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Bree A. Dailová

Eucharistické procesí s odprošováním
a zasvěcení se Panně Marii – Libanon neztrácí čas
Jako všichni křesťané na světě slaví slavnost Seslání Ducha Svatého, tak také křesťanská menšina v Libanonu –
zpustošeném občanskou válkou v letech 1975 až 1990, jakož i pronásledováním – se jednotně veřejně modlila
a slavnostně odprošovala, zasvětila se Panně Marii a zúčastnila se národního eucharistického procesí.

D

ominic Chickhani, jeden
z hlavních organizátorů této
historické události, poskytl
pro LifeSite (dále LSN) exkluzivní rozhovor o „vítězství Libanonu pod ochranným pláštěm Panny Marie“. Dominic,
který je hlavním moderátorem Nourasat
Telelumiere (hlavní satelitní TV program
pro katolíky v zemích Středního východu), je zároveň i hlavním představitelem
pro média a komunikaci v souvislosti se
„zasvěcením Libanonu Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie“. Je autorem několika katolických apologetik, přednáší mariologii a je vlivnou mediální osobností.
Dominic Chickhani (D. C.): „Dne
9. června 2019 se uskutečnilo sedmé zasvěcení Libanonu (šest po sobě následujících obnov) Neposkvrněnému Srdci

Panny Marie. Naši zemi jí zasvěcujeme
a odevzdáváme pod její ochranu již od
roku 2013. K zasvěcení neodmyslitelně
patří slavnostní mše svatá, která se koná každý rok ve svatyni Naší Paní z Libanonu. Letošní rok je navíc zvláštní ještě i tím, že eucharistické procesí, jehož
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součástí bude rovněž slavnostní úkon
kajícnosti a odprošení, budou opakovat
i členské země The Holy League of Nations [Svatá liga národů – pozn. překl.]
13. října 2019 na celém světě. Tato historická událost nese název Národní pochod kajícnosti a záchrany.“
LSN: „Jak dlouho trvá vám a vašemu
týmu příprava na takovou událost?“
D. C.: „Jako menší »bleskový« tým připravujeme tuto událost již třetí měsíc. Patří do něj vedoucí různých mariánských
tradičních skupin. Na závěr přípravy se
koná třídenní nepřetržitá adorace po celé zemi a přímo v den »pochodu« se přinesou relikvie čtyř evangelistů.“
LSN: „Viděli jsme fotografie, na nichž
to vypadá, že pochodu se zúčastnily tisíce lidí. Víte, kolik lidí to bylo?“
D. C.: „Mezi sedmi až deseti tisíci, což
je asi setina všech křesťanů v Libanonu.
Většina byli samozřejmě katolíci, ale velmi rádi jsme přivítali také ortodoxní patriarchy rozličných východních obřadů.
Zúčastnili se sice jen dva maronitští biskupové (z třiceti), ale i tak tuto událost
považujeme za Boží zázrak. Je ovocem
zasvěcení se Panně Marii a pevného rozhodnutí vytrvat ve víře.“
LSN: Řekněte našim čtenářům, jak
jste to prožívali, jaké milosti jste dostali,
jaký byl program?
D. C.: „Podobalo se to nebeské svatbě – skutečně, bylo to nebe na zemi! Kráčet sjednoceni s naším Božským Králem
a nebeskou Královnou. Měli jsme pocit, jako by Boží Duch jiskřil a třpytil se
v srdci každého z nás! A nejen to, zvláštním způsobem jsme pociťovali i během
samotného procesí, že Panna Maria nás
skutečně chrání svým ochranným pláštěm
(»moc Nejvyššího« – Lk 1,35) a chránila
nás i před hrozným vedrem. Reálně bylo

tehdy 22 °C, zatímco normálně mělo být
až 35 °C, tak jako bylo den předtím, jak je
v tomto období pro tuto oblast normální.
Každý rok v tomto období prožíváme
velké milosti – jako přímý důsledek zasvěcení se Panně Marii. Vidíme, jak její Neposkvrněné Srdce skutečně vítězí, jak odhaluje nepřítele a ničí jeho pasti a osidla.
Všechny plány, které náš tým měl, se ve

