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Všem členům a spolupracovníkům Matice cyrilometodějské 
a Mariánského kněžského hnutí

Drazí mariánští ctitelé! Srdečně Vás zdravím na začátku adventu.

Jak si můžete přečíst v našem Zpravodaji z pera sestry Margity: na letošních mezinárodních exer-
ciciích byl zvolen nový generální představený MKH z Itálie P. Luca Pescatori, který ovšem nechce být 
nějakým představeným MKH v Itálii, ale chce být jen pokorným nástrojem Panny Marie, neboť MKH je 
JEJÍ Hnutí, jak Gobbimu zdůraznila 10. 2. 1974: „Toto od tebe žádám: Zanech každé jiné starosti! Toto 
není jedno z mnoha hnutí, ale je to moje Hnutí, synu! Nechej tedy jednat mne!“ 

Ve svém vůbec prvním dopisu z poloviny října tohoto roku don Luca moc prosí o modlitby za pape-
že a nakonec dodává: „Žádám vás tedy, abyste papeži nabídli zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Pan
ny Marie. Musíme zaručit papeži duchovní ochranu, jak to po nás žádá náš úkon zasvěcení. Doufám, 
že jste všichni v pořádku. Každý den jste v mých modlitbách. Prosím vás také o modlitbu za poslá
ní P. Laurenta, který je nyní v Koreji a Japonsku, a také za ty, kteří šíří MKH a úctu k Panně Marii tam, 
kde to ještě není známo. Pokud můžete, občas mi pošlete nějaké fotografie z večeřadel, a která konáte 
ve svém okolí. Je příjemné vidět, jak naše srdce společně bijí v Neposkvrněném Srdci Marie. Omlou
vám se, že píši pouze italsky… Váš don Luca Pescatori“

Různá znamení nám ukazují, že pro církev a svět přišel čas očisty: první z nich je zmatek, který ny-
ní vládne. Toto je skutečně doba zmatku (viz poselství První znamení: zmatek z 28. 1. 1979). A jsem 
rád, že právě v této době se můžeme orientovat díky tomu, co nám zanechala Panna Maria skrze Do-
na Gobbiho a díky povzbuzením dalších jeho spolupracovníků. Například velmi zajímavý je komentář 
k papeži Františku a Amazonské synodě od P. Richarda Cortese, zodpovědného kněze za MKH 
v USA z 1. listopadu 2019: „Panna Maria ve svých zjeveních Donu Gobbimu opakovaně zdůrazňuje, že 
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se musíme modlit za Svatého otce a být věrní papeži. Chtěl bych zdůraznit, že se musíme za něj vel
mi modlit, milovat ho a podporovat ho, jak nám to sama řekla… Dnes mnozí říkají: >Nerozumím pape
ži. Nevím, proč to dělá.< Ano, souhlasím, někdy se zdá, že nechápeme všechno do hloubky. Musíme 
však být věrní a modlit se a neztrácet pokoj v srdci. Je důležité být jako prosté děti a důvěřovat Panně 
Marii. Náš Pán je jako dobrý pastýř a Panna Maria, která nám říká, že to jsou její časy, určitě přesně ví, 
co se děje. A snad je to pro nás zkouška. Média dnes píšou o všem, jak se jim zlíbí. Uvnitř církve jsou 
také lidé, jak nám připomíná Matka Boží, kteří jsou ochotnější naslouchat víc zlu, než Bohu nebo círk
vi. Výsledkem je polarizace, zmatek, vypjaté emoce a pocit, že církev je roztržena… Je skutečností, že 
Amazonská synoda je pro papeže jen poradní synodou. Všechno, co bylo řečeno nebo napsáno v sy
nodě, nemá platnost, dokud sám papež nenapíše svou postsynodální apoštolskou exhortaci. Může to 
trvat klidně i několika měsíců až rok. Je na papeži, aby napsal, co chce napsat. Tehdy budeme vědět, 
co si papež myslí a co chce říci církvi. Všechno ostatní do té doby je možné považovat toliko za mláce
ní slámy a upovídanost. Ani pracovní dokument není definitivním dokumentem. Může se výrazně změ
nit, když se tak papež rozhodne a napíše to, co chce ve své závěrečné apoštolské exhortaci.“

