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Libor Rösner

Blahoslavený Ludvík Monza

Příjmení tohoto muže dává vzpomenout na automobilový okruh, na němž
se pořádají závody Formule 1. Je to příběh neduživého hocha, jenž v dospělosti
všechny své síly daroval Bohu a jeho maličkým; příběh muže, jenž možná kvůli chatrnému zdraví a velké chudobě neměl nejlepší startovní pozici, postupně
se však prodral na přední příčky a cílovou pásku protnul jako jeden z vítězů.

B

lahoslavený Ludvík (Luigi)
Monza, narozený v roce 1898
v italském Cislagu, byl odma
la chlapcem s podlomeným zdravím. Až
časem se jeho zdravotní stav zlepšil na
tolik, že se o jeho život nemuseli rodiče
Josef a Ludvíka (Giuseppe a Luigia) bát.
Ti vzhledem ke své chudobě vzali zavděk
radou místního faráře P. Vismary, aby sy
na poslali do salesiánského institutu Pennago Monferrato v Asti. Otec Vismara tak
učinil rád, Ludvík se mu totiž svěřil, že se
touží stát knězem.
Pak se ale stalo neštěstí: Ludvíkův otec
spadl ze stromu, přerazil si páteř, ochr
nul a Ludvík se musel vrátit domů pře
vzít hospodářství. Jeho starší bratr byl to
tiž na frontě a sestra už dříve vstoupila do
kláštera. Nicméně ani tehdy neupustil od
studia – učil se po nocích, po dlouhých
dnech vysilující dřiny na poli.
V létě roku 1916 vyjednal Ludvíkovi
P. Vismara bezplatné místo v semináři,
a tak krátce nato začal studovat v Milá
ně bohosloví. Dlouho váhal, jít do semi
náře znamenalo nechat tak trochu na ho
ličkách rodinu, kde krom matky byl už jen
sedmiletý bratr. Výčitky svědomí i okolí
utišila až jeho matka, která mu řekla: „Synáčku můj milovaný, neboj se o nás. Pokud
tě Pán volá, jdi za ním.“ Matčina podpo
ra ho v semináři udržela i po otcově smr
ti v roce 1917. Ani Ludvíka nakonec ne
minula povinnost narukovat, válku však
šťastně přečkal, na rozdíl od nejstaršího
bratra, který se nedožil konce roku 1918.
Po vysvěcení v roce 1925 se Ludvík stal
kaplanem farnosti sv. Mořice ve Vedanu
Olonu nedaleko Varese.
Jeho pastorační úsilí přesahovalo běžný
duchovní rámec. Hodně času věnoval zalo
žení farního sboru, vedl amatérské divadlo
a zasadil se o výuku francouzštiny, k če
muž ho vedla skutečnost, že mnoho Ita
lů v té době cestovalo za prací do Francie
a Švýcarska. Se základy jazyka tam moh
li mít díky P. Monzovi snadnější začátky.
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S velkým ohlasem se v zemi fotbalem
žijící od rána do večera setkalo jeho vede
ní fotbalového klubu Virbus unitis (tj. Spo
jenými silami). Měl docela úspěchy, což
vadilo místním fašistům, kteří založili svůj
klub Unione Sportiva Vedanese, jenž mu
měl konkurovat. Řevnivost ze strany fa
šistů stoupala, bylo jen otázkou času, kdy
se oba týmy střetnou na hřišti. Vzájemný
zápas domluvil v dobré víře P. Monza.
Utkání skončilo vítězstvím Virbus unitis,
avšak po závěrečném hvizdu vyvolali fa
noušci z řad fašistů potyčku, po níž bylo
zatčeno osm členů Virbus unitis. Aniž by
to P. Ludvík konzultoval se svým farářem,
na vlastní pěst klub rozpustil. Zanedlou
ho zpytoval z tohoto svého kroku svědomí
a uznal ho za akt neposlušnosti. Na vlastní
žádost měl být přeložen, nicméně událos
ti v městečku jeho stěhování pozastavily.
Nejprve před městským úřadem vy
buchla nastražená bomba, poté byl za
vražděn místní činitel fašistické strany.
Policie začala zatýkat a v rámci opatře
ní vyhostila z města faráře. Kaplan Lud
vík zůstal, aby pomohl k uklidnění vášní.
Leč ani jeho pobyt ve Vedanu Olonu ne