jménu Panny Marie rychle formovaly
a uskutečňovaly; ještě dříve, než je Zlý, ať
zvenčí anebo zevnitř, mohl zničit. Všechno se dělo jednoduše a rychle, jako by čas,
který nám zůstával, byl krátký. Věřící měli dojem, jako by Bůh veškerou svoji moc
vylil na své maličké stádo, na »ostatní její
děti« (srov. Zj 12,17), na ty, kdo »neohnuli svá kolena před Baalem a jejichž ústa
ho nepolíbila« (1 Král 19,18). Byli jsme
svědky, jak se toto vítězství uskutečnilo
mezi námi; jak se dá překonat moc nepřítele. »Zápasit totiž musíme nikoli s protivníky z krve a masa, ale s Knížectvími,
s Mocnostmi, s těmi, kdo ovládají svět
tmy, se zlými duchy, kteří obývají nebeské prostory.« (Ef 6,12) My totiž víme, že
protože jsme zasvěceni a žijeme podle
toho, existuje pro nás jen jediná volba –
vítězství. Když jsme všichni »pro«, když
jsme »pro Neposkvrněnou«, tak ať se stane cokoliv, nemůžeme prohrát! Svatý Pavel napsal: » Nikoli, zbraně našeho zápasu
nejsou vůbec tělesné, v Boží službě však
mají moc zbořit pevnosti. Boříme klamné závěry a každou povýšenost, která se
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staví proti Božímu poznání, a uvádíme do
područí každou mysl, abychom ji přivedli k poslušnosti vůči Kristu. A jsme připraveni potrestat veškerou neposlušnost,
jakmile vaše poslušnost bude dokonalá.«
(2 Kor 10,4–6) Maria je bázeň vzbuzující Žena oděná sluncem, která pevně stojí
v čele nás všech, vede nás a chrání před
hrozným drakem; je jako »uspořádaný šik
bojovníků« (srov. Pís 6,10)!
Jsem přesvědčen, že milosti, které zde
získáváme v tento den, duchovní i fyzické, se přetaví do ochrany a požehnání na
celé dny, měsíce a roky, pro celý Libanon, a jsem si jistý, že také pro celý svět!
Všichni jsme zároveň v hluboké pokoře
a bázni uctívali Ježíše, reálně přítomného v Nejsvětější svátosti, zahaleného dýmem z kadidla, posvátnými chorály jeho
lidu, zatímco požehnanou sochu blahoslavené Panny Marie Fatimské, obklopenou květinami, nesli muži šest kilometrů
do kopce na ramenou.“
LSN: „Jaký význam má zasvěcení se
Panně Marii pro libanonský národ?“
D. C.: „Výzva Panny Marie zasvětit se je zároveň Boží výzvou k obrácení
(Fatima 1917). Jsme přesvědčeni, že zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie je výsledkem tohoto »zápasu
o duše«. Zasvětit se Panně Marii znamená nabídnout jí svůj život pro záchranu
druhých (srov. Ex 24) a pro porážku Zlého (srov. Gn 3,15). Mariino vítězství je
sjednoceno s vládnutím Ježíše jako Krále (srov. Zj 19,16)! Bůh ve své nekonečné
spravedlnosti a jako naše poslední útočiště postaví mezi nás a Lucifera (který je
zlý a zkažený) Marii (která je neposkvrněná). Zasvěcení se Panně Marii nám jako takové poskytuje: milost poznání plné pravdy o Bohu, schopnost žít naplno
křesťanským životem, moc přemáhat zlo.
Naše zasvěcení se Panně Marii je do
slova a do písmene prvořadé a rozhodující!“
LSN: „Jak probíhalo odprošování a co
znamená pro libanonský národ?“
D. C.: „Během procesí jsme se vícekrát
zastavili, poklekli, v kajícím gestu sklonili
hlavy a biskupové přednesli modlitby odprošení za hříchy národa jako takového
a za osobní hříchy každého z nás. Modlitby byly inspirovány biskupem Johnem
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Keenanem (biskup ve skotském Paisley
a iniciátor Růžence na pobřežích), on je vloni přednesl ve Westminsterské katedrále.
Chtěli jsme přidat také modlitby exorcismu, které se modlilo 300 000 polských věřících ve své svatyni na Jasné Hoře v roce 2016, rok předtím, než se dva miliony
věřících v Polsku zapojilo do úžasné akce Růženec na hranicích.“
LSN: „Proč eucharistické procesí?“
D. C.: „Eucharistické procesí (normálně začíná na jednom posvátném místě
a končí na druhém) je veřejným svědectvím naší úcty k Nejsvětější svátosti. Toto
»pozemské putování« připomíná katolickým věřícím jejich duchovní pouť k věčnému životu s Bohem – jak emeritní papež Benedikt XVI. ve své homilii z roku
2007 velmi příznačně řekl: »Eucharistické procesí je určeno k otevření upevnění
víry Božího lidu v Ježíše Krista, živého
a pravého, přítomného v Nejsvětější svátosti. Jde o slavnost určenou k veřejnému
klanění, vzdání úcty a děkování Pánu, který nás od počátku až do konce miluje takovou láskou, že za nás obětoval vlastní
Tělo a Krev.«
Procesím s Nejsvětější Eucharistií takovýmto uctivým způsobem my, jako lid
Libanonu, uctíváme Krista v Eucharistii
a poskytujeme svědectví o osobní přítomnosti Boha ve světě, ale i v každém z nás.
Adorování našeho všemohoucího, vševědoucího, všudypřítomného a všemilujícího Boha v eucharistickém procesí znamená dotýkat se milosti; milosti s nekonečně
větší silou, než je nukleární síla, síla slunce, Velkého třesku. Jak také poznamenal
Dr. Peter Kreeft: »Adorace má mnohem
větší moc a sílu budovat, než nukleární
bomby ničit.« A budovat tuto sílu my dnes
tak velmi potřebujeme!“
LSN: „Použil jste výraz Den D, což zní,
jako byste vy a účastníci pochodu byli aktivními bojovníky. Řekněte o tom něco také našim čtenářům.“
D. C.: „Konflikt je skutečně reálný.
Je to ta nejsmrtonosnější válka, jaká kdy
byla – v sázce je totiž věčnost!
Hyacinta Marto, osmiletá vizionářka
z Fatimy v Portugalsku, nám řekla, že jako vizionáři měli vidění, že většina lidí,
kteří umírají, jde do pekla. Téměř všichni! A to bylo na počátku 20. století. Ny-

