HNUTÍ LIDOVÉ ZBONOSTI
Ale Opatrný
Dìjiny v mnohém staví na hlavu nae pøedstavy a pøedpoklady. Zatímco
podle mnoha prognóz (nejen marxistických) mìlo být náboenství dávno na
okraji zájmu moderního èlovìka, je tomu jinak. V moderní spoleènosti vzrùstají nejrùznìjí útvary náboenských i paranáboenských projevù a tìí se
znaènému zájmu veøejnosti.
Jedním z výrazných projevù náboenských hnutí v katolické církvi jsou
mariánská hnutí. Aèkoliv 2. Vatikánský koncil (1962 1965) vedl katolickou
církev spíe ke støízlivé zbonosti vázané na liturgii, èerpající z pokladu Písma
a patristiky a povaoval ji za vyhovující modernímu èlovìku, rozrostla se
v posledních letech mariánská hnutí ve formì i rozsahu, se kterým v poèátku
sedmdesátých let sotva kdo poèítal.
Tato hnutí lze jistì posuzovat z rùzných hledisek. Po stránce teologické
najdeme ve vztahu k mariánské úctì v køesanských církvích a denominacích
velké rozpìtí. Zatímco pro pravoslavné a katolíky je mariánská úcta samozøejmou a neodluèitelnou souèástí teologie, liturgie a zbonosti, není v protestantských církvích prakticky pøítomna a v nìkterých denominacích je povaována
pøímo za satanské dílo.
Mariánská hnutí, která se ve velké vìtinì opírají více èi ménì o novodobá, tzv. soukromá zjevení, nejsou v pravoslaví prakticky známa, vyskytují se
jen v øeckokatolickém nebo øímskokatolickém prostøedí. Postoj øímskokatolické
církve k tzv. soukromým zjevením (napø. Medugorje, Lurdy, Fatima) je spíe
zdrenlivý; pøejný je a po delí dobì po odeznìní zjevení, kdy lze ve posuzovat s odstupem. Ve skupinách a hnutích, která se o zjevení opírají a propagují je, je ovem tato zdrenlivost vìcí témìø neznámou. Zde se spíe pøedbíhá jejich oficiální uznání církví, pøípadnì se bez skrupulí jde za hranice,
církví naznaèené èi vymezené.
A u je postoj èlovìka mariánské úctì, soukromým zjevením a mariánským hnutím osobnì pøejný, kritický nebo odmítavý, nelze popøít, e jde
o fenomén, který není mono pøehlíet. Mnoství lidí, které hnutí zahrnují,
není zanedbatelný. Z hlediska religionistického, sociologického i teologického jde o jev, který je tøeba zkoumat. Mue nám ledacos øíci o souèasném
èlovìku, jeho náboenských aspiracích a preferencích i o tom, co mu zøejmì
v ivotì chybí. V nìkterých ohledech mùe posunout hodnocení souèasné
náboenské scény od pøání a vzneených pøedstav smìrem k realitì.
V kadém pøípadì je dobøe tento fenomén popsat a pokusit se jej zaøadit
aspoò èásteènì do religionistických souvislostí. To je úkolem tohoto èísla
Dingiru. Jde tedy ponejvíce o deskripci. Teologické hodnocení a pastoraèní
n
uchopení jevu zde není naím úkolem.
Téma Mariánská hnutí dnes
je uvozeno studií Vìry Tydlitátové o charakteristikách postavy Marie,
které køesanská tradice patrnì pøejala z Artemidina kultu. Po tomto historickém uvedení vyjmenovává autor editorialu Ale Opatrný nejdùleitìjí
z hnutí, která do tématu patøí. Není ale v monostech èasopisu vìnovat se
podrobnì vem. Proto je vìtí prostor svìøen pouze Mariánskému knìskému hnutí ve studii Martina Staòka ijeme na konci èasù. Jak naznaèuje
název, nepøehlédnutelným znakem tohoto (ale i mnoha dalích mariánských zjevení) je naléhavé apokalyptické oèekávání. Omezený prostor je
vìnován struènému popisu Fatimského apotolátu od Jiøího Koubka.
V následujících dvou èláncích autoøi Milo Mrázek a Andrea Hudáková
mapují èeské, resp. slovenské mariánské èasopisy. K tématu tohoto Dingiru se v rozhovoru vyjadøuje významný katolický teolog C. V. Pospíil.
Téma ukonèuje zpráva o léèení narkomanù, inspirované zjevením Marie
v Medugorje, a úryvkem z magisterské práce Martina Staòka.
Redakce
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Sikhismus je u nás zatím spíe v západních odvozeninách

