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1 MCM a MKH!
Srdečně Vás zdravíme začátkem jubilejního roku 2022. Proč je tento rok pro nás jubilejní? Protože je narozeninový: před 50 lety, 8. května 1972, se zrodilo Mariánské kněžské hnutí ve Fatimě! Tehdy začal italský kněz
Don Stefano Gobbi přijímat od Panny Marie poselství, která byla později, od roku 1973 do roku 1997 zapsána
v „Modré knize“ s názvem „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“. Tato kniha je opravdovým nástrojem Panny
Marie, aby přitáhla mnohé kněze a věřící do svého Neposkvrněného Srdce.
Jak se to všechno stalo?
Nahlédněme do životopisu „Don Gobbi – život a dílo. Farář celého světa“ od autorky Mariadele Tavazzi,
kde na str. 85 v kapitole Fatima stojí:
„Jsme v roce 1972. Don Stefano měl doprovázet jednu z paolínských poutí do Fatimy.
Dříve než odjel, přišli ho navštívit dva kněží, kteří byli jeho známí, aby se doporučili do jeho modliteb. Mohli bychom říci, že z této žádosti vzalo svůj počátek Hnutí: dva kněží v obtížích, dva hlasy, které křičely k Bohu.
Svěřili se, že jsou v krizi… V těch letech po koncilu bylo mnoho společenských sporů, tolik kněží se cítilo pobloudilými a zmatenými a byla mnohá zběhnutí. Don Stefano přijal žádost, a když se ve Fatimě nacházel na místě
Zjevení, právě zatímco se modlil za tyto dva kněze, náhle uvnitř sebe uslyšel jasně slova. Vnitřní hlas mu říkal,
že oni kněží ve skutečnosti nejsou sami, ale že ,tolik jejích synů‘ se nachází v téže situaci. Tak se rodilo přesně
v oné chvíli, z iniciativy Matky Boží, Mariánské kněžské hnutí.
Bylo 8. května, svátek Madony z Pompejí. Don Stefano neřekl nikomu to, co se mu zdálo, že slyšel, domníval se, že by se snad bylo mohlo jednat o vlastní představivost.
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Ale znovu myslel na onu zvláštní (cizí) vnitřní promluvu, tak náhlou, nečekanou… Mohla by být autentická… pochybnost zůstávala. Na zpáteční cestě tedy žádal pokorně o znamení: aby mohl do roka sloužit mši ve Svaté zemi,
přesněji v bazilice Zvěstování v Nazaretě. Spíše nedvojznačné, jasné, viditelné znamení.
Nuže, toto se uskutečnilo bezprostředně a přesně do písmene: Když se vrátil do Milána, bylo mu představenými určeno vedení poutě do Svaté země právě v tentýž měsíc – v květnu! Jasná odpověď, ihned uspokojená žádost o znamení do všech detailů. Byl z toho šťastný, a když se nacházel 27. května na místě, kde nastalo
Vtělení Slova, aby slavil Eucharistii, pouhé tři týdny po první vnitřní řeči ve Fatimě, pomyslel si, že to, co se stalo, nemohlo být plodem jeho představivosti.“
		
Z této jednoduché inspirace tedy začalo růst malé semínko Hnutí. V jednom z posledních Občasníků vzpomíná také nynější nástupce Dona Gobbiho P. Luca Pescatori z Itálie, že drahý Don Stefano Gobbi jednoho dne
vyprávěl: „8. 5. 1972 jsem se nacházel ve Fatimě před kapličkou Zjevení a tam mi dala Panna Maria vidět, že
vstupujeme do časů, které předpověděla v roce 1917, do období velké krize pro lidstvo i pro Církev. Tento čas
nazývala „krizí očisťování“ a tuto dobu „časem velkého utrpení“. A víte, kdo byl nejvíc vystaven nebezpečenství?
Synové, které nejvíc miluje... její kněží! Panna Maria dala vzniknout Mariánskému kněžskému hnutí, aby volala kněze k zasvěcení se jejímu Neposkvrněnému Srdci a aby tak v životě v něm zasvěceném a chráněném pomohli celé Církvi projít obdobím veliké zkoušky až k vítězství jejího Neposkvrněného Srdce.“
Ke zrození hnutí si tedy Panna Maria vybrala svůj nástroj: kněze Dona Stefana Gobbiho. Proč zrovna jeho?