Blahoslavený Ludvík Monza

měl dlouhého trvání. Při jedné mši sva
té vtrhla do kostela policie. Měla sice ješ
tě dost taktu, aby ho nechala dosloužit,
nicméně poté P. Ludvíka odvedla na sta
nici k výslechu, po jehož skončení ho vy
vezla za město.
Odebral se do Milána, kde však byl po
pár dnech zatčen, odvezen do Varese a tam
uvržen do vězení s obviněním z pokusu
o vraždu. Navzdory četným intervencím
zůstal za mřížemi čtyři měsíce a po pro
puštění se nesměl vrátit do Vedana Olona.
Arcibiskup neměl zbytí, musel P. Ludvíka
poslat nejprve do jedné z milánských far
ností a v roce 1928 do Saronna.
Zde se okamžitě se pustil do díla. Za
ložil farní sbor, pro třicítku dětí zřídil ora
toř, pořádal kulturní setkání atd. Velkou
pomoc pro něj přitom představovaly že
ny, které se nadchly pro myšlenky své
ho faráře a byly mu neocenitelnou po
mocí. Zejména šlo o Kláru Cucchiovou,
Teresu Pitteriovou a Tranquillii Airoldi
ovou. První setkání se uskutečnilo v ro
ce 1936 a tehdy započal světský institut
Malých apoštolek lásky svou činnost, hnán
kupředu snahou o „horlivost prvních křesťanů“. Ženy z tohoto institutu se věnova
ly všem, kdo jejich pomoc potřeboval, ať
už šlo o nemocné, nemajetné, nebo o oso
by mentálně postižené. Byly jim pravými
samaritánkami, obětavými a pozorný
mi, dávajícími jim to nejlepší, co tehdej
ší možnosti poskytovaly, k čemuž krom
hmotného zabezpečení patřila i zdravot
ní péče nebo výuka a celková příprava
na život ve společnosti. Později založil
P. Ludvík s ženami sdružení Naše rodina
(La Nostra Famiglia), jehož poslání spo
čívalo právě v těchto výše vyjmenovaných
skutcích blíženecké lásky. Nešlo přitom
jen o charitativní spolek, prvořadým cí
lem P. Monzy i všech jeho členů byla ži
vá evangelizace. „Každý z vás se musí stát
umělcem duší. Musíme se naučit malovat
krásu Krista Ježíše nikoli na plátně, ale
v duších. Nikdy neodkládejte štětec apoštolátu,“ říkával svým svěřenkyním.
Když pak byl P. Ludvík Monza jmeno
ván farářem v Leccu na milánské periférii,
změnil rovněž tam tvářnost farnosti. Svým
přístupem, svými srozumitelnými homi
liemi, svou lidskostí a vírou nadchl pro
věc Naší rodiny další a další pomocníky.
Se vstupem Itálie do 2. světové války
muselo z Lecca narukovat asi 350 mla

