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„Vybízím vás tedy, bratři,... abyste sami sebe přinášeli v živou,
svatou, Bohu příjemnou oběť:
to je ta duchovní bohoslužba, kterou máte konat.“ (Řím 12,1)

Libor Rösner

Svatá Markéta Wardová
Nevíme přesně, kdy se narodila, vlastně ani nějaké podrobnosti z jejího života, zato však víme, kdy a hlavně jak zemřela. Patří mezi ty stovky a tisíce anglických mučedníků, kteří raději podstoupili smrt, než aby zradili Krista. Patří mezi ty
desítky, které za heroický postoj odměnila církev ctí oltáře.

K

rev, kterou pro Krista prolila, byla takříkajíc modré barvy. Markéta Wardová totiž
pocházela ze šlechtické rodiny Cogletonů, sídlící v hrabství Cheshire. V dobách
vlády královny Alžběty I. byla dvorní dámou kněžny Whitallové, jež se pohybovala na Alžbětině dvoře. Alžběta svým
počínáním dosvědčila, že jablko nepadá
daleko od stromu, a „poctivě“ pokračovala v zločinné politice svého otce Jindřicha VIII., spočívající v pronásledování církve, zabírání jejích majetků, stíhání
katolíků, kteří se odmítli podřídit zákonu
stanovujícímu, že hlavou anglické církve
je panovník, případně panovnice, a nikoli papež, čímž se v očích Jindřicha i Alžběty dopustili velezrady.
Dříve než se Markéta narodila (přibližně kolem roku 1550), přišly o život
už celé zástupy Římu věrných katolíků.
I během svého dospívání byla svědkem
množství poprav těch, co nezradili, a vídala jejich setnuté hlavy naražené pro
výstrahu na kopí nad branami Londýna. Zcela určitě se modlila, aby, bude-li
zkoušce z nejtěžších podrobena i ona,
neselhala a uhájila věrnost Kristu třeba
i za cenu ztráty vlastního života, podobně jako jiný mučedník té doby, sv. Robert
Southwell, jenž v jedné své básni napsal
tato slova:(*)
„Ó svatý Ohni, přijď,
kéž i já schopen jsem
vrátit se jako oběť Kristu zpět.“
Pro Markétu Wardovou se nezadržitelně blížil okamžik, kdy bude moci podobnou návratnost oběti sama uskutečnit.
Jednoho dne dopadli Alžbětini biřicové P. Williama Wattsona, Markétina přítele, autora spisu, v němž potřel všechny argumenty zastánců nových náboženských
pořádků. Skončil ve vězení v Toweru, kde
jej věznitelé podrobili nesmírně kruté tortuře. Nebožák vytrvale odmítal složit přísahu královně jako své nejvyšší duchovní
autoritě, ale nakonec nelidské trýznění nevydržel a přísahu přece jen složil. Sotva
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jej ale propustili na svobodu, veřejně svou
přísahu odvolal s tím, že k ní byl donucen
násilím. Znovu skončil v rukou katových
pacholků, jimž se však tentokrát ani přes
vystupňované mučení P. Wattsona zlomit
nepodařilo, a to ani poté, co nad ním byl
vynesen ortel smrti. Ani to jím nepohnulo k tomu, aby zradil Krista. Bezpochyby
i on uvažoval v podobném duchu jako již
zmiňovaný sv. Robert Southwell:

ke stropu, až se země dotýkala pouze konečky prstů nohou, a hlava nehlava ji bičovali. Markéta chvílemi ztrácela vědomí,
ke konci ji díky trvalé nepřirozené poloze a nepřetržitému bití postihlo částečné