V „Modré knize“ podává toto vysvětlení: „Vyvolila jsem si tebe, protože jsi nejméně vhodným nástrojem; tak nikdo nebude moci říkat, že je to tvé dílo. MKH musí zůstat zcela mým dílem. Skrze tvou slabost ukážu svou sílu,
skrze tvou nicotnost zjevím svou moc.“ (16. 7. 1973)
Jak víme, Hnutí se velmi rychle rozrostlo ve velký strom, který rozprostřel své větve do všech částí světa
a také do naší vlasti. MKH vzniklo především pro kněze, ale hned od začátku se otevírá laikům. Třetí závazek
MKH totiž spočívá právě v tom, aby kněží vedli věřící k zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie: „Avšak
kněží teď mají začít jednat. Jejich prostřednictvím se chci vrátit mezi své věřící, protože chci z nich vytvořit okolo svých kněží nepřemožitelný šik.“ (1. 11. 1973) Proto zde nemůžeme opomenout vzpomínku na pana Josefa Vlčka, který stál u zrodu MKH u nás. A také vzpomeňme další spolupracovníky a překladatele „Modré knihy“
z italštiny: P. Mgr. Josefa Olejníka a PhDr. Lubomíra Štulu a samozřejmě Matici cyrilometodějskou, díky níž se
„Modrá kniha“ tiskne a dostává k lidem. Kniha je dílo lásky, kterému Mariino Neposkvrněné Srdce dalo před půl
stoletím povstat v církvi, aby Matka mohla učit své děti a pomáhat jim prožívat strastiplné doby očisty s důvěrou a nadějí.
Na jednom místě v „Modré knize“ nás Panna Maria také důrazně varuje před jedním bůžkem současné doby, jímž je sledování televize. Je to bůžek hlavního proudu, který diktuje společnosti své postoje a určuje si měřítko pravdy: „Nemarněte čas u televize, která je nejsilnějším nástrojem v rukou mého Protivníka, jíž šíří všude
temnoty hříchu a nečistoty. Televize je bůžek, o němž se mluví v Apokalypse, vytvořený k tomu, aby se mu klaněly všechny národy země, jemuž Ďábel dává tvar a pohyb, aby se v jeho rukou stal strašným prostředkem svodů a zvrhlosti.“ (17. 2. 1988)
Žijeme v době války na Ukrajině. Od začátku konfliktu mnozí kněží i biskupové i laici vyjádřili touhu, aby papež
František zasvětil Rusko Panně Marii. Vidíme nyní, že papežova služba je hlasem Církve a koná v jejím jménu – stalo
se tak 25. 3. 2022 v Římě a ve Fatimě. Je zajímavé, že Panna Maria předpověděla zasvěcení Ruska i krvavou válku
v poselství z 25. 3. 1984: „Dnes chci znovu po všech zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci. Žádám je především
od papeže Jana Pavla II., prvního přemilého syna, který je slavnostním způsobem provádí u příležitosti tohoto svátku,
potom co napsal všem biskupům světa, aby je vykonali v jednotě s ním. Bohužel ne všichni biskupové přijali tuto výzvu! Zvláštní okolnosti ještě nedovolily, aby se mi zasvětilo výslovně Rusko, jak jsem to vícekrát žádala. Jak
jsem vám už řekla, toto zasvěcení mně bude uskutečněno, až krvavé události budou právě na cestě uskutečňování.“ Pevně věříme, že zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie pomůže světu k návratu k Bohu a k pokoji.
Žijeme v době „posledních časů“, a jak uvádí vedoucí MKH, P. Luca Pescatori, v přiložené meditaci, máme
mít zvláště dnes hrdinnou důvěru a v současné době zmatků dobře rozlišovat. Také máme v dnešním světě zůstat věrnými evangeliu a katolické nauce a objevit a znovu žít dar zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Jeho úvaha opravdu stojí za meditativní přečtení!
