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Odvážný voják, který chce mír

Po mírovém návrhu z 12. prosin
ce 1916, který ztroskotal na odmítavém 
postoji ze strany německé říše, se na ja
ře roku 1917 Karel opakovaně neúspěš
ně pokusil vyjádřit konkrétní mírové cíle 
– zkoušel to například přes svého švagra 
Sixta Ferdinanda BourbonParmského. 
Po bitvě u Soči, které se císař Karel v ro
ce 1917 zúčastnil, ho viděli, jak stojí se sl
zami v očích nad mrtvými a říká: „Z toho 
se před Bohem nemůže nikdo zodpově
dět. Udělám s tím konec, a to co nejdřív.“ 
Spolu s náčelníkem generálního štábu von 
Arzem zaujal při bitvě post na dělostře
lecké pozorovatelně. Něco podobného by 
žádný z tehdejších monarchů neudělal. Za 
necelé dva roky svého panování se Karel 
zúčastnil většiny větších bitev na frontě. 
Cítil se jako voják a nebál se. Nejvyšší hof
mistr Zdeno Lobkowitz o něm řekl: „Je
ho Veličenstvo nikdy nejevilo sebemenší 
obavy o svůj život.“ Jeho manželka Zita 
také navštívila sočskou frontu. Vzpomíná: 
„Pamatuji na návštěvu fronty v Krasu těs
ně po bitvě. Mrtví a krysy – a strašlivý, ne
popsatelný zápach. Kam jsem se podívala, 
byla znetvořená těla mrtvých padlých vo
jáků. (…) Prostě jsme museli uzavřít mír. 
Bylo to tak těžké pochopit?“ V souladu 
se svou politikou si Karel vybíral za své 

ministry muže, kteří se nikdy nevyslovili 
pro válku. Francouzský humanista Ana
tole France napsal: „Císař Karel byl jedi
ný muž v čelné pozici, který vyšel z války 
čestně. Ovšem byl to světec a nikdo ho ne
poslouchal. Upřímně si přál mír, a proto 
jím svět pohrdl. Nabízel nádhernou šan
ci, která byla promarněna.“

Katolík s úctou k ostatním

Byl oddaným katolíkem s velkou úctou 
ke kněžím, ale také projevoval toleranci 
k jiným náboženstvím. Jednou se někdo 
zmínil pohrdlivě o Židech v armádě. Ka
rel se rozhněval a ostře se Židů, zvláště je
jich spolehlivosti v armádě, zastal. Doká
zal spolupracovat a nebál se ke spolupráci 
přizvat i jinověrce. V nejvyšších kruzích 
byli zastoupeni příslušníci různých nábo
ženství: István Tisza, uherský ministerský 
předseda, byl kalvinista, generál Arz von 
Straussenberg luterán a uherský ministr 
Vilmós Vázsonyi byl Žid.

Trpěl s trpícími

Karel si byl vědom bídy a hladu za vál
ky a neváhal svůj životní styl přizpůsobit 
těmto okolnostem. On a jeho rodina se 
živili jen z válečných přídělů. Bílý chléb, 
určený pro vrchní velení v Badenu, dal 
poslat nemocným do špitálu a sám jedl 
před očima udivených důstojníků černý 

Jana Balharová

Poslední český král blahoslavený Karel I. (2 – dokončení)
Ke 100. výročí úmrtí bl. Karla Rakouského (17. 8. 1887 – 1. 4. 1922)

chléb. Dal zřizovat polní kuchyně, poskytl 
dvorní spřežení k dispozici pro transport 
uhlí do Vídně. Mnohým pomohl. Mno
zí lidé nezapomněli na setkání s ním po 
celý život. Často byl velkodušnější, než si 
vůbec mohl dovolit. Za svůj laskavý po
stoj k prostým lidem byl často kritizován.

