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Čtvrtstoletí poutního místa
Českomoravské Fatimy
v Koclířově

Jean Claude a Geneviève Antakli

Podivuhodný život
Mariam Baouardy (1846–1878) – 6. část
NÁVRAT DO KARMELU V PAU
5. listopad 1872
Sestra Mariam tam zůstala dva roky.
Její extáze pokračovaly, také její vnuknutí a její předtuchy. Všechno se spojilo, protože v Bayonne se dostavila nevole. Jednota, srdečnost a láska, které se
při zakládání tolik vyskytovaly, zmizely
a nedostatkem peněz malé společenství
stále více spělo k zániku. Čas rozpuštění
se naplňoval. Žadatelky byly posílány na
jiná místa. Matka Veronika zavřela Karmel v Bayonne, kde žila pět let, a vrátila
se zpět do Pau. „Teď se odstranilo všechno z cesty; Pán chce, aby ses odteď jmenovala sestra Marie Terezie od Ježíše
a nikoliv už Veronika,“ oznámila jí sestra Marie od Ukřižovaného Ježíše v jedné
extázi: „Buď stále malá, velmi malá, protože pro malé je vždycky místo.“
Události, které nyní následovaly, dávaly tušit, že neúspěchy a zkoušky, které
zažila Mariam v Indii, byly součástí Božího plánu, aby vedly k založení Karmelu v Betlémě, neboť už od svého příchodu do Pau o tom přemýšlela. Ale všichni,
jimž se o tom zmínila, byli od zklamání
v Mangalore velmi zdrženliví.
To přimělo převorku z Mangalore,
aby tísněna pocity a plná lítosti napsala:
„Všechno, co se stalo, Ježíš chtěl. Jeho
jméno budiž pochváleno, Bůh to všechno dopustil.“ Byla přesvědčena, že její
ubohé sestry v Indii, zaslepené ďáblem
a aniž by chtěly, byly nástroji ve službě
Božího plánu.
Založení Karmelu v Betlémě však neřešilo jednu podstatnou otázku: Jak najít potřebné prostředky, aby se dal takový
projekt uskutečnit? K tomu se ještě připojila představa malé arabské sestry o rozsáhlé budově, kterou by měly karmelitky
v Betlémě obývat! Když se modlila před
Nejsvětější svátostí, zasáhla Boží Prozřetelnost: Jedna mladá paní z Pale, Berta
von Artigaux, vnučka knížete von Saint-Bricq, jí navrhla, aniž by Mariam o to
předem prosila, že bude financovat založení Karmelu v Betlémě, jestliže s tím
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bude její zpovědník souhlasit. P. Estrate
souhlasil, ale bylo potřebné ještě svolení
Svatého stolce.
Podobnost s Mariettou z Libanonu
Když jsem se dověděla, jak se Mariam
Baouardy při zakládání obou Karmelů dávala vést, zjistila jsem podobnost s Mariettou, vizionářkou z Aleppa. Během klanění
před Nejsvětější svátostí zařídil Pán také u ní
různé etapy jejího života a řídil její rozhodnutí tím, že ji z její malé
oratoře v Aleppu dovedl do konventu ve Svaté zemi, potom do jednoho kláštera v Maroku
a nakonec do Libanonu
do Breige, aniž by to bylo její osobní rozhodnutí. Vedena Prozřetelností
našla vždycky potřebnou materiální pomoc
díky dobrodincům, kteří jí vstoupili do cesty právě tehdy, když ji
Pán volal. Sdělila nám, že byla často nucena, aby se modlila za klášter sester adorací před Nejsvětější svátostí o nutné a velké náklady, a že byla sama překvapena,
když zažila, že potřebná suma, téměř na
haléř, jí byla darována velkorysými dárci ze zahraničí, z Libanonu nebo ze Sýrie; suma, kterou Ježíši v modlitbě před
Nejsvětější svátostí předtím plná důvěry
předložila, a jemu vše odevzdala. Někdy
nedostala odpověď na výdaje nebo přestavby, které považovala za oprávněné.
Potom od nich s lehkým srdcem upustila a velmi brzy se jí dostalo řešení, které
bylo mnohem rozumnější, mnohem jednodušší a na které nepomyslela ani ona
ani její sestry.
Také Mariam nevyvíjela žádný tlak
a žila v odevzdanosti a důvěře
„Z této doby pocházejí její nejkrásnější písně a její podivuhodně prozářené, jasné básně,“ říká René Schwob. „Ta
podstata spočívá totiž v moudrosti, kte-

