�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������

Odesílatel:
�����������
Matice cyrilometodějská s. r. o.
Dolní nám.��������������������������������
24
771 11 Olomouc
1
�������������

��

����������������

����������������

MATIČNÍ ZPRAVODAJ
1/2018

Olomouc 25. dubna 2018

Vydává Matice
cyrilometodějská, spolek, Dolní nám. 114/24, 771 11 Olomouc, IČ 00533866
��������������������������������������������������������
Registrační značka MK ČR E 12046

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
Všem členům a spolupracovníkům Matice cyrilometodějské, spolku, a Mariánského kněžského hnutí
�����������
Drazí mariánští
ctitelé!

��
����������������
��������������������������������
Chystá se
beatifikace P. Stefana Gobbiho a P. Laurent nás žádá ve svém posledním dopise: „Vyzý�������������
vám ty z vás,
kteří se setkali, byť jedinkrát, s bratrem Gobbim, aby svou zkušenost zdokumen����������������
tovali, i kdyby to mělo být pouze v jednom odstavci či stránce. Prosím, pošlete svůj příspěvek
pověřené osobě anebo přímo mně na mezinárodní ústředí…“
Tak jsem mu poslal svou malou vzpomínku na Dona Gobbiho z jeho poslední návštěvy u nás
v r. 2005 a také z Collevalenzy, kde pravidelně probíhají mariánské exercicie koncem června. Pokud
jste se s Donem Gobbim setkali a něco vám utkvělo v mysli, neváhejte a napište. Pošlete to pak buď
mně v češtině na adresu: P. Jiří Polášek, Zašová 44, 756 51, anebo přímo otci Laurentovi v italštině,
angličtině nebo francouzštině na adresu: P. Laurent Larroque, Via Giovanni Bosco 3, 22100 Como-Lora, Italia. Naléhavě nás o to žádá! Je to velmi důležité!
Zde je můj osobní příspěvek:
„Poznal jsem Dona Gobbiho jako mladý kněz v r. 1996. Byl to pan Josef Vlček, který mě pozval do
San Marina na duchovní cvičení Mariánského kněžského hnutí (MKH). Josef Vlček, laik, přivedl MKH
během totality do České republiky a začal tisknout »modrou knihu«. V té době – nejprve v San Marinu
a později v Collevalenza – jsem lépe poznal Dona Gobbiho. Don Gobbi byl vroucně oddán Panně Marii a také Církvi. Když kázal o Církvi, vystupoval rozhodně proti všemu možnému zlu v Církvi, zatímco
pokorně vycházel z toho, co mu Matka Boží dala v mystické přímé řeči, což je zapsáno v knize. Jeho
návštěvy vzbudily velký zájem o »modrou knihu« a on sám velice naléhal, abychom ji meditovali a aby-
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chom se často modlili růženec. Jeho věrnost Církvi, Svatému otci a Panně Marii a osobní odvaha byly
skvělé. Opravdu jsem ho obdivoval.
Kdysi, bylo to na konci dlouhého turné, které vedl v naší zemi v roce 2005 (a pak jel na Slovensko,
do Maďarska atd.), seděl na mé faře v Rožnově spolu se mnou a s P. Ivanem Pojavnikem ze Slovinska
po náročných večeřadlech a najednou se mě zeptal: »Sei contento? Sei contento?« V té době jsem
neznal italsky ani trochu, tak jsem se zeptal P. Pojavnika: »Co je to: Sei contento?« A on mi to vysvětlil
v slovinštině: »Jsi spokojený?« Tak jsem pak mohl odpovědět: »Si, Io sono contento!« Ano, jsem spokojen! (rozuměj: se všemi večeřadly u nás, která proběhla v Českých Budějovicích, Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a Rožnově). A všichni jsme se tomu zasmáli. Bylo také pozoruhodné, že na konci večeřadel bral malé děti do náručí a zasvěcoval je Panně Marii, a také žehnal mladé matky v požehnaném stavu. Vzal jsem si z toho ponaučení, že i my můžeme zasvětit druhé Panně Marii, aniž by o tom
někdo věděl. Don Gobbi navíc inspiroval mne a mnoho lidí v naší vlasti ke konání večeřadel, která trvají dodnes.“
Tolik malá vzpomínka na Dona Stefana Gobbiho. Ano, díky tomuto poselství, které mu Panna Maria předala, jsme se ochotně zasvětili Mariinu Srdci. A Maria nás přijala do svého Srdce! Ale okolo nás
je mnoho lidí vzpurných, neochotných a zahleděných jen do sebe. Nechtějí přijmout Ježíše. Dokonce proti Němu bojují. Co s tím? Kdo jim pomůže? Řešením je Mariino Neposkvrněné Srdce! Vnímejme všechny tyto lidi kolem sebe jako naše bratry a sestry, které nám Boží Prozřetelnost posílá do cesty. Žehnejte jim a především je všechny zasvěcujte Neposkvrněnému Srdci, které nikdy nezastínil
žádný hřích. Já to dělám často během dne i na cestách, nebo když někde sedím a čekám,…pozoruji
ty lidi okolo sebe a zasvěcuji je Mariinu Srdci. Zvláště v souvislosti s posledními volbami jsem si to více
uvědomil… Nepomůže jen nadávat, bědovat, že nezvítězil ten nebo onen kandidát. Máme asi v povaze stále na něco reptat, ale to nepomůže… Pomůže zasvěcovat politiky a další nevěřící lidi tohoto národa Panně Marii. Ve spojení s Ní můžeme překonat i ty největší útoky, které prožívají lidé u nás nebo
na opačném konci zeměkoule. I na jiném kontinentě jsou lidé zasaženi neštěstím a jejich bolest přesahuje únosnou míru. Co pro ně můžeme učinit? Jak jim pomoci? Často stačí jedna modlitba pronesená z hloubi srdce a pomoc přijde! Vzpomeňte na známou lékařku Glorii Polo z Kolumbie, kterou
před lety zasáhl blesk, a kterou před první i druhou smrtí (věčnou) zachránila upřímná modlitba prostého indiána.
Nebuďme lhostejní a nemějme pocit, že se nás to netýká! Buďme těmi, kteří jdou pod jejím praporem, v její armádě ke konečnému vítězství jejího Neposkvrněného Srdce! Zvláště v této velikonoční
době a měsíci květnu, který je zasvěcen Marii, Vás vyzývám, aby se tato činnost stala pro nás tím nejdůležitějším.
Radostné a pokojné prožití velikonoční doby přejí a vyprošují

