MOVIMENTO SACERDOTALE MARIANO – MARIÁNSKÉ KNĚŽSKÉ HNUTÍ
Zvláštní příloha týdeníku Světlo 4/2008
Milán 1. ledna 2008,
o slavnosti Matky Boží Panny Marie
Ave Maria!
Národním a oblastním odpovědným vedoucím
(responsabile) MKH
Carissimi,
na začátku nového roku jsem duchovně u Vás se svým
přáním pokoje a svatosti; žádám vás, abyste očima Mariinýma meditovali o naší nejdražší a svaté Matce Církvi, Ježíšově
Mystickém těle.
Stav vniřního rozdělení a hluboké utrpení, ve kterém se
Církev nalézá, hluboce zraňuje naše synovské srdce.
„Pane, tvá Církev se nám často zdá jako loďka, která se
potápí, jako loďka, do níž ze všech stran teče... Tak špinavý
šat a tak špinavá tvář tvé Církve nás děsí. Ale vždyť my sami
ji špiníme!“ (Kard. Ratzinger, nyní Benedikt XVI., 9. zastavení
křížové cesty, 25. března 2005. In: Křížová cesta v Koloseu,
Karmelitánské nakladatelství, Praha 2006, str. 57)
Nám v Mariánském kněžském hnutí jako maličkým dětem
Mariiným a jako apoštolům posledních časů je svěřen úkol vrátit Církev k její největší záři uskutečňováním druhého závazku,
který charakterizuje naše Hnutí: jednota s papežem a biskupy,
kteří jsou spojeni s ním.
V roce 2007 jsem se mohl zúčastnit oblastních večeřadel
v těchto deseti zemích: Brazílie, Bolívie, Peru, Kolumbie,
Argentina, Itálie se Sardinií a Sicílií, Slovinsko, Rakousko,
Německo a německy mluvící Švýcarsko.
Navštívil jsem letecky 50 měst a předsedal jsem 95 večeřadlům, kterých se zúčastnilo 45 biskupů, 1500 kněží a 400 000
věřících.
Duchovní cvičení, která se konala v Collevalenza formou
stálého večeřadla, se zúčastnil 1 kardinál, 20 arcibiskupů
a biskupů a cca 300 kněží z pěti kontinentů.

Skoro všichni oblastní responsabili Itálie byli postiženi
těžkými a bolestnými nemocemi. Jsem s Vámi duchovně spojen svou přízní a modlitbou, nesu s Vámi tento bolestný kříž
a prosím Madonu, aby Vám svou mateřskou něhou pomáhala
říci „ano“ vůli nebeského Otce.
Sděluji Vám, že byl zahájen beatifikační proces P. Nazarena Lanciottiho, responsabile MKH v Brazílii, zavražděného
v r. 2001 v Jauru (MT); od nynějška může být vzýván jako
„služebník Boží“.
Vůli Boží a plánu Neposkvrněného Srdce Mariina svěřuji
aktualizaci programu večeřadel, která jsem připravil pro tento
rok.

Účastníci exercicií v Collevalenza 2007 se připravují na společné foto

1) DUCHOVNÍ CVIČENÍ
V Collevalenza od 22. do 28. června 2008 u poutního kostela
Milosrdné Lásky se budou konat exercicie pro biskupy a kněze
MKH z Evropy, Ameriky, Afriky, Asie a Oceánie. Oznamuji:
a) Bude tam místo pro všechny v jednom domě. Věřící
(laici) jsou připuštěni jen v malém množství a mohou to být
jen ti, kteří mají odpovědnost v MKH.
b) Vyzývám kněze, aby přinesli volné mešní intence, aby
se mohla poskytnout bratrská výpomoc těm, kteří mají nesnáze s výlohami (poplatky za pobyt).
(Pro všechny informace a příslušné přihlášky se obraťte
na národní středisko MKH.)
2) OBLASTNÍ VEČEŘADLA V ZAHRANIČÍ