„Jak mohu žít,
když Život zapřel jsem,
jak doufat mám,
když naději strach zmařil?
Lze brát mě s důvěrou,
když selhal jsem?
Jak uvěřit tomu, kdo Boha zradil?
Ó vino vin, zločine nejtěžší,
zlo zrady, bído nejohavnější.“
Jistý díl zásluh na Wattsonově setrvávání při víře předků měla i Markéta
Wardová, která svého přítele ve vězení
v Bridewellu navštěvovala a posilovala na
duchu. Pár dní před ohlášenou popravou
mu donesla do cely provaz. Kněz po něm
sešplhal dolů, kde jej měla čekat důvěryhodná spojka a dovést na loď kotvící na
Temži, na jejíž palubě měl odplout na bezpečné místo. Na poslední chvíli však domluvený lodník pomoc odřekl, Markéta
proto musela improvizovat. Narychlo se
domluvila se svým známým Johnem Rochem, který si ochotně s uprchlým P. Williamem vyměnil oděv a dovezl ho do předem připraveného úkrytu.
Nebylo pochyb, kdo za útěkem na
smrt odsouzeného kněze stál – Markéta
Wardová. Nikdo jiný jej v Bridewillu nenavštěvoval, navíc se Markétě přes veškeré úsilí nepodařilo odvázat zadrhnutý
konec provazu od mříže okna, z něhož
se P. William spustil dolů. Polapen byl
i John Roche, a to díky sutaně, kterou si
nestihl převléct.
Věznitelé nehleděli na fakt, že před sebou mají ženu, a podrobili Markétu tortuře. Potřebovali z ní dostat, kde se utečenec ukrývá. Vytáhli ji tedy za zápěstí

Svatá Markéta Wardová

ochrnutí, ale přesto ani náznakem neprozradila, kde se P. William skrývá. Soudci
pak na jeho výzvu, aby si přece jen dala
říct, do očí vmetla, že je ráda, že „zachránila alespoň jednu nevinnou ovci ze spárů
krvežíznivých vlků“. Rezolutně též odmítla nabídku zachránit si život za cenu zrady katolické víry.
A tak byla 30. srpna 1588 na popravišti v Tyburnu oběšena. Zárověň s ní
smyčka provazu ukončila život dalších
katolíků, kteří vyměnili život pozemský
za ten v nebeském království – Johnu
Rochemu, Richardu Leighovi, Edwardu
Shelleymu, Richardu Martinovi a Richardu Lloydovi (Flowerovi). Všichni byli papežem Piem XI. v roce 1929 prohlášeni
za blahoslavené, Markéta pak v roce 1972
papežem Pavlem VI. ve skupině 40 anglických mučedníků za svatou – za to, že
zůstala věrná Kristu Ježíši i jeho náměstku zde na zemi.
Poznámka:
(*)

Verše sv. Roberta Southwella přeložil
Mons. Josef Hrdlička.
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Saverio Gaeta

Vizionář: Tajemství zjevení v Tre Fontane (69 – dokončení)
Doslov kardinála
Josého Saraivy Martinse
Je pro mě potěšením psát tato slova
poté, co jsem si přečetl text Saveria Gaety
věnovaný mystickým zkušenostem Bruna
Cornacchioly. Jak jsem měl už možnost
říci 12. dubna 2013, když jsem v Tre Fontane slavil mši svatou u příležitosti 66. výročí zjevení Panny Marie od Zjevení, mariánská zjevení nepřestávají ukazovat na
Boží Srdce, které se neunavuje ve zjevování své milosrdné lásky.
Osobně tedy mám za to, že má velký
duchovní užitek – jako napomenutí a výzva zvláště pro věřící, ale nejenom pro ně
– publikování této knihy, která obsahuje
mnohá, zatím nezveřejněná poselství nepopíratelné katechetické a prorocké hodnoty, adresovaná Pannou Marií vizionáři
v průběhu více než půl století.
Cornacchiola po svém mimořádném
obrácení, následujícím po vidění Panny
Marie, vždy ve svém životě hájil to, co definoval jako „tři bílé Body“: Eucharistii,
Neposkvrněnou a papeže. Je dobré, aby
katolíci na tyto tři bílé Body stále hleděli v těchto chvílích velkého zmatku a nejistot ohledně budoucnosti.
Jak neuvažovat o vroucí výzvě Panny
Marie k jednotě a k svatosti křesťanského lidu a zvláště kněží? A jak neodpovídat
modlitbou na naléhavé volání po odvrácení tolika hrozeb, které Mariino mateřské Srdce umožňuje tušit v proroctvích
zjevených Cornacchiolovi?
Víme samozřejmě, že jejich naplnění
závisí na tom, zda se ze strany hříšného
lidstva uskuteční či neuskuteční obrácení
srdce a otevření se Boží milosti. A rovněž

