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Všem členům a spolupracovníkům Matice cyrilometodějské 
a Mariánského kněžského hnutí

Drazí mariánští ctitelé! Přátelé Matice! Srdečně Vás zdravíme s koncem roku 2020.

Prožíváme těžkou dobu, kterou tolikrát předpověděla Panna Maria v Modré knize Dona Gobbi-
ho: „…Kristovu slavnému království bude předcházet veliké utrpení, které bude sloužit k očistě círk-
ve a světa a k jejich úplné obnově. (28. 1. 1979); Toto je hodina Otcova milosrdenství, které se ukazuje 
prostřednictvím lásky Božského Srdce Syna ve chvíli, kdy se utrpení stává pro všechny větším… Také 
pro vás… se chystají stejné hodiny utrpení, jaké prožil můj Syn Ježíš… Vy se musíte připravit na stále 
větší utrpení, čím více se bude blížit závěrečná chvíle očisty. (3. 3. 1979); Jste nyní povoláni, abyste 
vstoupili do doby, ve které vás čekají velká utrpení. Především má trpět moje církev, která bude povo-
lána k intenzivnímu a bolestnému očištění. Já jsem jí nablízku, abych jí pomáhala v každé době a po-
silovala ji. Čím více bude muset církev stoupat na Kalvárii, tím více pocítí mou pomoc a moji mimořád-
nou přítomnost. Nyní má vstoupit do vzácné chvíle svého vykupitelského utrpení pro své překrásné 
znovuzrození. (1. 1. 1980)

Máme tu stále virus Covid 19, který je také Božím trestem. Bůh zastavil svět. On dopustil toto souže-
ní a trápení a stalo se, že svět se ztišil. I nyní, během druhé vlny omezení, v nouzovém stavu, se dokon-
ce nesmělo v kostele zpívat – což ve mně vyvolávalo silný dojem postní doby, ba Velkého pátku, a také 
není jistě náhodou, že vše nastalo poprvé zrovna v postní době zjara roku 2020. U Boha nejsou náhody. 
Pán nás tedy zve, abychom se k němu obrátili v pokání a modlitbě, což je každoroční výzva postní doby. 
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Ministr zdravotnictví Roman Prymula řekl 1. 10. 2020: „Když se nenecháte očkovat, epidemie ne-
zmizí…!“ Ježíš řekl Vassule 13. 3. 2020: „Bez upřímné lítosti a ryzosti ve vaší modlitbě bude toto zlo 
(COVID 19) trvat déle, než si myslíte.“ Je to jako buď – anebo: buď vakcinace bez obrácení (nikdy jsem 
zatím neslyšel z úst vlády o obrácení se k Bohu), nebo obrácení bez vakcinace. Tedy Pán spíše chce, 
abychom se k němu obrátili a pochopili, že jedině On je Spasitel lidstva, že může kdykoliv zastavit toto 
zlo. Jsme opravdu závislí na Božím milosrdenství, víc, jak dřív. Jedině Bůh nás může zachránit z této 
tísně. Ne vakcína, o níž ani nevíme, jaké bude mít vedlejší účinky, ale upřímné obrácení!

Ekonomická krize, která doprovází epidemii, je dalším znamením lidstvu. Asi je to tak proto, abychom si 
uvědomili, že materiální bohatství nás nemůže učinit šťastnými, když nebudeme mít v sobě Boha. V marke-
tech je sice hlava na hlavě, ale v kostele může být na bohoslužbě jen jeden člověk! Tento nepoměr je sig-
nifikantní pro dnešní materialistickou dobu! Jenže nejen chlebem je živ člověk, ale každým slovem Božím. 

V důsledku epidemie se lidstvo utápí v obavách a strachu, a to je také obraz dnešní doby, neboť 
strach je od ďábla. Proto v dnešní době potřebujeme pustit Boha do svých životů, pak se nemusíme ni-
čeho bát. Izaiáš říká: „Neboj se, já jsem s tebou, nestrachuj se, já jsem tvůj Bůh. Posílím tě a podpořím, 
podepřu tě svou spravedlností.“ (Iz 41,10)

Je zřejmé, že Bůh nám podává pomocnou ruku, ale za určitých podmínek, jak to Panna Maria řek-
la 1. ledna 1981: „Pán je ochoten vylít proudy svého milosrdenství i na vaše zbloudilé, a tak ohrože-
né pokolení, ovšem jen pod podmínkou, že se toto pokolení kajícně vrátí do náruče svého nebeského 
Otce. Já jsem opěvovala jeho božské milosrdenství, které se vztahuje na všechna lidská pokolení, jež 
se bojí Pána, a v tomto návratu k lásce a bázni Boží je pro vás jediná možnost záchrany.“ 