Drazí mariánští přátelé, poprosme o to naši Matku, která nám slíbila, že touto těžkou dobou projde s námi.
Chyťme se jí za ruku a jděme s Ní s důvěrou do nové éry.
P. Jiří Polášek
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INFORMACE
 Jako přílohu č. 1 přinášíme v tomto zpravodaji okružní dopis z 1. 1. 2022 a meditaci k 50. výročí vzniku
MKH od P. Luca Pescatoriho pověřeného vedením Mariánského kněžského hnutí.
 Fatimské poselství – příloha č. 2.
 V MCM je stále k dostání první životopis zakladatele Mariánského kněžského hnutí (MKH), italského kněze
Dona Stefana Gobbiho (1930–2011) – Don Gobbi – život a dílo. Farář celého světa. Autorka předkládá
portrét obyčejného člověka s mimořádnou vírou a hlubokou mariánskou úctou intenzivně prožívanou od dětství. Zdá se nemožným, že si Panna Maria zvolila tak „malou“, horkokrevnou i pokornou osobu pro tak grandiózní dílo, které se rozšířilo bez nějakého lidského úsilí do celého světa. Posláním Dona Gobbiho bylo číst
poselství Fatimy v promluvách Panny Marie v srdci (lokuce) a účinně je uvádět v život v katolické církvi. „Časy předpovězené Pannou Marií jsou tyto,“ tvrdil 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, ale i společenství laiků. Kniha obsahuje i homilie ve Fatimě, dopisy a svědectví, 20 str. obrazovou přílohu, základní informace o vzniku
a rozvoji MKH a úkony zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, životní osudy a přehled cest ve službě MKH i stručnou chronologii života Dona Gobbiho. Brož., A5, 224 stran.
Cena pro členy MKH do 31. 8. 2022 je 200 Kč.
Kontakty pro objednání knihy najdete na 4. straně tohoto zpravodaje, spolu s nabídkou dalších knih.
Poštovné účtujeme dle platných sazeb České pošty + balné 10 Kč za listovní zásilku, 20 Kč za balík.
 V únoru 2022 vyšlo nové – 10., doplněné vydání knihy „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“ (Modrá
kniha). Váz., A5, 784 str. + 8 str. barevná příloha. Můžete si ji objednat e-mailem: mrtva@maticecm.cz nebo
poštou: Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc. Knihu posíláme zdarma – za dobrovolný příspěvek. Výrobní náklady na knihu jsou 300 Kč, poštovné s balným činí 150 Kč.
 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 cyrilometodějská 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.
 Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary, které jste nám zaslali v roce 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 Vaší 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.
 Kontakty na MKH: mkh.cz.2014@gmail.com, +420 603 805 223 (P. Jiří Polášek).
Požehnanou velikonoční dobu přejí a vyprošují
Daniel Dehner
předseda MCM, spolku

P. Jiří Polášek
zodpovědný za MKH ČR
Věra Mrtvá
jednatelka MCM s. r. o.
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V ELI KONO ČN Í NABÍ DK A K N I H 202 2
Matice cyrilometodějská s. r. o.
Dolní náměstí 24, 779 00 Olomouc • telefon: 587 405 431 • mobil: 733 741 841
e-mail: expedice@maticecm.cz • internet: www.maticecm.cz
Z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ
10% sleva
Malá cesta Terezie z Lisieux
Conrad de Meester • Z francouzštiny přeložila Terezie Hodinová • Odpovědný redaktor Pavel Mareš
Svatá Terezie prožila svůj dospělý život na několika metrech čtverečních, a přece se stala patronkou
misií po celém světě. Její zrání k průzračné prostotě a důvěře nebylo jednoduché, prošla si mnohé
duchovní krize a temnoty, a přitom je hlasatelkou
Božího milosrdenství a naděje. Žila jen necelých
25 let, nedostalo se jí valného formálního vzdělání, ale pro Bohem vlitou moudrost byla prohlášena
učitelkou církve. De Meesterova studie ukazuje
nejen duchovní zápasy a zrání světice, ale především jádro její spirituality, které spočívá v pokorné důvěře v Boží lásku a v touze na tuto lásku
odpovídat, i jakkoli nepatrným způsobem – její
„malá cesta“ nás vrací k samé podstatě křesťanství.