Společný snímek biskupů, účastníků exercicií MKH v Collevalenza 2007
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Potíže věku a moje nedobré zdravotní podmínky mi brání
podrobit se příliš těžkým programům večeřadel. Nicméně
plánuji jít od 10. ledna do 15. března do Brazílie, Bolívie,
Peru, Paraguaye, Argentiny a Chile; 21. června do Slovinska;
od 10. září do 10. října do Afriky: Demokratická republika
Kongo, Benin a Rwanda.
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3) OBLASTNÍ VEČEŘADLA V ITÁLII
3. dubna BOLOGNA (Emilia Romana); 8. dubna FIRENZE (Toscana); 10. dubna COLLEVALENZA (Umbria),
15. dubna SAN GABRIELE (Abruzzo); 17. dubna ROMA
(Lazio); 18. dubna NAPOLI (Campagna); 23. dubna LATIANO (Puglia); 2. května GENOVA (Liguria); 8. května
TORINO (Piemonte); 13. května CARAVAGGIO (Lombardia); 20. května SAN VITO (Friuli Ven-Giulia); 22. května
PADOVA (Veneto); 12. června LORETO (Marche).
4) DRUHÝ ZÁVAZEK MKH: JEDNOTA S PAPEŽEM
„Papež, římský biskup a nástupce sv. Petra, je trvalý a viditelný zdroj a základ jednoty církve. Je zástupcem Krista,
hlavou biskupského sboru a pastýřem celé církve, nad níž má
z Božího ustanovení plnou, nejvyšší, bezprostřední a všeobecnou pravomoc.“ (Kompendium katechismu katolické církve,
č. 182)
V knize Mariánského kněžského hnutí – Kněžím, přemilým
synům Panny Marie – je stanoveno, jak se má žít naše jednota
se Svatým otcem Benediktem XVI.
a) Jednotni s papežem ve víře
„Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev
a pekelné mocnosti ji nepřemohou.“ (Mt 16,18)
„Šimone, Šimone, satan si vyžádal, aby vás směl protříbit jako pšenici; ale já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra
nezanikla. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry.“
(Lk 22,31)
Petrovo charisma, které je předáno papeži (ministerium
petrinum – Petrova služba), spočívá především v tom: utvrzovat ve víře celou Církev, pastýře a stádce jim svěřené.
V této době, kdy se vyučují a rozšiřují mnohé omyly, jež
mnohé vzdalují od víry, a kdy se zdá, že již nadešla hodina
velké apostaze, jak ji předpovídá Písmo, musíme být spojeni
s papežem a následovat jeho osvícené Magisterium, pokud
chceme zůstat stále v pravé víře.

Někteří čeští kněží před sochou Panny Marie v bazilice
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Účastníci z ČR po obědě

„Dnes, kdy na všechno padá tma a kdy se stále více šíří
v Církvi blud, vy musíte všem ukazovat cestu k pramenu,
z něhož Ježíš nechává vyvěrat svá slova pravdy, totiž k evangeliu svěřenému hierarchické Církvi, to je papeži a biskupům
s ním spojeným. (…) Dnes tak zraňuje a zarmucuje mé Srdce,
Srdce Matky Církve, též pohoršení biskupů, kteří neposlouchají zástupce mého Syna a strhují velký počet mých ubohých dětí na cestu bludu. Proto vy musíte dnes svým slovem
důrazně hlásat všem, že Ježíš ustanovil jen Petra jako základ
své Církve a neomylného strážce pravdy.“ (Kněžím, přemilým
synům Panny Marie, 7. srpna 1976)
b) Spojeni s papežem v lásce
„(Ježíš) zeptal se ho potřetí: »Šimone, synu Janův, miluješ mě?« Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: »Miluješ
mě?«, a odpověděl mu: »Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě
miluji.« Ježíš mu řekl: »Pas moje ovce!«“ (Jan 21,17–18)
Je krásné pozastavit se u této epizody, protože nám umožňuje nechat se proniknout tajemstvím milosrdné Ježíšovy
lásky. Na trojí Petrovo zapření ze slabosti Ježíš po něm žádá
trojí vyznání lásky. Ježíš chce dát najevo, že úkol, který svěřuje Petrovi a jeho nástupcům, je především v tom, aby byli
pastýři, a že tento úkol lze vykonat pouze jako službu lásky.
Jak se zmenšila synovská láska k papeži v této době ze
strany kněží a věřících!
„V těchto chvílích, tak bolestných pro Církev, prožívá papež zcela sám hodiny své agonie a opuštěnosti jako můj Syn
Ježíš v Getsemanské zahradě. Jsou to pro něho chvíle velké
úzkosti. (…) Jak mnozí z těch, kteří si také říkají křesťané
a katolíci, ho denně kritizují, protestují proti němu a soudí
ho. To je pro mou Církev skutečně hodina moci temnot.
Ty, synu mně zasvěcený, chceš být radostí a útěchou mého
bolestného Srdce: staň se horlivým hlasatelem této hluboké
bolesti, mého mateřského nářku! Potěš srdce papeže svou dětinnou láskou, svou modlitbou! Vezmi na sebe část jeho utrpení a pomáhej mu nést jeho kříž, který je nyní příliš těžký.
Takové chci v Církvi kněze mého Hnutí. Mají být přáteli, těšiteli a obhájci papeže. Přáteli, aby jej zahrnovali v jeho samotě
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velikou láskou a mnohými modlitbami. (…)
Těšiteli, aby mu ulehčovali jeho opuštěnost
a jeho utrpení. (…) Obhájci, aby mu byli vždy
věrni a bojovali proti všem, kteří jej napadají
a pomlouvají. Vy jste mým vojskem ochotným
bojovat za Církev a papeže. Tak budete věrni
evangeliu a vaším prostřednictvím dosáhnu
svého velkého vítězství.“ (30. října 1973)
c) Spojeni s papežem v modlitbě
„Tak byl Petr hlídán ve vězení; církevní obec se však naléhavě za něho modlila
k Bohu.“ (Sk 12,5)
Úkolem nás, kněží a věřících v MKH, je především být
spojeni s papežem Benediktem XVI. v naší neustálé modlitbě.
Proto při všech našich večeřadlech, místních či rodinných, se
na závěr růžence spojujeme ve zvláštní modlitbě za papeže
a svěřujeme andělům strážným, aby mu ji doručili tak, aby
mohl pocítit veškerou útěchu a naši pomoc.
„Modlete se za papeže. Jak velké je jeho utrpení! Často je
jakoby rozdrcen tíhou kříže, který je čím dál těžší. Lidstvo se
žene cestou násilí a nenávisti, bratrovražedných bojů a válek,
přes jeho úzkostlivé volání, které doléhá ke všem a kterým
snažně žádá o mír. (…)
Modlete se za papeže. Jak krvácí jeho srdce nad rozdělením, jež zapouští v Církvi kořeny, nad stále se šířící ztrátou
víry, nad bludy, které se hlásají a šíří; přes jeho odvahu a úsilí, s nímž všude ve světě posiluje všechny ve věrnosti Kristu
a jeho evangeliu. (…)
Modlete se za papeže. Prožívá hodinu Getseman a Kalvárie, ukřižování a sebeobětování.“ (13. května 1995)
V aktu zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
my kněží, ale i věřící MKH říkáme: „Pod tvou mateřskou
ochranou chceme být apoštoly této dnes tak nutné jednoty