SIKHISMUS
A SANT MAT
Zdenìk Vojtíek

Zatímco na ulicích západních hlavních mìst je bìné potkat sikha
v typickém turbanu, v Praze je takový záitek naprosto výjimeèný.
A tak je sikhismus snad jediným svìtovým náboenstvím, které
v Èeské republice dosud nemá svou komunitu. Ovem nìkolik
malých spoleèenství, jejich uèení jsou na sikhismu zaloena, bychom pøece jen nali.
Sikhismus je náboenství, jeho vznik je v Amritsaru. Pøedèítání z této knihy je soudùsledkem styku hinduismu a islámu na èástí kadé bohosluby v sikhských chráIndickém poloostrovì. Tento styk trvá ji mech, tzv. gurudvárách.
Nepøátelství vùèi novému náboenství
od 7. století a sikhismus je mono pochopit
jako pokus o harmonizaci tìchto dvou nábo- ze strany mughalských (mongolských) paenských systémù. Z mylenkového svìta novníkù Indie, které mìlo za následek pøedislámu èerpá sikhismus monoteistické uèení èasnou smrt nìkolika sikhských guruù,
o Nejvyím Jsoucnu, které má být - podob- pøimìlo r. 1699 desátého gurua Góbinda Singnì jako v hinduistickém smìru bhakti a mezi ha k pøemìnì sikhské náboenské obce
muslimskými súfijci - uctíváno láskyplnou v ozbrojené bratrstvo, tzv. chálsu (jméno
oddanou slubou spíe ne obøady èi askezí. oznaèuje èisté). Zásady tohoto pevného
Aèkoli sikhismus tkví v indické tradici a ne- spoleèenství obsahují spoleèné vnìjí znaky
pochybuje o existenci karmanového záko- (napø. mui nosí turban a krátký meè), spona a znovuzrozování (reinkarnaci), vliv islá- leèné pøíjmení (Singh pro mue a Kaur pro
mu se projevuje v mnoství dùleitých prak- enu), èasté spoleèné stolování, dobroèintických postojù, jakými jsou napø. odmít- nost i práci pro obec a její gurudváru. Tyto
nutí kastovního systému a mylenka rov- a mnohé dalí zásady tvoøí ze sikhù velmi
stabilní a sebevìdomou komunitu. Typická
nosti vech lidí.
je pro sikhy i pracovitost, hrdost a stateènost v boji.
Vùdcem je kniha
Sikhismus vznikl v indickém Paòdábu na
základì mylenek duchovního uèitele Nánaka (1469-1538), ovlivnìného indickým básníkem a mystikem Kabírem (kolem 14401518). Své uèení pøedával guru Nának uèedníkùm (sikhùm), kteøí pocházeli jak z muslimského, tak hinduistického prostøedí. Po
Nánakovì smrti stanulo v èele hnutí jetì
devìt dalích guruù. Desátý guru - Góbind
Singh (1666-1708) - instituci guruù zruil
a za svého pokraèovatele prohlásil Ádi
Granth (První knihu), zvanou té Granth
Sáhib (Vzneená kniha) èi Guru Granth.
U zrodu této posvátné knihy sikhù stál
roku 1604 pátý guru Ardan (guruem byl
v letech 1581-1606). K jejímu sestavení
pouil hymny zakladatele Nánaka, svoje
hymny, Kabírovy básnì a zpìvy dalích
mystikù, které je tak mono pokládat za pøedchùdce sikhismu. Tato kniha se stala hlavním pøedmìtem úcty v novì vybudovaném
Pøedèítání Guru Granthu v gurudváøe.
Zlatém chrámu uprostøed vodní nádre
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Cestou k reformaci
Vrcholným obdobím sikhské pospolitosti
byla existence samostatného státu za ètyøicetileté vlády Randita Singha (1780-1839).
Po rozdìlení Paòdábu mezi Indii a Pákistán
v roce 1947 museli sikhové opustit území,
které pøipadlo muslimskému Pákistánu.
V indickém svazovém státì Paòdáb proto
od té doby sikhové tvoøí vìtinu obyvatelstva, co podnìcuje separatistické tendence a vyvolává nepøátelství s jeho hinduistickými obyvateli. Kromì své paòdábské vlasti ije øada sikhù i v jiných indických státech a v cizinì (nejvyí odhady
hovoøí o 10 milionech sikhù doma a pøiblinì
stejném poètu mimo Paòdáb).
Ji brzy po smrti Randita Singha a úpadku sikhského státu v polovinì 19. století
vznikala reformní hnutí, jejich zámìrem se
stalo obnovení èistoty sikhismu a modernizace tohoto náboenství. Jedno z nejvýznamnìjích hnutí v rámci této sikhské reformace zaloil roku 1861 mystik ív Dajal
Singh (1818-1878) a nazval ho Sant Mat (tj.
Uèení svatých, èi Stezka mistrù).
Tradièní indický sikhismus se pokouí
organizaènì zastøeit Sikhská dharma, zaloená Harbhadanem Singhem Chálsou Jógídím (*1929), známým spíe jako Jógí
Bhadán. Organizace Sikhská dharma sídlí
v hlavním mìstì sikhismu - Amritsaru, ale
její vzdìlávací odno slouí západním konvertitùm k tradiènímu sikhismu témìø na
celém svìtì pod ifrou 3HO èi pod názvem
Healthy, Happy and Holy Organization
(Zdravá, astná a svatá organizace). Jógí
Bhadan ji zaloil roku 1969 v Los Angeles

Foto: Vojtìch Vlk.

