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Mag. Theol. Tomáš Kiml
za odpuštění. Svatý Filip přijal pokorného penitenta a ujistil ho, že mu odpustil. Pak ho vyzval, aby svůj život změnil
a svěřil se pod ochranu Matky Boží, aby
své dobré předsevzetí vykonal ještě lépe.
Od té chvíle se Peregrín stal jiným člověkem; a protože nevěděl, jaký životní stav
si má vybrat, modlil se horlivě k Panně
Marii, aby ho sama nasměrovala na cestu, kterou si přeje Bůh. Bohorodička jeho prosby vyslyšela, a jednoho dne, když
se modlil před její sochou, mu řekla: „Jdi
do Sieny k mým služebníkům a zde najdeš cestu své spásy.“ Peregrín poslechl,
a když vycházel z města, potkal mladého
muže, poutníka, který mu nabídl, že ho
doprovodí. Když přišli v Sieně před vrata kláštera servitů, mladý muž náhle zmizel a Peregrín věděl, že to byl anděl, aby
jej na jeho cestě provázel.
Kajícník přijal roucho servitů od samotného sv. Filipa. S tímto viditelným
hábitem přijal také duchovní roucho řeholní dokonalosti. Tak velké bylo jeho pokání, že po třicet let si nesedl, nebylo-li
třeba. Jeho trpělivost snášet nemoci byla tak velká, že nikdy nebylo slyšet slovo
bědování z jeho úst. Zemřel naplněn zásluhami 1. května 1345 ve věku 80 let.

Zjevení Panny Marie v Quitu
(Ekvádor) – Naše Paní Dobrého díla
Dalo by se skoro říci, že jde o jedno zapomenuté zjevení. Málokdo si totiž při vy
slovení tohoto poutního místa vybaví, komu a proč se Panna Maria zjevila. A ačko
li k němu došlo na přelomu 16. a 17. století, jde o jedno zjevení velmi důležité zvláš
tě pro dnešní dobu.
Vizionářka
Píše se rok 1577 a do Ekvádoru ze svého rodného Španělska přijíždí v doprovodu své tety a zároveň matky představené
a dalších čtyř sester teprve čtrnáctiletá řeholnice Mariana de Jesús Torres(1)
(1563–1635), aby v hlavním městě Qui
tu pomohla založit klášter svého řádu,

MODLITBA
Jak velkou chválu ti mohu vzdát, ó Panno Maria, když uvažuji, jak úzké pouto
tě pojí s Nejsvětější Trojicí? Pomoz mi,
prosím, abych věrně odpovídal na milost
a vždy si zasloužil v sobě vlastnit tři Božské Osoby, podle slov tvého Syna: „Miluje-li mě někdo, … můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a uděláme si
u něho příbytek.“ (Jan 14,23)
(Pokračování)
A. M. LÉPICIER: The Fairest Flower of
Paradise. London 1922. Str. 83–95
Zdroj: https://archive.org/details/
FairestFlowerOfParadise1922/page/n4/
mode/2up
Přeložila -hš- (Redakčně upraveno)
Poznámky:
Překlad dr. Hejčla. [pozn. překl.]
Ludvíka M. Grigniona svatořečil papež
Pius XII. v roce 1947, tedy po vydání knihy. [pozn. překl.]
(3)
Srov. Řím 8,15.
(1)

(2)
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Mariana de Jesús Torres
františkánských terciářek, sester Neposkvrněného početí. Tato řeholnice nebyla
obyčejnou sestrou, ale byla omilostněna
mnoha mystickými dary, nejen duchovními, ale i materiálními. Na její přímluvu se událo mnoho zázraků.
Narodila se jako první dítě Diega Cádize a Marie Berriochoe Alvarezové. V den
jejího prvního svatého přijímání, když jí
bylo 9 let, měla své první zjevení Panny
Marie, jež jí řekla, že je předurčena stát
se řeholnicí jejího Neposkvrněného početí v Novém světě.
Celkem třikrát se Mariana stala představenou kláštera. Během prvního funk

