
je svou oblíbenou větu: „získat pro 
Neposkvrněnou celý svět“. „Boj“ po-
dle vzoru Neposkvrněné se mění 
v pozitivní činnost, v „získávání svě-
ta pro Ni“, tzn. lidí a  šíření Ježíšova 
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„Získávání světa pro 
Neposkvrněnou“ 
sv. Maxmilián chápal 
za misie v pravém 
slova smyslu.
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království. „Dobytí celého světa“ po-
važuje světec za  cíl Niepokalanova 
a Rytířstva Neposkvrněné.7 Když čte-
me a  opakujeme tuto větu, mějme 
na  paměti, že to pro něho zname-
nalo „co největší rozšíření 
království Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova“ – jak to na-
psal v „Úkonu odevzdání se 
Neposkvrněné“.8

„Získávání světa pro Ne-
poskvrněnou“ sv. Max-
milián chápal za  misie 
v  pravém slova smyslu 
a  zdůrazňoval, že pro 
práci v  Niepokalanově, 
a  tedy pro práci v  duchu 
Rytířstva Neposkvrněné 
je zapotřebí speciální mi-
sijní povolání. 

PODSTATA 
A CHARISMA 
RYTÍŘSTVA 
NEPOSKVRNĚNÉ
Svatý Maxmilián považo-
val za  podstatu Rytířstva 
odevzdání se Neposkvr-
něné. V komentáři k „Úko-
nu odevzdání se Nepo-
skvrněné“9 poukazuje 
nejprve na  zvolání k  Ne-
poskvrněné, kterým při-
pomíná její osobu, která má být 
předmětem kontemplace každého 
rytíře Neposkvrněné. Následuje 
prosba, aby naše odevzdání se jí 
přijala „za  svou věc a  vlastnictví“. 
Přestože se jí zcela odevzdáváme 
tak, aby s  námi učinila „cokoliv se 
jí zalíbí“, tak dále v  úkonu napo-
vídáme, aby nás Neposkvrněná 
použila k  boji se satanem, tedy 
se zlem, a  posloužila si námi jako 
„nástrojem“ k hlásání její cti a „k co 
největšímu rozšíření království 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova“, čili 
k  budování téhož království, které 
budoval Ježíš, tzn. ke  spáse všech 
lidí. A  to jsou přece „misie“ v „nej-
přesnějším“ významu (srov. 263). 
A tedy povolání k misii je něco, co 
je neoddělitelným charakterem 
Rytířstva Neposkvrněné a zároveň 
jeho hlavním charismatem. Toto 

charisma je neoddělitelně spojen 
s  láskou k  Neposkvrněné a  vyplý-
vá z  kontemplace její osoby, z  její 
služby Ježíšovi a  Bohu Otci, z  její 
pohotovosti k  plnění Boží vůle, 

k  jejímu naslouchání Božího slova 
a dělení se vírou, důvěrou a láskou 
se všemi lidmi. 

Toto charisma je dnes velice ak-
tuální, kdy církev zdůrazňuje po-
třebnost nové evangelizace světa, 

aby misijním duchem byl znovu 
proniknut každý křesťan, neboť 
toto je poslání křesťanů všech dob 
(Mt 28,18-20).

Svatý Maxmilián byl 
tak dojat vírou a  láskou 
k  Bohu a  k  Neposkvrně-
né, že se cítil kvůli tomu 
šťastný, proto se také 
toužil o toto štěstí podělit 
s  ostatními lidmi, kterým 
vyprávěl o Ježíši, o církvi, 
o  Neposkvrněné. Toužil, 
aby všichni rytíři Nepo-
skvrněné zakusili podob-
né štěstí a taktéž se chtěli 
o ně podělit s jinými. 

Druhým charismatem Ry-
tířstva Neposkvrněné je 
samotné „rytířství“. Svatý 
Maxmilián nosil ve  svém 
srdci trochu romantický 
obraz středověkého rytíře, 
který nezištně bojoval vždy 
jen o  dobro, byl ochrán-
cem slabých a často si volil 
nějakou paní svého srdce, 
které nezištně sloužil. Sv. 
Maxmilián si za paní svého 
srdce zvolil Matku Boží Ne-
poskvrněnou. Podle jeho 
vzoru by měli jednat také 

všichni ostatní rytíři Neposkvrněné. 
Právě proto si z mnohých jiných ná-
zvů zvolil titul „rytíř“, který se mu pojil 
se šlechetností, úplnou nezištností 
a odevzdání se do služby té nejvzne-
šenější Paní – Neposkvrněné.  

Možná i  ty by ses chtěl stát rytí-
řem Neposkvrněné a být zahleděn 
do Služebnice Páně a následovat ji 
v její spolupráci s Ježíšem: v přita-
hování lidí k Bohu a tím k věčnému 
štěstí. 

1, 8 Kolbe, Maksymiliam M. Pisma. Część I i II. Niepokala-
nów: WOF, 2007 (dále jen Spisy). Číslo 871, 879.

2, 4 Spisy, č. 1105.
3 Spisy, č. 1108, č. 1129, č. 1194.
5 Spisy, č. 865 H.
6 Spisy, č. 895.
7 Spisy, č. 296.
9 Spisy, č. 1195 a 1196.

Povolání k misii 
je něco, co je 
neoddělitelným 
charakterem 
Rytířstva 
Neposkvrněné 
a zároveň 
jeho hlavním 
charismatem.
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VYDAT SE NA CESTU
Úmysl Rytířstva Neposkvrněné na květen 2017: Aby Rytířstvo 
Neposkvrněné dokázalo jít cestou, kterou nám ukazuje Panna Maria.

text. P. ThLic. Jacek Pędziwiatr

Nedělní ráno. Muž odchází 
z bytu, do kterého se přistěhoval 
před dvěma měsíci. Ve výtahu se 
potkává – jako obvykle – s  tím-
též sousedem, který ho stále zve 
na nákupy.

„Jedu do  hypermarketu. Nechtěl 
byste se přidat? Projdeme obcho-
dy, prohlídneme si zboží, možná 
bude nějaká zajímavá akce. Co vy 
nato?“

„Říkám vám už přece poněkolikáté, 
že ne. V neděli mívám totiž jiné plá-
ny,“ vyhýbavě odpověděl. 

„A  co vlastně v  neděli děláváte?“ 
zvědavě vyzvídal soused. 

„Hmm... Jsem praktikující katolík 
a  právě teď, jako každou neděli, 
jdu do kostela na mši svatou!“

„Jaký vy jste praktikující katolík?“ 
diví se soused. „Já už vás posedmé 
potkávám v neděli ve výtahu a po-
sedmé vás zvu do  hypermarketu, 
ale vy jste mě ještě ani jednou ne-
řekl, že jste věřící a nikdy jste mne 

nepozval, abych šel s vámi do kos-
tela...?!“

Praktikování víry jen a  pouze pro 
sebe může být jinak zcela pocti-
vým plněním všech náboženských 

praktik a  povinností. Chybí zde 
však něco podstatného. Lidem nic 
neprospěje, když světlo, které jsme 
v Kristu dostali, úzkostně skrýváme 
uvnitř. Oni potřebují, abychom jim 
ukázali Krista. 

Vzorem takového prožívání víry 
a  zbožnosti je Neposkvrněná. 
Ihned po  Zvěstování se spěšně 
vydává na  cestu za  Alžbětou, aby 
jí pomohla během jejího těhoten-
ství. Ta, která si je už nyní vědoma, 
že Pán je s ní, neočekává privilegia, 
ale běží posloužit a  takto vydat 
svědectví. Přináší do  Alžbětina 
domu ještě skrytého pod svým 
srdcem Ježíše: Cestu, Pravdu a  Ži-
vot, a zůstává v něm jako svatostá-
nek v chrámu.

O co nám má jít v Rytířstvu Nepo-
skvrněné? O  uchování památky 
na  sv. Maxmiliána? Provozování 
zbožných praktik? O  úctu k  Panně 
Marii? Samozřejmě, ale především 
o  apoštolský zápal dělit se o  Kris-
ta. Naším úkolem není jen péče 
o vlastní víru, která by se projevova-
la jen a pouze náboženskými prakti-
kami, ale především přinášení Krista 
do života svého i bližních. Vydejme 
se tedy na cestu. Není na co čekat. 
Svět nepřijde k Rytířstvu Neposkvr-
něné s prosbou o pomoc. Je třeba, 
aby se každý z nás sám spěšně vy-
dal na cestu získávat další duše. 

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
KVĚTEN Aby Rytířstvo Neposkvrněné dokázalo jít cestou, kterou nám ukazuje Panna Maria.

ČERVEN Aby se rytíři a rytířky po vzoru sv. Maxmiliána nechali vést Duchem Svatým.

ČERVENEC Aby se Rytířstvo Neposkvrněné stalo domovem pro všechny, kteří hledají 
  Kristovu lásku a něžnost Neposkvrněné.
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MODLITBA KE 100. VÝROČÍ M. I.
Buď pochválena, Neposkvrněná Panno! Byla jsi světlem a duší 
Rytířstva Neposkvrněné během sta let jeho trvání. Ve snaze věr-
ně následovat Krista rozjímáme nad Tvými zářivými ctnostmi tak 
jako sv. Maxmilián. V tobě jsme našli sílu milovat a skrze Tebe 
přinášíme dobrotu Tvého Syna všude, kam jdeme. Neustále jsi 
naší útěchou v našich životních zkouškách. Jsi našim světlem při 
evangelizační práci. Jsi naší cestou víry a posiluješ naše spojení 

s Pánem i naši vytrvalost v jeho následování.