38/2021

dých mužů. Po celých pět let podporo
val leccský farář všemožně a hlavně vy
datně a vytrvale jejich rodiny. S politikou
si přitom nezadal, zato odvážně ukrýval
na faře partyzány.
Nezahálel ani po skončení války, na
opak, výrazně mu přibylo práce. Nej
prve chránil před lynčem bývalé fašis
ty a kolaboranty s Němci. Musel se též
postarat o nesčíslné množství vdov a si
rotků – ti všichni našli útočiště v domě
Naší rodiny, kde trávil P. Monza velkou
část svého dne, prakticky všechen čas,
kdy zrovna neplnil své kněžské, resp. fa
rářské povinnosti. Došlo to tak daleko,
že jej milánský arcibiskup vyzval, aby si
vybral mezi cestou faráře a cestou vůd
ce sdružení sester, které založil. Nesmí
me přitom zapomínat, že šlo o sdružení
světské, tudíž nepodléhající církevní ju
risdikci a fungující tak trochu mimo její
kontrolu a struktury. Duchovní v tomto
směru nadmíru aktivní tedy konal věc si
ce bohulibou, leč odkláněl se de facto od
náplně svého poslání, k němuž byl pri
márně vysvěcen. P. Ludvík prohlásil, že
se plně podřídí arcibiskupově rozhodnu
tí. Vše vyřešila až apoštolská konstituce
Pia XII. Provida Mater Ecclesia (r. 1947),
v níž tento velký papež činnost světských
institutů uznal.
Otce Ludvíka velmi zasáhla smrt je
ho matky v roce 1953. Dost možná se to
s celkovým vyčerpáním podepsalo na je
ho vlastním zdravotním stavu. Když se
v roce 1954 vracel z Varezze do Lecca,
pocítil bolest na hrudi, která v dalších
hodinách ještě zintenzívněla. Přivolaný
lékař ho poslal do nemocnice, kde vyšet
ření odhalilo rozsáhlý infarkt myokardu.
Ráno 29. září ještě stihl přijmout svaté
svátosti a krátce nato zemřel. Jeho posled
ní slova zněla: „Můj Ježíši, milosrdenství.“
Pohřben byl nejprve v kostele v Leccu,
v roce 1964 byly jeho tělesné pozůstat
ky přeneseny do jednoho z řady dalších
nových domů Naší rodiny v Ponte Lamb
ru v provincii Como. V roce 2006 ho Be
nedikt XVI. zařadil do velkého zástupu
blahoslavených a 30. dubna téhož roku
to světu jeho jménem oznámil v Miláně
kardinál Dionigi Tettamanzi.
Malé apoštolky lásky a Naše rodina
dnes působí v celé řadě zemí, např. v Bra
zílii, Súdánu, Maroku, Číně, Palestině či
Ekvádoru.
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Charita ČR vyhlašuje
veřejnou sbírku pro Afghánistán
Afghánistán se dlouhodobě potýká
s konflikty, dopady změn klimatu a chu
dobou. Nedávné znovuovládnutí země
Tálibánem povede nevyhnutelně k pro
hloubení humanitární krize a význam
nému zhoršení bezpečnostní situace
v zemi. Velkému množství Afghánců ne
zbude, než ze země uprchnout a hledat
bezpečnější místo k životu. Očekává se
významný nárůst počtu uprchlíků v okol
ních státech. V reakci na situaci vyhlašu
je Charita Česká republika sbírku na po
moc uprchlíkům v sousedních zemích.
„Lidé v Afghánistánu jsou dlouhodobě vystaveni násilí, vysídlování a chudobě. Kvůli
zhoršující se bezpečnostní situaci přibylo jen
letos v zemi přes půl milionu vnitřně vysídlených osob, 80 % z nich tvoří ženy a děti,“ vy
světluje Jiří Škvor, vedoucí oddělení hu
manitární pomoci a rozvojové spolupráce
Charity Česká republika. „V současné době zároveň významně roste počet těch, kteří
překračují hranice Afghánistánu do sousedních zemí,“ dodává.
Světové organizace apelují na tyto
státy, aby své hranice nechaly otevřené
a umožnily útěk těm, kterým v Afghá
nistánu hrozí bezprostřední nebezpečí.
Vysoký komisariát pro uprchlíky, který
monitoruje situaci uvnitř země, upozor
ňuje na pohyb značného množství lidí
směrem k hranicím.
Již nyní žije za hranicemi země 2,6 mi
lionu Afghánců, kteří uprchli ze země