ní to musí být daleko horší! Velmi skličující je poznání, že ani všechno utrpení
všech živých lidí, kteří kdy žili, se nedá
srovnat s utrpením jediné duše, která je
již v pekle. Takže ano, je to válka! A my
stojíme v tomto boji těsně před bojovou
linií nepřítele. Takže to byl opravdu Den
D pro Libanon! Svatý Jan Bosco předpověděl, že Církev se zachrání skrze Eucharistii a úctu a oddanost Panně Marii. Proto se potřebujeme vrátit k duchu svatosti
a pravé duchovní bojovnosti v Církvi! Stali jsme se vlažnými. A stav věcí v Církvi
a ve světě je, mírně řečeno, politováníhodný. Někdo už musí »zatroubit na polnici«,
nepřítel na naše posvátná místa již pronikl dávno. Emeritní papež Benedikt XVI.
s velkým smutkem konstatuje: »Církev je
na pokraji zhroucení.«“
LSN: „Minulý rok jste pomáhal organizovat a vedl jste středovýchodní země
na všech světových »růžencových« událostech pod hlavičkou nové Svaté ligy národů. Věříte, že dnešek je ovocem těchto
modliteb a že jejich ovocem bude i plánované setkání 13. října?“
D. C.: „Samozřejmě, v duchovní oblasti totiž není nikdy nic ztraceno! Jednoduché Zdrávas, Maria zní stejně v hodině
smrti, jako na věčnosti. Každé zabojování se počítá. Každá modlitba se počítá.
Každá duše se počítá. Nastává doba pro
zasvěcení dětí Marii, abychom se sjednotili a bojovali pod záštitou naší Královny.
Celosvětový růženec v roce 2018 (pracovně jsme si jej nazvali Lepanto 2018) nepochybně připravil nepřítele o mnohé bašty
a pevnosti a umožnil nesmírným milostem proniknout do nás i okolo nás. Takto Bůh »uvolňuje« svoji moc!
Příští celosvětový růženec (který, jak
doufáme, bude zahrnovat rovněž eucharistické procesí s odprošováním) bude
13. října 2019. Vyzýváme všechny země,
abychom spojili své síly v rámci Svatá liga národů a zopakovali naše libanonské
zasvěcení, procesí a odprošování! Čas běží ... a není jej nazbyt!“
Zdroj: www.lifesitenews.com,
11. 6. 2019
Z www.lifenews.sk s přihlédnutím
k anglickému originálu
přeložil a upravil -dd-
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Matice cyrilometodějská s. r. o.

