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Všem členům a spolupracovníkům Matice cyrilometodějské, spolku a Mariánského kněžského hnutí

Vážení mariánští ctitelé!

Prožili jsme mimořádný rok milosti – 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Toto výročí 
ovšem není jen vzpomínkou na významnou událost v historii lidstva: výzva Panny Marie k zasvěce-
ní, modlitbě růžence a obrácení trvá stále! Den 7. říjen byl významný pro naši vlast, v souvislosti 
se zasvěcením naší země Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, neboť Matka Boží si ve Fatimě přála 
zasvěcení. Díky tomu může Panna Maria uchránit před útoky satana i celé národy. Sám Bůh určil, že 
Ona je Ta, která rozdrtí satanovi hlavu. Její Neposkvrněné Srdce je ARCHOU záchrany v tomto roz-
bouřeném vlnobití světa plného zmatků a protichůdných přání. A není to jen „odevzdání se“ Panně 
Marii, jak bylo i na oficiálních pozvánkách při putování fatimské sochy prezentováno. Jedná se oprav-
du o „zasvěcení“, což má daleko hlubší význam. Odevzdat mohu jen něco, jen část sebe nebo toho, 
co je mého. Zasvěcení se je celostní, definitivní, je to podobné jako při křtu, jak vysvětluje Matka Bo-
ží… „Proč po vás chci toto zasvěcení? Když se nějaká věc zasvěcuje, zbavuje se možnosti jakéhoko-
liv jiného použití, aby mohla být užita jenom k posvátnému účelu. Tak je to s předmětem, když je určen 
k bohopoctě. Může se však také jednat o osobu, když je tato volána Bohem, aby mu vzdávala doko-
nalou úctu. Pochopte proto, že pravým aktem zasvěcení je akt křtu. Touto svátostí, ustanovenou Ježí-
šem, uděluje se vám milost, jež vás zařazuje do řádu života vyššího, než je váš, to je do řádu nadpři-
rozeného. Tak máte účast na božské přirozenosti, vstupujete do společenství lásky s Bohem a vaše 
činy mají novou hodnotu, která převyšuje hodnotu vaší přirozenosti, protože mají opravdovou hodno-
tu božskou.“ (25. 3. 1984)

Samotná Panna Maria sdělila sestře Lucii, že si přeje, aby došlo k zasvěcení Jejímu Neposkvrně-
nému Srdci, nemluvila o odevzdání. Co se tedy týče slova odevzdání, tak jde o velmi neurčitý pojem.
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JAKÉ DŮSLEDKY MĚLY ZASVĚCENÍ A MODLITBA RŮŽENCE V HISTORII? 

Připomeňme alespoň některé… 

n Dne 7. října 1571 došlo k největší světoznámé námořní bitvě nazývané „Bitva u Lepanta“ mezi 
křesťanskými vojsky Evropy a osmanskou říší, která byla ve značné převaze. Na křesťanských lodích 
byly vztyčené kříže a všichni úpěnlivě prosili Matku Boží o pomoc. Papež Pius V. nechal vyhlásit, aby 
se celá Evropa modlila růženec. A tato důvěra pomohla: do té doby neporazitelná turecká flotila utr-
pěla zdrcující porážku a Evropa byla před agresí islámu zachráněna. Všichni si byli vědomi, že ne-
zvítězili zbraněmi, ale zásahem shůry, kdy Bůh daroval vítězství na přímluvu Panny Marie. Když při-
šla později k papeži zpráva o šťastném výsledku bitvy, nebyl papež vůbec překvapen. V hodině ví-
tězství totiž náhle přerušil rozhovor s generálním pokladníkem, otevřel okno a dojatý radostně ozná-
mil: „Naše křesťanská flotila v této hodině zvítězila nad Turky. Poděkujme se Pánu!“ Také nařídil, aby 
se od toho dne každou první říjnovou neděli slavil svátek „Panny Marie Vítězné“. Jeho nástupce pa-
pež Řehoř XIII. později tento svátek přejmenoval na „Svátek Panny Marie Růžencové“.

