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Všem členům a spolupracovníkům Matice cyrilometodějské a Mariánského kněžského hnutí

n Vážení mariánští ctitelé!

 Připravili jsme pro vás opět nové číslo Matičního zpravodaje. Srdečně Vás zdravíme v čase podzimu, 
kdy naši drazí zemřelí čekají na naše vroucí modlitby. Zvláště chceme myslet na našeho drahého bra-
tra v Kristu pana Josefa Vlčka, který letos odešel z tohoto světa ke svému Pánu (= 28. 7. 2015) ve vě-
ku 95 let. Byl obnovitelem MCM a uvedl do naší vlasti Mariánské kněžské hnutí. Kéž mu Panna Ma-
ria, kterou vroucně miloval, otevře bránu do nebeského království. Když jsem tehdy informoval o jeho 
smrti současného zástupce za MKH P. Laurenta Larroque, napsal: „Ať odpočívá v pokoji. Kéž ho 
Panna Maria přenese ve svém náručí z časnosti do věčnosti: ‚Blahoslavení, kteří umírají tak 
blízko vaší nebeské Matky! Ano, blahoslavení, protože umírají v Pánu, najdou odpočinek od 
svých námah a doprovodí je dobro, které vykonali.‘ (2. 11. 1993)“ 

n Pohřební mše svatá za pana Josefa Vlčka se konala v olomoucké katedrále 31. 7. 2015. V pří-
loze č. 1 se můžete seznámit s homilií Mons. Josefa Hrdličky a poděkováním rodiny zemřelého.

n V tomto čísle vám posíláme Oběžník MKH (příloha č. 2). Jak se dozvíte, vyšel životopis Dona 
Gobbiho v Italštině. Najde se u nás dobrodinec, který by ochotně a odborně přeložil tuto biografii 
pro MKH? 
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n P. Laurent tento rok navštívil sousední Slovensko, kde pořádal několik velkých večeřadel. 
Měl také původně zavítat i k nám, ale nakonec z toho sešlo, poněvadž musel odcestovat do Španěl-
ska. Na červnových mezinárodních exerciciích v Itálii jsme tedy domluvili jeho pastorační návštěvu 
u nás na příští rok 2016. Prosím o modlitbu na tento úmysl, aby jeho návštěva v našich večeřadlech 
byla velkým povzbuzením pro celé MKH v ČR.

 Od našich východních sousedů přišla tato zpráva o jeho nedávné návštěvě: 

 NÁSTUPCA DON GOBBIHO NA SLOVENSKU

Generálny responzabile MKH don Laurent Larroque navštívil v dňoch 24.–28. 9. 2015 niekoľko miest 
na Slovensku, kde sa zúčastnil na Večeradlách veriacich. V Žilinskej diecéze bol vybraný deň 24. septem-
ber popoludní – pútnické miesto Višňové – farský kostol sv. Mikuláša. Prichádzajúcich pútnikov z mno-
hých farností vítal slávnostne vyzdobený chrám a osobitne socha Fatimskej Panny Márie. Po srdečnom 
uvítaní  zodpovednými za MKH na Slovensku d. p. Marianom Vojtkom a d. p. Dušanom Mončekom, za-
čalo mariánske Večeradlo pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.  Don Larroque pripomenul, že „Mária nás 
vedie k Ježišovi“, a potom vyzval k spoločnej úvodnej adorácii slovami anjela vo Fatime. A za tým celý 
chrám opäť, ako jeden chorál, vyprosoval dar druhých Turíc – „Príď, Duchu Svätý ...“

Je potrebné spomenúť, že hneď od samého začiatku celý priebeh Večeradla, svätej omše i ostat-
ného programu sa niesol v mimoriadne radostnej atmosfére, ktorá je vlastná Máriinym deťom! Slávnosť 
bola umocnená výbornou hrou na organe a spevom veriacich.

Don Larroque viedol meditácie k jednotlivým desiatkom Ruženca svetla. Všetko, čo don Larroque 
hovoril, prekladal simultánne jeden z prítomných kňazov. Po modlitbe ruženca poprosil don Larroque 
o modlitbu za neho a za všetkých zodpovedných MKH. Potom viedol spoločnú adoráciu s tichou poklo-
nou Ježišovi vo Sviatosti.