s papežem v modlitbě a lásce a vyprošujeme
pro něho od tebe zvláštní ochranu.“
d) Spojeni s papežem v poslušnosti
„Tobě dám klíče od nebeského království:
co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co
rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“
(Mt 16,19)
Petrovi byla svěřena „moc klíčů“, tedy
aby vládl jako nejvyšší Pastýř celé Církve.
Této moci vlády, kterou dostal Petr a jeho
nástupci, musí odpovídat ze strany celé Církve povinnost poslušnosti. Cesta poslušnosti a pokory je tou,
kterou naznačila Panna Maria Církvi, aby po ní mohla vyjít
z hluboké krize, v níž se nachází.
„Ale nemáme myslet také na to, jak musí Kristus trpět
přímo ve své Církvi? (…) Kolik špíny je v Církvi, a právě mezi
kněžími, kteří by měli úplně patřit jemu! Kolik pýchy, kolik
soběstačnosti! Jak málo si vážíme svátosti smíření, ve které
na nás čeká, aby nás pozdvihl z našich pádů! To všechno je
přítomno v jeho pašijích. Zrada učedníků, nehodné přijímání jeho Těla a jeho Krve je jistě pro Vykupitele největší
bolestí, která mu probodává srdce.“ (Kard. Ratzinger, nyní
Benedikt XVI., Křížová cesta v Koloseu, str. 56–57)
Svedl-li satan Církev pýchou, Panna Maria ji chce zachránit pokorou. Proto musíme žít naši snahu o jednotu s papežem v dokonalé poslušnosti ke všem jeho rozhodnutím.
„Musíte ho podporovat modlitbou, svou láskou a věrností. Musíte ho následovat tím, že budete dokonale plnit
všechno, co on vám přikáže k dobru Církve. V tom dávejte
všichni dobrý příklad!“ (17. října 1978)
Především musíme poslechnout normy jím vydané, které
se týkají úpravy svaté a božské církevní liturgie. Proto vyzývám kněze MKH, aby se přizpůsobili všemu, co je obsaženo