Do Tvých rukou dnes opět poroučíme cesty M. I., které se rozšířily 
po celém světě. Dej, aby Rytířstvo Neposkvrněné přinášelo všem 
lidem Pánovu lásku a milosrdenství a Tvou mateřskou blízkost.

Ať apoštolát Tvého Rytířstva šíří mezi našimi bratry a sestrami Boží 
milosrdenství, které se odráží v Tvé něžné péči o každého z nás. 

Chceme se nechat vést Tebou, nejlaskavější Matko, protože je 
jisté, že s Tvou ochranou budeme žít podle Boží vůle. Ať nás sté 
výročí M. I. povzbuzuje, abychom byli udatnými apoštoly Božího 
království. Ať Tvá blízkost je nám posilou v uskutečňování našeho 

křesťanského poslání. 

Ó Neposkvrněná, prosíme Tě, veď nás!

Amen.
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PRIPRAVME SA NA SKÚŠKY 
A PROTIVENSTVÁ

Svätý Maximilián nás učí vďačnosti Bohu vo chvíľach protivenstiev.
text: Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.

Pre článok v tomto čísle Immaculaty som si opäť dovolil požičať názov od sv. Maximiliána. Je stručný a vý-
stižný. Sv. Maximilián ho použil ako  názov jedného zo svojich príhovorov  k svojim spolubratom v Echu 
Niepokalanowa a vysvetľuje v ňom vzťah medzi prežívanými protivenstvami a šancou pre nás, ktorú nám 
dáva Boh. Čas, ktorý prežívame, je poznačený veľkým zmätkom a neistotou. Je poznačený nárastom pre-
nasledovania kresťanov po celom svete a ich postupným vytláčaním  z verejného života v mnohých, kedysi 
tradične kresťanských krajinách.  Možno to ešte nepociťujeme bytostne, ešte sa to nedotýka existencie na-
šich rodín, cítime však, že kresťanské hodnoty sú vo verejnom živote čoraz menej žiaduce. Skúsme spoločne 
hľadať odpoveď na  tieto bolestné otázky v  slovách sv. Maximiliána a  zároveň sa povzbudzovať slovami 
Lukášovho Evanjelia: „... vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie“ (por. Lk 21,28).

PRENASLEDOVANIE 
A TRI DÔVODY 
K VĎAČNOSTI 
ZA PROTIVENSTVÁ 
Svätý Maximilián nám v  tejto ťaž-
kej dobe  pripomína, že máme 
minimálne tri dôvody pre vďač-
nosť za  chvíle, keď sme vystavení 
skúškam. Prvým dôvodom je sku-
točnosť, že Boh nám dáva 
príležitosť „osvedčiť sa“ 
ako zlato skúšané v  ohni 
a „sýtiť“ našu lásku k Bohu 
a  k  Nepoškvrnenej. V  lis-
te o. Antoniovi Vivodovi, 
redaktorovi talianskeho 
vydania Rycerza Niepo-
kalanej, písal z  misií v 
Japonsku: „Je potrebné, 
samozrejme, aby ten, kto 
pracuje pre Nepoškvrne-
nú, mnohé vytrpel. Aj Ne-
poškvrnená veľa vytrpela. 
Veď láska je sýtená práve 
krížmi.“1 

Druhým dôvodom pre 
vďačnosť Bohu za  proti-
venstvá, ktoré zakúšame, je naše 
očisťovanie a rast v svätosti. V tejto 
súvislosti nás sv. Maximilián ubez-
pečuje, že stav, keď sme vystavení 
búrkam a  skúškam, je normálny 
a  že s  ním máme počítať: „Majme 
na  pamäti, že môžu prísť búrky 
vnútorné, ako sú vyprahnutosť 
a  pokušenia, ale i  vonkajšie, ako 

sú nepríjemnosti, trápenia a  roz-
ličné protivenstvá. Nielenže môžu 
prísť, ale prídu a  prísť musia, lebo 
sú potrebné, aby sa čnosť hlbšie 
zakorenila. V týchto chvíľach neraz 
s  prekvapením zisťujeme, aká je 
ešte slabá. Občas sa nám zdá, že 
už sme vzrástli v  trpezlivosti a  tu, 
keď nás zavalia kríže, cítime, že sa 

chvejeme; myslíme si, že už sme 
získali čnosť poslušnosti, a  zrazu 
prichádza príkaz, ktorý je v rozpore 
s naším názorom, je pre nás ťažké 
podrobiť sa; sme presvedčení, že 
milujeme chudobu, ale keď nám 
predstavení zoberú nejakú vec, ku 
ktorej sme sa už čiastočne pripúta-
li, alebo nám nedovolia používať 

niečo, čo by sme používať chceli, 
je pre nás neraz veľmi ťažké hneď 
sa s  tým úplne zmieriť. Myslíme 
si, že sme sa už dostatočne upev-
nili v  anjelskej čnosti, a  zrazu, pri 
akejsi príležitosti zisťujeme, že ska-
zená prirodzenosť ešte hrdo dvíha 
svoju hlavu. A týka sa to mnohých 
a mnohých ďalších čností. Ale prá-

ve vtedy spoznávame, 
ako sme ešte ďaleko, 
a  povzbudzuje nás to 
k  intenzívnejšej práci 
na sebe.“2

Tretím dôvodom  vďač-
nosti Bohu za protiven-
stvá je príležitosť, ktorú 
nám v  nich Boh dáva 
zabojovať o spásu našich 
blížnych. Sv. Maximilián 
to pripomínal svojim 
rehoľným spolubratom 
od  začiatku prežívania 
vojnových hrôz, ktoré 
predznamenávali sko-
rý a  strašný koniec jeho 
pozemského putova-

nia. 19.  septembra 1939 odvliekli 
nemeckí okupanti z  niepokala-
nowského kláštora 46 rehoľníkov, 
ktorí sa v kláštore zdržiavali, vráta-
ne Maximiliána.  Rehoľníkov odv-
liekli do neznáma. Až cestou zistili, 
že ich vezú na  Západ, do  Nemec-
ka. V  nákladnom vlaku o. Maximi-
lián dodával vieru a  nádej svojim 

Nemeckí vojaci 19. septembra 1939 zajali Niepokalanov  
a úplne ho spľundrovali. Fo
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spolucestujúcim z  rozličných kú-
tov Poľska. Modlil sa s  nimi, spo-
vedal ich, povzbudzoval. Svojim 
spolubratom, polovážne i položar-
tom, vo vlaku hovoril: „Celá naša 
skupina ide na misie do Nemecka. 
Koľko úsilia by sme museli vyna-
ložiť, aby sme v  takomto počte 
mohli oficiálne odcestovať na  Zá-
pad! Keby sme takto mohli ešte 
odísť na Východ!?“3 Ako príležitosť 
pre záchranu duší svojich bratov 
a sestier Maximilián vnímal aj svoje 
definitívne uväznenie v  koncen-
tračnom tábore Auschwitz.  Mno-
hé svedectvá potvrdzujú, koľkých 
väzňov povzbudenie a  kňazská 
služba sv.  Maximiliána zachránili 
pred samovraždou zo zúfalstva 
či vrátili im vieru v  Boha i  dôveru 
v človeka. Korunovaním množstva 
týchto svedectiev je príbeh Fran-
ciszka Gajowniczka. 

BUĎME RYTIERMI 
HRDÝMI NA VERNOSŤ 
V BOJI 
Charakteristickou črtou rytiera 
Nepoškvrnenej v  období skúšok 
má  byť podľa sv. Maximiliána od-
vaha a  dôvera. O  dokonalom ry-
tierovi a  rytierke Nepoškvrnenej 
písal v  texte pripravovanej knihy 
o  Nepoškvrnenej, ktorú žiaľ už 
nestihol dokončiť: „Kto spoznal 

Nepoškvrnenú, kto si ju zamiloval, 
úplne sa jej zasvätil, a  to  tak, že 
si nič nenechal pre seba, ten, kto 
sa snaží stávať sa jej čoraz väčšmi, 
v každom ohľade, ten,  kto okrem 
toho v  horlivosti o  jej kráľovstvo 
v  dušiach túži, aby sa jej aj iní za-
svätili a  zo svojej strany pre tento 
cieľ robí všetko, čo je v jeho silách, 
a snaží sa nevynechať žiaden pro-
striedok, aj keď by ho to stálo veľ-
mi veľa, ba dokonca aj keby musel 
tento ideál potvrdiť krvou, ten 
pokladá za najväčšie šťastie, za vr-
chol svojich túžob priniesť úplnú 
obetu, hoc i  obetu vlastného ži-
vota pre získanie všetkých duší 
pre Nepoškvrnenú, kdekoľvek sú, 
k akejkoľvek národnosti či rase pat-
ria a kedykoľvek žijú,  či teraz alebo 
v budúcnosti – ten je samozrejme 
dokonalým rytierom Nepoškvrne-
nej, hoci by o Rytierstve Nepoškvr-
nenej nikdy nič nepočul a  ani ne-
bol zapísaný medzi jeho členmi.“4

