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Opět je ��������������������������������
tu nové číslo Matičního zpravodaje. Srdečně Vás tentokrát zdravíme v čase prázdnin. Ne�������������
dávno Sv. otec
František napsal v jednom tweetu z 11. 7.: „Prázdniny jsou časem odpočinku a obnovy du����������������
cha, zvlášť skrze hojnější tiché čtení evangelia.“ Proto se snažme v našich večeřadlech být více otevření Božímu slovu a Duchu Svatému skrze rozjímavou modlitbu sv. růžence, neboť od modlitby nikdy
nejsou prázdniny. Zvláště v modlitbách mysleme na letošní národní večeřadla na začátku září, kdy
k nám zavítá nástupce Dona Gobbiho z Itálie. P. Laurent Larroque vloni navštívil sousední Slovensko,
kde také pořádal několik velkých večeřadel. Na letošních červnových mezinárodních exerciciích v Itálii jsme domluvili podrobnosti jeho návštěvy u nás a máme se na co těšit. Prosím o modlitbu na tento
úmysl, aby jeho návštěva v našich večeřadlech byla velkým povzbuzením pro celé MKH v ČR.
P. Laurent nás ve svém dopise všem členům MKH z letošního roku povzbuzuje takto: V tomto roce milosrdenství dává Panna Maria každému z vás specifické poslání: „Buďte horliví v rozmnožování večeřadel modlitby, o která jsem vás žádala, všude: mezi kněžími, věřícími a v rodinách.
Nuže, spolupracujte každý den na uskutečňování mého velkého plánu záchrany a milosrdenství
(1. července 1992). Být horlivým v šíření večeřadel znamená zakládat nová večeřadla a zakládat
je správně, dle jednoduchosti MKH, v poslušnosti vůči Marii s vyloučením všech zjevení „přijatých z nebe“, protože dnes téměř 9 z 10 zjevení není pravých. Avšak pouze zakládat večeřadla
nestačí. My musíme vstoupit do večeřadla Neposkvrněného Srdce Panny Marie: „Vstupte všichni do nového duchovního večeřadla mého Neposkvrněného Srdce, abyste byli obnoveni v horlivé a neustálé modlitbě se Mnou...“ (22. květen 1996) A také: „Nedívej se na výsledek! Můj způsob jednání
a hodnocení je zcela jiný než váš. Nemusí vás být mnoho, ale musíte být svatí!“ (13. října 1973)
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INFORMACE ZE SVĚTA MKH
n V minulém oběžníku MKH jsem prosil, zda by se u nás našel dobrodinec, který by z italštiny přeložil no-

vě vydaný životopis Dona Gobbiho. Našel se a nyní je v rukopise tato biografie odborně a zdarma
přeložena. Pán Bůh zaplať! Nyní se přepisuje do počítače, pak budou následovat korektury. Čekáme také na to, kolik se nám sejde peněz a darů, aby mohla biografie vyjít knižně. Předem díky za každý dar.
n 29. 6. 2016 je tomu 5 let, co náš nejdražší Don Stefano Gobbi odešel do nebe. Proces jeho beatifika-

ce může být podle zákonů církve tedy zahájen. Benedikt XVI. spontánně prohlásil, když se dozvěděl
o jeho smrti: „Šel rovnou do nebe.“ Budeme souzeni podle naší lásky a Don Stefano Gobbi měl milující srdce. Měl srdce utvářené Pannou Marií – jednoduché a milující. Maria říká 20. října 1973: „Vaše
schopnost milovat a trpět bude mnohonásobně silnější, protože budete cítit, můj synu, jak cítí srdce
vaší matky!“ „Vše, co je třeba učinit, může být učiněno pouze z lásky...“ (20. březen 1988)
n Dne 28. 7. 2016 jsme si také připomněli první výročí úmrtí předsedy Matice cyrilometodějské, spol-