jako Sikhskou dharmu západní polokoule.
Po pùsobení této organizace v Èeské republice nejsou zatím ádné stopy.
Sant Mat
Uèení Sant Mat se samo chápe jako stezka
mistrù, ji vyuèuje souèasný ivý mistr
a po ní èlovìk mùe vystoupat a k Nejvyímu Jsoucnu, které je oznaèováno jménem Rádha-svámí (tj. Pán due).
Ji výe zmínìný zakladatel tohoto hnutí
ív Dajal Singh (známý té jako svámídí
Maharád) zaloil roku 1861 v mìstì Ágra
v indickém státu Uttarpradé první spoleèenství, které nazval Rádha-svámí satsang.
Pod stejným jménem zaèala vznikat spoleèenství i v dalích mìstech.
Významné postavení mezi tìmito spoleèenstvími získal Rádha-svámí satsang
v paòdábském mìstì Beas, který roku 1891
zaloil Bába Daimal Singh. Ji za ivota
tohoto duchovního vùdce se tato poboèka
vzdálila své mateøské organizaci v Ágøe
a zahájila svou vlastní misii té v Evropì
a Severní Americe. Po smrti Daimalova nástupce Báby Savana Singha (1858-1948) se
Rádha-svámí satsang v Beasu roztìpil.
Neúspìný kandidát na vùdcovství Sant
Kirpal Singh (1896-1974) zaloil vlastní organizaci Ruhani satsang a stal se známým
iniciátorem sociálních a vzdìlávacích projektù. Po jeho smrti se ovem jeho následovníci opìt roztìpili do nìkolika nástupnických organizací.
V èele Ruhani satsangu nyní stojí Kirpalùv ák Sant Thakar Singh (*1929), který
inspiruje i jiné organizace (napø. Mezinárodní holosofickou spoleènost), vycházející ze Sant Matu. Naproti tomu organizace
Unity of Man za pokraèovatele Kirpalovy
mise povauje Harbhadana Singha
(+1995), který si ovem neèinil nárok na
postavení ijícího mistra.
Proniknout nebeskou sférou
Podle uèení Sant Matu je lidská due v zajetí
hmoty. Z ní se ji pokouejí vysvobodit rùzní
náboentí vùdci a zakladatelé jednotlivých
náboenství; nejsou ale schopni ji vyvést
výe ne do nebeské sféry, v ní sami pøebývají. V dalí cestì k boskému Rádhasvámí mohou dui naopak bránit. Proto má
zasvìcený adept Stezky mistrù (Sant Matu)
meditovat s pouitím pìti svatých jmen,
jejich pomocí má due pochopit sama sebe,
pronikat nebeské sféry a osvobodit se od
vázanosti na hmotu.
Dui tak mùe k Nejvyímu Jsoucnu
dovést pouze ijící mistr, jen je povaován

Sikh.

za vtìlení boského Rádha-svámí. Uèedník
v této tradici proto pøijímá od ijícího mistra
zasvìcení, nechává se jím vést nebeskými
sférami a odevzdává mu svou karmu
z minulých ivotù. Za to uèedník prokazuje
ijícímu mistru úctu prostøednictvím obøadù
u jeho nohou nebo u jeho zpodobení a prostøednictvím oddané sluby jemu a jeho
spoleèenství. Pro významnou èást hnutí
Sant Mat je tímto ijícím mistrem Sant Thakar
Singh.
Zmínìné opakování pìti svatých jmen
je souèástí techniky, která je pro Sant Mat
typická - tzv. abda-jógy (jógy zvuku a svìtla). Tento druh meditace vychází z pøedpokladu existence zvukové vibrace, která
vytryskla z boství, vytvoøila duchovní
i materiální svìt a vrátila se ke svému zdroji.
Pokud tato boská vibrace zazní ve slovì,
které je pøi meditaci pouíváno, zpùsobí
vzestup due sférami a pøípadnì i její splynutí s Nejvyím Jsoucnem. Kromì vyslovování svatých jmen je souèástí meditaèní praxe i naslouchání zvuku sfér a snaha se podle tohoto zvuku vnitønì naladit.
Dùkazem vzestupu due jsou ákovi záitky,
které v nìm zvuk a svìtlo vyvolávají.
Spoleèenství ijícího mistra
Uèení Sant Matu vede své pøíznivce do
spoleèenství, v jeho centru stojí uctívaný
ijící mistr. Ten posiluje jeho soudrnost
celoivotním závazkem denní meditace
a odmítání masa, alkoholu, drog a nedovoleného pohlavního styku.
V Èeské republice se k Sant Matu
a k ijícímu mistru Sant Thakaru Singhovi

Foto: Vojtìch Vlk.

hlásí uèedníci, kteøí se pravidelnì scházejí
k satsangùm v Praze a Èeských Budìjovicích. V Èeských Budìjovicích navíc pùsobí
i Holosofická spoleènost ÈR. Tato organizace je jednou z 19 národních spoleèností, sdruených v Mezinárodní holosofické
spoleènosti. Její propagaèní materiály
zdùrazòují vestrannost rozvoje osobnosti
a nabízejí pro tìlo napø. kurzy hatha-jógy,
Feldenkraisovu metodu èi kurzy vegetariánského vaøení, pro mysl napø. rozhovory èi
publikace a pro dui pøednáky, meditace
a pobyty s moností záitku vnitøního svìtla a vnitøního zvuku. Sant Thakar Singh
navtívil roku 1991 Èeské Budìjovice a Prahu.
Od druhé poloviny 90. let poøádá èas
od èasu v Praze a v nìkolika dalích mìstech
pøednáky v angliètinì dalí spoleènost
patøící do hnutí Sant Mat - Unity of Man.
Pøednáky jsou organizovány z ciziny a tato
spoleènost zatím nezískala v Èeské republice trvalé pøíznivce.
Pøedmìtem diskusí ohlednì tradice Sant
Mat je pøedevím postavení ijícího mistra
a jeho bezvýhradná autorita nad jeho áky.
Kvùli jedineèné roli mistra pro celé lidstvo
se ze Stezky mistrù stává výluèné uèení,
které se povauje za nadøazené vem náboenstvím. Té ideál jednoty veho lidstva
a vech náboenství, který je v tomto hnutí
výraznì proklamován a k nìmu se upínají
jeho mnohé aktivity, vyjadøuje nadìji na
zahrnutí vech náboenství pod køídla Sant
Matu.
Jedineèné postavení ijícího mistra je
dále - zdá se - hlavní pøíèinou stálého tìpení
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tohoto hnutí. Mistrova autorita èiní z tìchto
rùzných samostatných skupin na Západì
cíl radikálních odchodù pøedevím mladých
lidí z jejich dosavadního sociálního prostøedí a vrhá tak v oèích jejich blízkých na
hnutí vinu za psychické a sociální dùsledky, které s sebou radikální odchody nesou.