Posledný list sv. Maximiliána, ktorý 
adresoval svojim rehoľným spo-
lubratom do Niepokalanowa z väz-
nice na varšavskom Pawiaku krátko 
pred svojou deportáciou do  kon-
centračného tábora, končí slova-
mi: „Dovoľme my všetci, aby nás 
Nepoškvrnená čoraz dokonalejšie 
viedla, kdekoľvek a  akokoľvek nás 

Ona chce mať, aby sme  dobrým 
plnením našich povinností prispeli 
k tomu, aby pre Jej lásku boli získa-
né všetky duše.“5

Sv. Maximilián nám teda vo svo-
jich slovách neustále pripomína, 
že Boh nás nikdy neopúšťa, ak sa 
ho nespúšťame my. Nech sú nám 
v  týchto ťažkých časoch povzbu-
dením aj tieto jeho slová:  „Čokoľ-
vek sa deje v nás alebo okolo nás, 
to všetko sa deje s Božím vedomím 
a  s  Božím dopustením. A  keďže 
Pán Boh je nekonečne dobrý, ne-
dopúšťa nič zlé, čo by mohlo mať 
zlé dôsledky. Ak má teda duša dob-
rú vôľu zosúladenú s Božou vôľou, 
môže byť pokojná, lebo všetko sa 
pre ňu na dobré obráti.“6  

1 Kolbe, Maximilián M. List o. Antoniovi Vivodovi, 
datovaný Mugenzai no Sono, 12. 3. 1932.

2 Kolbe, Maximilián M. Przygotujmy się na próby 
i preciwności, Echo Niepokalanowa, 5. 11. 1938.

3 Sotowski, Paulin. Opowieść o św. Maksymilianie. 
Niepokalanów: WOF, 2011. S. 348–349.

4 Kolbe, Maximilián M. Materiál ku knihe o Nepoškvr-
nenej, časť Organizačné formy, Archív Niepokalanowa.

5 Kolbe, Maximilián M. Korešpondenčný lístok do Nie-
pokalanowa, datovaný Varšava, 12. 5. 1941, Archív 
Niepokalanowa.

6 Kolbe, Maximilián M. Príhovor spolubratom. Niepoka-
lanów, 22. 10. 1940.

Nemeckí vojaci odvliekajú rehoľníkov z niepokalanowského kláštora.  
Sv. Maximilián vtedy povzbudzoval bratov: „Ideme na misie.“
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PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
Mluvit je stříbro, mlčet je zlato, přimluvit se je briliant.
text: P. Pacifik Matějka, Th.D., OFMCap.

Žádný křesťan není ostrov, ale žije ve  společenství s  ostatními, s  nimiž tvoří jednu rodinu v  Kristu. Naše 
sounáležitost s nimi se např. projevuje v tom, že se za ně přimlouváme a vyprošujeme jim věčnou spásu. 
Bible ukazuje mnoho postav, které svou modlitbou vyprosily u Hospodina požehnání pro druhé. Příkladů 
přímluvců je spousta. Na některých z nich bychom chtěli ukázat zajímavé rysy přímluvné modlitby.

KRISTUS PŘÍMLUVCE
Největším přímluvcem člověka je 
sám Kristus. Jeho přímluva je pro 
nás tou nejdůležitější. Sv. Augus-
tin ve svém komentáři na žalm 85 
prohlašuje: „Kristus se za nás modlí 
jako náš kněz, modlí se v nás jako 
naše hlava; my se modlíme k němu 
jako k  svému Bohu. Poznávejme 
tedy naše hlasy v  něm i  jeho hlas 
v nás“ (srov. KKC, č. 2616). Modlit-
ba je více než jen slova. Modlitba, 
jakožto vnější vyjádření víry, je 
soustředěným pohybem lidského 
srdce k  srdci Božímu. Vstoupíme-
-li do  Kristova srdce, cítíme nalé-
havou potřebu Bohu se klanět, 
jeho chválit, vyprošovat lidstvu 
smír s  Bohem a  přimlouvat se 
za  druhé, jako i  sám Kristus prosí 
Boha Otce jménem celého lidstva 
a  za  celé lidstvo. Pozemským pro-
dloužením této Kristovy modlitby 
je pak modlitba Církve. Postavit 
se do  řad přímluvců znamená mj. 
začít bourat své ochranné bariéry 
a dát v sobě prostor Duchu Svaté-
mu, aby mluvil v nás, za nás a spolu 
s námi. 

MARIA ODEVZDANÁ 
DO VŮLE BOŽÍ
My křesťané máme zcela přiroze-
ně ve  zvyku obracet se na  Marii 
s  prosbou o  přímluvu. Snad nej-
známější novozákonní přímluvou 
je ta Mariina, kdy svému Synovi 
na  svatbě v  Káni Galilejské řekne 
prostou větu: „Nemají víno“ (Jan 
2,3). Nebylo nutné, aby to ostatní 
slyšeli. Důležité je, že to slyší ten 
správný. Nebylo nutné říkat více. 
Těm, kdo jsou si blízcí, stačí drob-
ný náznak. Všimněte si, že Maria 
ani v  nejmenším nenaznačuje, 

jakým způsobem by měl být daný 
problém vyřešen. Není důstojné 
Boha, abychom ho tlačili do svých 
přízemních řešení. Stačí, že nám 
není lhostejná bída bližního, že vě-
říme v  Boží pozornou péči a  jsme 
vděčnými pamětníky jeho milo-
srdných činů v  minulosti. Stačí, že 
jsme ochotni dát všanc své pohod-
lí a svůj čas a vyjít ze začarovaného 
kruhu svého já a svých potřeb. Ten, 
kdo bere za své potřeby ostatních 
bratří a  sester v  Církvi, vystupuje 
ze své ulity, ve které je odkázán jen 
sám na  sebe, a  současně se svou 
přímluvou za  blízké i  vzdálené se 
i  sám oplátkou vystavuje proudu 
jejich přímluv za své potřeby. 

VDĚČNÁ ESTEŘINA 
PAMĚŤ
Učebnicovým příkladem přímluvy 
je i  modlitba královny Ester. Ester 
se nespokojuje se slovy, ale připra-
vuje se na  modlitbu a  posiluje ji 
několikadenním přísným postem. 
Pak naznačuje, že nemá jiného 
obránce než Hospodina. Násled-
ně s  vděčností vypočítává Boží 
příklon k  Izraeli i  všechny mocné 
činy, kterými se Hospodin v minu-
losti ujímal svého lidu, zvláště pak 
během východu z Egypta a puto-
vání pouští. Připomíná Bohu své 
celoživotní svízelné snažení o  ži-
vot podle Božího zákona. Ne však 
proto, aby se chlubila, ale aby si 
i  na  sobě uvědomila Boží milosr-
denství a  starostlivou lásku (pří-
davky ke Knize Ester 4,17).

OBĚTAVÉ MOJŽÍŠOVO 
VŮDCOVSTVÍ 
S  vyjitím z  Egypta souvisí i  Moj-
žíšova přímluva: „Když tento lid 

do  jednoho usmrtíš, pronárody, 
které slyšely o tobě zprávu, řeknou: 
»Protože Hospodin nebyl s to uvést 
tento lid do země, kterou přísežně 
zaslíbil, pobil je na  poušti«“ (Nu 
14,15n). Zde se Mojžíš odvolává 
na Boží čest, kterou on chce chrá-
nit. Více mu záleží na „uskutečnění 
Božích záměrů“, protože ví, že o své 
vlastní potřeby nemusí mít starosti 
(srov. Mt 6,33). Ještě důrazněji to 
vyjadřuje v  knize Exodus: „Můžeš 
jim ten hřích ještě odpustit? Ne-
-li, vymaž mě ze své knihy, kterou 
píšeš!“ (Ex 32,32). Jeho přímluva 
je současně šlechetnou nabídkou 
osobní oběti. Slavným příkladem je 
rovněž Mojžíšova přímluva za  bo-
jující Izraelity v  boji proti Amale-
čanům. I  když byl od  bojovníků 
fyzicky vzdálen a neschopen účasti 
v  boji, přece úspěch bitvy závisel 
na jeho neúnavnosti v přímluvách 
(Ex 17,8-16). 

OTČENÁŠ – MODLITBA 
UČÍCÍ MYSLET 
NA DRUHÉ
Vynikající školou je i modlitba Ot-
čenáš, kterou se nikdo nemodlí 
sám, ale je vždy formou přímluvy 
a  modlitbou jménem celého spo-
lečenství věřících, jemuž vyprošuje 
dostatek pokrmů, odpuštění jejich 
vin, ochranu a posilu v pokušeních 
a  spolu s  ostatními se přimlouvá 
i  za  uskutečnění Božích záměrů 
na zemi (Mt 6,9-13).

Již první tři prosby Otčenáše, které 
zní: „ Posvěť se jméno tvé,  přijď 
království tvé,  buď vůle tvá, jako 
v nebi, tak i na zemi“ (Mt 6,10), při-
pomínají, že Boží plán se světem se 
stěží může uskutečnit bez toho, že 
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by pro něj získal dostatečný počet 
lidí, kteří ho milují a  vtělují Boží 
způsob myšlení do svého jednání. 
Touha modlitebníka chránit Boží 
čest a zájmy, je skrytě i přímluvou 
za Boží lid, který je sice těžce hříš-
ný, ale neztratil ještě ochotu násle-
dovat Hospodina a vrůstat do po-
žadavků jeho Zákona. 