n Vítězstvím křesťanských vojsk v bitvě u Lepanta zažili Turci sice těžkou porážku, ale jejich duch doby-
vačnosti neustal, ten trvá dodnes, neboť islám je militantní. Zanedlouho, roku 1683 obrovské mohame-
dánské vojsko stálo před branami Vídně. Celá Evropa byla opět ve velkém nebezpečí. Kdyby se Tur-
kům podařilo dobýt Vídeň, tak by celý křesťanský Západ padl pod islámskou nadvládu. Přesila muslim-
ských vojáků byla obrovská. Proti tureckému vojsku se 160 000 muži stálo pouze 12 000 křesťanských 
vojáků. V této velké nouzi vyzval císař k čtyřicetihodinové modlitbě, která se měla konat ve všech kos-
telech. Věděl, že k tomu, aby zůstala Evropa křesťanská, může nyní pomoci už jen Bůh. Polský král 
Sobieski nabídl císaři Ludvíku svou podporu. Nejprve však putoval do národní svatyně v Čenstochové 
a tam složil k nohám Panny Marie, Královny Polska, svůj kord a svěřil se do její ochrany. V této situa-
ci si císař ještě zavolal na pomoc kazatele a divotvůrce, italského kapucína Marka z Aviana, který mu 
již mnohokrát dobře poradil. Dne 12. září 1683 došlo u Vídně k rozhodující bitvě. Císař Leopold ode-
vzdal každému prvnímu praporu svého regimentu zástavu s vyobrazením Neposkvrněné Panny Ma-
rie. Potom napadla křesťanská vojska nepřátelský tábor s heslem „Maria, přečistá Panna!“ Jejich důvě-
ra v pomoc Panny Marie jim dodávala neuvěřitelnou odvahu. Otec Marek procházel mezi vojáky s kří-
žem v ruce a žehnal bojové šiky, povzbuzující především ty, kteří byli v největším nebezpečí. Po prv-
ních úspěších křesťanského vojska vypukla v nepřátelském tureckém táboře přes obrovskou převahu 
taková panika, že se obávaný velitel Kara Mustafa a s ním všichni jeho vojáci dali na útěk. Zanechali 
po sobě 15 000 stanů a už se nevrátili zpět. Během děkovné mše svaté císař klekl před obrazem Pan-
ny Marie a před všemi přítomnými nahlas vyznal: „Ona je vítězem!“ Papež Inocenc XI. povýšil z vděč-
nosti den vítězství, 12. září, na svátek „Jména Panny Marie“, neboť v Jejím jménu došlo k vítězství.

n Za zmínku také stojí, že jakmile biskupové Portugalska zasvětili svoji zemi Neposkvrněnému 
Srdci Panny Marie (13. května 1931), tak se krátce potom „samovolně“ rozložila vláda svobodných 
zednářů, která v té době řídila zemi. Načež hrozila Portugalsku krvavá revoluce, která byla velkým zá-
zrakem odvrácena, jelikož na výzvu biskupů Portugalska se modlilo 1 milion rodin růženec. Zasvěce-
ní uchránilo Portugalsko nejenom před komunismem, zatímco v sousedním Španělsku řádil naplno, 
ale také především před hrůzami druhé světové války.  Německá bota do Portugalska nevstoupila.

n Připomeňme si ještě, že díky desetiletému růžencovému tažení a důvěře v pomoc Panny Marie by-
lo Rakousko vysvobozeno z moci Sovětského svazu. Rakousko bylo osvobozeno Sovětskou ar-
mádou a mělo být sovětským satelitem. „Co my Rusové jednou máme, to už víc nedáme!“ prohlásil 
sovětský ministr zahraničí Molotov. Že se tak nestalo, vděčí rakouský lid růženci a prostému františ-
kánskému knězi Petrovi Pavlíčkovi. P. Petra se během 2. světové války v americkém zajetí velmi hlu-
boce dotklo fatimské poselství. Poznal, jaký význam má růženec pro světový mír a že politická roz-
hodnutí spočívají mnohem více v rukou modlícího se národa než v rukou samotných politiků. S tím-
to přesvědčením založil v roce 1947 společenství „Smírný růženec“, jehož členové měli za úkol 
vyprosit v duchu Fatimy svobodu Rakousku a světový mír. Nastaly roky politických jednání. Po 354 
bezvýsledných jednáních a 10 letech důvěryplné modlitby a čekání podepsali 15. května 1955 mi-
nistři zahraničí spojenců a rakouský ministr zahraničí Figl na zámku Belveder dlouho vytouženou 
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státní smlouvu. Rakousko bylo svobodné! Nejen věřící lid, ale především politici považovali tento 
tak rozhodující politický vývoj za odpověď nebe na modlitbu růžence statisíců věřících.