Byl si vědom,  
že musí dávat dobrý příklad

V roce 1917 prohlásil: „Záleží přece 
na tom, abychom pomáhali, pokud mů
žeme pomáhat. Jako císař musím jít dob
rým příkladem. Kdyby jen každý plnil své 
křesťanské povinnosti, nebylo by ve svě
tě tolik nenávisti a bídy…“

Jednou se setkal při návštěvě fronty 
s vojákem, který nemohl chodit, ale byl 
lékařem uznán schopným. Nechal si uká
zat jeho nohy, a když viděl četné puchýře, 
prohlásil, že nikdo by s takovýma noha
ma nedokázal chodit, a rozkázal vojáka 
uvolnit z vojenských povinností.

Kráva zůstane doma

Všichni, kdo s ním přišli do kontaktu, 
byli uchváceni jeho srdečností a oprav
dovým zájmem. Jednal stejně s prostý
mi lidmi i s těmi z nejvyšších společen
ských vrstev.

Při návštěvě Tyrolska Karel viděl, jak 
se k němu blíží jakýsi venkovan. Na ka
bátě měl dvě vyznamenání dokazující, že 
bojoval v roce 1878 v Bosně. Stěžoval si, 
že dostal příkaz odvést armádě jednu krá
vu, ale že vlastní jen dvě a nutně je potře
buje k uživení své početné rodiny. Karel 
mu poklepal na rameno: „Otče, vy už jste 
svou povinnost splnil. Klidně se vraťte do
mů, kráva zůstane ve chlévě.“

Jindy se v Tyrolsku v čase oběda za
stavil Karlův konvoj na polní cestě. V tu 
chvíli se objevil bosenský rotmistr v plné 
polní, šel po cestě pěšky. Pozdravil a chtěl 
pokračovat v cestě. Karel na něho zavolal 
a vyptával se ho, odkud jde a kam. Císař 
si všiml, že má vyznamenání, a blahopřál 
mu. Pak se ho zeptal, jestli už jedl, a na
bídl mu svou vlastní porci. „Děkuji, pane 
generále,“ opověděl poddůstojník, zasalu
toval a odcházel. Karel ale požádal šoféra, Ovdovělá císařovna Zita se svými dětmi



14/2022 11

1918 dozvěděl, že Vídní má cestou do 
Švýcarska projíždět jeden z předáků čes
kého nacionalistického hnutí Václav Klo
fáč (budoucí první československý minis
tr národní obrany), vyslovil přání s ním 
mluvit. Při setkání mu kondoloval k úmr
tí syna a hlavně mu kladl na srdce, aby 
usiloval o to, aby se zabránilo krveproli
tí. Se zástupcem národa, který se chystal 
odtrhnout, mluvil jen o tom, jak by se to 
mohlo stát bez bolesti pro národ…

Je to těžké,  
ale je za co Pánu děkovat...

Karel se pod vlivem událostí koncem 
roku 1918 nejdříve vzdal účasti na říze
ní vládních záležitostí. Poté se musel od
stěhovat z Vídně do Eckartsau, kde jeho 
rodina zpočátku hodně strádala. Přesto 
31. prosince 1918 dal zpívat Te Deum jako 
poděkování za všechno, co rok 1918 při
nesl. Na návrh, aby od toho upustil, od
pověděl, že v tomto roce obdržel mnoho 
milostí, za které musí poděkovat. A všem, 
kteří se udiveně ptali, o jaké milosti se 
jedná, Karel odpověděl: „Tento rok byl 
tvrdý, ale mohl být ještě mnohem horší. 
Nemůžeme z Boží ruky přijímat jen dob
ré, nýbrž musíme být vděční za všechno 
ostatní, ať je to jakkoliv těžké a bolestné. 

aby mu donesl láhev vína. Bosňan podě
koval, ale zdvořile odmítl s tím, že je mus
lim. Řidič naléhal a žádal ho, aby si láhev 
vzal, aspoň na památku. „Tak dobrá, ale 
řekni mi, kamaráde, kdo je ten generál?“ 
Řidič odpověděl: „To je náš císař.“ Voják 
byl překvapen: „Náš císař!“ Dvěma skoky 
se chlapík ocitl znovu před Karlem, zkří
žil ruce na prsou a ve své mateřštině pro
nesl dlouhou větu, kterou doprovázející 
Conrad von Hötzendorf přeložil. Byla to  
modlitba, ve které rotmistr prosil Alláha, 
aby císaři dopřál dlouhý život.