Daleko důrazněji na obranu papežství mluví známá vizionářka Vassula Rydèn ve svém posled-
ním dopisu z poloviny listopadu 2019: „Drazí přátelé TLIG, jsem šokována zjištěním, že někteří z vás 
sympatizujete s pronásledovateli papeže Františka a spolupodílíte se na této perzekuci tím, že ho po
mlouváte. Byli jste oslepeni a stali jste se jedněmi z těch soudců, kteří bijí pastýře. Hanba vám! Přeji 
si, aby všichni ti, kdo jsou v našich modlitebních skupinách TLIG a jsou proti papeži Františkovi, který 
byl vybrán Kristem, okamžitě odstoupili a odešli z TLIG, aby se neúčastnili našich modlitebních skupin, 
žádných našich setkání ani poutí, protože jsou jako gangréna v Kristově Těle! Naslouchám POUZE to
mu, co o papeži říká Kristus, a nenaslouchám těm, kdo tvrdí, že tomu rozumí nejlépe, nehledě na to, 
jakou pozici zastávají.

Buďto nikdo z těchto pronásledovatelů nečetl proroctví obsažená v poselstvích TLIG týkající se 
Petrova Stolce (papeže), nebo vědomě přehlížejí všechny tyto roky Ježíšových varování, že v těchto 
posledních dnech duch Rebela udeří na Petrova nástupce. Není to pouze v poselství z nedávné do
by z 16. srpna 2019, které šokuje a v němž je Ježíšův tón velice důrazný. Ježíš v něm říká, že ti, kdo 
pronásledují papeže, nejsou jeho učedníky. Někteří toto poselství pro své vlastní přesvědčení odmít
li a nevěří, že je od Ježíše. Tito lidé vnímají poselství TLIG jako supermarket, kde si mohou „vybrat 
a vzít“ pouze to, co se jim hodí, a to, co se nehodí, nechat stranou… Až tak moc je Satan oslepil! Neje
nom v posledních poselstvích, ale po celá tato léta Ježíš hovořil o Stolci Petrově. Z toho důvodu jsem 
se rozhodla vybrat několik úryvků, abych každému připomněla, co Ježíš řekl a jak důrazně nás va
roval! Chci, abyste zároveň věnovali zvláštní pozornost také datu těchto poselství. Tak se proberte!… 
A konečně poselství z poslední doby (16. srpna 2019), ve kterém Ježíš mluví o papeži. Znovu vám 
nabízím tato důležitá Ježíšova slova: >Varujte se těch, kdo odsuzují papeže.< Říká: …>Všichni, kdo 
odsuzují Vikáře mé Církve, nemohou být mými učedníky…< Nemám k tomu co dodat, Ježíš Kristus 
řekl vše. V Kristu Vassula“

Takže, drazí bratři a sestry, nemusíte vynechávat ze zasvěcení na konci večeřadla zmínku o pape-
ži, nemusíme se děsit toho, co se děje ve světě i v církvi. Jen důvěřujme v pomoc a vedení Panny Ma-
rie. Ona nás povzbuzuje: „Toto je moje doba a já jsem s vámi…“ (5. 7. 1984)

Rád bych poděkoval všem spolupracovníkům v MKH, v Matici CM a ve večeřadlech po celé vlas-
ti za jejich modlitby a oběti. V modlitbách vzpomeňte také na zesnulé kněze a laiky, kteří byli věrnými 
členy MKH a zesnuli v Pánu. R. I. P. (epitaf R.I.P. = „Requiescat in pace“, znamená „Ať odpočívá v po
koji“). Prožijte radostně a intenzivně dobu adventní, dobu očekávání příchodu našeho Pána. Modleme 
se s Pannou Marií ve večeřadlech. Ona je snoubenkou a branou Ducha Svatého a dala nám Krista. Ať 
Vám vyprosí touhou po milosti Boží a důvěru v její mocnou přímluvu. 

P. Jiří Polášek
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INFORMACE 

	Letošní Mezinárodní exercicie vedoucích MKH z celého světa se konaly opět koncem června v ital-
ské provincii Perugia (Collvalenza). Na 200 kněží, biskupů a laiků přijelo prosit o dary Ducha Svatého 
do tohoto místa milosti, kde se Mariánské kněžské hnutí každý rok setkává. Letošní největší událostí 
pro MKH je to, že byl zvolen nový generální responzabile P. Luca Pescatori, kněz ze severní Itálie. 
V příloze o tom píše slovenská sestra Margita Baroková OSF (viz příloha č. 2), která nám každý rok 
dělá simultánní překladatelku z italštiny. Děkujeme za tuto její dlouholetou věrnou službu MKH. 

