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Všem členům a spolupracovníkům Matice cyrilometodějské 
a Mariánského kněžského hnutí

Drazí mariánští ctitelé! Přátelé Matice!
Srdečně Vás zdravíme v novém roce 2021.

Žijeme stále v době omezení mnoha svobod a stále se nám vnucuje skutečnost, že jediným „spasi-
telem“ a „řešením“ je vakcinace.  Poplach kolem nákazy je tak veliký, že téměř po celém světě byli věří-
cí požádáni, aby se neúčastnili mše sv. a mnoho kostelů je zavřeno. O tomto problému píše více v me-
ditaci P. Luca (viz příloha č. 1). Je to velká zkouška pro celou Církev ochrnutou v jejím pastoračním 
životě a věřící jsou tak ochuzeni o jediný pravý poklad: o eucharistického Ježíše. A kupodivu někteří 
věřící v tom nevidí problém, že nemohou na mši sv. a přijímat Eucharistii: ve skutečnosti eucharistický 
Ježíš ustupuje současným požadavkům pozemského života a vládním nařízením. A tak v mnoha srd-
cích je žár Eucharistie v nebezpečí, že bude zchlazen touto bouří: někteří z obav z nákazy nenavštívili 
kostel už skoro rok. Naše modlitby (a naše oběti) v tomto čase pandemie nemohou prosit jen za osvo-
bození od nebezpečného viru, ale má to být vědomě nabídnuté utrpení za Církev, abychom tím rostli 
ve víře a v lásce k eucharistickému Ježíši, který je v této době mnohde přehlížen, a za to, aby všichni 
objevili v sobě potřebu hledat Boha a naslouchat mu, opustit hřích a nechat se Bohem vnitřně uzdravit.

Ježíš nám říká: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a ostatní vám bude přidáno.“ 
(srov. Mt 6,33) Pokud žádáme jen o osvobození od pozemského zla, a ne také od duchovního zla, tak 
selháváme. Ježíš řekl o nemoci svého přítele Lazara: „Tato nemoc není ke smrti, ale ke slávě Boží, aby 
jí byl oslaven Boží Syn.“ (Jan 11,4) Tento coronavirus je mementem, zdviženým prstem Božím, upo-
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zorněním na vyšší věci! Ježíš od nás očekává, že budeme čelit této zkoušce z pohledu nadpřirozené-
ho, a to pak způsobí, že budeme růst ve víře a přemáhat zlo: takže z této nepříjemné zkoušky nakonec 
vyjdeme vnitřně uzdravení a bude to ke slávě Boží.

Panna Maria nás učí, abychom se neomezovali jen na naše pozemské záležitosti, ale abychom 
se na věci dívali jejíma očima: lék na naše nemoci pochází ze Srdce Ježíšova (11. února 1977; 19. dub-
na 1992), a také my sami máme být lékem pro naše blízké, pro Církev a svět (13. září 1984; 3. prosin-
ce 1986). Malé pastýře z Fatimy Panna Maria učila čelit zkouškám tím, že měli pro veškerou činnost 
hledat svou sílu v Pánu: „Ježíši, je to z lásky k tobě, pro spásu duší a pro odčinění hříchů spáchaných 
proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.“

V Lurdech nám zase Matka Boží zanechala krásné znamení v pramenu vody a poté Bernadettě 
vysvětlila význam: „Umyj se v prameni.“ V Modré knize nám to říká mnohokrát (např. 11. února 1977, 
1995), a podle ní pramen vody znamená Boží milost ve svátostech, zejména ve zpovědi. Matka Boží 
nám nepřeje jen pozemské zdraví, ale jde jí především o náš život věčný. Naším úkolem je, abychom 
každý den žili v milosti Boží posvěcující, v duchovním zdraví, uzdraveni od hříchu, a tak byli „naočko-
váni“ proti odpadlictví. Odpad od víry je dnes totiž všeobecný. Je správné a vhodné modlit se za konec 
hrozné pandemie, ale Panna Maria nás ve svém Hnutí žádá, abychom „pracovali“ a „bojovali“ za ne-
smrtelné duše, které jsou nemocné hříchem, a to je mnohem, mnohem závažnější než jakákoliv fyzic-
ká nemoc. 