(Starobylé uèení mistrù). Od roku 1981 stojí
v èele Eckankaru 973. ECK-mistr Harold
Klemp. Svým ijícím mistrùm eckisté pøisuzují uctivý titul rí.

K boství s pomocí Mahanty
Eckankar se pøedstavuje jako pradávná
vìda o duevním cestování, jako náboenEckankar
ství svìtla a zvuku Boha i jako pùvodní
Jedním z blízkých spolupracovníkù Kirpala uèení, z nìho pocházejí vechna náboenSingha v Ruhani satsangu se stal Ameri- ství svìta. Tím, kdo toto starodávné uèení
èan Paul Twitchell (1908-1971), duchovní roztrouené po celém svìtì shromádil, má
hledaè, který døíve pùsobil také mezi násle- být zakladatel Eckankaru Paul Twitchell.
dovníky svámího Jógánandy ParamahamAèkoli je na uèení Eckankaru patrný vliv
sy i ve Scientologické církvi. Roku 1965 se nìkolika duchovních proudù, nejblíe má
Twitchell osamostatnil a zaèal svou vlastní k sikhské tradici Kirpala Singha. Stejnì jako
pøednákovou èinnost. Od té doby vliv Kir- Sant Mat i Eckankar poèítá s kosmem, rozpala Singha ji nezmiòoval a jeho spojení èlenìným do nìkolika sfér (úrovní), jimi
s Ruhani satsangem je dnes v Eckankaru due jako boská jiskra na cestì vzhùru
popíráno.
prochází ve svých mnoha inkarnacích. Na
Místo Kirpala Singha Twichell uvedl nejvyí úrovni je samotné boství, je je
jako svého uèitele Rebazara Tarzsa, tibet- v Eckankaru nazýváno Sugmad a které se
ského ECK-mistra, který ji pøed ètyømi sty projevuje dvìma aspekty - svìtlem a zvulety opustil své fyzické tìlo. Tento svìtec kem. Esencí Sugmad je ECK, boský duch,
mìl Twitchella vykolit na dalího, ji 971. který proudí do niích svìtù a který je duí
ECK-mistra, pøedat mu hùl moci a spolu postiitelný jako boské svìtlo a zvuk.
s ní i tajné uèení svìtla a zvuku. Toto uèení
Nejníe se v tomto modelu kosmu naTwitchell po svém zasvìcení zpøístupnil ve- chází fyzická rovina, která spolu s rovinou
øejnosti. Pøi zasvìcení se v duchovním astrální, kauzální, mentální a éterickou tvoøí
svìtì v jednom tibetském údolí údajnì se- tzv. nií svìty, v nich platí zákony reinkarel i s dalími dávnými ECK-mistry øádu nace a karmy. Kadá rovina kosmu má svého
vairagjù (nepøipoutaných).
vládce. Vládcem vech niích rovin (svìtù)
V roce 1970 tak vznikla náboenská je pak Kál Niraòdan, známý z jiných nábospoleènost Eckankar, ale hned roku 1971 enství jako satan, ïábel apod. Za vládce
byla postiena nenadálou smrtí svého za- byl dosazen bostvem Sugmad proto, aby
kladatele a vùdce. Od nìho a dalích vai- negativním pùsobením nauèil due lásce
ragjù pøijal následujícího roku úøad ijícího a odpovìdnosti. Ke svému zámìru pouívá
ECK-mistra Darwin Gross, pozdìjí manel Kál Niraòdan pøedevím mysl, která je provdovy po Paulu Twitchellovi. Tento mu to hlavním nepøítelem due na cestì do duvak byl roku 1981 z úøadu odvolán a o dva chovních rovin. Tak se nií svìty, zvlátì
roky pozdìji zaloil vlastní organizaci ATOM pak nae fyzická rovina, stávají kolou due.
Ta se inkarnuje ve stále vyích formách (od rostlin i miDuevní cestování
nerálù), aby naèerpala co
umoòuje dosaení Realizace Boha v tomto ivotì
nejvíce duchovních zkueUèit se poznávat, rozumìt a pracovat se Svìtlem a Zvuností, zbavila se karmické
kem Boha je jednou z nejunikátnìjích a nejvzruizátìe minulosti, vstoupila
vìjích stránek ECKANKARu. Tím, e se hledající prodo duchovních svìtù a pøistøednictvím Duevního cestování sladí se zvuky, viblíila se boství.
zuálními znaky a vibraèními rychlostmi Boích svìtù,
Pomocí na této cestì je
získá monost dosáhnout Seberealizace, a dokonce
eckistovi
pøedevím Mahani Realizace Boha v tomto ivotì.
ta,
vnitøní
forma
ijícího ECKBoí svìty se mohou nejlépe popsat jako roviny remistra.
Fyzický
kontakt kaality. Kadá rovina odpovídá urèitému stavu vìdomí
dého
uèedníka
s
ijícím
ECKa vibrace. Bùh neboli SUGMAD je zdrojem vech tìchto
mistrem
není
vdy
moný,
ale
rovin. Ze SUGMAD plyne ECK. Je to tento ECK,
je
moné
rozmlouvat
s
jeho
Boský Duch, který udruje a zachovává vekerý ivot
duchovní formou - Mahanna vech rovinách.
Z publikace
tou, která je dostupná vdy
ECKANKAR. Pradávná moudrost pro dneek, nedatováno
a vude, nebo Mahanta je
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povaován za
vudypøítomného, vevìdoucího a vemocného.
Mahanta vede
eckistu ve snu, pøi
duevním cestování èi pøi vykonávání duchovního cvièení. Kromì duchovního
vedení má schopPaul Twitchell.
nost organizovat
eckistovi karmu
napø. tím, e mu
dovolí proít nìkteré potøebné
zkuenosti ve
snu, a tak ho zbaví
nutnosti projít
tìmito zkuenostmi v bolestivìjí
Harold Klemp.
skuteèné podobì. Proto je snùm vìnována v Eckankaru
mimoøádná pozornost. Podobnì dùleitým
pojmem je i duevní cestování. Míní se jím
návtìva urèitých míst (nejèastìji chrámù
Zlaté moudrosti) na jiných sférách.
Duchovních cvièení se v Eckankaru rozliuje pøes sto. Základním duchovním cvièením je zpìv svatého boského jména
HU (vysl. [hju:]) pìt a dvacet minut. Cílem
tohoto cvièení je nalézt cestu zpìt k boství,
být blíe boskému svìtlu a zvuku, pohybovat se na rùzných kosmických sférách
atd.
Odpradávna, nebo ze 70. let?
Do spoleèenství Eckankaru vstupuje zájemce zaplacením roèního poplatku, kterým
si zajistí pøístup k informacím o aktivitách
spoleèenství i to, e kadý následující mìsíc
obdrí studijní text. Tento text mùe být studován individuálnì, ale doporuèena je i výmìna názorù a zkueností s jinými eckisty
pøi setkáních, která se zpravidla konají jednou nebo dvakrát mìsíènì..
Na své duchovní cestì dosahuje eckista a ètrnácti rovin zasvìcení, které odpovídají jednotlivým sférám, jimi due prochází. Èíslem ètrnáct je limitována úroveò
dosaitelná ve fyzickém tìle. Zasvìcení proívá eckista duchovnì (èasto ve snu) a následnì mu jsou potvrzena povìøencem Mahanty. Bìhem ritu je zasvìcenci pøedána
i osobní mantra. U druhého zasvìcení, které
nastává asi po dvou letech studia, se ji
pøedpokládá vìdomý závazek ivota zasvìceného uèení Eckankaru.