Dobrým vzorem přímluvné mod-
litby pro každého z nás jsou ovšem 
i  ostatní čtyři prosby Otčenáše: 
 Chléb náš vezdejší, dej nám 
dnes  a odpusť nám naše viny…, 
 a neuveď nás do pokušení,  ale 
zbav nás od  zlého. Tyto všechny 
prosby se totiž nesou v  duchu 
úvodního oslovení: Otče… NÁŠ 
(Mt 6,9-13). Možná jsme to už po-
zapomněli, ale společně vyslovo-
vaná modlitba z  nás činí jediné 
společenství Božích dětí, zatímco 
modlitba, která se nese v  duchu 

já, já, já, spíše připomíná modlitbu 
Kaina na útěku před spravedlností.

VÝSADA PŘÍMLUVNÉ 
MODLITBY
Právo vyslovovat přímluvnou 
modlitbu je velkou výsadou, ale 
současně i  posláním, k  němuž je 
povolán každý věřící křesťan. V mo-
derní době je kladen velký důraz 
na  přímluvnou modlitbu např. při 
evangelizačních akcích, kdy orga-
nizátoři mívají v  zázemí skupinky 
křesťanů, kteří snahy lidí na scéně 
skrytě podporují svou modlitbou. 
Pravděpodobně i křesťanští politici 
spoléhají před důležitými jedná-
ními ve  sněmovně na  modliteb-
ní pomoc tisíců obětavých duší. 
Přímluvná modlitba nás učí překo-
návat své sobectví a  nasazovat se 
pro dobro většího celku. Rozšiřuje 
naše srdce, aby hořelo i pro to, co 
nás přímo nepálí, abychom i  my 

mohli a směli být zahrnuti do mod-
liteb jiných šlechetných duší, které 
o nás nikdy neslyšely, ale záleží jim 
na nás, protože jsme děti téhož ne-
beského Otce. Mějme tedy odvahu 
a nabídněme Pánu i svůj čas a ne-
zištnost. Velké věci se mohou dařit 
jedině díky nezištné podpoře tisíců 
maličkých, o kterých ví jen Pán.  

Použité zdroje:
Hanbridge, Paul. Contemplative Prayer, the Liturgy of the 
Hours and the Ministry of Prayer. Murrurundi, 2003.
Bromiley, Geoffrey. International Standard Bible Ency-
clopedia. Sv. 1–4. Eerdmans, 1979–1995.
Kniha Ester v řeckých verzích. Praha: Vyšehrad, 2016.
Zemanek, Josef. Das Vater-Unser. Ein biblisches Gebet. 
Würzburg: Echter, 2017.
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NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (10)
text: PhDr. Radomír Malý

Velký obránce svobody Církve sv. Řehoř VII. zemřel r. 1085 ve vyhnanství. Vzdoropapež a loutka císaře Jindřicha IV. 
Klement III. byl uznán nejen v Německu, ale též v Anglii a v Uhrách. V Římě však jeho metody správy Církve, která 
spočívala v poníženém předkládání svých rozhodnutí císaři ke schválení, vyvolaly všeobecný odpor. Kardinálové 
proto rok po smrti sv. Řehoře, když císařská vojska opustila Řím, prohlásili Klementa přesně ve smyslu církevní 
legislativy za nepravého papeže a zvolili r. 1086 řádným pontifikem opata Desideria z kláštera Monte Cassino, 
založeného přímo sv. Benediktem. Desiderius byl osobním přítelem zesnulého papeže Řehoře a hlásil se zcela 
k jeho reformnímu programu. Přijal jméno Viktor III. (1086–1087). 

REFORMA 
NEZADRŽITELNĚ 
POKRAČUJE
Papež Viktor rok po  svém zvolení 
zemřel. Kardinálové poté vybrali 
jeho nástupcem v  přísné askezi ži-
jícího biskupa Oda z  Ostie, jenž byl 
předtím převorem kláštera v  Cluny, 
odkud vzešel také sv. Řehoř VII. Přijal 
jméno Urban II. (1088–1099). 

Papež bl. Urban II. energicky po-
kračoval v  reformách zahájených 
sv. Řehořem. Na  synodách v  Melfi 
a  v  Clermontu, které svolal a  jimž 
byl osobně přítomen, odhlasovali 
biskupové opět s náležitou přísností 
a  hrozbami postihu exkomunikace 
pro neposlušné dekrety proti simonii 
i  panovnické investituře církevních 
hodnostářů a  obnovující povinný 
celibát pro adepty vyššího ducho-
venského svěcení, tzn. pro podjáhny, 
jáhny a kněze. 

To císaře Jindřicha znovu rozzuřilo. 
Jeho vojska v  Německu pustošila 
klástery věrné papeži a  reformní-
mu programu. Císař setrval v odpo-
ru a  nenávisti vůči Urbanovi i  jeho 
nástupcům až do  své smrti r. 1106. 
Zemřel v  církevní exkomunikaci ne-
smířen s katolickou církví. 

To už byl papežem Urbanův nástup-
ce Paschalis II. (1099–1118), původ-
ně opat Rainer z kláštera sv. Vavřince 
v Římě, jehož sv. Řehoř jmenoval kar-
dinálem a  legátem ve  Francii. Také 
papež Paschalis potvrdil všechny 
reformní dekrety svých předchůd-
ců, čímž podráždil Jindřichova syna 

a nástupce v úřadu Jindřicha V., který 
r. 1111 vtrhl do Říma a papeže držel 
dva měsíce ve  vězení. Paschalis byl 
Jindřichem donucen k  ústupkům, 
především musel sejmout exkomu-
nikaci z duchovních dosazených pro-
tiprávně císařem na biskupské stolce 
a potvrdit je v úřadech.

Paschalisovy ústupky císaři vyvolaly 
mezi zastánci reformy bouři odporu, 
na synodě ve Vienne r. 1112 arcibis-
kup Quido dokonce vyzval papeže 
k  rezignaci. Paschalis sám se poté 
bránil, že sejmutí exkomunikace 
z  prelátů, kteří díky simonii a  přízni 
císaře přijali od něj biskupské úřady, 
byla vynucená a  všechno odvolal. 
Jeho nástupcem se stal Gelasius II. 
(1118–1119), původně mnich z kláš-
tera Monte Cassino, který naložil 
na císaře Jindřicha V. klatbu a musel 
proto z Říma emigrovat. 

K  částečnému uklidnění situace do-
šlo až za  papeže Kalixta II., původně 
arcibiskupa Quida ve  francouzském 
Vienne. Ten neustoupil ve svém pev-
ném postoji a  dosáhl nakonec toho, 
že císař kapituloval a projevil ochotu 
k  důstojnému kompromisu. Pode-
psal s  papežem r. 1122 ve  Wormsu 
konkordát, jímž se definitivně zříkal 
jakékoliv nominace svých oblíben-
ců na  biskupské a  jiné vyšší církevní 
stolce. Papež na  oplátku přiznal cí-
saři nárok vznést námitky proti na-
vrhovanému kandidátu, které měly 
být zohledněny na  základě jednání 
obou stran. Biskupové, kteří předtím 
protiprávně přijali nominaci od císaře 
a nikoli od papeže, mohli být zbaveni 

exkomunikace a  setrvat ve  funkcích 
pouze tehdy, když kajícně před pape-
žem litovali svého činu. Tím byl kon-
flikt mezi papežem a císařem, známý 
pod názvem „boj o  investituru“, čás-
tečně ukončen. Ve 2. polovině 12. sto-
letí se však rozhořel znovu, i když ne 
už s takovou intenzitou, Církev muse-
la o svoji svobodu hlásat evangelium 
bez zasahování státní moci bojovat 
fakticky po celý středověk.

O  rok později, r. 1123 svolal papež 
Kalixt do Lateránského paláce v Římě 
všeobecný koncil, nazvaný I. laterán-
ský. Byl to první všeobecný církevní 
sněm po schizmatu východní církve 
r. 1054. Biskupové na  něm schválili 
wormský konkordát, potvrdili pro 
vyšší duchovenstvo latinského obřa-
du závazný celibát, vydali nová ostrá 
nařízení proti simonii a  zavedli tzv. 
treuga Dei, tj. povinnost klidu zbra-
ní v  adventu, o  Vánocích, v  postu 
a  o  Velikonocích. Žel, toto naříze-
ní světští vládcové nerespektovali. 
Úspěšnější byl tento sněm ohledně 
nařízení o  svěcení neděl a  svátků, 
kdy vrchnost nesměla pod církevní-
mi tresty požadovat po  poddaných 
nebo po služebnictvu výkon jakéko-
liv práce. Toto opatření mělo obrov-
ský sociální význam, neboť poskytlo 
prostému člověku právo na odpoči-
nek. Neděle a svátky jakožto dny vol-
né od práce znamenaly krom svého 
jednoznačně nadpřirozeného význa-
mu (obrácení mysli a  srdce k  Bohu) 
též obranu prostého člověka proti 
svévoli a  vykořisťování vrchností. 
Církev tím demonstrovala, že stojí 
na straně chudých a bezbranných.
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I. KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA
S pontifikátem bl. Urbana II. je spojena 
také I. křížová výprava. O  křižáckých 
válkách bylo v minulosti i současnosti 
napsáno mnoho polopravd a nepravd. 
Jednalo se prý o  dobyvačné útočné 
války evropských středověkých panov-
níků a papežů. Pravda je ale zcela jiná.