Lidský přístup

Karel se velmi rád smál a měl mimo
řádný smysl pro humor, na každé věci 
viděl i její komický aspekt. Rád a hodně 
povyšoval a vyznamenával, protože měl 
takovou povahu, že s radostí dával a od
měňoval, a nerad vytýkal a trestal. Strnu
lost dvorní etikety nahradila až neformál
nost, alespoň tam, kde to bylo možné. Při 
audienci nemuseli hosté chodit ve fraku, 
podával jim ruku, nechal je posadit se 
a mohli v hovoru používat svou mateřšti
nu. Za jeho vlády bylo zřízeno minister
stvo pro národní zdraví a sociální zabez
pečení, vznikly první zákony na ochranu 
nájemníků a v mnohém dalším se snažil 
vládnout ve prospěch lidu.

Měl řešení,  
ale nechtěli je slyšet

Měl promyšleno, jak dále vést Ra
kouskoUhersko. Jeho řešení by bylo vel
mi praktické pro budoucnost a možná by 
předešlo mnoha budoucím problémům. 
Monarchii chtěl dát spolkový charakter. 
Chtěl přeměnit svou říši ve volný svazek 
středoevropských národů. Navrhoval, aby 
se vyšlo vstříc českým autonomistům. 
Například jako projev dobré vůle vyhlá
sil 2. července 1917 rozsáhlou amnestii, 
při které propustil i české politiky, mno
hé odsouzené k smrti. Se svými snahami 
však přicházel v době, která už šla za ji
ným řešením, a tak stále narážel na nepo
rozumění vojenských i politických kruhů. 
Pro své návrhy zakusil společně se svou 
manželkou Zitou mnoho pomluv.

Nešlo mu o vlastní moc

Nikdy mu nešlo o udržení vlastního 
postavení a moci, ale jen o dobro náro
dů, které mu Bůh svěřil. Když se v říjnu 

Nepřinesl snad tento rok tak dlouho tou
žebně očekávaný konec války? A za mír 
je každá oběť a každé odříkání oprávně
ná a levná cena.“

Vypovězení z vlastní země

Karel musel opustit i svou vlast, kde 
byl jeho život i život jeho rodiny v nebez
pečí – 23. března 1919 odjela císařská ro
dina do Švýcarska a 3. dubna byl zveřej
něn rakouskou vládou Zákon o vypovězení 
ze země a převzetí majetku domu Habsbur-
sko-Lotrinského.

Na svou zem však nezanevřel. V roce 
1920 se Karel s manželkou Zitou obrátili 
na španělského krále Alfonse III. a papeže 
Benedikta XV., aby zakročili ve prospěch 
rakouských vojáků, kteří zůstali v zajetí na 
Sibiři, a Vídeň neměla prostředky na za
placení jejich návratu. Papež si po jejich 
žádosti vzal na starost náklady na repa
triaci zajatců až po Vladivostok. Požádal 
o pomoc i švýcarský a americký Červený 
kříž. Takto, rok po zhroucení monarchie, 
několik stovek nešťastníků vděčilo za svou 
záchranu císařskému páru.

Ze Švýcarska se Karel, povzbuzován 
mnoha politiky, vojáky, prostými občany 
a také papežem Benediktem XV., pokusil 
vrátit se do Maďarska, aby zde obnovil 
monarchii. Když však viděl nebezpečí kr
veprolití, raději ustoupil a nešel do střetu. 
Odešel do exilu na ostrov Madeira, kam 
s manželkou připlul 19. listopadu 1921.

