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Všem členům a spolupracovníkům Matice cyrilometodějské a Mariánského kněžského hnutí

Drazí mariánští ctitelé!
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bim, aby svou zkušenost zdokumentovali, i kdyby to mělo být pouze v jednom odstavci či strán
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ce… Poslali jste mi pěkná svědectví o tom, jak jste se setkali s P. Gobbim na večeřadlech u nás, jak
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váš potěšil a nadchl pro Pannu Marii. Ale mimořádné bylo jedno svědectví o uzdravení dítěte, které
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bych rád nechal přeložit do italštiny a poslal do centra MKH v Itálii. Chystá se totiž beatifikace P. Stefana Gobbiho, a tak toto svědectví bude jistě prospěšné. Přečtěte si novou knihu DON GOBBI – ŽIVOT
A DÍLO. Je to výborná kniha, která nám přibližuje onoho „faráře světa“, kněze, kterého si vybrala Panna Maria pro své dílo – Mariánské kněžské hnutí. Myslím, že každý mariánský ctitel a člen MKH by měl
mít tento životopis doma!
Zdá se, že stále více budeme konfrontováni se společností, která zavrhuje Boha a jeho zákony
a vytváří staronové protibožské zákony (např. gender ideologie v podobě tzv. Istanbulské úmluvy). Víte, jak se ve středověku dobývaly hrady? Použilo se tzv. beranidlo, jímž dobyvatelé rozbili vrata, a pak
vojsko vtrhlo dovnitř a vše plenilo a ničilo. Beranidlem je v tomto případě jistě dobrá a chvályhodná věc
– ochrana proti násilí –, ale pozor, pak následuje vojsko v podobě gender ideologie, tak jak o tom výstižně kázal v katedrále o slavnosti sv. Václava P. Petr Piťha. Vytrvejme v modlitbách proti ratifikaci této
úmluvy – mysleme na děti, které, až vyrostou, budou muset čelit této ideologii (viz poselství z 12. 11. 1988
Budete pronásledováni…).
Letos opět byli naši kněží a jáhni spolu se slovenskými spolubratry na duchovních cvičeních v italské Collevalenze. Požádali jsme jáhna Laďu Růčku o svědectví z těchto exercicií:
Na přelomu června a července se uskutečnilo setkání zástupců MKH z celého světa v Collevalenze (Itálie) v týdenním večeřadle modlitby spolu s Pannou Marii a s nástupcem P. St. Gobbiho, s otcem
Laurentem Larroque.
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Malou skupinku v tomto týdnu intenzivní modlitby vytvořili dva zástupci z Česka a tři kněží a řeholní sestra ze Slovenska, která tlumočila do slovenštiny. V Collevalenze bylo jako vždy příjemné „duchovní klima“, i když se tento rok zúčastnilo duchovních cvičení o něco méně účastníků než v předešlých letech, počet účastníků nepřekročil 200. Přednášky byly mimořádně krásné a duchovně silné!
Tři přednášky měl otec Laurent. Úvodní slovo bylo na téma: „Stálost v díle Panny Marie“ (viz příloha
č. 1) a dále pokračoval dvěma přednáškami: „Satanova výzva“ (proti Eucharistii) – uveřejněno v MZ
1/2018 v dopise P. Laurenta. Pater Gabrielli vystoupil se dvěma tématy: „MKH a jeho poslání“ a „MKH
v současné Církvi“. Pater Geremia se zaměřil na téma: „Panna Maria – Prostřednice, Spoluvykupitelka
a Orodovnice“. Následně vystoupil P. Carvalho s příspěvky „O jednotě s papežem“ a „Fatimské poselství po 100 letech“. Z biskupů měl přednášku Giovanni d’Ercole. Je také potřeba zmínit, že P. Laurent
četl na jedné mši svaté „Vyznání víry od Pavla Vl.“, určené všem k rozjímání.
Jako každý rok, tak i letos byl zastoupen každý kontinent, což bylo poznat zejména během polední přestávky, kdy se vedly živé diskuse. Velice zajímavá byla část připomínající nesmírně obtížný úkol
Dona Gobbiho ve spojení s jeho posláním být „farářem světa“, jak se o něm vyjádřil sv. Jan Pavel II.
V této souvislosti dalo svým podpisem souhlas již 40 biskupů k zahájení procesu blahořečení a další
se přidávají…
Méně radostným trendem je nižší počet účastníků. Jedním z důvodů je patrně současná vlna rozmanitých názorů na věrnost papeži. Chyběly celé oblasti, nepřišli např. kněží ze Slovinska a Chorvatska. Na druhé straně by nás současné odtažité dění nemělo znechutit či odradit, i kdybychom jednou
měli být jen malým stádem. Matka Boží nás vede k tomu, abychom nebyli ani příliš tradicionalističtí, ani
liberální. Učí nás tomu, abychom měli srdce otevřené pro její poselství, četli a přemýšleli o tom, co nám
říká v Modré knize určené pro tuto dobu. V těchto poselstvích nám opakuje, že její vítězství je jisté. Jen
malý zbytek bude tvořit stádo, celé chráněné v hlubině jejího Neposkvrněného Srdce. Starejme se tedy především o to, abychom zůstali věrni, a ne o to, kdo všechno odešel.
Stále jsou platná slova: „Krev mučedníků je semenem nových křesťanů.“ MKH ožívá a šíří se právě
v těch zemích, kde jsou křesťané pronásledováni. Právě z těchto zemí přijeli všichni biskupové. Například zde byl biskup maronitského obřadu, dva biskupové syrsko-katolického a jen jeden byl latinského
obřadu, a ten přijel z Indie. Protože mše svaté se slavily v latinském obřadu, slavil právě on všechny
mše svaté. Přijel také i jeden italský biskup, ale ten zde pobyl jen jeden den a hned po své přednášce
se musel vrátit.
Matka Boží se obrací s mateřským pozváním na všechny, kteří se chtějí stát členy malého stáda,
aby se zasvětili jejímu Srdci, žili v hluboké vroucnosti života s ní a stali se jejími statečnými apoštoly
v těchto posledních časech, neboť přišla chvíle, kdy musí být její Neposkvrněné Srdce oslaveno před
tváří církve i celého lidstva. (viz 28. 1. 1984)				
Vladimír Růčka, jáhen, Hutisko-Solanec