Palestina byla dobyta mohamedánský-
mi Araby už na konci 7. století. Katolic-
ké církvi šlo pouze o to, aby tamní vlád-
cové neutiskovali křesťany a  nebránili 
evropským poutní-
kům navštěvovat 
místa spjatá s  pů-
sobením Spasitele. 
Arabští kalifové to 
respektovali, proto 
nevznikl žádný pro-
blém. 

Situace se ale změ-
nila, když v  70. 
letech 11. století 
nahradili arabské 
vládce Jeruzaléma 
a Palestiny seldžuč-
tí Turci, rovněž mo-
hamedáni. Ti křes-
ťanské poutníky zajímali a prodávali 
do  otroctví, někdy je i  přímo týrali, 
mrzačili a zabíjeli. Turecký sultán za-
hájil také krvavé pronásledování 
křesťanů žijících ve Svaté zemi. 

To vedlo už papeže sv. Řehoře VII. 
v  70.  letech 11. stol., aby se zabýval 
myšlenkou vyhlášení války sultánovi 
na  obranu křesťanských poutníků. 
K tomu ale nedošlo kvůli boji o inves-
tituru. V 90. letech však tato myšlenka 
se stala opět aktuální, když byzantský 
císař Alexios  I. Komnen, ačkoliv vý-
chodní církev již byla ve schizmatu, se 
obrátil o pomoc k papeži Urbanovi II. 
Byzanc totiž s říší sultána bezprostřed-
ně sousedila, turecká vojska podnika-
la vojenské výpady na  její území, při 
nichž drancovala a vraždila.

Papež svolal r. 1095 synodu do fran-
couzského Clermontu. Na  ní byli 
biskupové seznámeni s  nářky By-
zantinců, k  nimž se připojil latin-
ský poustevník Petr z  Amiensu, 

žijící v  Palestině, který si zachránil 
život emigrací před Turky do  Evro-
py. Všichni shromáždění preláti byli 
otřeseni hrůzostrašnými krutostmi, 
jichž se Turci dopouštěli na křesťan-
ských poutnících. Mnohým usekávali 
ruce a nohy, ženy znásilňovali. Otřes-
né informace pohnuly francouzské 
rytíře i  sedláky k  tomu, že si sami 
připínali na pravý rukáv svých kabá-
tů červený kříž a  s  pokřikem „Deus 
vult!“ (Bůh tomu chce) se hlásili 
do boje za osvobození Palestiny.

Papež Urban oficiálně vyhlásil křížovou 
výpravu, první tohoto druhu, a  udělil 
jejím účastníkům odpustky časných 
trestů za  hříchy. Velitelem se stal lot-
rinský vévoda Geoffrey de Bouillon. 
Křižáci byli úspěšní, rychle postupovali 
a během čtyř let dobyli celou Palestinu. 
R. 1099 padl jako poslední Jeruzalém. 

Je tragické, že tento úspěch byl zne-
hodnocen krvavou lázní, kterou křižáci 
připravili muslimskému obyvatelstvu 
města. To nelze ospravedlnit, i  když 
zprávy o  tom v  muslimských prame-
nech i  ve  francouzských kronikách 
jsou nejspíš značně nadsazené. Podle 
dobových záznamů (Gesta Dei per 
Francos, Chronicon Hierosolymitanum 
de bello sacro aj.) sám velitel Geoffrey 
z Bouillonu, jenž se poté stal vládcem 
Jeruzaléma s titulem „ochránce Božího 
hrobu“, vyslovil politování nad nevin-
ně prolitou krví ze strany křižáků, po-
dobně i papež Paschalis II., i když vydal 
list, v  němž děkuje Bohu za  vítězství 
a dobytí Jeruzaléma.

Jak velký byl rozsah tohoto krvepro-
lití, zůstává dodnes nejasné. Zcela ur-
čitě nebylo vyvražděno veškeré mus-
limské obyvatelstvo města, neboť 
po celé 12. století měli mohamedáni 
v  Jeruzalémě početní převahu nad 
křesťany a  nejspíš byli s  vládou ka-
tolických latinských králů spokojeni. 
Když totiž r. 1187 sultán Saladin dobyl 
Jeruzalém nazpět a sesadil poslední-
ho krále Quida, jeruzalémské muslim-
ské ženy plakaly a žádaly, aby Saladin 
jim tohoto vládce ponechal.

Neomluvitelné 
je také vraždění 
Židů v  Evropě 
po  vyhlášení 
křížové výpra-
vy. Na  tom ale 
nenesou vinu 
křižáci, nýbrž 
luza a  deklaso-
vané živly, kte-
ré si připínaly 
na  rukáv kříž 
a předstíraly, že 
táhnou do  Pa-
lestiny, ve  sku-
tečnosti však 

drancovaly židovská ghetta. Pape-
žové toto ostře odsuzovali a ukládali 
provinilcům trest exkomunikace, jak 
o tom budeme psát později.

Mnozí účastníci křížových výprav se 
dopouštěli skutků, které nelze hájit. 
V  dalších číslech se postupně bu-
deme dotýkat i  této problematiky. 
Rozhodně však je nutno kategoricky 
odmítnout tezi o  útočných a  doby-
vačných válkách. Historická pravda 
je jednoznačně taková, že šlo o válku 
na obranu katolické Evropy a potaž-
mo celé křesťanské civilizace před 
agresí krutých tureckých hord. 

Použité zdroje:
Buehlmeyer, Carl. Die Kichengeschichte II. Paderborn: 
Schoeningh-Verlag, 1959.
Johnson, Paul. Papiestwo. Warszawa: Instytut Wydaw-
niczy Pax, 1998.
Coulaumbe, Charles. Papežové. Toronto: 2001.
Pastor Ludwig. Die Papsgeschichte. Muenchen: 1920.

Vyhlášení první křížové výpravy na koncilu v Clermontu r. 1095. Středověká rytina.

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


26

2|2017|č. 150

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

P
R

O
 D

ĚT
I

Ilu
st

ra
ce

: V
ítě

zs
la

v 
Ko

ut
ní

k

DŮLEŽITÉ ROZHODNUTÍ
aneb Panna Maria průvodkyně na cestě
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

Milé děti, je moc důležité, aby-
chom se v  životě nechali vést Pá-
nem Bohem a  učili se objevovat, 
co po nás chce. Jeho plány s naším 
životem jsou krásné, ale není tak 
snadné je odhalit. Naštěstí nám 
Pán Ježíš dal výbornou průvodky-
ni: Pannu Marii. Když ji prosíme, 
nemusíme se bát, že bychom ne-
našli cestu, kterou Bůh pro každé-
ho z nás připravil. 

O tom by vám mohl vyprávět chla-
pec Rajmund. Vzpomínáte, jak se 
k  ní s  důvěrou modlil? Když kon-
čil základní školu, toužil studovat 
dál. Rodiče však byli chudí a mohli 
poslat na střední školu jen nejstar-
šího syna Františka. Rajmund zů-
stal doma a staral se o své mladší 
bratry. Mohlo by se 
zdát, že ho neče-
ká žádná lákavá 
b u d o u c n o s t . 
Bůh však o něm 
věděl a  připravil 
pro něj jedineč-
nou cestu. Po-
suďte sami.

Jeho maminka 
léčila bylinka-
mi chudé lidi. 
Jednou poslala 
Rajmunda do  lékár-
ny, aby jí přinesl ně-
jakou léčivou rostlinu. 
Když doběhl k  lékárně, 
otevřel dveře a  vyhrkl: 
„Dobrý den, moc prosím 
o bylinku trigonela foenum-
-graecum!“ „Kdepak ses 
naučil tak dobře latinsky?“ 
zeptal se udiveně lékár-
ník. „Občas se něco dozvím 
od  pana faráře při zkoušce 
chrámového sboru,“ odpověděl 
Rajmund. „A  ty nechodíš do  ško-
ly?“ podivil se lékárník. „Chtěl 
bych,“ řekl Rajmund posmutněle, 

„ale rodiče nemají tolik peněz, aby-
chom tam mohli chodit s bratrem 
oba.“ Lékárník se na  něj podíval 
a  řekl laskavě: „Milý hochu, byla 
by tě škoda. Jestli chceš, budu Tě 
doučovat, abys mohl příští rok i ty 
nastoupit na  střední školu. Řekni 
rodičům, že se u  vás dnes večer 
zastavím a domluvíme se.“ Můžete 
si představit, jakou měl Rajmund 
radost! „To mi vyprosila Panna Ma-
ria,“ myslel si v duchu. Takovým po-
divuhodným Božím zásahem začal 
Rajmund studovat.

To byl však jen začátek jeho dobro-
družství na  cestě za  Pánem. Před-
stavte si, že už rok na to mohl začít 
zdarma studovat na  střední škole 
bratří minoritů. Tam brzy patřil 

mezi nejlepší studenty a radoval se 
ze všeho nového, co se mohl do-
zvědět. Zvlášť vynikal v matemati-
ce a fyzice.