v důsledku dlouhodobého válečného kon
fliktu, z toho 2,2 milionu v Iránu a Pákis
tánu. Životní podmínky řady Afghánců,
kteří v zemi zůstali, jsou již nyní velmi
komplikované a současná situace jen po
vede k prohloubení krize. OSN volá po
okamžitém navýšení humanitární po
moci, aby se předešlo humanitární ka
tastrofě.
Charita Česká republika tak vyhlašuje
veřejnou sbírku Charita pro Afghánistán,
číslo účtu 55660022/0800, variabilní
symbol 173.
„Blížící se humanitární krize je patrně
jedna z největších, kterých jsme byli v poslední dekádě ve světě svědky,“ varuje Škvor.
„Charita Česká republika proto v nejbližších
dnech vysílá do místa zkušené humanitární
pracovníky,“ doplňuje. Jejich hlavním úko
lem je zmapovat situaci a ověřit bezpro
střední potřeby, aby bylo možné zahájit
včasné a efektivní poskytování pomoci,
která uprchlíkům zajistí ty nejnaléhavěj
ší humanitární potřeby.
„V následné fázi podpoříme dlouhodobou
stabilizaci afghánských uprchlíků v nových
zemích, zajištění jejich obživy a soběstačného a důstojného života,“ vysvětluje Škvor.
A právě na pomoc s budováním udržitel
ných zdrojů obživy pro lidi v obdobných
životních situacích se Charita Česká re
publika dlouhodobě a úspěšně zaměřuje.
Zdroj: TS ČBK, 7. 9. 2021

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3
spravedlivého a připravili ho o život – a on
se vám nebrání.
Evangelium – Mk 9,38–43.45.47–48
Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme
někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jmé
nu. Bránili jsme mu, protože není tvým
učedníkem.“ Ježíš však řekl: „Nebraňte
mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém
vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně
mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s ná
mi. Kdokoli vám podá číši vody proto, že
jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde
o svou odměnu. Kdo by svedl ke hříchu

jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve
mne, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na
krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.
Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro tebe
lépe, abys vešel do života bez ruky, než
abys přišel s oběma rukama do pekla, do
neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje no
ha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel
do života bez nohy, než abys byl s oběma
nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvo
je oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel do
Božího království jednooký, než abys byl
s oběma očima uvržen do pekla, kde je
jich červ nehyne a oheň nehasne.“

5

Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české
za pokoj a požehnání Praze a české zemi
Praha • pondělí 27. září 2021 • 12–17 hodin
Při příležitosti svátku sv. Václava, hlav
ního patrona České země, Dne české stát
nosti, a k uctění 1100. výročí mučednic
ké smrti české kněžny sv. Ludmily pořádá
Hnutí duchovní obnovy národa s Kole
giátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána
ve Staré Boleslavi ve spolupráci s Arcibis
kupstvím pražským Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české, které se uskuteční v Praze dne 27. září 2021.
Svatováclavské putování s Palladiem
země české je letos konáno na připomín
ku sv. Ludmily, která Palladium obdržela
při přijetí svatého křtu uděleného sv. Me
todějem, aby šířila křesťanství v Čechách.
Palladium předala svému vnuku Václavo
vi, aby moudře vládl a rozhojňoval víru
svatou. Ochranný štít Palladium prová
zel sv. Václava, když se vydával z Praž
ského hradu k dojednání smíru s nepřá
teli, k ochraně Prahy a zajištění pokoje
v české zemi.

K uctění tohoto příkladu sv. Václa
va a rozvíjení odkazu se vydává procesí
z Pražského hradu, který je místem odpo
činutí sv. Václava, s Palladiem země české
posvátnými místy Prahy k uctění mučední
ků, světců a národních patronů, k modlit
bě za smír a ochraně před epidemií a vším
zlem a místy historického a společenské
ho významu k požehnání, k dobrému ko
nání a za pokojné soužití občanů v Praze
a zemi české.
Svatováclavské putování bude zahájeno
mší svatou ve svatojiřské bazilice na Praž
ském hradě a převzetím Palladia země čes
ké u hrobu sv. Ludmily. Procesí vyjde ze
svatojiřské baziliky k uctění sv. Prokopa do
kostela Všech svatých a pokračuje do sva
tovítské katedrály k uctění světců a patronů
katedrály a uctění sv. Václava ve svatovác
lavské kapli. Průvod s Palladiem vychází
z Pražského hradu do kostela Panny Marie
Vítězné k modlitbě a uctění Pražského Je