Po ukončení adorácie mal don Larroque príhovor o Eucharistii. Veľmi podrobne vysvetľoval ob-
sah textov v Modrej knihe, ktoré sa týkajú Eucharistie a svätej omše. So zármutkom konštatoval, 
že v niektorých krajinách majú v kostoloch bohostánok umiestnený v bočných priestoroch kostola! 
Zabúdajú, že chrám je postavený nie pre ľudí, ale pre Ježiša! A preto musí mať Eucharistia čest-
né miesto. Podobné nepochopenie sa týka i významu svätej omše! Prítomnosť Ježiša v Eucharistii 
je reálna, nie symbolická. Často citoval Katechizmus katolíckej Cirkvi, aby zdôraznil nutnosť veľkej 
opatrnosti pri návrhoch rôznych reformátorov, ktoré zaváňajú bludom a otvárajú cestu pre pôsobe-
nie Zlého. Svojim životom podľa Evanjelia máme svedčiť o vernosti Cirkvi. Naša nezničiteľná nádej 
je v tom, že nakoniec bude triumfovať Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Prednáška dona Larroque 
bola prerušovaná nadšeným súhlasným potleskom.

Po prednáške nasledovalo požehnanie náboženských predmetov a osobitne dojímavé bolo indivi-
duálne požehnávanie detí a mamičiek v požehnanom stave pred sochou Panny Márie.

Začala koncelebrovaná sv. omša so sprievodom za spevu fatimskej piesne. Nasledovalo slávnostné 
spoločné zasvätenie kňazov pred sochou Panny Márie. Homíliu mal opäť don Larroque. Zdôraznil veľkú 
hodnotu zasvätenia sa Panne Márii. V každej veriacej rodine majú obraz, alebo sochu Panny Márie, čo 
svedčí o dôvernom vzťahu k Márii. Hnutie predkladá zasvätenie sa Panne Márii a nerobí nič výnimoč-
né, len to robí v špeciálnom čase. Boj podľa Apokalypsy medzi „drakom“ a „ženou odetou slnkom“ vr-
cholí. Mária prichádza vo Fatime, aby nám to pripomenula a ukázala i cestu pre urýchlenie jej víťazstva. 
„Žena odetá slnkom“ zhromažďuje „malých“, ktorí sa nechcú dať opantať „drakom“ a žijú svoje zasvä-
tenie podľa krstných sľubov. Svedectvom viery, nádeje a lásky „šliapu satanovi hlavu“ a stávajú sa spo-
lupracovníkmi Márie pri obnove sveta. My vieme, že v tomto boji vyhráme!

Po spoločných prosbách si aj ostatní veriaci obnovili svoje zasvätenie Panne Márii. Pri jeho recito-
vaní mohol i don Larroque pozorovať, že takmer všetci prítomní poznali text zasvätenia naspamäť.
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Vyvrcholením bola bohatá účasť veriacich na prijímaní Eucharistie. Pred záverečným požehnaním 
duchovný otec farnosti pán dekan Jozef Bagin poďakoval Generálnemu responzabile a pozval všet-
kých veriacich na mariánsku slávnosť, ktorú mávajú každého 13. v mesiaci, a tiež pripomenul, že v kos-
tole majú vystavený k úcte veľký dar – relikviu krvi svätého Jána Pavla II.

Don Larroque tiež poďakoval všetkým za hojnú účasť a predovšetkým Panne Márii za jej prítom-
nosť.

Po požehnaní sa kostol rozozvučal mariánskou hymnou v radostnom úsmeve všetkých prítomných, 
ktorí sa rozchádzali povzbudení vo viere i v láske k našej nebeskej matke Márii.  

Ladislav Štefanec

n Jako přílohu č. 3 Vám zasíláme vánoční nabídku MCM. 

n Vážení členové a spolupracovníci Mariánského kněžského hnutí!

Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary, které jste nám zaslali během roku 2015 na adresu MKH (le-
tos mimořádně do Zašové) a také za ty, které přišly na účet Matice cyrilometodějské do Olomouce, 
která stále vede naše účetnictví. Těmito finančními prostředky podporujete činnost MKH, konání ve-
čeřadel a vydávání Zpravodajů, které Vám pravidelně zasíláme, i když letos vychází první číslo trochu 
opožděně.

Jelikož se nepodařilo zatím dořešit status Mariánského kněžského hnutí u nás podle nových Sta-
nov, Matice cyrilometodějská bude i nadále vést odděleně od svého účetnictví Mariánského kněžské-
ho hnutí a přijímat dary na účet Matice cyrilometodějské, jako tomu bylo dříve.

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 někdo již v minulých měsících dar poslal, 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 tel.: 585 222 803 – paní Věra Mrtvá. Rádi Vám potvrzení zašleme. 
Pokud nám napíšete nějaký vzkaz do „Zprávy pro příjemce“ na složence, nám se bohužel tento text ve 
výpisu složenek většinou nezobrazí.