Ke  konci studia Rajmunda čekalo 
jedno velice důležité rozhodnutí: 
Má vstoupit do řádu minoritů, ane-
bo ne? Usilovně přemýšlel, ale ne-
věděl, co má zvolit. Prosil tedy Pan-
nu Marii: „Mami, prosím, pomoz mi! 
Nevím, jak se mám rozhodnout. Co 
ode mě chce Bůh? Moje země, Pol-
sko, potřebuje vojáky a chtěl bych 
bojovat za  její svobodu. Ale záro-
veň cítím, že by bylo dobré sloužit 
Bohu jako řeholník. Pomoz mi roz-
lišit, co je správné!“ I  když si ještě 
nebyl úplně jistý, nakonec se roz-
hodl stát se vojákem a  jít bojovat 
za svobodu vlasti se zbraní v ruce.

Právě, když chtěl otci provinciálo-
vi oznámit své rozhodnutí, uslyšel 
zvonek. „Máš v hovorně návštěvu,“ 
řekl mu vrátný. „Kdo by to mohl 
být?“ myslel si. „Maminko, to jsi 

ty?“ zvolal, když přišel 
do hovorny. „To je ale pře-
kvapení!“ Ještě víc se však 
podivil, když mu mamin-
ka řekla: „Rajmunde, při-
šla jsem Ti říct, že jsme 
se s  tatínkem rozhodli 
zasvětit svůj život Bohu 
a  také vstoupit do  kláš-

tera.“ Tato zpráva za-
sáhla Rajmunda jako 
blesk z  čistého nebe. 
Najednou pochopil, že 

si Bůh přeje, aby se stal 
řeholníkem. Jeho srdce 

se naplnilo radostí 
a  velikým poko-
jem. Teď už si byl 
jistý: Stane se Bo-
žím rytířem! Dě-
koval Madoně, 
že mu dala zna-
mení skrze jeho 

maminku. 

Když se ho pak otec provinciál 
zeptal, jak se rozhodl, řekl: „Chci 
se stát rytířem jako sv. František. 

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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PROSÍM VÁS, MODLETE SE ZA MĚ
O Martinovi, který převzal důležitý úkol a modlil se za papeže.
text: Bc. Jana Lokajová

Velká rodina, jakou měl Martin, se 
jen tak snadno nepotká. Nejen že 
kromě mámy a  táty do  ní patřily 
tři sestry, ale dokonce i  pět brat-
rů. Možná takové 
rodiny taky znáte. 
Jsou jako velká 
parta a mívají hod-
ně upracované ro-
diče. Každý večer 
se všichni scházeli 
kolem hořící svíčky, 
modlili se za  sebe 
navzájem, děkovali 
Bohu za prožitý den 
a prosili o to, co kdo 
zrovna potřeboval. 
Bůh byl uprostřed 
nich a  rád tam zů-
stával. Maminka 
vždycky připojova-
la ještě speciální modlitbu za tátu: 
„Pane, děkuji ti za  našeho tatínka, 
dej mu prosím sílu k práci, moud-
rost v rozhodování a odvahu k tvé-
mu následování.“

Jednou, na  konci zimy, se Martin 
ještě se sestrou Lenkou a s mamin-
kou vypravili do  Říma. Čekala se 
totiž velká událost. Sbor kardinálů 
volil nového papeže a  maminka 
chtěla alespoň nejstarším dětem 
ukázat, jaké to je ve Věčném městě 
pozdvižení. Už z  dřívějška Martin 
dobře věděl, že papež je hlavou 
celé církve, rodiny věřících, kteří žijí 
na planetě. Má tedy mnoho práce, 
nejen protože vypráví lidem všech 
národů a  jazyků o  Boží lásce, ale 
musí celé to obrovské společenství 
řídit a  pečovat o  něj, jak nejlépe 

umí. Takový úkol si žádá člověka, 
který opravdově miluje Boha a drží 
se ho. Jinak to ani nejde dobře 
zvládnout.

V Římě bylo nádherně, ale ten ve-
čer, kdy se davy lidí sešly na  Sva-
topetrském náměstí, aby viděli 
nového papeže, pršelo, jen se 
lilo. Lidé se mačkali a  nedočkavě 
i  zimou se natřásali. Všichni  ale 
začali jásat, když se z blízkého ko-
mína začal linout úplně bílý kouř. 
To znamená, že se kardinálové 
shodli a papeže mezi sebou zvoli-
li. Všichni napjatě čekali. Že prý se 
jmenuje František. Zanedlouho se 
na balkonku objevila bílá postava 
muže, který řekl: „Bratři a  sestry, 
dobrý večer!“ Nato lidé začali kři-
čet a  vítat nového papeže, který 
pokračoval: „Děkuji vám za  vaše 
přijetí. Modleme se stále za  sebe 
navzájem i za druhé, za celý svět, 
aby mezi námi bylo velké bra-
trství. Chtěl bych vás požádat 

o  jednu věc. Prosím vás, abyste 
se pomodlili k Pánu za to, aby mi 
požehnal. Nyní se ztišíme a v tichu 
se prosím modlete za mě.“ Pak se 

sklonil a  tiše čekal, 
až lidé udělají, co 
řekl. Když všem 
požehnal, nakonec 
dodal: „Chtěl bych 
vám zanechat ve-
liké díky za  přijetí. 
Modlete se za  mě. 
Brzy se uvidíme. 
Přeji vám dob-
rou noc.“ Pak zase 
zmizel za  velkou 
červenou záclo-
nou. A  lidé křičeli, 
mávali, povykovali 
tolik, že se nechal 
strhnout Martin, 

jeho sestra i maminka.

Martinovi slova papeže Františka 
ležela v hlavě a  tehdy si řekl, že si 
tuhle práci vezme na starost. Viděl, 
že máma se modlívá za tátu a že je-
jich rodina je šťastná a je jim spolu 
dobře. Přál takovou pohodu i všem 
lidem v  církvi. Přidával tedy od  té 
doby každý večer při modlitbě ješ-
tě prosbu za papeže: „Pane, děkuji 
ti za  našeho papeže a  prosím tě, 
aby dělal jen to, co se tobě líbí a co 
je dobré pro církev i  svět.“ A  když 
Martin viděl, jak moc má papež 
ve  světě starostí, uvědomil si, že 
jedna jeho modlitba asi nebude 
stačit. Požádal proto své kamarády, 
aby se k němu přidali a společně se 
za otce Františka modlili. Přidáš se 
k Martinovi taky? 
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Toužím bojovat nejen za  Polsko, 
ale i  za  všechny lidi. Prosím po-
korně o přijetí do řádu.“ Otec řekl: 
„Vítám Tě mezi rytíři našeho Pána!“ 
a radostně Rajmunda objal.

Milé děti, na  každého z  vás čekají 
v  životě malá i  velká rozhodnutí. 
Nemusíte se jich bát. Když bude-
te opravdu hledat, co po vás chce 
Bůh, on vám pomůže objevovat 

vaši životní cestu. A když poprosí-
te Pannu Marii o  pomoc, ona vás 
ve  vašem hledání nikdy nenechá 
samotné. To si můžete být jistí. 

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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PODĚKOVÁNÍ
❧ Chci veřejně poděkovat Tro-
jjedinému Bohu, P.  Marii a  všem 
svatým za  pomoc při zdárné ope-
raci. Jsem vděčná všem a  děkuji 
za  modlitbu. Prosím o  přímluvu, 
aby lékaři dobře rozhodli o dalším 
doléčení.

rytířka Olga

❧ Chvála Kristu, chtěla bych po-
děkovat Pánu Bohu za Jeho požeh-
nání, milosti a celoživotní ochranu. 
Děkuji Pražskému Jezulátku, P. Ma-
rii a  andělu strážnému – minulý 
týden jsem zažila jejich blízkost 
a  ochranu. Spadl na  mě strom 
a  způsobil jen nepatrné škrábnu-
tí. Nosím zázračnou medailku – už 
je moc tenoučká, mockrát jsem 
ji ztratila, ale vždy ji zase najdu – 
vrátí se ke  mně. Zároveň prosím 
o dar víry pro celou rodinu a za její 
ochranu. Velký dík! 

čtenářka Marie z Hané

❧ Na 11. května 2017 připa-
dá 15. výročí vysvěcení   Kristo-
va kněze a  rytíře Neposkvrněné 
P. Mgr. Ing. Jana Špačka z vikariátu 
Český Krumlov. K  tomuto výročí 
mu přejeme vše nejlepší, hod-
ně zdraví, požehnání Pána Ježíše 
a  ochranu Jeho Matky Panny Ma-
rie. Touto cestou chci poděkovat 
za  jeho podporu v  přímluvách 
a  modlitbách. Také mu přejeme, 
aby se mu práce ve  farnostech 
na Lipně dařila a byl spokojen.

vděčná rytířka Marie 

❧ Chtěla bych poděkovat pro-
střednictvím časopisu Immaculata 
Pánu Bohu, Pánu Ježíši, Panně Ma-
rii a sv. Michaelu archandělovi, kte-
ří mě celý život chrání proti zlým 
nástrahám.

čtenářka Věra

❧ Milí přátelé, mnoho let no-
sím Zázračnou medailku P.  Marie 
a  od  roku 2013 jsem její Rytířkou.  
25 let jsem nebyla na  mamogra-
fu, až v květnu 2016, kdy mi zjistili 

nepatrné ložisko rakoviny. Jsem 
po operaci a chtěla bych moc po-
děkovat, že to lékaři zjistili včas. 
Chtěla bych také moc poděkovat 
řeholním sestrám z  Doksan a  Bře-
žan a P. Františkovi z Přepeře, kteří 
se za mě modlí.