n Velká milost nastala po 25. 3. 1984, kdy Jan Pavel II. zasvětil celý svět Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie. Kdyby tak neučinil, došlo by ke globálnímu konfliktu, jak později potvrdila Panna Ma-
ria sestře Lucii. Bůh přijal modlitbu Kristova náměstka a Mystického těla, aby bylo lidstvo na Zemi 
ušetřeno od strašné nukleární války. Sovětský svaz byl stále rozhodnější napadnout západní Evro-
pu. Ale stalo se, že v Severomorsku, v Severním moři, kde měli Sověti shromážděny raketové zbra-
ně, dne 13. 5. 1984 tento obrovský válečný arzenál náhle explodoval. Sovětský svaz poté neměl 
žádnou naději na případné vítězství, stal se naprosto neútočným.

n Další zázrak Panny Marie se stal v roce 1986 na Filipínách za režimu diktátora Marcose. Naléha-
vá výzva kardinála Sina k modlitbě růžence zabránila bratrovražedné válce.

n Důležité je také svědectví Immaculée Ilibagizy, která díky neustálé modlitbě růžence přežila geno-
cidu ve Rwandě v roce 1994. Doporučuji přečíst si její knihu „Růženec mi zachránil život“.

n Za zmínku stojí také putování Dona Gobbiho po afrických státech, které spolu byly ve válce 
v letech 2008 a 2009. Madona slíbila Donu Gobbimu: „Vykonej zasvěcení mému Neposkvrněnému 
Srdci v zemích, do kterých tě posílám: Kongo, Rwanda a Burundi. Pak se vrátíš do Itálie a slibuji, 
že zde bude mír.“ Zaslíbení Panny Marie se naplnilo 25. 2. 2009, kdy se po 15 letech uskutečnil mír 
v těchto zemích trýzněných válkou. Tento zázrak byl podrobně popsán v příloze Matičního zpravo-
daje v roce 2009 v brožurce Pouť míru mezi národy Afriky od Aniceta Battaniho. 

n Velkým povzbuzením byla sobota 7. října 2017 v Polsku. Na hranicích Polska stál milion věřících 
Poláků, kteří takto vyznávali víru s růžencem v ruce a připomněli si 100 let od zjevení Panny Marie 
ve Fatimě a modlili se za rodiny, ale také za ochranu před nebezpečími, kam patří i islamizace Evro-
py. Do programu se zapojilo 22 diecézí a modlili se i rybáři u Baltského moře. Organizátoři věří, že to 
může nejen změnit běh věcí, ale otevřít srdce všech Boží milosti. Mocná růžencová modlitba může 
ovlivnit osud Polska, Evropy, a dokonce celého světa. „Modlete se zvláště svatý růženec. Tak může-
te od Boha dosáhnout velikou milost proměny srdce, aby se všichni otevřeli lásce a dobrotě. Mír tak 
bude moci vstoupit do srdcí lidí a šířit se v rodinách, v národech a v celém světě.“ (14. 11. 1984)

n Proč je modlitba růžence tak mocná? Vybavme si poslední naši modlitbu růžence: pomodlili jsme 
se ji opravdu tak zbožně, pozorně, bez roztržitosti, aby byla dokonalá? Pochybuji. Nebo je to tím, že 
odříkáváme biblická slova?

 Účinnost růžence Panna Maria vysvětluje v poselství ze 7. 10. 1983: „Proč je svatý růženec tak 
účinný? Protože je jednoduchou a skromnou modlitbou a vede vás k tomu, abyste byli malí, mírní 
a prostého srdce… Je to modlitba, kterou se modlíte se mnou. Když mě prosíte, abych se za vás 
modlila, vyslyším vás a spojím svůj hlas s vaším, sjednotím svou modlitbu s vaší. Bude proto vždy 
účinnější, neboť vaše nebeská Matka je prosící všemohoucnost. Vždy obdržím, když prosím, neboť 
Ježíš nikdy nemůže říci ne, když ho prosí Matka.“

n V našich večeřadlech se modlíme za náš národ, jeho návrat k morálním hodnotám, za kněze a za 
ochranu před zhoubnými vlivy dnešní doby. Během těchto večeřadel odprošujeme Pána za hříchy 
naše, a zástupně i za hříchy českého národa. Pokání je ta nejbezpečnější cesta vedoucí do náruče 
milosrdného Boha. Modleme se celý růženec! Vždyť se s námi modlí sama Matka Boží! Najděme 
si na něj čas. Panna Maria řekla v Pompejích bl. Bartolu Longovi, že kdo se pomodlí tzv. POMPEJ-
SKOU NOVÉNU (tři růžence denně), bude jistě vyslyšen.