P. Jiří Polášek
zodpovědný za MKH ČR

Daniel Dehner
předseda MCM, spolku
Věra Mrtvá
jednatelka MCM s. r. o.
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INFORMACE
n Nihil obstat a Imprimatur pro Vassulu
Už v roce 2017 bylo obšírně vysvětleno, proč už v r. 2005 bylo uděleno Nihil obstat a Imprimatur pro
spisy Vassuly Ryden „Opravdový život v Bohu“. Biskup Felix Toppo, S. J., D. D. z Jamshedpuru a Arcibiskup z Lipy Ramon C. Arguelles D. D., STL. tímto potvrdili, že je možné knihu vytisknout, a má to
být zárukou pro čtenáře, že její spisy odpovídají církevnímu pojetí a učení. Ve svém prohlášení na
www.tlig.org píší: „V těchto dnech konce časů, kdy se naplňuje mnoho biblických proroctví, zejména
Dan 9,27; Mt 24,15; 2 Sol 2,3–13; Zj 13, je více než kdy jindy vyžadováno od Božích pastýřů, které
Pán volá, aby pečovali o jeho stádce zdravým učením, aby nejen uchovávali poklad víry a živou tradici, ale aby je též rozvíjeli, »pronikali význam zjeveného Slova a předávali ho ostatním«. Během tohoto třetího tisíciletí, kdy jsou všichni kněží vyzváni, aby »zajeli na hlubinu« a zahájili »novou evangelizaci«, církví schválená prorocká zjevení hrají podstatnou úlohu, protože nesou naléhavé Boží volání,
které bude mít vliv na budoucnost lidstva a změní životy milionů. Připomeňme si, že Panna Maria ve
Fatimě předpověděla poté, co předala naléhavou výzvu církvi a lidstvu v rozhodujícím okamžiku jeho historie, že mnoho národů země bude zničeno, pokud se lidstvo neobrátí. Podobná výzva k církvi
a lidstvu se dnes objevuje v církevně schváleném prorockém zjevení »Opravdový život v Bohu«.“
České překlady anglických spisů Vassuly Ryden jsou k dostání v MCM.
n Večeřadla MKH v Ostravě
se konají každé druhé pondělí v měsíci (s předem ohlášenými výjimkami) v katedrále Božského Spasitele. V roce 2018: 14. 5., 11. 6., 9. 7., 13. 8., 10. 9., 8. 10., 12. 11., 10. 12. Začátek je vždy
v 16.30 hodin adorací a modlitbou růžence v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Navazuje mše
sv. v 18.00 hodin se zasvěcením se Panně Marii a Mariánskou hymnou. Vše organizuje Mariánské
kněžské hnutí. (V 16.00 hodin na Masarykově náměstí v Ostravě u Mariánského sloupu předchází
modlitba k Panně Marii, kterou organizuje Hnutí obnovy duchovních tradic z. s. a pak se jde procesím do katedrály na večeřadlo MKH.)
n V tomto oběžníku vám nabízíme opět novoroční dopis generálního představeného Mariánského
kněžského hnutí P. Laurenta Larroque (viz příloha č. 1), který nás chce povzbudit, abychom se
v těchto časech ničeho nebáli, neboť jsme v rukou Božích a pod ochranou Panny Marie.
n Jako přílohu č. 2 přikládáme meditaci „O DRUHÉM PŘÍCHODU KRISTA VE SLÁVĚ“, kterou sám
Don Gobbi přednesl 24. 6. 1995 ve Valdragone (San Marino) na mezinárodních exerciciích MKH
a která byla uveřejněna jako příloha Matičního zpravodaje – oběžníku MKH v r. 1998.
n Jako přílohu č. 3 přikládáme podobné téma – „KONEC ČASŮ“ – starší dílo P. Michaela Gaughrana SSC, blízkého spolupracovníka Dona Gobbiho, zodpovědného za MKH ve Velké Británii. Tato
přednáška zazněla na exerciciích MKH v Itálii a následně byla již uveřejněna jako příloha Matičního
zpravodaje – oběžníku MKH v r. 1997. Otázka konce časů je však stále aktuálnější.
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 během roku 2017. Těmito finančními
prostředky podporujete činnost MKH, konání večeřadel a vydávání Matičních zpravodajů.
Tento Matiční zpravodaj Vám zasíláme zdarma, můžete však přispět na jeho výrobu zasláním
dobrovolného příspěvku na účet 31349811/0100. Ke všem platbám prosíme uveďte svůj variabilní symbol, který se skládá z čísla „55500“ a Vašeho kmenového čísla, které najdete v pravém
rohu adresy. Umožníte, abychom platby správně identifikovali, že patří MKH. Každý týden je za naše dobrodince sloužena mše svatá. Pokud jste již někdo v posledních měsících poslal dar, považujte tuto prosbu o dar 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 telefonicky na číslo
+420 585 222 803 – paní Věra Mrtvá. Rádi Vám potvrzení zašleme.
Do příštího Matičního zpravodaje na podzim 2018 vložíme složenku.
Kontakty na MKH: mkh.cz.2014@gmail.com., +420 603 805 223 (P. Jiří Polášek).
Matiční zpravodaj č. 1/2018
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Matice cyrilometodějská s. r. o.
přichází s dlouho očekávaným titulem