rou jí vnukl Duch Svatý. Ona poskytuje
krásný předobraz vědění, které přesahuje všechno vědění a je vyživováno jenom
kontemplací.“
Posedlost, poslušnost, pronásledování
a bolest, všechny tyto zkoušky slouží jenom k tomu, aby hlouběji zakotvila v pokoře a lásce k bližnímu.
Mons. Lacroix, diecézní biskup, otálel s odesláním vyslance do Říma – až
do onoho 20. července 1874, kdy sloužil
mši svatou o svátku sv. Eliáše v přítomnosti P. Estrateho, abbého Saint Guilyho
a Berthy von Artigaux a kdy sestra Marie
od Ukřižovaného Ježíše upadla do extáze, vrhla se mu k nohám
a vroucně prosila: „Musí
se napsat do Říma!“ Potom se obrátila na abbého Saint Guilyho a řekla
mu: „Napiš dopis a pan
biskup ať ho podepíše.“
Mohlo to vypadat neuvěřitelně, Mons. Lacroix byl otřesen a nařídil svému abbému, aby
psal, pak podepsal dopis
a na místě nechal odeslat do Říma…
Odtud nepřišla žádná odpověď! Náhodou
se dověděli, že patriarcha Jeruzaléma
prohlásil, že takovému klášteru není příliš nakloněný, protože se bojí, že by musel finančně přispět.
Během jiné extáze, dne 7. září 1874,
řekla sestra Maria od Ukřižovaného Ježíše své převorce, aby se kanovník Bordachar co nejrychleji vydal do Říma, aby
prosba nebyla odmítnuta. Biskup Lacroix
byl ihned informován, dal svoje svolení
a dosáhl, že „negativní rozhodnutí“, které už bylo připraveno k odeslání do Pau,
bylo zrušeno… Aniž by předstoupil před
generální shromáždění kardinálů, které
měl 20. června konzultovat, odsouhlasil papež „pozitivní rozhodnutí“ osobně
s těmito slovy: „Ať tyto děti začnou s naším požehnáním“ a dodal k tomu: „Cožpak nejsem více než všichni tito kardinálové? Podejte mi to rozhodnutí!“ A ihned
je podepsal…
(Pokračování)
Z Maria heute 10/2017 přeložil -mp(Redakčně upraveno)
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Ing. Josef Pejřimovský
mény a sv. Jakuba Staršího se nakonec
podařilo přeměnit na celkovou rekonstrukci a dnes se do tohoto poutního kostela
sjíždějí každoročně poutníci až ze Slovenska. Pouť ke sv. Filoméně bývá vždy
v nejbližší neděli před 11. srpnem nebo
po něm. S velkou vděčností se slouží Bohu také v zachráněném a opraveném kostele sv. Josefa v místní části Koclířov-Hřebeč, který se nachází přímo nad tunelem
rychlostní silnice R 35 ve směru z Moravské Třebové na Hradec Králové.
Budoucnost poutního místa
Poutní místo Českomoravská Fatima
v Koclířově možná nenabízí několik staletí doloženou souvislou historii, jako jiná
poutní místa v naší zemi, ale je charakterizováno službou Bohu, Panně Marii, lidem a Církvi. Lidé zde nejsou uchváceni jen krásou poutního místa, ale hlavně
samotným setkáním s Bohem – s Ježíšem skrytým v Eucharistii a s jeho a naší
Matkou Pannou Marií, dary skrze tajemství adorace i modlitbu svatého růžence.
Letošním velkým darem k výročí 25 let
poutního místa je oficiální zpráva z Fatimy, která umožňuje a schvaluje v Koclířově stavbu přesné repliky kaple Zjevení
(Capelinha) z Fatimy i s cestou pokání,
jak je tomu přímo v portugalské Fatimě.
Tato replika kaple stojí již v USA, v Portoriku, v Brazílii a v současnosti se buduje také v Panamě a na Filipínách a nyní
má být postavena v Koclířově pro oblast
střední Evropy a bývalých postkomunistických zemí. V současnosti probíhá přípravná modlitební část, která bude završena na
první říjnovou mariánskou sobotu 2020,
kdy královéhradecký biskup Mons. Jan
Vokál posvětí základní kámen a místo
pro stavbu kaple. Dalším rozsáhlým projektem je stavba domova Lucie pro seniory s kapacitou až 150 lůžek i další plány a projekty, jak toto poutní místo dále
rozvíjet a zpřístupnit lidem a poutníkům.
Program slavení 25 let poutního místa
Českomoravské Fatimy na první mariánskou sobotu 1. srpna 2020, podrobné
informace o Fatimě národní i světové,
celoroční program akcí a poutí i internetovou on-line kameru naleznete na webu:
www.cm-fatima.cz.
Bc. Václav Kašík
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Žehnání obnoveného
Mariánského sloupu