zulátka, dále po Karlově mostu a po uctění
sv. Jana Nepomuckého do kostela křížovní
ků k uctění sv. Anežky České. Procesí po
kračuje na Staroměstské náměstí k obno
venému Mariánskému sloupu a do kostela
Matky Boží před Týnem k uctění Palladia
města Prahy – Panny Marie Rynecké. Pu
tování je zakončeno u sousoší sv. Václava
na Václavském náměstí požehnáním Pa
lladiem Praze a zemi české.
Procesím je vyjádřena starost a zodpo
vědnost věřících za uchování duchovních
tradic a rozvíjení křesťanských hodnot,
na kterých byla budována česká státnost
a které jsou předpokladem k pokojnému
soužití a spolupráci všech občanů bez roz
dílu vyznání a přesvědčení k vytváření spo
lečného dobra, k rozvoji vlasti a národa.
P. ThDr. Jiří Koníček,
předseda Hnutí duchovní obnovy národa,
iniciátor a organizátor Svatováclavského
putování Prahou s Palladiem země České

PROGRAM SVATOVÁCLAVSKÉHO PUTOVÁNÍ PRAHOU DNE 27. 9. 2021
12.00 – 12.45
Zahájení: Pražský hrad – svatojiřská bazilika
– mše svatá ke cti sv. Ludmily a sv. Václava
za pokoj a požehnání zemi české – modlit
ba u hrobu sv. Ludmily – převzetí Palladia
země české a požehnání.
12.45 – 12.50 – průvod: svatojiřský klášter –
kostel Všech svatých.
13.15 – 13.45
Zastavení: kostel Všech svatých – modlitba
u hrobu sv. Prokopa.
13.00 – 13.15 – průvod: kostel Všech svatých
– katedrála sv. Víta – Svatováclavská kaple.
Zastavení na nádvoří Pražského hradu
a modlitba za prezidenta a ústavní činitele
České republiky.
13.15 – 13.45
Zastavení: katedrála sv. Víta – Svatováclav
ská kaple – modlitba u hrobu sv. Václava.
13.45 – 14.15 – průvod: Pražský hrad –
Hradčanské náměstí – požehnání poutní
kům a městu Praze Palladiem země české
z Hradčan.
Průvod: Nerudova – Malostranské náměstí –
požehnání zastupitelům parlamentu – chrám
Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko).
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14.15 – 14.30
Chrám Panny Marie Vítězné – pobožnost
a uctění Pražského Jezulátka.
14.30 – 14.45 – průvod: Karlův most – zastavení a modlitba u sochy sv. Jana Nepomuckého – Křížovnické náměstí.
14.45 – 15.15
Zastavení: křížovnický kostel – modlitba
k sv. Anežce – zastavení u viničního slou
pu sv. Václava.
15.15 – 15.30 – Křížovnické náměstí – Platnéřská ulice – Mariánské náměstí – požehnání
zastupitelům Prahy – Staroměstské náměstí.
15.30 – 15.45
Zastavení u obnoveného Mariánského slou
pu na Staroměstském náměstí – modlitba
za smír a pokoj v zemi a ochranu před epi
demií a vším zlem.
15.45 – 16.00 – průvod: Staroměstské náměstí – kostel Matky Boží před Týnem.
16.00 – 16.15
Zastavení: kostel Matky Boží před Týnem
– uctění milostného obrazu Panny Marie
Rynecké – Palladia města Prahy.
16.15 – 16.45 – průvod: Staroměstské náměs-