Respektovanou autoritou ve spoleèenství Eckankaru je ijící ECK-mistr, jen má
vìdomí Mahanty (v souèasnosti rí Harold
Klemp). V jeho péèi o svìt mu pomáhají regionální asistenti. Èlenové na vyích stupních zasvìcení tvoøí duchovenskou sloku
této náboenské spoleènosti - vedou bohosluby, provádìjí svatební obøady apod.
Bohosluba sestává ze zpìvu mantry HU,
øízené diskuse nad nìkterým tématem a hudebních vloek. Centrem náboenského
ivota je chrám Zlaté moudrosti, který se na
fyzické rovinì nachází v Chanhassen v americkém státì Minnesota. Podobný Zlatý
chrám s duchovním strácem má být i na
kadé dalí kosmické rovinì.
Základními texty Eckankaru jsou knihy
Paula Twitchella a Harolda Klempa, pøedevím bible Eckankaru, Twitchellova arijat-Ki-Sugmad (Cesta Vìèného, první kniha
1970). Odhaduje se, e Eckankar má na svìtì
asi padesát tisíc stoupencù. Studijní skupina se schází i v Èeské republice.
Kritický rozhovor o Eckankaru se èasto
zabývá pomìrem tohoto uèení k jiným náboenstvím. Zatímco eckisté povaují svou
duchovní cestu za pramen, odkud pocházejí
vechna ostatní náboenství, vnìjí pozorovatelé nacházejí v uèení Eckankaru øadu
motivù, které svìdèí o opaèném smìru
odvození. V tée souvislosti je zpochybòována existence øetìzce ECK-mistrù, vèetnì klíèové postavy Rebazara Tarzse (údajnì narozeného roku 1490), i samotného øádu
vairagjù, na nìm Paul Twitchell a po nìm
dalí novodobí ECK-mistøi zakládají svou
legitimitu. Pøípad Darwina Grosse, který byl
- slovy eckistù - zbaven mahantovského
vìdomí, ukazuje, e podobnì jako v tradici
Sant Mat i u Eckankaru mùe vést praxe
pøedávání vedení na základì osobních duchovních zkueností ke tìpení.
n
Literatura v èetinì o sikhismu
Eliade, M., Culianu, I. P., Slovník náboenství. Pøeloil Milan Lyèka, Èeský spisovatel, Praha 1993, str. 88-90.
Kaur Singhová, N.-G., Sikhismus. Nakladatelství Lidové
noviny, Praha 1998.
O tradici Sant Mat
http://www.holosophic.org; http://www.unity-of-man.org
http://www.santmat.net; http://www.pohara.com/santmat.
Literatura o Eckankaru
Cramer T., Munson, D. (ed.), Eckankar. Pradávná moudrost
pro dneek. Eckankar, Minneapolis 1996.
Barrett, D. V., Sekty, kulty, alternativní náboenství. Pøeloil
Duan Zbavitel, Ivo elezný, Praha 1998, str. 176-186.
Malý slovník sekt. Karmelitánské n., K. Vydøí 1998, str. 29.
Podìkování
panu Ivo Milotovi za informace poskytnuté na semináøi Spoleènosti pro studium sekt a nových náboenských smìrù dne
11. 1. 2001.
PhDr. Zdenìk Vojtíek (*1963) je odborným asistentem
na katedøe psychosociálních vìd Husitské teologické
fakulty UK, mluvèím Spoleènosti pro studium sekt a nových náboenských smìrù a éfredaktorem Dingiru.