Karmelitánské nakladatelství, 2. upravené vydání
Brož., 130x190 mm, 160 str., 219 Kč
365 dní s Benediktem XVI.
Z němčiny přeložil Jiří Arnet
Soubor úryvků papežových textů a promluv z posledních let, které mají vést ke každodennímu
zamyšlení. Kniha je proto rozdělena podle dní
v jednotlivých měsících s akcentem na významná
období církevního roku (postní doba, Velikonoce,
Letnice, svátky a slavnosti během roku, advent,
Vánoce). V originále vyšla sice pro rok 2008, ale
může dobře sloužit i pro kterýkoli jiný rok.
Karmelitánské nakladatelství
Váz., 120x180 mm, 256 str., 249 Kč
Eucharistie – naše posvěcení • Tajemství poslední večeře
Raniero Cantalamessa
Autor, dlouholetý osvědčený papežský kazatel, vykládá posvátné pravdy na biblickém základě, zužitkovává moudrost Otců církve, světců. Přitom je
zcela otevřený, osobní a právě tak směřuje i čtenáře, aby všichni „v čekání a angažování“, podávajíce rozum i srdce, „byli napojeni jedním Duchem“.
Karmelitánské nakladatelství, 3. doplněné vydání
Brož., 115x180 mm, 160 str., 229 Kč
Fatima • Tajemství tří pasáčků
Bruno Ferrero • Z italštiny přeložil Jan Lachman
Odpovědná redaktorka Ludmila Martinková
Stručná historie jednoho z nejznámějších mariánských zjevení dává nahlédnout do života tří malých vizionářů i do zjevení, jež jim bylo dáno. Poutavý text doprovázejí desítky fotografií poutního
místa, krajiny, kde děti vyrůstaly, i citace promluv
papežů Jana Pavla II., Benedikta XVI. a Františka.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 120x200 mm, 56 str., 149 Kč
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Všechno mohu… Filipským 4,13
Pavel Dokládal • Epilog Hana Frančáková • Redakce Martin Leschinger, Marcela Macháčková,
Hana Frančáková
Životní vzpomínky Mons. Pavla Dokládala, zakladatele Fatimského apoštolátu v České republice.
Mládí, kněžské začátky, pronásledování od StB,
roky ve Šlapanicích, Třebíči, počátky mariánské
spirituality, Koclířov… Celou knihou se jako zlatá
nit vinou slova sv. Pavla: „Všechno mohu v tom,
který mi dává sílu.“ (Flp 4,13) Kniha je nejen
osobním svědectvím, ale též pomyslnou kronikou české katolické církve za posledních několik
desítek let a vrcholí třemi ústředními tématy: Eucharistie, Panna Maria a Církev.
Martin Leschinger – Flétna
Váz., křídový papír, 115x215 mm, 288 str., 295 Kč
Byl jednou jeden svatý král
Libor Rösner • Redakce Marcela Macháčková
Románově zpracovaný životopis francouzského
krále svatého Ludvíka IX., jehož bílou lněnou
tuniku, uctívanou jako relikvii, nestačily pohltit
plameny požáru pařížské katedrály Notre Dame
v dubnu 2019.
Martin Leschinger – Flétna
Váz., přebal, 140x207 mm, 230 str., 255 Kč
Dvojí tvář lenosti
Kateřina Lachmanová • Odpovědná redaktorka
Jana Nováková
Tématem knihy není pouze lenost v klasickém
a tradičním pojetí, ale lenost v širším slova smyslu. Mniši by řekli acedie neboli vnitřní rozklad,
který se u jednoho projeví nedbalostí a nečinností, u jiného naopak horečnou aktivitou či svévolným tříštěním pozornosti a vnitřní energie srdce.
Kniha není tedy určena jen těm, kteří dělají málo
nebo nic, ale i těm, kteří dělají příliš mnoho, puzeni však vším možným, jenom ne Duchem Božím.