máme na paměti, že mariánským zjevením
a jejich obsahu přísluší soukromá důvěra,
avšak nikdy jim nenáleží veřejná víra.(1)
Obsah této knihy bude určitě užitečný pro ty, kdo se chtějí přiblížit k tajemství Mariiny lásky s náležitou zbožností a postojem synovské úcty k matce, ba

+ Kard. José Saraiva Martins,
emeritní prefekt
Kongregace pro svatořečení
Vatikán 8. prosince 2015
Zahájení Jubilejního roku milosrdenství
a 161. výročí vyhlášení dogmatu
o Neposkvrněném početí
Z italského originálu „Il Veggente:
Il segreto delle Tre Fontane“
(Milano: Adriano Salani, 2016)
vybral a přeložil
fr. Štěpán Maria Filip OP

Kardinál José Saraiva Martins
k „Matce“. Ke zcela zvláštní Matce, která se, jak čteme v poselství z 12. dubna 1947, definuje jako Panna Maria od
Zjevení a upřesňuje: „Já jsem ta, která je
v božské Trojici… Láska Otce, Láska Syna, Láska Ducha Svatého… Jsme Magnet božské Trojice.“ To jsou silná tvrzení,
která nás vedou k tomu, abychom o nich
rozjímali a pronikali do jejich hloubky.
Panna Maria předpověděla krizi, která
zasáhne část kněžstva: klerika pohozená
na zem a roztříštěný kříž u jejích nohou
jsou obrazem, který v roce 1947 nemu-

PRVNÍ SOBOTA NA KLOKOTECH 7. září 2019
P. Günther Ecklbauer, OMI (misionář milosrdenství, vězeňský kaplan)
Program: 16.00 modlitba Klokotských zpívaných hodinek • 16.30 růženec, svátost smíření
• 17.00 mše svatá se svátostným požehnáním • po mši svaté beseda v kostele.
Poutní místo Klokoty se v roce 2019 připojilo k výzvě papeže Františka. Papež v duchu loga „Pokřtění a poslaní“ církev vyzývá, aby rozjímala o svém poslání zvěstovat Krista světu, o poslání vyplývajícím z našeho křtu. V tomto duchu se také ponesou promluvy hostů tradičních prvních sobot na Klokotech.
Srdečně zvou Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty a obláti Panny Marie Neposkvrněné.
Kontakt: tel. 381 232 584 • e-mail: tabor-klokoty@dicb.cz • www.klokoty.cz • www.oblati.cz.
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sel být dobře pochopen, ale který se v následujících desetiletích ukázal v celé své
dramatičnosti. A ohlásila mnohá další rizika a nebezpečí, která ohrožují Církev,
dnešní svět a bezprostřední budoucnost.
Jejich poznání, a to i v jejich syrovosti, nemá vést k iracionálnímu strachu či
k neplodnému fatalismu, ale spíše má
inspirovat ke zpytování svědomí a ke
smyslu pro odpovědnost, aby byl v kořeni odstraněn každý možný výbušný činitel. A určitě k jistotě, že lidské dějiny ve
světle Božího spásonosného plánu mají za cíl dobro a že „brány pekel“ nikdy
nepřevládnou.(2)

Poznámky:
(1)