Marie od Hustopeče

O MODLITBU PROSÍ:
❧ Prosím o  modlitbu za  naše ro-
diny, za Boží ochranu a požehnání 
a za uzdravení manžela.

čtenářka Emilie

❧ Prosím o  modlitbu za  vnuka, 
aby opustil špatné kamarády a za-
čal se učit, byl zodpovědný a vrátil 
se na  správnou cestu. Za  dar víry, 
štěstí, soudržnosti, zdraví duše 
i těla a prosperitu pro celou rodinu. 
Za kněze a za duše v očistci.

rytířka Olga

❧ Naléhavě prosím o  modlitbu 
za posilu v nemoci a za dar uzdra-
vení.

rytířka Marie

❧ Naléhavě Vás prosím o  mod-
litbu za  zdar soudních jednání 
o svěření dětí zpět do péče praro-
dičů, kteří se o ně odmalička starali, 
a za to, aby se jejich psychicky ne-
mocné matce dostalo odpovídající 
zdravotnické péče. 

rytířka Marie

❧ Prosím čtenáře Immaculaty 
o  modlitbu za  klidný  průběh vel-
mi komplikovaného těhotenství 
a za dar narození zdravého dítěte.  

Ludmila

❧ Za  dar víry pro děti, vnuky 
a pravnuky.

rytířka Veronika 

❧ Dobrý den, moc vás zdra-
vím a  děkuji za  milé blahopřání 
k  Velikonocům. Tyto Velikonoce 
jsou pro mě podstatně jiné než 

v  předešlých letech. Prožívám 
těžké období. Období depresí, 
úzkosti, beznaděje. A  právě ten 
pocit, že nejsem sama, kdo něco 
nese, mi dává sílu to nevzdat, 
zvednout se a jít dál. I když už síly 
skoro nemám. Tímto vás také chci 
poprosit o  modlitbu za  mě. Též 
já se modlím a  všechny těžkosti 
snáším na  úmysly vaše a  celého 
centra Rytířstva Neposkvrněné. 
Moc děkuji, že jste. A  přeju vám 
z  celého srdce Boží požehná-
ní. Vždyť bez Božího požehnání 
marné lidské namáhání. Též pře-
ji hodně radosti z  toho, že jsme 
Kristovým křížem a  jeho zmrt-
výchvstáním vykoupeni. 

Věra Dvořáková  

❧ Prosíme vás o  modlitbu, ať 
jsme dobří rodiče. Kéž se může-
me jednou radovat u  Boha s  naší 
Nebeskou Matkou a  všemi našimi 
dětmi, které nám už Pán Bůh svěřil, 
i  s  těmi, které třeba ještě přijdou. 
Mše sv. sloužené za členy M. I. jsou 
nám velkým povzbuzením.

rytířka Veronika 

❧ Obracím se na Vás s  velkou 
prosbou o modlitbu. U manžela mé 
dcery se opět objevila psychická 
porucha. Dcera tím velmi trpí, ač-
koliv se to snaží utajovat, a já jsem 
zoufalá, nevím, co mám dělat. Za-
čala jsem se modlit novénu k Pan-
ně Marii rozvazující uzly a novénu 
k  sv. Judovi Tadeáši. Prosím, jestli 
můžete, pomozte mi, budu Vám 
nesmírně vděčná. Stav mých rodi-
čů je stále špatný, nejde k lepšímu, 
bratr se o ně stará 24 hod. denně, 
sám má zdravotní problémy a  já 
chodím do práce. A aby toho neby-
lo málo, tak ještě se přidaly vážné 
problémy se zetěm. Naléhavě pro-
sím o modlitbu, protože se bojím, 
že ztrácím víru v to, že nás Pán Ježíš 
neopustí. Nemám se komu svěřit, 
kde sehnat pomoc. Pán Bůh zaplať 
za Vaše jakékoliv modlitby. 

rytířka Jitka

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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• Egypt: „Papež míru v Egyptě míru“ – 
tak znělo oficiální motto papežovy 
návštěvy v  metropoli na  Nilu, kterou 
vykonal 28. a 29. dubna 2017, pouhé 
tři týdny poté, co byly spáchány útoky 
na dva křesťanské kostely v zemi. Své 
proslovy zahajoval arabským slovem 
„salam“, které vyjadřuje mír a  pokoj: 
„salam alejkum“, tedy „pokoj s  vámi“. 
Návštěva měla tři cíle. Nejprve setkání 
s  muslimy. Svatý otec podpořil jejich 
snahy reformovat islám osvobozením 
od ideologických interpretací. Druhým 
cílem návštěvy bylo bratrské ekume-
nické setkání s  představiteli východ-
ních církví a zvláště se zdejší koptskou 
pravoslavnou církví v  čele s  patriar-
chou Tavadrosem II. I  zde se jednalo 
o  vyjádření podpory, ale i  o  stvrzení 
společné víry. Svatý otec a  patriarcha 
totiž podepsali prohlášení oboustran-
ně uznávající křest. Návštěva Petrova 
nástupce v  Egyptě vyvrcholila setká-
ním s katolickou komunitou. 

Katolický týdeník, 2. 5. 2017

• Vatikán:  Pozorovatel Sv. stolce při 
agendě OSN arcibiskup Ivan Jurkovič 

na  zasedání Rady pro lidská práva 
v  Ženevě prohlásil, že respektová-
ní náboženské svobody ve  světě se 
stále zhoršuje. Citoval v  této souvis-
losti slova papeže Františka, že dnes 
je více křesťanských mučedníků pro 
víru než v prvních staletích.

www.radiovaticana.cz, 9. 3. 2017

• Aleppo: Situace v  Aleppu je stále 
kritická: lidé zde žijí ve  strachu, bez 
práce, elektřiny a  základních potřeb 
pro každodenní život. Přesto zdejší 
křesťané zakouší Boží štědrost a sílu 
vzkříšeného Krista. V dopise rozesla-
ném krátce před Velikonocemi o tom 
píše správce farnosti sv. Františka 
v Aleppu Ibrahim Alsabagh OFM.

www.ofm.cz, 25. 4. 2017

• Nizozemsko: Arcibiskup Utrechtu 
kardinál Willem Ejk požaduje zveřejně-
ní vatikánského dokumentu o gende-
rové ideologii. Poukazuje na nebezpe-
čí, že jednotlivé státy Evropy ji čím dál 
intenzivněji prosazují a  tím přispívají 
k dechristianizaci společnosti.

Katholisches.info, 9. 3. 2017

• Vatikán: Podle informace Kongre-
gace pro svatořečení více než 150 těl 
katolických svatých a  blahoslavených 

latinského ritu nepodlehlo po  smrti 
rozkladu, jak dokazují jejich exhumace. 
U východních církví je tento počet ještě 
vyšší. Tato fakta jsou přirozeným způso-
bem nevysvětlitelná. Jedná se o známé 
světce: Bernardettu Soubirousovou, 
Jana Vianneye, Kláru z Assisi, Josefa Ku-
pertinského, u maronitské církve Char-
bela Makhloufa a mnoho dalších.

Dobre nowiny, 1/2017   

• Jižní Korea: Biskupové této země za-
hájili beatifikační proces 81 mučedníků 
pro víru 20. století. Jedná se o oběti ma-
sakru z r. 1901 a poté o oběti z doby ko-
munistického pronásledování v Sever-
ní Koreji po II. světové válce. Mezi nimi 
je nejznámější postava biskupa Hong 
Yonga, jenž zahynul v  komunistickém 
koncentračním táboře.

Pch24.pl, 7. 3. 2017

• Vatikán: Kongregace pro svatoře-
čení sdělila, že byl ukončen proces 
blahořečení polského krejčího Jana 
Tyranowského (1901–1947), jenž se 
svojí spiritualitou opřenou o španěl-
ské mystiky sv. Jana od Kříže a sv. Te-
rezii z Avily měl velký vliv na mladého 
Karola Wojtylu, pozdějšího papeže 
sv. Jana Pavla II., který se s ním spřá-
telil. K  vyhlášení beatifikace chybí 

ZPRÁVY

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ:
❧ Vážená redakce, chtěla bych 
Vám poděkovat za  uveřejnění svě-
dectví z  posledního čísla Imma-
culaty (2017/1). Jsem pravidelnou 
čtenářkou Vašeho časopisu, manžel 
je členem Rytířstva. Pana Honzu 
P. znám z farnosti U sv. Jakuba v Kut-
né Hoře. Honza „pošták“ – jak si sám 
říká – často přijíždí z nedaleké ves-
nice mezi nás farníky a velmi vtipně 
a  poutavě hovoří o  cestách, které 
podnikl. Kdo ho nezná a neví o jeho 
zdravotních problémech, nepozná 
na  něm žádné známky nemoci. 
Jeho vstřícná a  veselá povaha je 
pro nás všechny povzbuzením, jak 
se s nemocí vyrovnat. Již nemocný 
se vypravil po  svatojakubské cestě 
do Compostelly, potom do Říma – 
obojí šel značnou část cesty pěšky. 
O  tom všem nám vyprávěl a  pro-
mítal na našich „kavárnách“ farního 
společenství. Loni o  prázdninách 

pro naše farníky připravil spolu 
s ostatními „turisty“ svatojakubskou 
pouť z  polského Křešova přes část 
východních Čech až do Kutné Hory, 
která byla ukončena v  předvečer 
svátku sv. Jakuba – na naši tradiční 
pouť. Kdo na pouti nebyl, vše mohl 
slyšet a vidět o Vánocích na přátel-
ském posezení u kávy a cukroví. Pro 
velký úspěch akce se pouť o prázd-
ninách uskuteční opět – pan Honza 
s kolektivem zase připravuje vhod-
nou trasu. A  tak jsme všichni rádi, 
že nám Bůh dal do našeho farního 
společenství tak obětavého a  pří-
jemného člověka v  osobě pana 
Honzy.