Proto běžme za Ježíšem a utíkejme se ve večeřadlech k naší Mamince, v jejímž Neposkvrněném 
Srdci jsme v bezpečí. Když se nelze setkat v kostele, sejděme se ve večeřadlech v rodinném kruhu 
a zasvěťme se jí „se vším co jsme a co máme“, jak je krásně řečeno v zasvěcení podle sv. Ludvíka 
M. Grignona. Čtěme „Modrou knihu“ s poselstvím Panny Marie, které je pro nás pokladem v těchto po-
sledních časech a které nám ukazuje cestu. Pro každého je kniha poselství pozváním, abychom vstou-
pili do její školy, vždyť Ona nás svým slovem učí a formuje. Každý z nás je pozván, aby se stal součástí 
jejího šiku: „Připravujete se prožívat nejobtížnější hodiny a největší utrpení. Je třeba, abyste se co nej-
dříve zapojili do mého šiku.“ (13. 10. 1991)

A modleme se i za papeže Františka! Tři závazky charakterizují spiritualitu Mariánského kněžského 
hnutí: (1) zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, (2) jednota s papežem a s církví s ním sjed-
nocenou, (3) vedení věřících k životu oddanosti Panně Marii. Naplňujme tedy ve svém životě i ten dru-
hý závazek. Lidští farizeové kladou papeži léčky pod nohy, proto je potřebná modlitba za papeže – nám 
nepřísluší soudit. A dávejme si pozor na to, co nám servírují média. Je tam zjevná manipulace.      
        

P. Jiří Polášek

INFORMACE 

	Letošní mezinárodní exercicie Mariánského kněžského hnutí koncem června sice v Itálii pro-
běhly, ale jen ve velmi omezené míře. Kvůli pandemii se mnoho kněží ani biskupů nemohlo zúčast-
nit. Nový generální představený MKH z Janova P. Luca Pescatori vedl tyto exercicie v Collevalen-
za pro zhruba 30 kněží, vesměs z Itálie. Velkou výhodou bylo to, že modlitby večeřadla byly on-line 
a kdokoliv se jich tedy mohl zúčastnit. Měl jsem z toho velikou radost, protože jsem si připadal, jako 
bych tam byl spolu s nimi a v jednotě s Pannou Marií, která přislíbila, že ve večeřadlech bude vždy 
přítomná: „Ve večeřadlech pocítíte moji mimořádnou přítomnost.“ (31.12.1993)

	Jako přílohu přinášíme v tomto Oběžníku meditaci na téma Panna Maria Spoluvykupitelka 
(viz příloha č. 1). Autorem je jeden z přednášejících kněží na letošních exerciciích: Don Antonio 
Carvalho. 
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	V pátek 23. 10. 2020 odešel na věčnost člen MKH a vzácný mariánská kněz P. Petr Dokládal ze 
Starého Jičína. Tento statečný pastýř si vždy uvědomoval vážnost současné situace a ve své kni-
ze z roku 2007 Mariina doba je zde (stále k dostání v MCM) napsal tato povzbudivá slova: „Mnozí 
objevují v poselstvích Panny Marie, jakým je například poselství fatimského Dona Stefana Gobbi-
ho, opravdový poklad pro objasnění a pochopení stavu a situace kolem sebe.“ Vzpomeňte na něj 
ve svých modlitbách. R.I.P. (Requiescat in pace – ať odpočívá v pokoji).

	Stále trvá Výzva stálé rady ČBK k modlitbě růžence ze dne 7. 10. 2020. Její členové vyzývají věří-
cí, aby se modlili růženec za ukončení epidemie COVID 19. Modlitba růžence je mocným, a přitom 
snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Sjednotit se můžeme při modlitbě na ten-
to úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami nebo společně v rodinách. Nakonec je možné připojit 
modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí Evropy.

	Stále je v MCM k dostání životopis Dona Gobbiho: Don Gobbi – Život a dílo, který MKH spolu 
s MCM vydalo. Tuto knihu a knihu poselství Panny Marie: „Kněžím, přemilým synům Panny Ma-
rie“ (Modrá kniha) si můžete objednávat e-mailem na adrese: mrtva@maticecm.cz, nebo poštou 
na adrese: Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc. Knihy rozesílá Matice 
cyrilometodějská s. r. o., u které jsou doposud uskladněny.