Knihkupectví a zásilková služba

MARIÁNSKÁ ÚCTA

DUCHOVNÍ ŽIVOT

ŽIVÁ VODA Z TURZOVKY • ROZHOVORY
S PANNOU MARIÍ
Karel Židlický • K vydání připravila Marie
Benešová
Dne 19. října 2008 byla vyhlášena hora Živčáková (v katastru obce Turzovka na Slovensku)
za mariánské poutní místo a místo modlitby. Stalo se tak v roce 50. výročí zjevení Panny Marie lesnímu dělníkovi
M. Lašútovi. Pro svou věrnost turzovskému zjevení byl jiný muž,
pražský inženýr Karel Židlický, omilostněn mimořádnou schopností – rozmlouvat s Matkou Boží. Počátek vzájemných rozhovorů je možné sledovat přibližně od roku 1966. Na přímý pokyn
Panny Marie je K. Židlický zaznamenával do svého deníku a později některé části zveřejnil (ve strojopisné podobě). V záznamech
pokračoval až do roku 1988. U příležitosti zmíněného výročí vyšly vybrané Židlického rozhovory v knižní formě.
Matice cyrilometodějská s. r. o. • Druhé vydání,
v MCM první, dotisk • Brož., A5, 112 stran, 113 Kč

POROZUMĚT BOŽÍMU VOLÁNÍ • RŮZNÉ
ASPEKTY ROZLIŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍ CESTY
Josef Maureder • Z němčiny přeložil Jan
Zámečník • Odborná revize textu Václav
Dlapka SJ • Odpovědná redaktorka Ludmila
Martinková
Kniha čtenáři pomáhá objevit a žít vlastní povolání, které má
jako člověk, křesťan a Ježíšův učedník. Autor předkládá střízlivá a rozumná kritéria pro poznání povolání, vyzdvihuje nenásilné duchovní doprovázení, cestu k plnosti života, k důvěře v Boha, který vede, ale neutlačuje a dává člověku svobodu. Autor píše
realisticky, současným jazykem a čtivě především pro mladé lidi,
kteří hledají svou životní cestu, pro ty, kdo je doprovázejí, i pro
formátory kandidátů zasvěceného života.
Karmelitánské nakladatelství • Druhé vydání
Brož., 115x180 mm, 112 stran, 179 Kč

NEJEN PRO MLADÉ

RADOST Z KNĚŽSTVÍ
Stephen J. Rossetti • Z angličtiny přeložil
Štěpán Sirovátka • Odpovědná redaktorka
Ludmila Martinková • Předmluva Timothy
M. Dolan, arcibiskup Milwaukee
Stephen Rossetti je známý americký kněz
a psycholog, který se léta věnuje doprovázení kněží. Poznal kněze radostné a spokojené, ale i rozervané a frustrované. Tvrdí, že těch prvních bylo víc, přesto nabízí mnoho cenných podnětů k péči o „poklad v nádobě hliněné“. Kniha získala
několik ocenění.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 137x195 mm, 208 stran, 249 Kč

YOUCAT NA KAŽDÝ DEN
Odpovědná redaktorka Ludmila Martinková • Ilustrace
Alaxander von Lengerke
Stolní kalendář na rok 2020 s krásnými fotografiemi a 365 citáty křesťanských osobností. Jako milý dárek potěší nejen mladé.
Připravil YOUCAT-tým.

Karmelitánské nakladatelství
Kroužková vazba, 150x105 mm,
křídový papír, 289 Kč

O KNĚŽSTVÍ

Po dobu letních prázdnin bude v naší prodejně v Olomouci na Dolním náměstí v sobotu zavřeno.
Objednávky knih – tel. 587 405 431 Administrace a inzerce týdeníku Světlo – tel./fax 585 222 803 Matice cyrilometodějská s. r. o.,
Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc 1, e-mail: knihy@maticecm.cz Kompletní nabídku knižní produkce MCM naleznete na internetové adrese www.maticecm.cz
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