tí – ulice Železná, Rytířská, Můstek – Václavské náměstí – socha sv. Václava.
16.45 – 17.00
Zastavení u sousoší sv. Václava – zakon
čení procesí – předání Palladia, zakončení
putování a účast na Svatováclavském du
chovním zastavení na Václavském náměstí.
Záštitu převzali: Dominik kardinál Duka
OP, arcibiskup pražský a primas český; Mi
luše Horská, senátorka Parlamentu ČR; Jan
Bartošek, poslanec Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR; Petr Hejma, starosta měst
ské části Praha 1; Jan Wolf, zastupitel hlav
ního města Prahy.
Hlavní organizátor: Hnutí duchovní obno
vy národa, z.s.
Partneři a spolupráce: Arcibiskupství praž
ské; Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Da
miána ve Staré Boleslavi; Římskokatolická
farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Voj
těcha v Praze; Rytířský řád sv. Václava; Sva
tojánský spolek.
Iniciátor a duchovní průvodce:
P. ThDr. Jiří Koníček, konjir@seznam.cz,
tel. 732 194 741.
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MODLITBA SVATÉHO RŮŽENCE
OBJEVIT TAJEMSTVÍ RŮŽENCE
P. ThDr. Jan Balík
Růženec patří k pokladům modlitby.
Dílo P. Jana Balíka nabízí sedm setkání
nad růžencem. Pomůže především mla
dým lidem a jejich společenstvím, ale in
spiraci v něm najdou i lidé dospělí. Kníž
ka metodicky ukazuje na různé způsoby
této modlitby. O růženci nejen hovoří,
ale čtenáře vede také k tomu, aby přečtené zakusil v praxi
– při modlitbě.
Sekretariát Sekce pro mládež ČBK
v nakladatelství Matice cyrilometodějská s. r. o.
Druhé, doplněné vydání
Brož., 124x189 mm, 142 stran, 120 Kč
TAJEMSTVÍ SVATÉHO RŮŽENCE
• PODIVUHODNÉ TAJEMSTVÍ
SVATÉHO RŮŽENCE, JÍMŽ SE
PŘIČIŇUJEME O SVOU SPÁSU
Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu
Z francouzštiny přeložil Jiří Stejskal
Nadčasový misionář Ludvík Grig
nion z Montfortu (1673–1716) promlou
vá k mariánským ctitelům i váhavým du
ším přes zdánlivou hradbu tří staletí, jež
se na první pohled zračí v kompozici díla (výklady po pěti de
sátcích s desíti růžemi), ale hlavně v naprosté odevzdanos
ti Panně Marii – zkušenostnímu i citovému základu osobní
spirituality – a to vlastní i spřízněných duší. Dílo autor určil

Knihkupectví a zásilková služba
„kněžím, hříšníkům, zbožným duším, malým dětem“. Objas
ňuje cennost svatého růžence v jeho původu, modlitbách, roz
jímáních o životě a utrpení Krista, v jeho přitahování milostí,
nesčetných konkrétních divech a zázracích. Tři tradiční řady
tajemství jsou aktuálně doplněny slovy sv. Jana Pavla II. o rů
ženci světla. V závěru tohoto spisu se setkáváme s velmi emo
tivní, silnou Grignionovou osobní modlitbou, nazvanou „No
vý růženec neboli Korunka k Panně Marii“.
Matice cyrilometodějská s. r. o.
Brož., 124x189 mm, 224 stran, 229 Kč
ROZJÍMAVÝ RŮŽENEC
Grzegorz Ryś • Z polštiny přeložil
Richard Polák
Polský arcibiskup, vynikající kazatel
a exercitátor, provádí v této knížce mod
litbou růžence rozjímavým způsobem. Po
mocí biblických textů se tak můžeme více
ponořit do tajemství našeho vykoupení.
Paulínky
Brož., 115x175 mm, 96 stran, 129 Kč
RŮŽENEC
Malý sešitek s krátkými meditacemi
ke všem tajemstvím růžence a s textem
loretánských litanií.
Paulínky
Brož., 76x114 mm,
křídový papír,
32 stran, 35 Kč
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Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc, e–mail: objednavky@maticecm.cz
Kompletní nabídku knižní produkce MCM naleznete na internetové adrese www.maticecm.cz
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