Manelství podle Koránu se západní enì zdá problematické

MANELSTVÍ
PODLE ISLÁMU

Petra Baøinová
Èekal mì pøedem nalinkovaný osud  ve dvaceti svatba s bohatým
muem a luxusnì nudný ivot. Manelská postel, nevìry, frustrace
a pocit neuspokojení, utápìný v alkoholu a drogách. Stejný osud
jako postihl tolik mladých en z dobré marocké spoleènosti, které
znám a které jsou vechny neastné.
Slova Maliky Oufkirové v bestselleru Vìzenkynì vyjadøují extrémní postoj, který
mají nìkteré sekulární muslimky k tradiènímu náboenství. V narùstajícím poètu západních konvertitù k islámu je ovem nezanedbatelný poèet en; zdá se, e jich je
dokonce více ne muù. Islámský model
manelství tedy mùe tedy být pro nìkterou enu nudný, neuspokujující a frustrující, pro jinou naopak ádaný, a ideální. Na následujících øádkách se zamìøíme na
nìkolik aspektù manelství, jak o nich hovoøí Korán, muslimtí aktivisté a muslimové
ijící v Èesku.
Manelské hodnoty a role
Uzavírání manelství je v islámském prostøedí postaveno na zcela jiných základech
ne na Západì. Harmonii a manelský soulad pøináí plnìní rolí mue a eny, které jsou
dány spoleèností, kulturou a hlavnì náboenstvím. Mu zajiuje manelce a dìtem
obivu a ochranu. Za to by mu ena mìla
poskytnout pøíjemný pocit u rodinného
krbu. Mìla by se starat o domácnost
a o dìti, o pøíjemnou rodinnou atmosféru
a samozøejmì o sexuální uspokojení svého
manela.
Mui zaujímají postavení nad enami
proto, e Bùh dal pøednost jednìm z vás
pøed druhými, a proto, e mui dávají
z majetkù svým (enám). A ctnostné eny
jsou pokornì oddány a støeí skryté kvùli
tomu, co Bùh naøídil støeit. A ty, jejich
neposlunosti se obáváte, varujte je a vykate jim místa na spaní a bijte je! Jestlie
jsou vak posluny, nevyhledávejte proti
nim dùvody! A Bùh je vìru vzneený, veliký. (Korán, 4:34) Muslimové na Západì
ujiují, e tyto vere neznamenají diskriminaci en nebo nadøazenost muského
pohlaví nad enským. Je to pouhé rozdìlení
povinností uvnitø rodiny.

Pokud tyto své povinnosti ena neplní,
má právo s ní mu nakládat podle svého
uváení. Pokud by své povinnosti neplnil
mu (napø. by byl bez práce a nepokouel
se ji najít), ena se mùe obrátit na soud, ale
tam manela èeká jen varování.
Manelské role by se ani nemohly obrátit. Kromì jiného i proto, e následující ver
Koránu se mùe vztahovat na eny: A nedávejte nerozumným jmìní své, je Bùh pro
vás uèinil podstatou obivy, ale dávejte jim
z nìho na jejich výivu a odívání a mluvte
s nimi slovo vlídné. (4:4)
Jedna z povinností manelky je být
k manelovi pøíjemná v intimních chvílích.
Pokud z jakéhokoli dùvodu nemùe nebo
nechce, radí muùm jeden z muslimských
teoretikù, H. Abdalati, polygamii: Mùe
(ena) se také ocitnout ve stavu, kdy nemùe nebo nechce manelovi poskytnout
vechen svùj cit, uspokojení, pozornost,
které si zasluhuje a po nich touí. Napøíklad mùe ena být dlouho nemocná, mùe
být v estinedìlí nebo mùe mít menstruaci. Mnozí mui se v tìchto obdobích nedokáou ovládnout, nemají dostatek káznì,
nedokáou se chovat jako andìlé.1
Polygamie
V Koránu, v súøe eny mùeme èíst: Bojíte-li se, e nebudete spravedliví k sirotkùm berte si za manelky eny takové,
které jsou vám pøíjemné, dvì, tøi a ètyøi;
avak bojíte-li se, e nebudete spravedliví,
tedy si vezmìte jen jednu nebo ty jimi vládnou pravice vae. A tak se nejlépe vyhnete
odchýlení. (4:3)
Aèkoli Korán dovoluje a ètyøi manelky,
mnoho muslimù dává pøednost monogamii.
Dùvody nejsou jen ekonomické: pokud by
se chtìl mu oenit s druhou enou, musí
získat souhlas té první, co mnohdy není
snadné. Pokud její souhlas získá, musí se
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Americké muslimské dívky se seznamují s rùznými modely manelského ivota. Mají to snazí? - Dívky v muslimské kole v Los
Angeles v Kalifornii.
Foto: archiv.

k obìma enám chovat stejnì: nesmí ádnou
manelku idit ani v materiálních, citových
nebo intimních záleitostech. Nìkteøí soudobí reformisté islámského práva vyluèují,
e by mu mohl chovat stejné city k obìma
nebo vem ètyøem manelkám. Proto výe
zmínìný ver koránu (4:3) povaují vlastnì
za doporuèení monogamie.
Pomocí tohoto argumentu byla v nìkolika zemích polygamie zakázána (Tunisko,
Turecko) nebo povolena jen za velmi pøísných podmínek (Egypt, Sýrie, Irák).2 V zemích, v nich se zákonodárství øídí aríou
ve vìtí míøe, se polygamie chápe stejnì
jako za dob prvních chalífù (Saúdská Arábie, Spojené Arabské Emiráty, Kuvajt).3
Výhodou má být polygamie pro eny,
které by jinak zùstaly neprovdány a nemìly
by tak nejen dìti, ale ani ochranu a materiální zajitìní: Rovnì se tím pomáhá neprovdaným enám, aby mohly ukojit své
potøeby, uskuteènit a naplnit své zákonné
a pøirozené touhy.4
Jedním z dalích dùvodù k polygamii je
pøípad, kdy nemùe mít ena dìti. Polygamiie pak dovoluje mui, aby se v takovém
pøípadì podruhé oenil, a tím uspokojil
své pøirozené potøeby, a souèasnì ivil svou
bezdìtnou enu, která ho pravdìpodobnì
potøebuje víc ne kdykoli pøedtím.5
Zcela zvlátní pøípad polygamního
manelství tvoøí tzv. muta, manelství, které
je uzavøeno na urèitou dobu. Je výhodné
pro mue, kteøí hodnì pobývají mimo domov. Muta má uspokojit také první enu,
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která zùstala doma a
stará se o rodinný krb,
protoe si mùe být
jista, e její manel ije
ve spoøádaném svazku s jinou enou. A
se vrátí, bude ve jako døíve. Pro takového mue je mnohem
lepí, kdy má druhý
domov s druhou zákonnou manelkou,
ne aby mìl volnost
k páchání nemorálních a nezodpovìdných èinù. Je to
i mnohem lepí pro
samotnou manelku;
jestlie ví, e její manel je v dùvìrnostech
s jinou enou vázán
zákonnými pravidly
a morálními zásadami, pravdìpodobnì ji
to tolik nerozèílí.6