	V tomto novém Oběžníku Vám také nabízíme důležitou přednášku biskupa Giovanniho d’Erco-
leho (viz příloha č. 1) z letošních exrcicií pro kněze MKH v Itálii. Je to povzbudivý text pro každé-
ho – o odvaze, o úctě k papeži a o každodenní spiritualitě Mariina dítěte. Biskup Giovanni d´Erco-
le pochází z městečka Rendinara v provincii Aquila a je mu letos 72 let. V r.  2009 přijal biskupské 
svěcení a od r.  2014 působí v diecézi Ascoli Piceno (Itálie). Od r. 1979 je blízkým přítelem a spolu-
pracovníkem Dona Gobbiho a velkým podporovatelem MKH.

	Stále je v MCM k dostání životopis Dona Gobbiho, který MKH spolu s MCM vydalo. Tuto knihu 
a knihu poselství Panny Marie: „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“ (Modrá kniha) si můžete 
objednávat e-mailem na adrese: mrtva@maticecm.cz nebo poštou na adrese: Matice cyrilometoděj-
ská s. r. o., Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc 1. Knihy rozesílá Matice cyrilometodějská s. r. o., u které 
jsou doposud uskladněny.

	Matice cyrilometodějská s. r. o. přikládá ke zpravodaji svoji nabídku knih – viz příloha č. 3.

	Tento Matiční zpravodaj Vám zasíláme zdarma, můžete však přispět na jeho výrobu na v ložené slo-
žence. (Při platbě převodem použijte V. symbol ze složenky.) Pán Bůh zaplať za jakýkoliv dar. Každý 
týden je za naše dobrodince sloužena mše svatá. Pokud jste již někdo v posledních měsících poslal 
dar, považujte tuto složenku za bezpředmětnou. V případě, že byste na tento dar chtěli poslat potvr-
zení na sní žení základu daně, prosíme o zprávu na e-mail: mrtva@maticecm.cz, nebo na tel. číslo 
+420 585 222 803 (paní Věra Mrtvá). Rádi Vám potvrzení zašleme. 

 
 Jako poděkování za Vaše dary od nás prosím přijměte zdarma brožurku Mariánské svátky bě-

hem liturgického roku.

	Zprávy e-mailem pište prosím dále na adresu střediska MKH: mkh.cz.2014@gmail.com. Kontaktní 
telefon střediska MKH je +420 603 805 223  (P. Jiří Polášek).

Požehnaný advent a Vánoce přejí a vyprošují

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

Věra Mrtvá 
jednatelka MCM s. r. o.
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Advent a jeho liturgie
Úryvek z knihy „Připravte cestu Pánu“ 

Čekání na Vykupitele ve starozákonním období 
Bůh v dějinách lidstva uskutečňuje zřejmý pohyb spásy. Dal člověku po jeho pádu příslib, že mu 

pošle Zachránce. Lidstvo asi čtyři tisíce let očekávalo příchod Vykupitele, jenž byl přislíben Adamovi, 
Evě i patriarchům. Starozákonnímu Božímu lidu posílal proroky, kteří předpověděli konkrétní okolnosti 
příchodu, života, působení a smrti tohoto Zachránce. Bůh splnil svůj slib v Ježíši Kristu. Už doba těsně 
před Ježíšovým narozením byla plná mesiášského očekávání.

Advent v životě Církve 
Ježíš založil na tomto světě dílo spásy – Církev, která prodělává svůj růst v dějinách. V rámci dějinného 

vývoje vznikla tradice Církve, která se snaží žít životem svého Zakladatele. K této tradici také patří zpřítomňování očekávání Ježíše 
a jeho příchodu, jež nachází své vyjádření v adventu. 

Slovo „advent“ pochází z latinského „adventus“ a znamená „příchod“. Advent podle prastaré křesťanské tradice představuje 
trojí příchod Vykupitele: příchod Ježíše Krista v lidském těle, příchod Ježíše Krista do našich srdcí v současnosti, příchod 
Ježíše Krista jako soudce na konci světa. 