čního období se proti ní dokonce vzbouřily vzpurné sestry, které požadovaly
zmírnění řádových pravidel. Matku Marianu a španělskou Matku zakladatelku
uvrhly do vězení. Svatá řeholnice se rozhodla toto příkoří snášet za obrácení vůdkyně vzpurných sester. Utrpení pekelných
muk, které Pánu nabídla, trvalo pět let.
Jedním z nejpozoruhodnějších „zázraků“ jejího života byla její úmrtí a následná vzkříšení. Zdokumentována jsou
celkem tři úmrtí. Její první smrt nastala
v roce 1582. Stála před Boží soudnou stolicí, kde byla posouzena jako bez úhony
a dostala na výběr: zůstat v nebeské slávě
v nebi, nebo se vrátit na zem a trpět jako
smírná oběť za hříchy 20. století. Ona si
vybrala to druhé. Její druhá smrt nastala na Velký pátek 1588 po zjevení, kde
se jí promítala hrozná zneužívání a hereze, které měly existovat v Církvi v naší době, opět zvláště ve 20. století. Byla
vzkříšena o dva dny později během rána Velikonoční neděle. Nakonec zemřela 16. ledna 1635. Okamžitě následovaly
zázraky uskutečněné na její přímluvu. Tělo matky Mariany de Jesús Torres spolu
s dalším neporušeným tělem, Matky zakladatelky, se uchovávají na nižším patře klášterního konventu. Ještě za svého
života matka Mariana ve své skromnosti prosila Matku Boží, aby její jméno zůstalo v utajení. Blahoslavená Panna jí slíbila, že teprve po třech stoletích mlčení
bude zrušeno a s ním odhaleno i její poselství. Tak se také skutečně stalo.
Po smrti matky Mariany její zpovědník a duchovní otec P. Michael Romero OFM sepsal její životopis. Ten je spolu s životopisy všech spoluzakladatelek
kláštera sester Neposkvrněného početí
v Quitu zachován ve velkých matrikách
pod titulem El Cuadernon. Na základě
těchto údajů napsal roku 1790 P. Manuel Souza Pereira, provinciál otců františ-
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Papež uznal mučednictví P. Jana Zavřela
kánů v Quitu, knihu o jejím zázračném životě. (Až mnohem později, v roce 1988,
byla přeložena Marian Therese Horvatovou do angličtiny pod názvem „Naše Paní Dobrého díla – proroctví pro naši dobu“.) V roce 1906 při přestavbě kláštera
otevřeli sarkofág, ve kterém byla matka
Mariana v roce 1635 pohřbena, a její tělo
bylo objeveno zcela neporušené. Proces
jejího blahořečení byl zahájen až v roce
1986, do té doby byla ona sama a jí zjevené poselství Panny Marie známy pouze v Ekvádoru.
Původ invokace
„Panna Maria Dobrého díla“
Po smrti zakladatele řádu nejmenších bratří Bernardina de Obregon v roce 1599(2) putoval jeho nástupce Gabriel
de Fontaned spolu se spolubratrem Guillermem de Rigose do Říma, aby požádali
papeže Pavla V. o oficiální potvrzení řádu. Když procházeli městem Traigueras
(v Katalánsku), zasáhla je tak velká bouře, že se obávali o svůj život. Ve strachu se
modlili k Panně Marii, prosíce o přístřeší a pomoc v nouzi. Tehdy spatřili slabé
světlo ve vzdálených horách. Opustili cestu a vydali se směrem k němu. Našli jeskyni, která byla jakoby z leštěného kamene a linula se z ní květinová vůně. Uvnitř
stála velmi krásná socha Panny Marie, nesoucí svého božského Syna na své levé ruce, se žezlem v pravici a se vzácnou korunou na hlavě. Šaty měla jednoduché,
ale elegantní. Padli na kolena, aby uctili
Pannu Marii a poděkovali jí za záchranu.
Celou dobu přemýšleli, jak se mohla taková socha dostat na tak vzdálené místo.
Další den cestovali do nejbližších osad,
aby se poptali po původu oné svatyně.
Žádný z obyvatel, dokonce ani ti nejstarší, kteří znali historii každého a všeho v této oblasti, nikdy neslyšeli o této
jeskyni nebo soše. Když konečně dorazili do Říma, vyprávěli Svatému otci,
co se stalo. Papež Pavel V. nejen uznal
nadpřirozenou povahu tohoto objevu,
ale po potvrzení nového řádu vložil jej
pod ochranu téže Panny Marie, jíž dal
roku 1607 jméno Panna Dobrého díla(3).
Bratři umístili sochu v Královské nemocnici v Madridu. Brzy se proslavila četnými
milostmi, které jejím prostřednictvím nebe seslalo. V roce 1641 král Filip IV. nařídil postavit nádhernou svatyni na ná-
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Malé sestry Ježíšovy v České republice se mohou těšit na svatořečení
svého zakladatele, bl. Karla Foucaulda. Příslušný dekret papež František
schválil 26. května 2020 při audienci
pro kardinála Angela Becciu, prefekta
Kongregace pro svatořečení.
V dalším dekretu se potvrzuje mučednictví z nenávisti k víře, které na
sklonku 18. století podstoupili trapisté v opatství Casamari, vzdáleném
zhruba 100 km jižně od Říma. Jsou
to P. Simeone Cardon, převor kláštera, a pět druhů – čtyři bratři a jeden kněz, P. Jan Zavřel, řeholním
jménem Dominik Maria. Dominikán Jan Zavřel pocházel z Chodova
v pražské arcidiecézi a vyučoval teo
logii v římském klášteře sv. Sabiny.
Se svolením představených přestouměstí Puerta del Sol v Madridu. Když se
s odstupem času úcta šířila, byly vytvořeny kopie této sochy. Ty se umisťovaly
na různých místech, někdy i s jinými invokacemi. V současné době existuje řada