I nadále uvádějte na všechny platby svůj variabilní symbol, který se skládá z čísla „5550“ a Vaše-
ho kmenového čísla, které najdete v pravém roku adresy. Jen tím platbu paní účetní identifikuje, že 
patří MKH.

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

Kniku „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“ (Modrá kniha) si můžete i nadále objednávat e-mai-
lem na adrese: mrtva@maticecm.cz nebo poštou na adrese: Matice cyrilometodějská, Dolní nám. 24, 
771 11 Olomouc 1. Knihy i nadále rozesílá Matice cyrilometodějská, u které jsou doposud uskladněny.

Kontaktní telefon střediska MKH je 731 518 511 (P. Jiří Polášek) a 585 222 803 (paní Věra Mrtvá).
S přáním pokoje Kristova a v Neposkvrněném Srdci Panny Marie žehná

P. Jiří Polášek, zodpovědný za MKH ČR

Radostně prožitý advent a požehnané Vánoce přejí a vyprošují

Věra Mrtvá, místopředsedkyně MCM                               Mgr. Daniel Dehner, nový předseda MCM



4  Matiční zpravodaj č. 1/2015

Vzpomínka na pana Josefa Vlčka
Narodil se 6. června 1920 v Kaňovicích u Frýdku. Studoval gymnázium salesiánů ve 

Fryštáku, pak v Ostravě. V roce 1948 se oženil s Ludmilou Schönweitzovou, za rok se na-
rodila dcera Jana. Po válce jako generální tajemník Matice cyrilometodějské bojoval za 
udržení církevního školství. Ve vykonstruovaném politickém procesu byl odsouzen k tres-
tu smrti, trest byl pak změněn na 21 let vězení. Byl 10 let vězněn v Ruzyni, Leopoldově 
a Jáchymově. Po amnestii v roce 1960 se vrátil do Příbora, tam se mu narodily dcery Ma-
rie a Věra. V roce 1968 se stal diecézním tajemníkem Díla koncilní obnovy v Olomouci, 
po jeho zákazu pastoračním referentem Arcibiskupství olomouckého. Po 2 letech musel být propuštěn, bylo mu 
určeno dělnické místo. Stále ilegálně vydával náboženskou literaturu, za což byl v 80. letech odsouzen na 20 mě-
síců, vězněn na Borech. Po listopadu 1989 za čestného předsednictví kardinála Tomáška obnovuje spolek Matice 
cyrilometodějská, jehož předsedou byl až do své smrti. V roce 1993 se stává šéfredaktorem vznikajícího týdeníku 
Světlo, v 90. letech uvádí do naší republiky z Itálie Mariánské kněžské hnutí.

Modleme se za jeho i naši spásu modlitby, které se v posledních měsících života on sám 
denně modlil a doporučoval modlit se druhým.

Ó Pane Ježíši Kriste,
Tvému Nejsvětějšímu Srdci

svěřuji tento úmysl ...
Shlédni jen na mě, a pak ať vládne

Tvé Nejsvětější Srdce.
Kéž rozhodne Tvé Nejsvětější Srdce.

Počítám s Ním, důvěřuji Mu,
vrhám se k nohám Tvého Milosrdenství.
Pane Ježíši, neopustíš mě v nesnázích.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, důvěřuji Ti,

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
věřím ve Tvou lásku ke mně.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo,

přijď Tvé Království.
Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo,

modlil(a) jsem se už
o mnoho důkazů Tvé přízně

a zakusil(a) Tvou pomoc,
děkuji Ti za to.

Nyní Tě opět snažně prosím,
vezmi můj úmysl a vlož jej

do svého Nejsvětějšího Srdce.
Když jej Věčný Otec uvidí

pokrytý Tvou drahocennou Krví,
ničeho neodepře.

Pak už to nebude má prosba, ale Tvá.
Ó Ježíši, ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo,

v Tebe vkládám svou naději,
nedej mi nikdy zahynouti.

Amen.

Pamatuj,
láskyplná Panno Maria,

že od věků nebylo slýcháno,
abys opustila toho,

kdo se utíkal pod Tvou ochranu,
kdo vzýval Tvou moc,

kdo prosil o Tvou přímluvu.
V této důvěře se také já k Tobě utíkám,

k Tobě přicházím, před Tebou stojím,
já, kající hříšník.

Dobrá Matko Vtěleného Slova,
neodvracej se od mých slov,

ale slyš je a vyslyš.
Amen.

NOVÉNA DŮVĚRY K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU

MEMORARE SV. BERNARDA

SVATÝ MICHAELI, ARCHANDĚLI...