INFORMACE
 večeřadla:
– Farní a rodinná večeřadla MKH u nás:
Fungují v mnoha farnostech v chrámech, na farách nebo v rodinách, např. Zašová, Hutisko–Solanec, Rožnov pod Radhoštěm, Svitavy, Křenovice atd.
– Regionální putovní večeřadlo MKH v děkanátu Valašské Meziříčí a okolí:
Každé poslední úterý v měsíci od 17 do 19 h. ve vybraných farnostech od dubna do října. Program: začátek v 17.00, adorace s růžencem, četba z Modré knihy, mše svatá, zasvěcení P. Marii, mariánská hymna.
– Večeřadlo MKH v Olomouci každou první sobotu v měsíci od 16 do 18 hod. v sakristii katedrály sv. Václava. Program: tři růžence, četba poselství P. Marie „Kněžím, přemilým
synům…“, slovo kněze, zasvěcení Neproskvrněnému Srdci Panny Marie. Následuje mše sv.
O prázdninách, v případě církevní slavnosti večeřadlo dle dohody.
Každého 8. dne v měsíci v 16.30 hod. smírčí pobožnost u sloupu P. Marie, Dolní nám.
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– Oblastní Maríánské večeřadlo v OSTRAVĚ každé druhé pondělí v měsíci (s předem ohlášenými výjimkami) v katedrále Božského Spasitele. Začátek v 16.30 hodin adorací a modlitbou
růžence v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Navazuje mše sv. v 18.00 se zasvěcením se
Panně Marii. (V 16.00 na Masarykově náměstí v Ostravě u Mariánského sloupu předchází modlitba k Panně Marii, kterou organizuje Hnutí Obnova duchovních tradic, a pak se jde procesím
do katedrály na Večeřadlo MKH).
– Oblastní Maríánské večeřadlo v v BRNĚ každé první úterý v měsíci u minoritů v kostele
sv. Janů. Začátek v 15.30 hodin mší sv., pak adorace a modlitba růžence + zasvěcení.
– Oblastní Maríánské večeřadlo ve Zdounkách vždy první neděli v měsíci říjnu ve farním
kostele. Začátek v 15.00 hodin adorací a modlitbou růžence, pak mše sv., pak + zasvěcení.
– Diecézní Maríánské večeřadlo v růženeckém kostele v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Vždy v říjnu, většinou s účastí místního biskupa. Začátek v 14.00. Program: Modlitba svatého
růžence, modlitba za Svatého otce, svátostné požehnání, čtení poselství z knihy „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“, zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, mše svatá.
 Stále se na nás obracejí prostí věřící z našich večeřadel, že jim kněz zakazuje číst ve večeřadlech
z Modré knihy, že prý nemá imprimatur. Není to pravda. Zde znovu uvádíme toto povolení od různých biskupů, dokonce i z Vatikánu:

–
–
–
–
–

IMPRIMATUR pro tzv. Modrou knihu P. Stefana Gobbiho „Kněžím, přemilým synům Panny
Marie“ udělili:
kardinál Ignace Moussa Daoud, emeritní patriarcha Antiochie v Sýrii a prefekt kongregace pro
Východní církve; IMPRIMATUR Vatikán 21. 1. 2002;
Francesco Cuccarese, arcibiskup metropolita z Pescary a Penne; IMPRIMATUR Penne 16. 2. 1999
(a opět znovu 8. 12. 2003);
James J. Byrne, S.T.D., arcibiskup z Dubuque; IMPRIMATUR Dubuque 25. 3. 1991;
italské 25. vydání Modré knihy má předmluvu z 2. 2. 1999 od P. Giovanniho D’Ercoleho ze Státního vatikánského sekretariátu;
poslední církevní schválení (schválení Stanov MKH) z července 2013 od Mons. Diega Colettiho, biskupa z Como.

n 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 již někdo v posledních měsících poslal dar, 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
na tel. číslo 585 222 803 (paní Věra Mrtvá). Rádi Vám potvrzení zašleme.
n 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).
n Přikládáme také Vánoční nabídku knih MCM s.r.o. se slevami.
n Věnujte prosím pozornost informacím o zpracování osobních údajů a jejich ochraně.
Radostné a pokojné prožití adventní 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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Mariadele Tavazzi

DON GOBBI – život a dílo

Po smrti Dona Stefana Gobbiho nastala naléhavá potřeba sepsat jeho životopis.
Jeho Hnutí je rozšířené v celém světě, modlí se a konají se večeřadla, ale zatímco zbožní se
scházejí a modlí se s knihou Kněžím, přemilým synům Panny Marie, ví se nakonec málo o zakladateli Hnutí. Jaký měl život? Co dělal jako dítě, jaká byla jeho životní cesta? Jak začal mít ony jevy, které přicházejí pod názvem „vnitřní řeč“? Kdo byli jeho přátelé? Jaké
těžkosti měl v životě? Nemohli bychom plněji ocenit plod
zkušenosti, jakou je zkušenost Hnutí, jestliže poznáme
trochu lépe jeho původ a muže vyvoleného pro toto dílo?
Hnutí zadalo zpracovat životopis mladé spisovatelce specializované na životy světců. Ta se s nasazením
a nadšením vydala po stopách Dona Stefana, snažila se
znovu projít jeho životní cestu.
Z toho vzešel portrét člověka s mimořádnou vírou. Zdá
se nemožným, že Bůh vybral tak „malou“, horkokrevnou
a pokornou osobu pro tak grandiózní dílo, které se rozšířilo bez nějakého obvyklého prostředku do celého světa.
Je krásné konstatovat, že měl tak veliký úspěch a přitom zůstal skromným. Nehýčkaný a bouřlivě vítaný, bezelstný a upřímný, naježený a bratrsky přátelský, schopný přerušit stará pouta v jedné minutě a založit jiná stejně
tak rychle, zvyklý přijímat rány zleva, zprava, ale urputně věrný Církvi, při absolutní poslušnosti hierarchii. Don Stefano se zdá být někým mimo stanovený řád, kdo je povolán vykonávat poslání, které je absolutně vyšší než jeho schopnosti.
Jeho mimořádnou silou byla neomezená důvěra v Pannu Marii a snad právě toto způsobilo,
že se vynořuje jeho prostá akce a dílo, které skrze Nejsvětější Marii mohl vykonat pouze Bůh.
Posláním Dona Stefana je číst poselství Fatimy a znovu je účinně uvádět ve známost v Církvi. „Časy předpovězené Pannou Marií ve Fatimě jsou tyto,“ tvrdí on rozhodně. A apoštolové těchto časů, kteří mají uvést lidstvo k triumfu Neposkvrněného Srdce předpovězenému ve Fatimě,
jsou kněží oddaní Panně Marii, kteří se jí zasvěcují; kněží s růžencem v ruce, s dětským srdcem
a s vyzkoušenou vírou. Před zly světa a sebezbožšťováním člověka je cestou spásy pro celý svět
zasvěcení se Marii a bitva proti silám zla, když ji samotnou máme jako Vojevůdkyni.
Don Gobbi je přesvědčen, že lidstvo této naší generace bude vidět přechod od novopohanství k vítězství Neposkvrněného Srdce, a ukazuje k tomu cestu a duchovní prostředky: být
malým, modlitba, obětování se, věrnost papeži.
Nejedná se o věci nevýznamné. Don Gobbi skutečně nepředkládá novou mariánskou
zbožnost, ale čte přítomnost jako časy Fatimy, již ohlášené v La Salettě, a příchod velké bitvy.
„Význam“ Dona Gobbiho je celosvětový, planetární. Pouze nějaký blouznivec by si jej býval
mohl vymyslet. Ale tisíce kněží ve světě, desítky a desítky biskupů, kardinálů svaté římské
Církve mu daly důvěru, oni zhodnotili, uvěřili a přijali toto pozvání. Sám papež Jan Pavel II. při
stálém kontaktu s ním střežil bedlivě dílo Mariánského kněžského hnutí a povzbuzoval kněze
z Coma, aby houževnatě pokračoval.
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