Kardinál Saraiva Martins zde naráží na obecné
učení teologů (zvláště papeže Benedikta XIV.
v jeho monumentálním díle De servorum Dei
beatificatione et beatorum canonizatione –
„O blahořečení služebníků Božích a svatořečení blahoslavených“), že v mariánská a další „soukromá“ zjevení i v jejich obsah věříme
pouze lidskou vírou, např. věříme lidskou vírou, že se Panna Maria zjevila v Lurdech,
a v to, co při tomto zjevení řekla. Nevěříme
v ně vírou božskou, jako naopak věříme touto
božskou vírou v to, co je obsahem veřejného
Božího zjevení, ukončeného smrtí posledního apoštola. Tak např. věříme božskou vírou
v Neposkvrněné početí Panny Marie. Srov.
Albert Josef Beneš: Soukromá zjevení v současné teologické literatuře. Olomouc: Matice
cyrilometodějská, 2003. [pozn. překl.]
(2)
Srov. slova příslibu Pána Ježíše sv. Petrovi:
„A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té
skále zbuduji svou Církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou.“ (Mt 16,18) [pozn. překl.]
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Knihkupectví a zásilková služba

PRO KOSTELNÍKY

ocení i dospělí, kteří chtějí svým dospívajícím dětem předat správnou a nezkreslenou představu o tom, co je to opravdová láska.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 115x180 mm, 96 stran, 189 Kč

KOSTELNÍK • PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA
Editor Jan Graubner
Služba kostelníka je posvátná, neboť on je
strážcem a správcem svatého místa, Božího domu. Aby mohli kostelníci konat svou službu dobře,
vznikla na přání mnohých tato příručka pojednávající o celé škále kostelnických činností, které však v mnoha případech nedělá kostelník sám. Kniha je rozdělena do sedmi základních oddílů: I. Kostel – Bohoslužebná
roucha – Bohoslužebné nádoby a knihy, II. Asistence – Běžná
služba kostelníka, III. Význačné slavnosti a svátky během církevního roku, IV. Aranžování v kostelích – Květinová výzdoba,
V. Úklid kostela a praní kostelního prádla, VI. Pravidelná údržba sakrálních předmětů a historicko-kulturně cenného mobiliáře kostelů, VII. Modlitby.
Matice cyrilometodějská s. r. o. • Třetí, upravené vydání
Brož., 120x190 mm, 166 stran, 139 Kč

PRO MLADÉ LIDI
MILOVAT DOOPRAVDY
Pierre-Hervé Grosjean • Z francouzštiny
přeložila Markéta Štěpánková • Odpovědná
redaktorka Ludmila Martinková • Předmluva
Eric Aumonier, biskup versailleský
Otec Grosjean ze své kněžské zkušenosti
a svých přednášek vybral to nejlepší, aby povzbudil mladé lidi a odpověděl na všechny jejich otázky týkající se budování opravdové lásky. Tato knížka není ani kázáním o morálce,
ani souborem nějakých pravidel. Obrací se na mladé lidi ve věku
15–22 let a předkládá jim k úvaze myšlenky, které mají napomoci
jejich osobnímu růstu a připravit je na opravdovou lásku. Velmi ji

PRO DĚTI
OVEČKA BARBORKA
Ráchel Bícová • Ilustrace Ilona
Komárková
Biblické podobenství o ztracené ovečce,
převyprávěné citlivě a zároveň s humorem,
pomůže předškolním dětem porozumět Boží lásce a odpuštění.
Vhodné pro děti od 3 let.
Samuel • Váz., 240x168 mm, křídový papír, 32 stran, 179 Kč

PRO VŠECHNY
BŮH, NEBO NIC • ROZMLUVA O VÍŘE
S NICOLASEM DIATEM
Robert kardinál Sarah • Z francouzštiny
přeložila Lucie Cekotová • Předmluva
k českému vydání Mons. Ladislav Hučko,
biskup – apoštolský exarcha pro katolíky
byzantského obřadu v ČR
V této knize rozhovorů s novinářem Nicolasem Diatem guinejský kardinál Robert Sarah strhujícím způsobem líčí své obdivuhodné osudy. Rozhovory čtenáře obohacují kulturně i teologicky, dostává se jim pronikavého pohledu na situaci v církvi a ve
světě, včetně dobrých kritérií pro její pravdivé hodnocení. A především kardinál utvrzuje všechny v oddanosti katolické církvi,
modlitbě a Bohu.
Jiří Brauner – Kartuziánské nakladatelství ve spolupráci
s nakladatelstvím Hesperion, z. s. • Váz., A5, 288 stran, 295 Kč
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