DON GOBBI - život a dílo
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Jedná se o životopis Dona Stefana Gobbiho, který sepsala pro MKH Mariadele Tavazzi, mladá italská hagiografička.
Na základě dokumentů, Modré knihy a osobních svědectví členů rodiny, vrstevníků, přátel
a spolupracovníků vznikl portrét kněze neobyčejných osudů, „malého“ a horkokrevného zároveň, od dětství oddaného Panně Marii, který v pokoře a činorodé důvěře přijímal její poselství
vnitřní řeči a v naprostém sebeodevzdání zasvěcen podle nich poslušně konal „v horoucí lásce pro jejího Syna Ježíše v Eucharistii a Božím slově“, spojen s papežem, s bratry v kněžství,
vytvářeje „v Božím lidu prvky soudržnosti, jasnosti, věrnosti, bez trhlin pro církev“.

Ukázka z knihy:
Kapitola 6 • STALO SE VE FATIMĚ • Nečekaný rozvoj
Sotva bylo Hnutí započato, mělo úspěch a zcela nečekaný rozvoj, ve který se nedoufalo: žádostí přibývalo
každý den. Don Stefano tím byl udivený, protože on
vlastně „nic nedělal“. Panna Maria mu ihned řekla, že to
bude Ona, kdo bude vybírat a formovat tyto kněze; měla
jedinou podmínku: nechat Ji konat. Tudíž Don Stefano
byl klidný: „Nikdy bych netušil, že se bude formovat tak
mocný zástup. Zástup rozšířený ve všech částech světa
a shromážděný nikoliv lidskými propagačními prostředky,
ale nadpřirozenou silou, která vyvěrá z ticha, z modlitby,
z utrpení, ze stálé věrnosti vlastním povinnostem.“
Věrnost vlastním povinnostem: to je úkon, skrze
který se naplňuje vlastní poslání, jediná spolupráce,
kterou můžeme nabídnout Bohu. V atmosféře sporů,
jakou byla atmosféra sedmdesátých let jednak ve
společnosti, jednak v Církvi, se takovéto volání jevilo hned jako vhodné a absolutně
nutné.
Panna Maria mu říkala, že její slova nejsou jenom pro něho: „To, co ti sděluji, ó synu,
nepatří tobě, ale je pro všechny moje syny kněze, jež miluji přednostní láskou.“ (29. srpna 1973) Dojde také k tomu, že mu učiní jemnou výtku: „Proč nezapisuješ všechno, co
ode mne slyšíš ve svém srdci? Říkáš mi, že jsou to věci příliš důvěrné a příliš krásné. Ale
jednou se musí poznat, jak velice jsem tě milovala.“ (21. srpna 1973)
Žádala, aby byla Matkou, aby pomáhala, podporovala děti, zvláště kněze: „Zmatky
a tolik odpadů v těchto posledních letech téměř vysušily duše těchto mých synů. Tolik
potřebují nyní čistou, křišťálovou vodu, aby uhasila jejich velkou žízeň. Já sama jim dám
této vody.“ (18. dubna 1974) [...]
Pro příznivce a členy MKH nabízíme tuto knihu za zvýhodněnou cenu 200 Kč, pokud si
ji objednají na objednávkovém listě z přiložené Nabídky knih MCM s. r. o.
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