Důvěra a vděčnost  
v nepříznivých situacích

Těm, kteří v těžkých hodinách stáli na 
jeho straně, řekl: „I když to ztroskotalo, 
musíme děkovat Bohu, protože jeho cesty 
nejsou naše cesty.“ Ačkoli byl císař Karel 

Výroční zjevení Panny Marie  
pro Mirjanu Dragićević-Soldo

Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla denní zjevení od 
24. června 1981 do 25. prosince 1982. Při posledním každodenním 
zjevení jí Panna Maria svěřila desáté tajemství a řekla, že se jí bude 
zjevovat jednou do roka, a to 18. března. Tak tomu bylo během všech 
těchto let. Letošní zjevení začalo v 13.34 hodin a trvalo do 13.40 hodin.

„Drahé děti! Mateřskou láskou vás vyzývám, abyste plní síly, víry a důvěry hle-
děli k mému Synu. Jemu otevírejte svá srdce a nebojte se. Protože můj Syn je svět-
lo světa a v něm je mír a naděje. Proto vás znovu, znovu vyzývám, abyste se modlili 
za ty moje děti, které nepoznaly lásku mého Syna; aby můj Syn svým světlem lásky 
a naděje ozářil i jejich srdce, a vás, děti moje, aby posílil a dal mír a naději. Jsem 
s vámi. Děkuji vám.“

Blahoslavený Karel I. 
krátce po svém skonu 1. dubna 1922
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přinucen odejít do exilu a na Madei ře pak 
musel kvůli finanční tísni přestěhovat svou 
rodinu do přelidněné vily na kopci neda
leko města Funchalu, udržel si pozitiv
ní postoj k životu a veselou povahu. Ří
kal: „Daří se nám nezaslouženě dobře.“ 
Ani v těchto stísněných podmínkách ne
ztrácel odhodlání: „Jsem Bohu vděčný za 
všechno, co na mě sesílá.“ Podle Kristova 
příkladu ochotně přijal vlastní kříž za své 
národy. Obětoval své utrpení Ježíši ukři
žovanému: své vyhnanství, obavy o blaho 
své vlasti a národů, starost o svou rodinu, 
které chyběly potraviny, lékařské potřeby 
a která žila ve vlhkém, studeném, nedo
statečně zařízeném domě.

Závěr korunuje celý život

Při pobytu na Madeiře začal vnímat, že 
Bůh chce po něm oběť nejvyšší – oběť ži
vota za své národy. Jednou se o tom zmí
nil své manželce Zitě a prohlásil: „A já to 
udělám!“ Zanedlouho se nachladil, když 
se vypravil do Funchalu pro dárky k sy
novým narozeninám. Musel ulehnout se 
zápalem plic. Několik dní před smrtí se 
Zitě svěřil: „Chci ti teď jasně říci, jak to 
se mnou je: vždy jsem se snažil rozpoznat 
Boží vůli a jednat v plném souladu s ní.“

Pod polštářem měl od počátku nemo
ci obrázek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 
v ruce držel kříž. Zemřel 1. dubna 1922, 
posílen Tělem Kristovým, před vystave
nou Nejsvětější svátostí, se slovem „Ježí
ši!“ na rtech. Nebylo mu ještě ani 35 let. 
Na jeho pohřeb přišlo 30 000 lidí. Je po
hřben v poutním kostele Nossa Senhora 
do Monte na Madeiře. Jeho srdce bylo 
podle staré habsburské tradice vyňato a je 
uloženo v urně v Loretánské kapli v kláš
teře Muri ve švýcarském kantonu Aargau.

Anglický spisovatel Herbert Vivian 
napsal: „Karel byl velký vůdce, posel mí
ru, jenž chtěl zachránit svět od roků vál
ky. Státník, jenž dával naději na záchra
nu svého lidu navzdory komplikovaným 
problémům v říši. Král, jenž svůj lid mi
loval nade vše, statečný muž, ušlechtilá 
duše, vznešený člověk, svatý, z jehož hro
bu vychází požehnání.“

Kaple bl. Karla I. Rakouského s jeho 
relikvií se nachází také v poutním chrá
mu Nanebevzetí Panny Marie v blízkos
ti Palladia země české ve Staré Boleslavi.