lokalit ve Španělsku, kde se uctívá tento
obrázek: Orduña, La Puebla de Gordon,
Tudela, Abla a jinde.
Zjevení v ekvádorském Quitu
Bylo již jen otázkou času, kdy se úcta
k Panně Dobrého díla dostane i přes moře do španělských kolonií. Ale byla to sa-

pil roku 1776 k trapistům do Casamari, kde o rok později složil slavné
sliby a brzy se stal převorem a později novicmistrem. Když 13. května
1799 vtrhla do opatství francouzská
vojska, vracející se z Neapole, a přes
dobré přijetí začala klášter plenit,
P. Zavřel dvakrát posbíral rozházené hostie – nejprve v kostele a poté
v kapli klášterní infirmerie, kde setrval v adoraci se dvěma spolubratry.
Zde je překvapili opilí vojáci, a když
se otec Zavřel potřetí snažil uchránit
Nejsvětější svátost, byl ubit mečem.
Zemřel se slovy: „Ježíš, Maria.“ Casamarští mučedníci budou zapsáni
do seznamu blahoslavených katolické církve.
Podle www.vaticannews.va/cs.html
motná Panna Maria, jež si klášter v Qui
tu vybrala za místo svého zázračného
zjevení matce Marianě de Jesús Torres,
ve kterém se jí představila jako Panna Maria Dobrého díla. Blahoslavená Panna ji
požádala, aby dala zhotovit sochu, která
měla být vytvořena podle toho, co viděla během zjevení – Marii s Ježíškem v levé ruce a berlou opatky a klíči od kláštera
v její pravici. Měla být umístěna nad křeslem představené na horním chóru, protože Panna Maria toužila být představenou
kláštera až do konce časů. A tak se Panna Dobrého díla z Quita zobrazuje s berlou v pravé ruce a ne se žezlem, jaké drží
socha v Madridu. Dále řekla matce Marianě, že chce, aby ji znali a milovali po
celém světě, a že tato úcta se začne šířit
až ve 20. století. Tak se ve skutečnosti také stalo. Ona tuto úctu vyhradila pro tyto časy, protože Církev bude natolik zatažena do bojů se zlem a bude tak velmi
trpět, že pouze Boží síla a láska Panny
Marie ji zachová ve věrnosti.
Mnohé z proroctví Panny Marie Dobrého díla se již splnilo. Předpověděla vyhlášení dogmat Neposkvrněného početí
Panny Marie a papežské neomylnosti, zasvěcení Ekvádoru Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, mučednické zavraždění ekvádorského katolického prezidenta zednáři(4)
(prezident Gabriel García Moreno byl zavražděn v roce 1875) a mnohé ostatní věci, které teprve mají přijít. Matce Marianě
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řekla, že ve 20. století, „vzplanou vášně
a nastane úplná zkaženost mravů, takže satan bude téměř úplně vládnout prostřednictvím zednářských sekt. Aby dosáhl této obecné zkaženosti, zaměří se
zejména na děti. Běda synům těch dob.“
Panna Maria pokračovala popisem zneužití, které mělo napadnout všechny svátosti: „Běda synům těchto časů, protože
bude těžké přijmout svátost křtu a také
biřmování.“ Varovala, že ďábel se bude
vytrvale snažit zničit zpověď a svaté přijímání. Naříkala nad mnohými svatokrádežemi a zneužitími Nejsvětější svátosti,
které měly nastat. Svátost pomazání nemocných se bude podceňovat a mnoho
lidí zemře, aniž by ji dostalo, a tak jim
bude odmítnuta pomoc, kterou budou potřebovat pro tento „velký skok z času do
věčnosti“. Posvátná svátost kněžství bude vysmívána, utlačována a bude se jí pohrdat. Démon bude neustále pracovat na
zkáze kleriků a mnoho z nich se mu zkazit i podaří. A tito „zkažení kněží, kteří
budou pohoršovat křesťanský lid, budou
podněcovat nenávist špatných křesťanů
a nepřátelé římskokatolické apoštolské