P

o četných politických a společenských bojích začala 5. května 2020 druhá etapa obnovy
Mariánského sloupu na Staroměstském
náměstí v Praze. Bylo zahájeno sestavení sanktuária, prostoru pro kopii obrazu
Panny Marie Rynecké, a nosné části pro
sokl, dřík, korintskou hlavici
sloupu a čekající sochu Panny
Marie – Immaculaty.
Závěrečné práce na obnově
Mariánského sloupu proběhly
ve dnech 2. a 4. června 2020.
Dne 2. června byl osazen sokl
pod dřík Mariánského sloupu.
Na dříku Mariánského sloupu
je latinský nápis, jehož volný
český překlad zní: „Panně Rodičce, bez hříchu prvotního počaté, za obhájení a osvobození města tuto sochu zbožný a spravedlivý císař postavil.“ Císařem,
který se o postavení Mariánského sloupu zasloužil (na základě iniciativy pražských měšťanů), byl Ferdinand III. (vládl
1637–1657), který byl Čechům příznivě nakloněn, zmírnil řadu opatření Ferdinanda II. po porážce stavovského povstání v roce 1620 a byl velkým ctitelem
staroboleslavského Palladia.
Dne 4. června 2020 byly osazeny: dřík
Mariánského sloupu, hlavice sloupu a na
závěr, zhruba v 15.45 hodin, byla na vrchol sloupu umístěna socha Panny Marie Neposkvrněné, kopie původní sochy
Jana Jiřího Bendla z roku 1650 od mistra Petra Váni. Panna Maria se tak vrátila
na Staroměstské náměstí v Praze. K úplnému dokončení ještě chybí část dlažby a umístění kopie obrazu Panny Marie Rynecké do sanktuária. Kopii obrazu
Panny Marie Rynecké posvětil papež Benedikt XVI. při mši svaté na letišti v Brně-Tuřanech 27. září 2009.
Obnovený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze bude požehnán
o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 15. srpna 2020.
V předvečer žehnání obnoveného Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze bude jižní část náměstí

(tj. okolí Mariánského sloupu k pomníku
M. Jana Husa) od 14 do 21 hodin vyhrazena pro „Modlitební shromáždění v předvečer svátku Nanebevzetí Panny Marie“.
Následující den, v sobotu 15. srpna
v 10 hodin, bude v chrámu Matky Boží
před Týnem slavná mše svatá, celebrovaná pražským arcibiskupem
a českým primasem Dominikem kardinálem Dukou OP.
Všichni účastníci slavnosti
požehnání sloupu se do chrámu
nevejdou. Proto bude na Staroměstském náměstí velkoplošná
obrazovka, kde bude možné bohoslužbu sledovat.
Po mši svaté vyjde průvod
z kostela na Staroměstské náměstí k Mariánskému sloupu, kde odezní projevy a otec kardinál Dominik Duka obnovený Mariánský sloup požehná.
Celý prostor Staroměstského náměstí je 15. srpna 2020 od 9 do 15 hodin vyhrazen pro shromáždění na poděkování
za uhájení města Prahy na konci třicetileté války a za uzavření Vestfálského míru, který ukončil válku, jež zdevastovala Evropu.
Nyní, když je Mariánský sloup na svém
místě, souhlasem s jeho obnovou Magistrátem hl. m. Prahy bylo uznáno, že jeho stržení bylo chybou, můžeme doufat,
„že jsme překonali naši nedávnou minulost a že nás tento starý hřích nestáhne
zase dolů. Rozumíme tomu tak, že sloup
je nejen symbolem našeho návratu ke
slušnosti a tradicím křesťanské Evropy,
ale především, že vyrovnání tohoto dluhu může naší zemi dát teprve naději, že
opět neupadneme do područí, ať už tupého násilí a bídy z východu nebo konzumního ateismu ze západu.“(1)
Všichni jsou srdečně zváni. Prosím, šiřte tuto pozvánku mezi blízkými.
J. P.
Poznámky:
(1)