	K mnohým členům MKH se už tento oběžník nedostane. Je to tím, že na rozdíl od Vás neodpově-
děli na výzvu a požadavek GDPR v minulých oběžnících. Pokud víte o někom ve Vašich večeřa-
dlech MKH nebo ve Vašem okolí, kdo tento oběžník odebíral a rád by pokračoval, vyzvěte ho, aby 
napsal nebo zavolal do MCM Olomouc, a příště už oběžník dostane! Adresa je: Matice cyrilometo-
dějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc. Tel. číslo je 585 222 803 (paní Věra Mrtvá). Oběž-
ník rozesílá Matice cyrilometodějská s. r. o. 

	Matice cyrilometodějská s. r. o. přikládá ke zpravodaji svoji nabídku knih – viz příloha č. 2.

	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 
585 222 803 (paní Věra Mrtvá). Rádi Vám potvrzení zašleme. 

 
 Jako poděkování za Vaše dary od nás prosím přijměte zdarma brožurku Ježíši, ty se postarej!

	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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Neposkvrněné Srdce Panny Marie
Maria Valtorta

16. května 1947

Dostalo se mi vidění a pochopení, co je Neposkvrněné Srdce Panny Marie.

Vidím nádherné srdce podobající se zářící luně, podobající se perle svítící světlem měsíce. Jsme 
zvyklí vídat paprsky zlata, plameny zlata vystupovat z Ježíšova Srdce, jako svatozář kolem jeho rudého 
Srdce. Ale to Mariino je celé ze světla. Z nebeského světla! Bělejší než hostie, která září v monstranci! 
Ještě zářivější než měsíc, který se třpytí na nejčistší obloze. Krásnější než obrovská perla! Celé ze svět-
la! Jaká nádhera! … Třpytí se tam, na té přečisté hrudi… Bělost, která se třpytí na bílém oslaveném tě-
le Panny Marie Fatimské. A neboť jeho lesk zdaleka překonává čistý lesk celičké Panny, každý si může 
představit, jaký je…

Potom mi Duch Svatý dal tuto lekci a já rozuměla:

„To z tohoto Srdce pocházely kapky, které utvořily Srdce vtěleného Slova. Z této bělosti musela po-
cházet krev k vytvoření lidského embrya Syna Božího, přečistá krev z přečistého zdroje. Tato čistota 
tryská z neposkvrněného zdroje, aby čistotou obklopila duši stvořenou pro Slovo počaté z Lásky a s Čis-
totou. Pulsy božského Srdce sestávají ze samotného tlukotu dokonale čisté hvězdy tohoto Srdce, kte-
ré mě blaží. Představ si, jakou úplnou dokonalost citu a pohybu představuje toto Neposkvrněné Srdce 
v rytmu – rytmu bití opravdového srdce nejen fyzického, ale i morálního a duchovního –, z něhož bylo 
počato Srdce Syna z Panny, aby z něj bylo vytvořeno Srdce Bohočlověka.

Pohleď, pohleď, nech se ohromit. Není ani v ráji nádhernějšího světla, po našem, než tohoto. Ne-
existuje nic něžnějšího. Ne. My, Tři Oslavení, v něm nacházíme radost, a šťastni, kdo jsou v něm, stej-
ně jako andělé. Nebesa se skví tímto světlem Neposkvrněného Srdce naší Panny Marie. Toto pro tebe 
nepopsatelné světlo je hlasem a radostí nebes, vychází z této hrudi, z tohoto Srdce věčné Panny. Kdyby 
tak člověk umožnil, aby se rozprostřelo po zemi! Bylo by to druhé vzkříšení, druhé odpuštění, … ko-
nečné spasení! Ach, odpuštění světu! Odpuštění dané světu skrze Marii! Ale svět odmítá Matku, která 
by jej přerodila do míru.

Miluj, miluj za celý svět. Tehdy tě světlo Mariina Srdce prostoupí radostí, která nás samotné činí 
šťastnými.“

Jsem prostoupena radostí při pohledu na Srdce-hostii zářící z Neposkvrněné Panny Marie, jejíž in-
tenzivní a přesladké světlo je jako planoucí perla…

Sešity z roku 1945 až 1950
Z časopisu Stella Maris, červen 2020 

z francouzštiny přeložila Tereza Včelicová   