Slavnostní mše svatá v Collevalenza 27. června 2007
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Slavnostní průvod přede mší svatou

v dokumentu Redemptionis Sacramentum a v motu proprio
Summorum Pontificum. Žádám zvláště, aby se neúčastnili
slavení liturgie bez liturgických oděvů či nekonali rity a eucharistické modlitby podle svých vlastních nápadů.
Ve shodě s tím, co učí Církev, vyzývám všechny kněze
MKH, aby užívali vždy církevní oděv: „clergyman“ (římskou
košili s kolárkem, pozn. překl.) či talár pro diecézní kněze
a vlastní řeholní oděv pro řeholníky.
Tak dobrým příkladem pokorně přispějeme k tomu, aby
mohla opět rozkvést ctnost poslušnosti v celé Církvi.
e) Jedna úpěnlivá prosba
Nacházíme se před situací Církve tak dramatickou, že Svatý otec Benedikt XVI. ji popsal takto: „Pane, tak špinavý šat
a tak špinavá tvář tvé Církve nás děsí. Ale vždyť my sami ji špiníme! My sami tě pokaždé zrazujeme po všech svých velkých
slovech, po svých velkých gestech. Smiluj se nad svou Církví:
také v ní Adam stále znovu padá. Svým pádem tě strhujeme
na zem a satan se tomu směje, poněvadž doufá, že se ti už nepodaří vstát z tohoto pádu, doufá, že ty, vtažený do pádu své
Církve, budeš poražen a zůstaneš na zemi.“ (Kard. Ratzinger,
nyní Benedikt XVI., Křížová cesta v Koloseu, str. 57)
Se zraněným srdcem syna, který vidí svou nebeskou Matku v nevýslovných bolestech při pohledu na Církev, tolik
vnitřně rozdělenou, ohrožovanou schizmatem, které by mohlo patřit mezi ta nejzáludnější a nejnebezpečnější v celé její
historii, padám na kolena a obracím se na Vás s úpěnlivou
prosbou:
– Moji nejdražší biskupové, zachovejte vždy jednotu s papežem a poslušnost papeži. Žádám to, aby nebyla pošlapána
Krev, kterou Ježíš prolil za nás, a aby naše milovaná a svatá
Matka Církev nebyla vámi vláčena po zemi. Buďte pastýři
pokornými a věrnými.
– Moji nejdražší bratři kněží, zachovejte vždy jednotu s Vašimi biskupy. Milujte je, utěšujte je, poslouchejte je. Aby biskupové cítili dnes upřímnou a věrnou lásku svých kněží a to
aby jim pomohlo nést vlastní kříž, který se stal tak těžkým.
– Moji všichni věřící v MKH, zasaženi a zmateni ve velkém
soužení, které prožíváme, zachovejte vždy jednotu s Vašimi
kněžími a poslouchejte je. Milujte je, pomáhejte jim a utěšujte
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je. Když někdo z nich padne, nesuďte ho a neodsuzujte ho.
Pomáhejte mu svou láskou, svou modlitbou, svým dobrým
příkladem.
Nedávejme už příležitost satanovi k posměchu, když vidí
Ježíše vláčeného po zemi samotnou Církví a je si jistý, že již
nevstane. Ale Ježíš vstal, protože je vzkříšen, a pozvedne
také svou Církev.
„Jedině Ježíš Eucharistický dá celé Církvi sílu k plné obnově, který ji převede k tomu, aby byla chudá, evangelní,
čistá, zbavená všech opor, na které spoléhá, svatá, krásná,
bez poskvrn a bez vrásek, po vzoru Vaší nebeské Matky.“
(8. srpna 1986)
*

*

*

Drazí, blížím se k dovršení věku 78 let. Nevím, jak dlouho
mne ještě Pán nechá na této zemi, přestože vroucně toužím
po spojení s Ním.
Ale dokud budu žít, nepřestanu Vám opakovat: „Vy všichni, kdo patříte k MKH, buďte pokorní, buďte maličcí, buďte
poslušní, buďte věrní papeži a Církvi s ním spojené, buďte
Mariinými apoštoly v tomto posledním čase.“
Proto zakončuji svůj dopis tím, co je napsáno za fotografií
Benedikta XVI. ve 26. italském vydání knihy Kněžím, přemilým synům Panny Marie:
„Kdo dnes není s papežem, nebude už moci zůstat v pravdě. Svody zlého ducha se staly tak zákeřnými a nebezpečnými, že mohou oklamat každého. Mohou padnout i dobří.
Mohou padnout i učitelé a vědci. Mohou padnout i kněží
a také biskupové. Nikdy nepadnou ti, kdo jsou stále s papežem. Proto chci z Vás utvořit šik uspořádaný a pozorný,
poslušný a povolný, který vyplní i přání tohoto mého prvního
přemilého syna, zástupce mého Ježíše.“ (7. srpna 1976)
Svěřuji Vám, kdo jste vedoucími, úkol seznámit s tímto
dopisem všechny členy MKH, aby ho četli a dobře nad ním
meditovali. Všem Vám posílám srdečný pozdrav a své kněžské požehnání.
Očekávám odpověď s Vašimi zprávami.
V Mariině Neposkvrněném Srdci
Váš malý bratr
Don Stefano Gobbi

Kněží v bazilice v Collevalenza během slavnostní mše svaté
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