INFORMACE ZE SVĚTA MKH

n Chystá se vydání životopisu Dona Gobbiho. Tato biografie vám přiblíží osobnost prostého kněze 
z Itálie, kterého si Panna Maria vybrala, aby šířil její poselství. V současné době se zapracovávají 
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korektury. Matice cyrilometodějská předem děkujeme za každý dar, který na vydání knížky věnuje-
te. Dosud došlé dary v roce 2016 a 2017 budou použity na úhradu licenčních poplatků do Itálie za 
poskytnutí autorských práv.

n Knihu „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“ (Modrá kniha) si můžete objednávat e-mailem 
na adrese: mrtva@maticecm.cz nebo poštou na adrese: Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní 
nám. 24, 771 11 Olomouc 1. Knihy rozesílá Matice cyrilometodějská s. r. o., u které jsou doposud 
uskladněny. 

 Jedna paní, která se ujala vedení farního večeřadla, píše: „Děkuji Bohu a Panně Marii… Ježíše jsem 
milovala, Pannu Marii opomíjela. Teď ji již miluji díky jejím slovům v Modré knize. Pán Bůh zaplať!“

n Letošní Mezinárodní exercicie vedoucích MKH z celého světa se konaly ve Fatimě první týden 
v červenci. Na 300 kněží, biskupů a laiků přijelo prosit o dary Ducha Svatého do tohoto místa mi-
losti, kde v roce 1972 vzniklo Mariánské kněžské hnutí.

n Jako přílohu č. 1 přikládáme meditaci „Otče náš“ – starší dílo biskupa M. Cabrejose Vidarta OFM. 
Z častých odkazů na Bibli a Katechismus katolické církve uvidíte, jak slova Panny Marie v „Modré 
knize“ souzní s Písmem svatým a učením Církve. Biskup Miguel Cabrejos Vidarte OFM je známý 
biblista a přednáší na univerzitě v Limě (Peru).

n Pro duchovní povzbuzení a prohloubení tématu Fatimy přikládáme přílohu č. 2 a 3, kterými jsou 
články z týdeníku Světlo. Kéž by naše duše byly tak čisté jako ta Františkova!

n Matice cyrilometodějská s. r. o. přikládá ke zpravodaji svoji nabídku knih – viz příloha č. 4.

n Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary, které jste nám zaslali v roce 2017. Těmito finančními 
prostředky podporujete činnost MKH, konání večeřadel a vydávání Matičních zpravodajů, které 
Vám pravidelně zasíláme. Nyní, tak jako dříve, opět posílejte své dary na podporu MKH na adresu: 
Matice cyrilometodějská, spolek, Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc, která vede MKH účetnictví.

n Tento Matiční zpravodaj Vám zasíláme zdarma, můžete však přispět na jeho výrobu na vložené slo-
žence. Každý týden je za naše dobrodince sloužena mše svatá. Pokud jste již někdo v posledních mě-
sících poslal dar, považujte tuto složenku za bezpředmětnou. V případě, že byste na tento dar chtěli 
poslat potvrzení na snížení základu daně, prosíme o zprávu na e-mail: mrtva@maticecm.cz, nebo 
na tel. číslo 585 222 803 (paní Věra Mrtvá). Rádi Vám potvrzení zašleme. Někdy nám píšete o potvr-
zení do zprávy pro příjemce na složenku, zpráva se ale mnohdy na soupise složenek z České pošty 
nezobrazí, proto se může stát, že potvrzení nepošleme. Děkujeme za pochopení. I nadále uvádějte 
na všechny platby svůj variabilní symbol, který se skládá z čísla „5550“ a Vašeho kmenového 
čísla, které najdete v pravém rohu adresy, abychom platby správně identifikovali, že patří MKH.

n Pokud nám chcete zaslat zprávu e-mailem, pište prosíme dále na adresu střediska MKH: 
mkh.cz.2014@gmail.com.

n Kontaktní telefon střediska MKH je +420 603 805 223 (P. Jiří Polášek) a MCM +420 585 222 803 
(Věra Mrtvá).

 Radostné a pokojné prožití adventní doby, která vyústí v oslavu Narození Ježíše Krista, 
  přejí a vyprošují

     P. Jiří Polášek, zodpovědný za MKH ČR                    Daniel Dehner, předseda MCM, spolku

Věra Mrtvá, jednatelka MCM s. r. o.