zdraví čtenářka Milena

❧ Chci napsat v krátkosti můj 
příběh, jak jsem se stala Rytířkou. 
V roce 2006 jsem udělala zásadní 
chybu, při které hrozilo, že když 
usnu, tak se neprobudím. Mámě 

jsem jen řekla, že je mi zle a že si 
jdu lehnout. Na odchodu z poko-
je jsem upadla do bezvědomí a 
máma okamžitě zavolala záchran-
ku. Ta přijela do 5 minut a okamžitě 
mě odvezla. To jsem se nacházela 
mezi hranicí života a smrti. V tu 
chvíli mi došlo, že to asi nepřežiju, 
a prosila jsem Ježíše, aby mi odpus-
til, a jestli chce, tak ať mě zachrání. 
A že pokud to přežiju, to jsem slí-
bila sama sobě, stanu se členkou 
nějakého třetího řádu. Řádu, který 
zachraňuje. Potom jsem potkala 
kamarádku u sv. Kříže na Příkopech 
v Praze. Ta mi řekla o Rytířstvu Ne-
poskvrněné. Zrovna tam byla paní, 
která mi nabídla přihlášku. No, a já 
se rozhodla, že jiná příležitost už 
asi nebude a že svůj slib chci splnit. 
No a tak jsem se stala rytířkou Ne-
poskvrněné. 

Věra Dvořáková  
rytířka Neposkvrněné
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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. 
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ještě církevně uznaný zázrak na jeho 
přímluvu.

GK 2/2017

• Čína: Podle oficiální čínské statistiky 
bylo v r. 2015 vykonáno v zemi 13  mili-
onů potratů, podle ministerstva zahra-
ničí USA je to však nejméně o 10 mili-
onů více. V Číně jsou potraty povinné 
u  druhého těhotenství, v  některých 
provinciích u třetího těhotenství.

Fronda.pl, 14. 3. 2017

• Německo:   Sdružení na  obranu 
nenarozeného života „Nie wieder!“ 
(Nikdy více!), vedené známým aktivis-
tou Guenterem Annenem, navrhuje, 
aby 28. prosinec byl mezinárodně 
vyhlášen jako  Mezinárodní den obětí 
potratu a  zařazen na  stejnou úroveň 
s  Mezinárodním dnem holocaustu 
(obětí nacistické genocidy židovského 
národa), který je vzpomínán 27. ledna.

GK 2/2017

• Guatemala: Loď pod názvem 
„Ženy na  vlnách“, financovaná pro-
potratovými organizacemi, jež zajíž-
dí k  pobřeží zemí, v  nichž je potrat 
zakázán, a jejíž posádka složená z lé-
kařů-potratářů nabízí na palubě lodi 
potraty občankám daného státu, za-
vítala tentokrát do přístavu San José 
v Guatemale. Na přímý rozkaz prezi-
denta Jimmyho Moralese byly však 
povolány vojsko a  policie, aby tuto 
loď vykázaly z guatemalských vod.

GK 3/2017

• Argentina: Propotratové akti-
vistky a  feministky demonstrovaly 
před katedrálou v  Buenos Aires 
(kde byl předtím arcibiskupem pa-
pež František) u příležitosti Meziná-
rodního dne žen 8. března. Házely 
na chrám kameny a láhve a svlékaly 
se do naha. Když je jeden mladý muž 

napomenul, fyzicky ho napadly, na-
konec musela zasáhnout policie.

Kath.net, 9. 3. 2017

• Španělsko: Kampaň za  ukončení 
vysílání mše ve  veřejnoprávní televi-
zi  – Levicové hnutí Podemos, které 
je třetí nejsilnější politickou stranou 
ve  Španělsku, se snaží z  vysílání špa-
nělské veřejnoprávní televize odstra-
nit nedělní mši. Mše přitahuje 303 000 
diváků týdně – třikrát více než běžné 
pořady na  kanále La 2, který vysílá 
sekulární program a  také protestant-
ské, židovské a muslimské pořady.

RC Monitor,10. 4. 2017

• Vatikán:  „Černá legenda“ o pape-
ži Piu XII. je definitivně u konce. Tvrdí 
to archivář Sv. stolce Johann Ickx. 
Vatikánské archivy obsahují četné 
dokumenty, jež dokazují, že Vati-
kán na přímý pokyn Pia XII. v letech 
1943–1944 poskytl ochranu více než 
5 tisícům římských Židů před nacis-
tickou deportací do koncentračních 
táborů. Nalezli úkryt v 280 římských 
klášterech, 1 460 se jich ukrylo v sou-
kromých domech katolíků, 60 na ex-
teritoriálních územích Vatikánu a 40 
přímo ve Vatikánu. Krom toho papež 
ve svém letním sídle v Castelgandol-
fo poskytl azyl více než 3 tisícům ži-
dovských uprchlíků.

Kath.net, 19. 2. 2017

• Praha: V sobotu 22. dubna přijely 
na Národní pochod pro život a rodi-
nu tisíce lidí z celé republiky. „Rodina 
založená na manželství muže a ženy 
je nejlepším místem pro přijetí 
a  výchovu dětí a  tím i  nejúčinnější 
prevencí tisíců potratů,“ shrnula 
hlavní poselství Zdeňka Rybová, 
místopředsedkyně pořádajícího 
Hnutí Pro život ČR. Program Národ-
ního pochodu pro život a  rodinu 

zahájila mše svatá v  pražské kated-
rále a  pokračoval i  přes nepřízeň 
počasí v parku na Klárově. Samotný 
pochod pro život a  rodinu prošel 
centrum Prahy již po sedmnácté.

RC Monitor, 23. 4. 2017

• Praha: 26. dubna 2017 se uskuteč-
nila v Praze konference Pronásledo-
vání křesťanů na Východě i na Zápa-
dě, kterou pořádal Občanský institut 
a  CSI (Křesťanská mezinárodní soli-
darita). Křesťané jsou nejpronásle-
dovanější náboženskou skupinou. 
Během roku 2016 bylo ve světě kvůli 
víře zabito až 90 000 křesťanů. Růz-
nou formou bylo pronásledováno 
nebo diskriminováno více než 500 
milionů křesťanů. Nové pronásledo-
vání křesťanů se objevuje i v západ-
ních sekulárních demokraciích. Jde 
o  velice závažný jev, jehož dopady 
jsou srovnatelné s  následky váleč-
ného konfliktu a zaslouží pozornost 
veřejnosti, médií i politiků. 

www.christnet.eu, 21. 4. 2017  

• Mexiko: Stálé adorace za  pokles 
kriminality – Město Juarez v severním 
Mexiku (s  1,3 milionu obyvatel) se 
v letech 2008–2010 stalo jedním z nej-
nebezpečnějších míst na  světě kvůli 
násilí spojenému s  obchodem s  dro-
gami a  boji mezi drogovými kartely. 
Nyní poklesl počet vražd z 3 766 v roce 
2010 na 256 v roce 2015. I když se o to 
zasloužila také zlepšená práce míst-
ních úřadů, P.  Patrico Hileman, který 
zakládá kaple stálé adorace v Latinské 
Americe, tvrdí, že je tu hlubší důvod: 
Ježíš v  Nejsvětější svátosti. „Když far-
nost dnem i  nocí uctívá Boha, město 
se promění,“ říká. Od zahájení adorací 
také stoupl počet studentů v místním 
semináři z osmi na osmdesát osm. Se-
minaristé se adorací účastní.

RC Monitor, 9. 3. 2017

Číslo účtu pro dary: 7498984001/5500 DĚKUJEME VÁM

POMOZTE NÁM VYDÁVAT ČASOPIS IMMACULATA
Dvouměsíčník Immaculata je zcela hrazen z dobrovolných darů. Jeho příprava, tisk a zasílání poštou však 
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.   

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
http://kath.net/
http://www.christnet.eu
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RYTÍŘSTVO  NEPOSKVRNĚNÉ | Národní centrum M. I., Minoritská 1, 602 00 Brno | immaculata.minorite.cz

Blatnice pod sv. Antonínkem

PROGRAM:
14.30 
přivítání poutníků

15.00 
mše svatá 

16.30 
prostor pro vzájemné setkání a sdílení 

18.00 
závěrečná modlitba a požehnání

Neděle 25. 6. 2017

POUŤ RYTÍŘSTVA NEPOSKVRNĚNÉ
a čtenářů časopisu Immaculata ke sv. Antonínkovi

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


ČESKÁ PROVINCIE:

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

SLOVENSKÁ KUSTÓDIA: 

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

Řád minoritů přijímá
nové kandidáty 
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