ku, – pana Josefa Vlčka (6. 6. 1920 – 28. 7. 2015). Rodina děkuje všem za modlitby a obětované mše
svaté. Pán Bůh Vám to oplať dobry duchovními!
Ve Světle č. 29/2016 takto na svého dědečka Josefa vzpomněl jeho vnuk František Mrtvý: „Vzpomínám si, že zejména v posledním čase, vždy když jsem za dědečkem přišel, seděl u počítače a vyřizoval poštu. Četl články v němčině, italštině a v nich třídil informace, které by měl předat druhým. Do
konce života neustala jeho redaktorská služba. Byl to člověk, který k tomu měl evidentní vlohy, též
vzdělání a obrovský zápal. Když vzpomenu na Josefa Vlčka, na jeho osobnost, způsob uvažování
a v neposlední řadě zbožnost, vidím jasný odraz formace podle zásad sv. Jana Boska. Láska k Panně
Marii a láska ke katolické církvi, zejména k Nejsvětější oběti, k Eucharistii, byla alfou i omegou dědečkova uctívání Boha. Pravidelná modlitba růžence a modlitba hodin, pohled k soše Matky Boží z Fatimy, takto jej stále vidím. Rád se vracím do chvil, kdy jsme spolu hovořili o věcech víry. Prosté, jednoduché a nikterak nevyhýbavé odpovědi na mé otázky byly, jako bych četl mezi řádky starého katechismu. Zeptal jsem se, co můžeme udělat, aby ani kousíček z konsekrované hostie nespadl na zem,
když jako ministrant přisluhuji s patenou. Odpověděl: »Ty dělej, co můžeš, aby nedošlo k znesvěcení
Svátosti oltářní, a zbytek nechej andělům.« Když jsem od něj odcházel, často jsem byl velmi povzbuzen ve víře člověkem, který s Pánem Bohem stále počítá. Vždy jsem si od něj nechal požehnat. Říkával mi, že před spaním se modlí za každého z rodiny a žehná mu. Měl velikou starost o své blízké.
Nedílnou součástí našich rozhovorů byl i čas jeho věznění. Poslouchal jsem a doptával se. Vyprávění
bylo většinou humorné, vzpomínal častěji na věci dobré. Několikrát jsem se s ním vypravil do chvíle,
o které mluvil i v televizním pořadu Cesty víry a ve které byl postaven před otázku života nebo smrti,
zrady či věrnosti. Tehdy jsem porozuměl, že to Bůh dává odvahu zmařit život pro Něho. Dědečkovi ji
vyprosila Panna Maria, a on mohl složit zkoušku mučednictví. Prozřetelnost chtěla Josefa Vlčka ještě dlouhý čas uchovat, ale ono: »Ano, zde jsem«, myslím, nikdy nebude zapomenuto a jeho důsledky
pak do konce života naplnily dědečkovy dny.“
n I letos se opět ve Svatyni Milosrdné Lásky Boží v Collevalenza v Itálii (Perugia) konaly Mezinárod-

ní exercicie vedoucích MKH z celého světa. Sešlo se nás na 200 kněží, biskupů a laiků a ve společné vytrvalé modlitbě mariánského večeřadla jsme prosili o dary Ducha Svatého I letos zaznělo
mnoho svědectví a zkušeností ze světa, mnoho přednášek a modliteb.
Mne nejvíce zaujal příběh vedoucího MKH z Brazílie, P. Nazzarena Lanciottiho, který byl v roce
2001 úkladně zavražděn. Začal proces jeho beatifikace. Jako přílohu č. 1 Vám nabízíme jeho heroický příběh.
n Z ústředí Mariánského kněžského hnutí v Itálii přijede poprvé do ČR Don Laurent Larroque

(nástupce Dona Gobbiho) a povede několik večeřadel v září 2016. Zveme všechny kněze, jáhny
a věřící. V programu večeřadla bude: růženec, adorace, promluva, zasvěcení Panně Marii, hymna
MKH, mše sv. Je možno získat „Modrou knihu“. Jako se apoštolové a učedníci shromáždili kolem
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Ježíšovy Matky Marie a spolu s ní vyprošovali seslání Ducha Svatého, tak se shromažďujeme znovu kolem ní a spolu s ní vyprošujeme ve večeřadlech nové Letnice. „Přijď, Duchu Svatý, a obnov
tvář země!“ Proto bude také duchovní příprava: pátek 26. srpna – Den pro Pannu Marii – obětováním postu a modlitby růžence na úmysl P. Marie, za zdar Národních večeřadel konaných v září
u nás a také za šíření MKH v naší zemi a hlavně mezi kněžími.
Program:
§ ČESKÉ BUDĚJOVICE: pondělí 5. 9. 2016 (Růženecký kostel, Žižkova ul.), v 16.00 hod.
§ BRNO: úterý 6. 9. 2016 (minoritský kostel sv. Janů), začátek v 16.30 hod.
§ ZAŠOVÁ: středa 7. 9. 2016 (poutní kostel Navštívení P. Marie), začátek v 16.30 hod.
§ OLOMOUC: čtvrtek 8. 9. 2016 (katedrála sv. Václava), začátek v 16.30 hod.
n Pozor, změna:

Výroční diecézní večeřadlo v Ostravě se uskuteční v růžencovém měsíci v pondělí 10. 10. 2016,
tedy o měsíc později, než bylo plánováno. Začátek večeřadla je v 16.30 hod. adorací s růžencem.
V 18.00 hod. bude mše sv. Hlavní celebrant P. Jiří Koníček z Olomouce.
n Připravuje se také diecezní mariánské večeřadlo v Růženeckém kostele v Českých Budějovi-

cích v sobotu 15. října 2016 ve 14.00 hod. Hlavním celebrantem bude P. Zdeněk Prokeš – farář
z Vyššího Brodu. Předpokládané ukončení večeřadla v 16.30 hod.
n Se zajímavou iniciativou přichází P. Jiří Koníček, kněz MKH z Olomouce. Každého 3. dne v měsíci

organizuje modlitby u mariánských sloupů v naší vlasti, za obrácení našeho národa a hlavně za
uspíšení návratu Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí v Praze. O této inciativě se dočtete více na straně 4.
n Vážení členové a spolupracovníci Mariánského kněžského hnutí!

Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary, které jste nám zaslali během roku 2015 a 2016 na adresu
MKH, které přišly na účet Matice cyrilometodějské do Olomouce, která stále vede naše účetnictví. Těmito finančními prostředky podporujete činnost MKH, konání večeřadel a vydávání Zpravodajů, které
Vám pravidelně zasíláme, i když letos vychází první číslo trochu opožděně.
Tento Matiční zpravodaj Vám zasíláme zdarma, můžete však přispět na jeho výrobu na vložené složence. 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.
Dobrovolný příspěvek lze poslat i převodem z účtu. V tom případě je konstantní symbol 008, číslo účtu
a variabilní symbol použijte ze složenky. Variabilní symbol se skládá z čísla „5550“ a Vašeho kmenového
čísla, které najdete v pravém rohu adresy. Jen díky tomu platbu paní účetní identifikuje, že patří MKH.
Pokud nám chcete zaslat zprávu e-mailem, pište prosíme dále na adresu střediska MKH:
mkh.cz.2014@gmail.com.
Knihu „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“ („Modrá kniha“) si můžete i nadále objednávat e-mailem 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 603 805 223 (P. Jiří Polášek) a 585 222 803 (paní Věra Mrtvá).
Radostné a pokojné prožití prázdnin přejí a vyprošují
P. Jiří Polášek, responsabile MKH ČR