Drazí přátelé, nechme se poučit naší Matkou, jak čelit této zkoušce. „Když se teď (lidé) nenaučí hle-
dat jenom mne, naslouchat jen mně, spoléhat jenom na mne, jak mne budou moci najít ve chvíli veli-
ké bouře, kdy bude všechno ponořeno do hluboké tmy? Ať se učí už od nynějška vidět ve mně Světlo 
kaž dého svého počínání!“ (10. 2. 1974)

Letos slavíme 40 let od prvního zjevení Panny Marie v Medžugorji. Satan při jednom exorcismu při-
znal, že to místo je pro něho „peklo na zemi“! Nedávno proběhla video-konference o Medžugorji, kte-
rou sledovalo přes 6 milionů účastníků po celém světě. Na závěr tam zaznělo: „Procházíme těžkou do-
bou, kdy dojde k proměně lidstva. Satan bude spoután – „půjde do penze“. Nebude už moci pokoušet. 
A proto buďte svědky naděje právě v této době. Pokud dnes člověk není zakořeněn v Bohu a pokud se 
řídí jen věcmi tohoto světa, pak si myslí, že jedinou nadějí na záchranu je „vakcína“. Ale není tomu tak: 
naší jedinou nadějí je Ježíš Kristus.“ 

Ano. Žijme v naději na brzký příchod Pána Ježíše ve slávě, aby zlo bylo konečně spoutáno 
(Zjev 20,1–3). Maranatha! Přijď, Pane Ježíši! (srov. 1 Kor 16,22 nebo Zjev 22)

Jako mariánští ctitelé hledejme jenom slávu Panny Marie. Ona nás povede k lásce k eucharistic-
kému Ježíši, a tak vyjdeme z této zkoušky silnější ve víře, společně s našimi bratry a sestrami po ce-
lém světě, sjednoceni ve večeřadlech a v Neposkvrněném Srdci Panny Marie a eucharistickém Srdci 
Ježíšově. 

        P. Jiří Polášek

INFORMACE

	Jako přílohu č. 1 přinášíme v tomto Oběžníku meditaci na aktuální téma od Dona Luca Pescato-
riho, pověřeného vedením Mariánského kněžského hnutí. 

	V MCM je k dostání životopis Dona Gobbiho, který MKH spolu s MCM vydalo. Tuto knihu a kni-
hu poselství Panny Marie „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“ (Modrá kniha) si můžete 
objednávat e-mailem na adrese: mrtva@maticecm.cz nebo poštou na adrese: Matice cyrilometo-
dějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc. Knihy rozesílá Matice cyrilometodějská s. r. o., u kte-
ré jsou doposud uskladněny. Na novém vydání Modré knihy se pracuje. 
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	K mnohým členům MKH se už tento oběžník nedostane. Je to tím, že někteří neodpověděli 
na výzvu a požadavek GDPR v minulých oběžnících. Pokud víte o někom ve vašich večeřadlech 
MKH nebo ve vašem okolí, kdo tento oběžník odebíral a rád by pokračoval, vyzvěte ho, aby buď 
napsal nebo zavolal do MCM Olomouc, a příště už oběžník dostane! Adresa je: Matice cyrilo-
metodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc. Tel. číslo je 585 222 803 (paní Věra Mrtvá). 
Oběžník rozesílá Matice cyrilometodějská s. r. o. 

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

	Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary, které jste nám zaslali v roce 2020 a začátkem roku 2021. 
Těmito finančními prostředky podporujete činnost MKH, konání večeřadel a vydávání Matičních 
zpravodajů, které Vám pravidelně zasíláme. Každý týden je za naše dobrodince sloužena mše 
svatá.

	 Matiční zpravodaj zasíláme zdarma. Složenku na dobrovolný příspěvek budeme vkládat až 
do podzimního vydání Matičního zpravodaje. Lze jej také zaslat převodním příkazem na číslo 
účtu 31349811/0100, variabilní symbol je 55500 a kmenové číslo, které najdete v pravém rohu 
adresy. 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.

 Jako poděkování za Vaše dary od nás prosím přijměte zdarma brožurku Svatá hodina – viz pří-
loha č. 3.

	Kontakty na MKH: mkh.cz.2014@gmail.com, +420 603 805 223 (P. Jiří Polášek). 

Přejeme požehnané Velikonoce.

                  P. Jiří Polášek  Daniel Dehner 
           zodpovědný za MKH ČR  předseda MCM, spolku 

Věra Mrtvá 
jednatelka MCM s. r. o.
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MARIÁNSKÉ KNĚŽSKÉ HNUTÍ

Ave Maria  1. ledna 2021 – Bohorodičky Panny Marie

Drazí členové Mariánského kněžského hnutí,
už mnoho měsíců prožíváme novou a nečekanou situaci, jednak kvůli zdravotním těžkostem, ale přede-

vším i kvůli duchovním omezením, kterým čelíme. Rok 2020 jsme začali s obvyklou pevnou vůlí žít a roz-
šiřovat dílo Mariino prostřednictvím modlitby mariánských večeřadel, obnov a duchovních cvičení. Téměř 
všechna večeřadla naplánovaná v Evropě byla na jaře odložena nebo zrušena a ve zbylé části světa byly ty-
též těžkosti. Na mnoha místech naše činnost opět po krátkém čase omezení pokračovala, i když jen nakrátko 
bylo možno vrátit se ke společné modlitbě v kostele.  