Panenství a panictví
Povinností manelky je vstoupit do manelství jako panna. V nìkterých zemích to
dnes ji není podmínkou, ale v muslimských
státech, øídících se podle islámského práva, aríy, je to stále pravidlem. Kdyby ena
neprola zkoukou deflorace pøi svatební
noci, mohl by se s ní dát její manel rozvést.
Nìkteré eny si proto nechávají panenskou
blánu chirurgickým zpùsobem znovu obnovit jen proto, aby pøi první noci manela nezklamaly. Tento zákrok ovem není levnou
záleitostí.
Chlapci jsou naopak vychováváni tak,
e u od svého pubertálního vìku mohou
vyzkouet fyzickou váeò se starí enou
(vìtinou prostitutkou), aby nasbírali zkuenosti do ivota.
Podle statistiky 7 se vìtina arabských
en nedopracuje k hlubímu citovému vztahu se svým manelem. Vekerý citový ivot
spoèívá jen na vzájemné úctì a pro podstatnou èást dotazovaných en v Alírsku,
Sýrii a Maroku znamenala svatební noc jednu z nejpotupnìjích chvil v ivotì.
Vìk a vìno
Zákonný vìk pro uzavøení manelství nebývá stanoven. Nìkdy zákon sice urèí jistou
hranici,8 ale v praxi se argumentuje se i tím,
e pokud dívka projde pubertou, mùe se
vdát.9 Odborníci uvádìjí, e 40 % muslimek
se svými manely pøed svatbou dùvìrnìji

nehovoøilo a asi 20 % uzavøených sòatkù je
dohodnuto mezi rodièi jetì pøedtím, ne je
jejich dìtem deset let.10 Není výjimkou, kdy
se otec dívky, která se právì narodila, dohodne o svatbì s jejím budoucím manelem,
jemu je v té dobì i více ne 20 let. Øeí se
pøedevím otázka mahru, svatebního daru.
Svatební dar (nìkdy také nazýván výkupné) je rozdìlen do dvou èástí. První je
zaplacena pøed svatbou a je chápána jako
nevìstino osobní vlastnictví. Druhá èást se
vyplácí jen v pøípadì, e je manelka svým
chotìm zapuzena.
Dívka si samozøejmì nemùe vzít nikoho jiného ne muslima. Mu má ovem svobodnìjí volbu - mùe vstoupit do manelství s jiným vyznavaèem náboenství knihy, tj. s køesankou nebo idovkou. Korán
øíká: A dovoleny jsou vám muhsany z vìøících en a muhsany z tìch, jím dostalo
se písmo pøed vámi, jestlie jste jim dali
jejich odmìnu a chováte-li se jako mui,
nikoliv jako cizoloníci nebo ti, kdo si
berou milenky. A kdokoliv zavrhne víru,
toho skutky budou marné a v ivotì budoucím bude mezi tìmi, kdo ztrátu utrpí.
(Korán 5:7)
Rozdíly, ale ne pøedsudky
Na otázkách manelství je snad nejlépe
vidìt, jak se západní a islámská spoleènost
od sebe lií. Pøi nacházení tìchto rozdílù
bychom nemìli zapomínat, e naprosté
vìtinì muslimských en nepøipadá jejich
údìl tìký - byly tak vychovávány od dìtství a jejich zpùsob ivota se jim jeví jako
zcela pøirozený a samozøejmý. Západní konvertitky k islámu v jeho modelu manelství
zase nacházejí nìco, co ve své kultuøe
a svém pùvodním náboenství nalézt nemohly.
n

Poznámky
1 Abdalati, H., Zaostøeno na islám, Ústøedí muslimských
náboenských obcí v Èeskoslovensku, nedatováno, str.
164.
2 V tìchto zemích platí zákaz polygamie pro státní zamìstnance, dùstojníky armády a bezpeènosti.
3 Ve jmenovaných zemích je vìtí vrstva bohatých, a proto není polygamní manelství nièím výjimeèným, ale
i zde jsou ètyøi manelky velice øídkým jevem.
4 Abdalati, H., Zaostøeno... , str. 159.
5 Tamté, str. 162.
6 Tamté, str. 164.
7 Køikavová, A., Mendel, M., Müller, Z., Islám, ideál
a skuteènost, Panorama, Praha 1990, str. 191.
8 Napø. v Tunisku byla v roce 1964 uzákonìna hranice 17
let.
9 Napø. u íránských soudù bývá øeèeno, e pokud dívka
projde pubertou, mùe se vdát, tj. i v devíti letech (jeden
z íránských soudcù v dokumentu na ÈT 2, 7. 7. 2002).
10 Køikavová, A., Mendel, M., Müller, Z., Islám,..., str. 192.
Petra Baøinová (*1979) je studentkou spoleèenských
vìd na Filosofické fakultì Ostravské univerzity. Pøipravuje diplomovou práci na téma ena v islámu.
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Ze setkání s Atarem eranem a dalími mimozemany