Převzato z Milujte se! 56/2021 
(Redakčně upraveno)

Neděle Božího milosrdenství
Dne 5. května 2000 byl vydán dekret Kongregace pro bohoslužbu a svátos

ti, kterým byla ustanovena 2. neděle velikonoční jako Neděle Božího milosrden-
ství (letos 11. dubna). Pán Ježíš totiž obdařil tento svátek velkými přísliby. Nej
větší z nich je spojen se svatým přijímáním přijatým v tento den. Je to příslib 
„úplného odpuštění vin a trestů“, čili stejné milosti, kterou dostáváme pouze 
ve svátosti křtu. Přípravou na svátek má být novéna, která začíná na Velký pátek 
(letos 15. dubna). Novéna spočívá v denní modlitbě korunky k Božímu milosr
denství. V den svátku Božího milosrdenství pak chce Ježíš zahrnout lidi nejen 
spásonosnými milostmi, ale rovněž časnými dary. Majíli mít věřící užitek z vel
kých darů, které chce Pán dát každému člověku, je třeba, aby byli v milosti po
svěcující (po svátosti smíření), aby neměli zalíbení v žádném hříchu, aby plnili 
podmínky úcty k Božímu milosrdenství (důvěra a činná láska k bližnímu) a při
stoupili v ten den k „prameni života“, čili ke svatému přijímání.

Dne 29. června 2002 vydal Svatý stolec dekret, kterým udělil Jan Pavel II. 
plnomocné odpustky všem, kteří se o slavnosti Božího milosrdenství zúčastní 
v chrámě jakékoliv pobožnosti k Božímu milosrdenství.

Papež František zasvětil Rusko a Ukrajinu 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Papež František předsedal o slavnosti Zvěstování Páně (25. března) kající 
liturgii ve Svatopetrské bazilice, na jejímž konci zasvětil Neposkvrněnému Srd
ci Panny Marie lidstvo, zvláště pak národy Ruska a Ukrajiny: „Není to kouzel-
né zaříkávání, ale duchovní úkon dětí, které se utíkají k Matce,“ zdůraznil Fran
tišek, který se předtím sám vyzpovídal a udělil rozhřešení několika věřícím.

Ze zásvětné modlitby:
„Matko Boží a naše, slavnostně svěřujeme a zasvěcujeme sebe, církev a celé 

lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu, tvému Neposkvrněnému Srdci. Přijmi tento náš 
čin, který konáme s důvěrou a láskou; dej, ať přestane válka a ať je na světě mír... 
Uhas nenávist, zmírni pomstu, nauč nás odpuštění.“

Podle https://www.vaticannews.va/cs.html

1. čtení – Iz 50,4–7
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, 
abych uměl znaveného poučovat (utěšu
jícím) slovem. Každé ráno mi probouzí 
sluch, abych ho poslouchal, jak je po
vinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi 
otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl 
nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kte
ří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj 
vous. Svou tvář jsem neskryl před ha
nou a slinou. Pán, Hospodin, mi však 
pomáhá, proto nejsem potupen. Pro
to dávám své tváři ztvrdnout v křemen 
a vím, že nebudu zahanben.

2. čtení – Flp 2,6–11
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při
rozenost, nic nelpěl na tom, že je rov
ný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na 
sebe přirozenost služebníka a stal se 
jedním z lidí. Byl jako každý jiný člo
věk, ponížil se a byl poslušný až k smr
ti, a to k smrti na kříži. Proto ho také 
Bůh povýšil a dal mu Jméno nad kaž
dé jiné jméno, takže při Ježíšově jmé
nu musí pokleknout každé koleno na 
nebi, na zemi i v podsvětí a každý ja
zyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Je
žíš Kristus je Pán.

Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Lukáše – Lk 22,14–23,56 

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3
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V BOTÁCH RYBÁŘOVÝCH
Morris West • Z angličtiny přeložil Jiří Zbořil • Odpovědná 
redaktorka Ludmila Martinková

Autor prorocky předběhl dobu, když ve svém románu z roku 
1962 líčí zvolení papežeUkrajince, který strávil dvacet let v lág
ru na Sibiři. Papež Kiril se snaží vnést do Va
tikánu svěží vítr evangelia, ale naráží na řa
du překážek – i tam, kde by je nečekal. Podle 
knihy byl natočen slavný film The Shoes of the 
Fisherman (1968).

Karmelitánské nakladatelství  
Brož., 132x189 mm,  

384 stran, 449 Kč

PLNÁ SLÁVY
Bruce Marshall • Z angličtiny přeložil Jan Čep • Odpovědná 
redaktorka Ludmila Martinková

Církev je plná slávy i přes hříšnost a nedokonalost lidí, kte
ří se k ní hlásí. Její slávou totiž je Bůh, který skrze ni promlouvá 
k světu. To je poselství historického románu B. Marshalla, kte
rý zachycuje dobu od roku 1908, první světovou válku a počátek 
druhé. Prostřednictvím hlavní postavy – poctivého a charakter
ního kněze Edmunda Smitha – nahlížíme do života jeho skotské 
farnosti se všemi radostmi a bolestmi. Otec 
Smith však ve všech náročných životních si
tuacích obstojí.

Karmelitánské nakladatelství  
Páté vydání, v KNA druhé 

Brož., 132x190 mm,  
256 stran, 299 Kč

Z DENÍČKU SVATÉ FAUSTYNY
Sestavila Kateřina Lachmanová • Fotografie 
Pavel Kindermann, Lenka Kluková, Vojtěch 
Kodet, Marie Lachmanová

Drobná dárková brožurka s krátkými citáty z publikace sest
ry Faustyny Kowalské Deníček – Boží milosrdenství v mé duši 
(KNA 2008). Citáty doprovázejí ilustrativní fotografie. Na kon
ci brožurky je text korunky k Božímu milosrdenství.

Karmelitánské nakladatelství  
Brož., 120x100 mm, křídový papír, 16 stran, 29 Kč

KECHARITOMENE • ODHALTE JEJÍ NEOBYČEJNÉ 
TAJEMSTVÍ A POZNEJTE SVÉ URČENÍ!
P. Dominik Chmielewski SDB • Předmluva P. Piotr Glas 
Slovo teologa P. Prof. Robert Skrzypczak, ThD. • Úvodní slovo 
k českému vydání Anna Martinková • Překlad Jindra Hubková

Kniha je neobyčejnou učebnicí duchovního boje. Zároveň je 
to i výzva obracející se na čtenáře, aby vstoupil do Mariiny školy, 
tak aby ho ona sama formovala tím nejkrásnějším způsobem mo
cí Ducha Svatého a v mocné autoritě Pána Ježíše Krista. Aby ho 
vedla k objevu lásky nebeského Otce, nekonečně přesahující jakou
koli jinou lásku. Dostává pozvání stát se součástí pokolení Ženy, 
připravujícího se na ta největší vítězství v duchovním boji o věč
ný život. Ale nejprve je zapotřebí Pannu Marii poznat. Čtenář se 
musí dovědět, kým je ona tajemná Kecharitomene (milostiplná). 
Jakmile ji pozná, zamiluje se do ní, tak jako se do ní navěky zami
loval Bůh. Jakmile se do ní zamiluje, neucouvne 
už ani před těmi nejnáročnějšími výzvami. Vždyť 
v její škole, v útočišti jejího Neposkvrněného Srd
ce se lze ve vlastním duchovním boji stát svědky 
neobyčejných divů a přelomových okamžiků...

Jiří Brauner – Kartuziánské nakladatelství 
Brož., A5, 192 stran, 198 Kč
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