Vzdor tomu všemu jsme odvážně a rozhodně uskutečnili Mezinárodní duchovní cvičení pro kněze 
v Collevalenza od 20. do 27. 6., za účasti jednoho biskupa a 25 kněží, někteří přišli s velikými těžkostmi 
i z jiných zemí. Byla to krásná chvíle milosti. Velmi jsme však pocítili nepřítomnost obvyklých 150–200 
účastníků, ale vše se uskutečnilo stejným způsobem a v silné duchovní jednotě se všemi členy MKH, kteří 
nejsou během modlitby večeřadla nikdy sami, ale všichni jsme společně sjednoceni. O úkonu zasvěcení se 
Neposkvrněnému Srdci nám všem členům MKH Panna Maria říká: „Chci vás sjednocené, abychom spolu 
každý den kráčeli k vítězství mého Neposkvrněného Srdce.“ 

V aktuálních těžkostech setkávání se zrodila touha setkávat se na večeřadlech přes internetové připoje-
ní. Tak vznikla každodenní večeřadla mezi osobami na velkou vzdálenost, i mezi různými národy. Skvělé! 
Vždyť máme konat tolik večeřadel, kolik je možné! Díky Bohu a Panně Marii za tuto touhu modlit se ve ve-
čeřadlech na úrovni národní, mezinárodní anebo i mezi různými jazykovými skupinami: i takto si pomáhá-
me navzájem kráčet spolu s Ní. Jsou to večeřadla kněžská, laická, mládeže i dětí, večeřadla národní i konti-
nentální. Ale i do této snahy může přijít ďáblův úklad, který znamená buď všechno omezit, anebo raději ko-
nat jen večeřadla on-line, než se setkávat osobně. 

Proto pokud je to možné, dělejte vždy večeřadla „osobně“, prostřednictvím internetu mohou být jen teh-
dy, když nemáte jinou možnost. Je tedy důležité, aby internetová večeřadla nenahrazovala večeřadla s osobní 
účastí. Současné těžkosti nemohou způsobit, že učiníme krok vzad, když už, tak kupředu: ne odstranit ane-
bo nahradit večeřadla, ale spíše přidat. 

V některých zemích bylo možné uspořádat několik obnov formou večeřadla pro kněze i laiky: je to mi-
lost pro účastníky – a opakuji – i pro MKH a Církev, jichž jsme dětmi a pro něž žijeme i modlíme se. Na-
vzdory současným těžkostem jsem měl milost zúčastnit se početných večeřadel v Itálii i v zahraničí: v Por-
tugalsku, Mexiku, Dominikánské republice a USA. 

Letos budou Mezinárodní duchovní cvičení v Collevalenza od 27. 6. do 3. 7. 2021. Připomeneme 
si 10. výročí odchodu do nebe drahého Dona Stefana Gobbiho (+ 29. 6. 2011). Ze srdce doufám, že se 
uskuteční za velké účasti kněží z celého světa. Prosím laiky, aby vyzvali své kněze k účasti na exerci ciích 
a pokud je to možné, aby jim nějakým způsobem pomohli. Jsem velmi rád, že v různých částech světa 
jsou další duchovní cvičení MKH: kdo opravdu nemůže přijet do Itálie, ať se zúčastní aspoň místních du-
chovních cvičení; nenechejte si ujít tuto milost nepřetržitého večeřadla. O informace ohledně duchovních 
cvičení v Collevalenza můžete požádat P. Floria Querciu (otcové jezuiti), Via del Ronco 12, 34133 Tries-
te, Itálie, e-mail: querciafl orio@tiscali.it, tel.: (+39) 3336322248. 

S výhledem do budoucna už začala příprava organizace duchovních cvičení v r. 2022 ve Fatimě při pří-
ležitosti 50. výročí vzniku MKH: předpokládají se jednak duchovní cvičení pro kněze, jednak i obnova pro 
laiky, přibližně v tomto čase: od 26. 6. do 3. 7. 2022. Na podzim pošleme první přihlášky, aby se mohla re-
zervovat místa pro všechny. 

Regionální a národní večeřadla naplánujeme, hned jak to bude možné, přitom však pokračujme a roz-
šiřujme naše malá místní a rodinná večeřadla. 

Prosím vás, abyste se modlili za blahořečení P. Nazarena Lanciottiho, i když je vše kvůli COVIDU 
zpomalené, aby se mohla beatifi kace dokončit co nejdříve. Ohledně blahořečení Dona Stefana Gobbiho 
vás znovu žádám, abyste mi urychleně posílali svá svědectví. 

P. Luca Pescatori