Čtyři týdny adventního období mají připomínat čtyři tisíciletí očekávání Vykupitelova příchodu v lidském těle. Advent 
zpřítomňuje touhy starodávných patriarchů, praotců, kteří jenom tušili a očekávali toto tajemství. Představuje rovněž očekávání 
proroků, kteří předem zvěstovali, že Spasitel v plnosti času přijde na svět z čisté Panny. Proto jsou adventní mešní modlitby 
přeplněné vzdycháním a toužením, jímž starozákonní lidstvo dychtilo po Vykupiteli. 

Advent je obdobím přípravy na příchod Ježíše Krista na svět, který slavíme o Vánocích. Církev si tehdy připomíná tajemství 
Ježíšova vtělení a narození. Advent je přípravou na vánoční svátky, během nichž se má Ježíš plně zrodit v našich srdcích. 

Advent připomíná také druhý slavný Kristův příchod na konci světa. Život a dějiny lidstva, stejně jako příběh každého 
člověka, jsou přípravou na tento příchod. Horlivá duchovní příprava na Vánoce vytváří předpoklady pro slavení věčných Vánoc 
a je zárukou osobního spasitelného setkání s Kristem na konci života i na konci světa. 

Advent v osobním životě 
Církev ze své živé tradice předkládá každému svému členu adventní program. Úlohou věřícího je zaujmout stanovisko 

k tomuto programu. Pokud se rozhodne, že se do něj zapojí, potom pro něj advent bude znamenat přípravu na oslavu 
Ježíšova narození o Vánocích. Stane se přípravou na příchod Ježíše Krista, který se chce duchovním způsobem v něm plně 
zrodit svou láskou, dobrotou, pokojem, radostí… Advent se také stane součástí jeho přípravy na setkání s Ježíšem na konci 
života i na konci tohoto světa. 

Osobní advent by měl splňovat dvě podmínky: 
1. Vzbudit v sobě touhu po Ježíšovi a s radostí ho očekávat. Tato touha po Ježíšovi najde konkrétní vyjádření zahloubáním 

se do adventních textů Písma svatého, v častější a pozornější účasti na mši svaté, v ranním, poledním i večerním soustředění 
při modlitbě Anděl Páně, v němž se člověk nechá oslovit Marií jako svým vzorem a orodovnicí. 

2. Prohloubit v sobě ducha pokání. V tomto duchu vykonat svatou zpověď. A v duchu pokání, čili lítosti nad svým odklonem 
od Ježíšova evangelia kvůli vlastní nedbalosti a lenivosti, začít důsledně uplatňovat sebeovládání a sebezápor v osobním 
i společenském životě. Nabízí se mnoho příležitostí, například hned po probuzení vstát, najít si čas na rozjímání adventních úvah, 
večer chodit včas spát, snášet bez stěžování zimu, teplo, výkyvy počasí, trpělivě čekat, trpělivě snášet všechno, co Bůh dopustí, 
povinnosti povolání vykonávat se zvýšenou horlivostí, zříci se něčeho příjemného, nepředávat novinky rychle dál, přemáhat zvědavost, 
nebýt zádumčivý a nespokojený. Tak se advent stane časem očekávání a přípravy na plné duchovní zrození Ježíše v lidských srdcích. 

Charakter adventní liturgie 
Adventní liturgie má charakter pokání i radostného očekávání. Proto se mše v adventním období slouží ve fi alovém rouchu, 

vynechává se oslavná píseň Gloria (Sláva Bohu na výsostech) a čtení povzbuzují k pokání a k obrácení. Slouží se zvláštní 
mše ke cti Panny Marie, takzvané roráty. 

Radost je speciálně zvýrazněná o 3. adventní neděli, kdy se mše svatá slouží v barvě růžové. Tím se vyjadřuje radost 
z blížícího se svátku Narození Páně. 

Zvláště radostný charakter má období od 17. do 24. prosince. 

Z knihy Milan Hromník SJ: Připravte cestu Pánu. Ze slovenštiny přeložila Věra Všetičková. 
Vydala Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc 2010. Str. 5–7.

Pro členy MKH za akční cenu 20 Kč