Daniel Dehner, předseda MCM, spolku

Věra Mrtvá, místopředsedkyně MCM, spolku
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DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÝCH SLOUPŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Ve svatém roce Božího milosrdenství a u při příležitosti výročí 700 let od narození císaře římského
a krále českého Karla IV. si připomínáme, že český národ a jeho státnost byly po staletí formovány duchovními hodnotami křesťanské víry, k nimž patří utváření míru a pokoje. Nadcházející 100. výročí fatimského zjevení nám připomíná výzvu Matky Boží, abychom svěřili do její ochranné péče obce, vlast
i svět a zasvětili se jejímu Neposkvrněnému Srdci, které nakonec zvítězí nad vším zlem. Svědectvím
víry v Boha a úcty k Matce Boží jsou mariánské sloupy, které předchozí generace zbudovaly na poděkování za záchranu před pohromami a válečnými útrapami. Za toto duchovní dědictví víry máme nejen
děkovat, ale máme tyto duchovní tradice zodpovědně uchovávat a rozvíjet. Současné dění, ohrožení
míru ve světě a hrozba nepokojů v Evropě jsou naléhavou výzvou pro křesťany, aby po vzoru našich
předků vyprošovali pokoj a bezpečí v zemi. V současném ohrožení Evropy se i v naší zemi mariánské
sloupy, které jsou dominantami mnohých náměstí, stávají místem setkání. Obtíže migrantů, kteří jsou
válkou a pronásledováním vyhnáni ze svých domovů, a obavy obyvatel Evropy z ohrožení jejich bezpečí a pokoje, jsou naléhavou výzvou pro křesťany, aby vydali svědectví o víře v Ježíše Krista, Knížete
pokoje, a vyprošovali pokoj a bezpečí.
V reakci na ohrožení světa, které je důsledkem odpadu od víry v Boha a vzdálení se víře našich
předků, vznikla iniciativa Duchovní setkání u mariánských sloupů v České republice, která je organizována Hnutím obnovy duchovních tradic, sdružujícím kněze, řeholníky a laiky. Setkání je pořádáno ve
spolupráci s Maticí cyrilometodějskou, spolkem a Společností pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze a členy Mariiných legií a Mariánského kněžského hnutí. Záměrem duchovních setkání u mariánských sloupů je nejen podpora úsilí o obnovu poničených duchovních památek, ale především snaha obnovit duchovní poslání těchto míst konáním modliteb a uctěním duchovního dědictví národa. Chceme prosit u mariánských sloupů za zachování odkazu našich svatých
mučedníků a dát všechny své síly k mravní a duchovní obrodě českého národa. Modlitbami u mariánských sloupů v celé zemi chceme solidárně podpořit obnovu mariánského sloupu v hlavním městě
Praze, který byl kdysi jejich prvním vzorem a má být duchovním středem naší země a Evropy. Obnovením mariánského sloupu mocně podpoříme návrat k úctě víry našich předků a ke křesťanské tradici
a ke vzájemné slušnosti a úctě bez rozdílu víry a přesvědčení.
Duchovní setkání u mariánských sloupů v ČR je povoleno Stálou radou ČBK s tím, že je možné
pořádat s věřícími dané obce modlitební setkání u mariánských sloupů v ČR. Zodpovědnost za aktivitu Duchovních setkání má předseda Hnutí, který je iniciátorem a hlavním koordinátorem této aktivity. Modlitební setkání u mariánského sloupu mají být vedena duchovním nebo jím zmocněnou osobou
s vědomím a požehnáním místního duchovního správce. Připojit se může kdokoliv a kdykoliv, ať už se
setkání uskuteční přímo u mariánských sloupů, nebo v kostele, či soukromě na jiném vhodném místě. Duchovní setkání u mariánských sloupů v ČR se konají pravidelně ve výroční den stržení pražského mariánského sloupu 3. dne každého měsíce nebo 13. v měsíci na fatimský den nebo na mariánské
první soboty a mariánské svátky. Bližší informace o aktivitě na www.maticecm.cz v záložce SPOLEK.
Duchovní setkání u mariánských sloupů nám připomíná, že na jejich vrcholu je socha Panny Marie jako Neposkvrněné, s rukama sepjatýma v modlitbě, se svatozáří dvanácti hvězd kolem hlavy, jak stojí
na půlměsíci a zeměkouli obtočené hadem, s jablkem jako symbolem dědičného hříchu. Neposkvrněná Panna Maria je Ženou, jíž Milosrdenství Boží a Moudrost Boží přislíbily spásu lidstva skrze jejího
Syna, Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Místo ženy – matky Evy, provinilé neposlušností, dostalo lidstvo novou Ženu – Matku, která se nikdy ani v nejmenším Bohu nezpronevěří. Ona oslaví Boha
nevýslovnou pokorou, neposkvrněnou svatostí a nejoddanější láskou. Ona je tou Ženou oděnou Sluncem, které budou poddána všechna království hada a půlměsíce. Ona je tou Matkou, pod jejímž pláštěm nalezne celý svět útočiště a ochranu a jejíž Neposkvrněné srdce nakonec zvítězí.
P.ThDr. Jiří Koníček, iniciátor a koordinátor
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