Karmelitánské nakladatelství, 2. vydání
Brož., 115x180 mm, 128 str., 169 Kč
Raduj se, konej dobro a nech vrabce štěbetat
• Osobní vzpomínka na třicet let obnovy Mariánského sloupu v Praze a nejen na tuto práci
Jan Bradna • Prolog Martin Leschinger
Akademický sochař a restaurátor Jan Bradna (nar.
1943) má za sebou půl století tvůrčí práce, která
pomohla navrátit zašlou krásu velké řadě památek na našem území včetně těch úplně zničených.
Není divu, že jej v roce 1988 zaujal pohnutý osud
Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí
v Praze, kterému poté věnoval více než tři desítky let života. Ve svém vyprávění nám předkládá
vlastní příběh, který se protnul s úžasným příběhem rekonstrukce a návratu prvního barokního
sousoší na Staroměstské náměstí.
Martin Leschinger – Flétna
Váz., křídový papír, 162x230 mm, 288 str., 455 Kč

Vše má svůj čas… • Dvanáct pražských kostelů postavených jako odpověď na stržení Mariánského sloupu
Dr. František Reichel, OFS • Úvod Karel Herbst • Ilustrace Kamila Doubková • Redakční spolupráce Marcela Macháčková, Zdeňka Nečadová, Luboš Kolafa
V roce 1924 přišel biskup Antonín Podlaha s myšlenkou, že odčinit urážku Matky Boží by mohla
i výstavba tolika kostelů kolem Prahy, kolik hvězd
měla gloriola kolem hlavy Panny Marie. Tato vize
se naplnila. Výpravně pojatá publikace přináší výčet těchto sakrálních staveb včetně jejich popisu
a bohatého obrazového doprovodu.
Martin Leschinger – Flétna
Váz., křídový papír, 215x215 mm, 112 str., 295 Kč
Vyprávěj mi o Desateru
Bruno Ferrero • Z italštiny přeložila Zdeňka Křehlíková • Ilustrace Juraj Martiška • Odpovědná redaktorka Kristina Veselá
Desatero – deset Božích slov, deset krátkých vět,
které se člověku vryjí do srdce – nám pomáhá
být dobrými lidmi. Učí se je děti i rodiče. Znají
je často i ti, kdo v Boha nevěří a do kostela nechodí. Podstatu Desatera lze vyjádřit dvěma větami: „Miluj Boha. A miluj svého bližního jako
sám sebe.“ Krásně ilustrovaná knížka nabízí příběhy a zamyšlení nad slovy, která dávají člověku
svobodu a celému světu krásu i řád. Hodí se pro
četbu doma, v menších společenstvích i na prvním
stupni základní školy.
Karmelitánské nakladatelství
Váz., křídový papír, 195x155 mm, 52 str., 239 Kč
Kytice z královské zahrady • Příběhy svatých
ochránců Čech a Moravy pro děti
Ivan Renč • Ilustrace Zdeňka Krejčová
Kniha vypráví o několika hrdinech našeho národa. Neproslavili se většinou na válečném poli, ale
v hrdinském boji o víru a lásku. Kytice příběhů
představuje tyto křesťanské velikány tak, aby děti
s napětím prožívaly jejich osudy a aby se jim vybavil člověk s velikým srdcem, až někde zahlédnou kamennou sochu nebo obraz světce.
Karmelitánské nakl., 5. vydání, v KNA 3. vydání
Váz., 167x240 mm, 96 str., 269 Kč
Největší zázrak • Příběhy k prvnímu svatému
přijímání a pro povzbuzení víry
Martin Leschinger • Ilustrace Eva Bednářová
Redakční spolupráce P. Lukáš Stolárik, Libor
Rösner, Marcela Macháčková, sestry Kongregace Nejsvětější svátosti
Bohatě ilustrovaná kniha podává výčet pozoruhodných životních osudů svědků víry z Čech,
Moravy, Slezska a Slovenska. Všem příběhům je
společná eucharistická úcta hlavních hrdinů, kterými jsou kněží, řeholnice, řeholníci i laici.
Martin Leschinger – Flétna
Váz., 143x205 mm, 144 str., 195 Kč
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