církve se vrhnou na všechny kněze. Tento zdánlivý triumf satana přinese dobrým pastýřům Církve obrovské milosti.“
O svátosti manželství, které symbolizuje
jednotu Krista s jeho Církví, řekla toto:
„Zednáři, kteří budou v tu dobu u moci,
budou vydávat hanebné zákony, aby odstranili tuto svátost a usnadnili všem život v hříchu. Křesťanský duch se bude
rychle rozkládat, drahocenné světlo víry
bude hasnout, dokud nedojde do bodu,
že bude téměř totální a všeobecná zkaženost mravů. V těchto nešťastných časech bude bezuzdný luxus, který dobude nespočet frivolních duší, jež se ztratí.
U dětí téměř nebude možné najít nevinnost, ani skromnost u žen. V tomto okamžiku nejvyšší nouze Církve ti, kteří budou mít mluvit, budou mlčet.“
K nejzávažnějšímu zjevení došlo zrána 2. února 1634, tedy skoro na sklonku
Marianina života. Matka Mariana dlela
na modlitbách před svatostánkem a náhle
zhaslo věčné světlo před oltářem. Když
chtěla světlo opět zapálit, zjevila se Matka Boží a vyložila jí pět symbolických významů tohoto úkazu. Za prvé, vyjadřuje
rozšíření herezí na konci 19. a počátku
20. století, které způsobí, že v temno-
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tě nemravnosti pohasne v duších cenné světlo víry. Za druhé, zhasnutí světla
poukazuje na úpadek řeholních společenství, která budou v té době tonout ve
zmatku. Mnoho povolání bude zmařeno
špatnou formací. „Třetím důvodem, proč
zhaslo světlo,“ říká Matka Boží, „je atmosféra těchto časů prosycená duchem nečistoty, která jak ohavná povodeň zaplaví všechna veřejná místa do té míry, že
stěží bude možné nalézt panenskou duši. Čtvrtou příčinou jsou zednářské sekty, které infiltrují do všech společenských
vrstev a s ďábelskou vychytralostí rozšíří
své bludy v rodinách, aby zničily především morálku dětí. V těchto nešťastných
časech zlo udeří nebývalou silou na dětskou nevinnost. Následkem toho budou
nová kněžská povolání ztracena.“ A konečně pátým důvodem, proč zhasla lampa v klášteře, je lhostejnost vlivných osob
Církve, které budou nečinně přihlížet jejímu rozkladu. „Nepoužijí ve shodě s Boží
vůlí svou moc k válce se zlem či k obnově
víry. A tak lidé postupně zlhostejní v prosbách k Bohu, přijmou ducha zla a poddají
se dychtivě všem způsobům hříchu.“ To,
že tento postoj církevní hierarchie bude
zdrojem trestů, které sešle Boží spravedlnost, je obsahem pozdějšího zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova matce Marianě.
Dále Panna Maria řekla, že duše, které
zůstanou věrné v těchto těžkých časech,
budou potřebovat velkou sílu vůle, stálost,
heroičnost a důvěru v Boha. Přijdou chvíle, kdy se vše bude zdát ztraceno a paralyzováno, ale – Panna Maria slibuje – právě
to bude okamžik, kdy se začne „šťastný
začátek celkové obnovy“. „Moje hodina
přijde,“ předpověděla, „když úžasným
způsobem svrhnu pyšného satana, rozdrtím ho pod svýma nohama, uvážu ho
řetězem v pekelné propasti, takže Církev
a zemi osvobodím od této kruté poroby.“
Uznání církevními autoritami se tomuto zjevení dostalo téměř okamžitě.
Samotnou sochu požehnal 2. února 1611
biskup z Quita Salvador de Ribera. Úctu
a zjevení schvaloval a prosazoval i další biskup Quita, Pedro de Oviedo, který
diecézi řídil od roku 1630 do roku 1646.
Přestože je poselství Panny Marie Dobrého díla přímo smutné a vážné, obsahuje
v sobě i zdroj velké naděje. Tím je slib, který v roce 1917 zopakovala ve Fatimě: „Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“