Srov. František kardinál TOMÁŠEK, In:
Bradna J., Kavička K., Praha, Mariánský sloup
na Staroměstském náměstí. Velehrad 2008.

13

Matice cyrilometodějská s. r. o.

Knihkupectví a zásilková služba

DNEŠNÍ ŽIVOT VÍRY
PODLE STAROBYLÝCH ŘEHOLÍ

níž je – kromě jiných – vystavěn i dominikánský řád. Moudře
a vtipně odkrývá skryté poklady této prastaré řehole a aplikuje je na konkrétní problémy současného řeholního života,
s nimiž se potýkají nejen tisíce kněží, bratří, mnišek a sester,
ale i laická společenství. Kniha je bohatým zdrojem inspirace a zároveň „zpovědním zrcadlem“ pro každou komunitu.
KRYSTAL OP, s.r.o.
Brož., 130x205 mm, 104 stran, 125 Kč

SYNOVÉ SVĚTLA V ČASE
ZKOUŠKY • ROZPRAVA MNICHA
O JEDNOTĚ V PROTIVENSTVÍ

Dom Samuel • Z francouzštiny
přeložila Tereza Hodinová • Redigovali
Eva Fuchsová a Ondřej Tuček
Dom Samuel předkládá v této čtivé
a humorem odlehčené knize řadu úvah
opírajících se o Bibli, teologii, Řeholi svatého Benedikta i vlastní mnišskou a životní zkušenost, o tom,
proč existují sváry mezi křesťany i jak v nevyhnutelných konfliktních situacích jednat. Žijeme ve zlomeném světě. Je přitom lépe hledět této znepokojivé skutečnosti zpříma do očí,
než abychom se všichni stáhli do ulity strachu. Rozhodnutí,
která je třeba učinit ve všech oblastech, vyžadují odstup a takovou rozvážnost, že se zdá nemožné, aby to člověk sám zvládl.
Pro člověka je to nemožné..., ale u Boha není nic nemožného.
Triáda ve spolupráci s opatstvím Nový Dvůr
Brož., 145x190 mm, 188 stran, 259 Kč

... A OČIMA POSLEDNÍCH DESETILETÍ
MALÝ KOMPAS VÍRY

Max Kašparů • Ilustrace Ing. Jan
Heralecký
Osvědčený průvodce pravdami víry,
modlitby, svátostmi a Desatera. Kniha vtipně usnadňuje pohotovou orientaci v každodenním prožívání víry.
Cesta
Brož., 140x200 mm, 96 stran, 119 Kč

ŽIVOT PODLE AUGUSTINOVY
ŘEHOLE

I DNES JE DEN BOŽÍ

Walter Wagner OP • Z angličtiny přeložil
Ivan Bok • Odpovědná redaktorka Eva
Fuchsová
Walter Wagner z dominikánské Provincie
sv. Josefa v USA přináší v sedmnácti rekolekčních přednáškách pro dominikánské sestry svůj pohled na Řeholi sv. Augustina, na

Wilfrid Stinissen
Krátká čtení na každý den v roce, která
čerpají ze Stinissenových kázání a přednášek z let 1969 až 1993.
Karmelitánské nakladatelství
Váz., 108x172 mm, 424 stran,
zlevněno na 54 Kč
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