Zdroje:
http://www.fatym.com/view.
php?nazevclanku=nase-pani-dobreho-dila-poselstvi-pro-nasi-dobu&cisloclanku=2015050088
https://www.bokus.com/
bok/9780988372351/kurze-geschichte-unserer-frau-vom-guten-erfolg-und-novene/
https://www.st-antonius.at/
antonius/?p=4138
https://www.sarto.de/product_info.
php?info=p1673_Unsere-Liebe-Frau-vom-guten-Erfolg---Marienerscheinung-in-Quito-DVD.html
https://www.lifenews.sk/node/8546

Poznámky:
(1)

Celým jménem Mariana Františka de Jesús
Torres y Berriochoa.

(2)

V tomtéž roce (i když některé prameny uvádějí již rok 1594), a sice 16. ledna, začala mít
matka Mariana zjevení Panny Marie, která
jí předávala poselství týkající se stavu světa
a Církve v budoucnosti.

(3)

V některých jazycích jako Naše Paní Dobrého
výsledku či úspěchu. Což sice může vypadat,
že modlící se žádá materiální prospěch, ale
toto není obsah pojmu původního španělského slova. Invokace „dobrého díla“ odkazuje na šťastný vývoj Krista od jeho početí až po porod. Invokaci „dobré dílo“ věřící
chápali v jejím prvotním významu jako jednoduchou prosbu o bezpečný porod. Toto
se snadno rozšířilo i na prosbu o přímluvu
Panny Marie a její zprostředkování ve chvílích osobních potřeb (nemoc, cestování, manželství). Význam výrazu se později rozšířil
ještě dál a chápal se ve smyslu dobrého díla
či úspěchu při různých úkolech. Například
jeho popularita v námořnických oblastech
Katalánska, Gomerského ostrova a Granady
naznačuje spojení s námořním cestováním.
Námořníci žádali Pannu Marii o bezpečný
návrat do přístavu. Rozšířeným významem
může být také svatá smrt. Stručně řečeno –
„successo“, což znamená úspěch nebo štěstí, se vztahuje na blahobyt a bezpečí, kde čistě lidské prostředky nenacházejí řešení.

(4)

Je nutné vzít v úvahu, že v té době nebyly
zednářské lóže ještě ani založeny, a ten pojem tudíž vůbec neexistoval.
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Knihkupectví a zásilková služba

PRÁZDNINOVÁ ČETBA

BOŽÍ DĚTI
Z němčiny přeložila Jana Zelenková
Šestnáct pravdivých příběhů dětí a mladých lidí, které vydávají významné svědectví o čisté lásce k Ježíši, zejména ve Svatém přijímání. Z lásky
k němu a s pomocí jeho milosti se tyto děti staly opravdu svatými; všechny zemřely poměrně
brzy. Český překlad knihy vyšel za finanční podpory Freundes
kreis Maria Goretti e. V. se sídlem v Mnichově.
Matice cyrilometodějská s. r. o. • Brož., A5, 176 stran, 75 Kč

SYN BÍLÉHO NÁČELNÍKA
František Weiser TJ • Překlad Zdeněk Feudrich
Napínavý příběh sepsaný podle skutečnosti líčí boje křesťanských Hurónů s pohanským divokým a bojechtivým kmenem Irokézů a hrdinské
činy dvou mladých, věrných přátel – syna hurónského náčelníka a syna kanadského guvernéra de
Montmagny, hlavního hrdiny povídky.
Matice cyrilometodějská s. r. o.
Druhé vydání • Brož., 115x183 mm, 56 stran, 68 Kč
PER • PŘÍBĚH JEDNOHO CHLAPCE
Klemens Tillmann
Dobrodružný příběh dospívajícího německého chlapce, který pro trvalé neshody s přísným otcem prchá z domova. Nepozorován se
uchyluje do podpalubí obchodní lodi obstarávající výměnu zboží mezi západoevropskými
přístavy německými a španělskými. Po jednodenní plavbě vystupuje z úkrytu v podpalubí, je přijat kapitánem lodi i posádkou a pověřen službou. Při první noční hlídce
se stane svědkem tajemné zlověstné aktivity několika námořníků. Postupně jsou odhaleny záměry anarchistické skupiny a Per
zachrání životy španělských mnichů a jejich klášter. Zároveň se
rozhodne pro křesťanské zaměření svého života a pošle svým
opuštěným rodičům dopis s informací o svém pobytu. Děj se
odehrává přibližně v 1. třetině 20. století, před dobou dnešních
technických vymožeností.
Matice cyrilometodějská s. r. o. • Druhé vydání
Brož., A5, 56 stran, 59 Kč

SVĚDECTVÍ DNEŠNÍCH DNŮ
BOŽÍ PRŮLOM V ŘÍMSKÉM PODSVĚTÍ
Chiara Amirante • Z italštiny přeložila Dana Terragni Jebous
ková • Revize překladu Kateřina Lachmanová • Předmluva
Andrea Bocelli
Kniha vypráví o díle Boží prozřetelnosti v životě autorky, zakladatelky komunity Nové horizonty, která se věnuje narkomanům
a mladým lidem v těžkých životních situacích. Chiara Amirante
(nar. 1966) byla v mládí formována v Hnutí fokoláre, ale po těžké
nemoci byla propuštěna a objevila své vlastní povolání – žít naplno evangelium a ruku v ruce s Ježíšem „sestupovat do pekel“
zoufalých mladých lidí, přinášet jim novou naději a radost ze Vzkříšeného. Své poslání začínala v 90. letech 20. století v Římě jako mladá
neznámá dívka s chatrným zdravím, zcela bez
prostředků. Dnes ji zná celá Itálie.
Paulínky
Brož., 120x185 mm, 248 stran, 259 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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