OPÌT BEZ PANA
PREZIDENTA
Pavel íma

V sobotu 25. kvìtna se na druhém nádvoøí Praského hradu uskuteènila dalí meditace lásky, kterou uspoøádal Ing. Ivo Benda, kontaktér mimozemských civilizací. Pøítomno bylo asi padesát jeho
pøíznivcù a pøiblinì 200 kolemjdoucích turistù, pro které to byla
zajímavá atrakce. Jedna polská turistka horlivì pøesvìdèovala své
krajany, e se jedná o kruh tolerance, který zná z Polska...
Meditace zaèala asi o hodinu pozdìji, ne nosí stále s sebou, nebo se jedná o vìc
bylo ohláeno. Moná se èekalo na pøíhod- zásadní dùleitosti. Po mém nechápavém
nou energetickou konstelaci nebo na pre- pohledu mi dále vysvìtlil, e toto a dalí
zidenta Havla, který se ale - navzdory po- dùleité vìci se mohu doèíst v knize Dougzvání a oèekávání - opìt nedostavil. lase Adamse Základní prùvodce stopaøe
Úderem jedenácté hodiny se kontaktéøi vzali po galaxii.
V té chvíli k nám pøichází dalí stopaø,
za ruce a vytvoøili velký kruh, ve kterém tie
meditovali asi 25 minut. Po skonèení násle- který se úèastnil meditace, a vypráví nám,
dovalo jetì nìkolik vroucích objetí (pokud jak si prohlédl vnitøek kosmické lodi velitele
to ovem nebyla energetická výmìna) a pøi- Atara erana a jak to bylo bezva ... prostì:
hlíejícím byly rozdávány letáèky Prosba studentská recese nezná hranic...
Pøistupuji pak k dalímu úèastníku meStvoøitele naeho a pøátel z Vesmíru o vyditace a ptám se jej, co bìhem ní proíval.
stoupení v TV.
Celé akce se úèastnila i skupina mladíkù, Ochotnì mi zaèíná vysvìtlovat, e se jedzøejmì studentù, kteøí se od ostatních odli- nalo o energetické oèitìní tohoto místa.
ovali ruèníkem na ramenou. Nedalo mi to Kadý úèastník vyzaøoval pozitivní energii,
a k jednomu jsem pøistoupil a nesmìle se ho kterou pak spoleènì posílali k mentálnímu
zeptal, k èemu ty ruèníky mají. Zcela klidnì obalu naí planety. Ta je zneèitìna hrubými odpovìdìl, e je dneska pøece ruèníko- mi vibracemi lidí a jetírkù. Chci si v tom
vý den a oni jako stopaøi po naí galaxii jej udìlat trochu jasno a ptám se ho, jak je to

Evakuace lidí do evakuaèní lodi.
V pøípadì katastrofy planety Zemì by dolo k zachránìní ve svých tìlech
cca 1 miliardy lidí z 5,5 miliardy lidí, kteøí nyní splòují podmínky záchrany,
tj. dostateènou duchovní (vibraèní) úroveò.
Tyto úkoly je pøipravena plnit od 13. 11. 1997 Karného flotila, která sem pøiletìla
za tímto úèelem z galaxie v Andromedì, která je 2,4 miliónu svìtelných let daleko.
Kresba i text: Svìt mimozemanù, poselství pøijatá od Adonaie - koordinátora
mimozemanù Sil svìtla na Zemi, øíjen 1997.
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1158. Výzva - ZRUENÍ PENÌZ
... Tím, e zruíme peníze na planetì
Zemi, SEBEREME pseudotvùrcùm
a jetírkùm HLAVNÍ OVLÁDACÍ NÁSTROJ - program, pomocí kterého dosud zotroèují, ovládají a obírají o energii
(strach a jiné negativní emoce, nadbyteèná práce nepotøebná k nezbytnému
hodnotnému ivotu atd.) pozemské lidstvo. Tím jim dále NABOURÁME jejich
ovládací technologie, a v koneèné fázi je
LÁSKOU vyeneme do jiných èástí zóny
vymístìní (podobnì, jako v pohádce
Nesmrtelná teta, Bonton). ...
Ivo A. Benda a Helena K., 18. 9. 2000.
www.universe-people.cz

vlastnì s tìmi mimozemany, s Atarem
eranem atd. Následuje asi 30 minut zasvìceného výkladu, který ale nejsem s to doslovnì reprodukovat.
V pamìti mi utkvìlo jen nìkolik motivù.
Napøíklad, e za rok to pøijde a bude to drsné,
nastane pøevibrování... ve se zmìní, asi tøetina lidstva u toho zaøve, a pak budou pøedána ètyøi evangelia. Tam je ve vyjádøeno
v kódech: kdy Jeí pøiel k fíkovníku, tak
to znamená, e to je bankomat, ale to lidé
nemohou pochopit. A Jidá zradil Matoue,
který pak byl ukøiován, tedy ne Jeí, ale
Matou! A apotolové byli pùvodnì z Atlantidy, mìli otevøené èakry, take mìli jemné vibrace.
Z vesmírných pøátel se mu zjevil Ptaah,
pokraèuje neznámý informátor. Bylo to
v jednom klubu a Ptaah byl v obleèení, které
mu kdysi nosil. Øekl mu o nìm ve. A Ivo
Benda byl v minulosti Hus, Komenský,
Bach a Mozart a dnes... dnes má oèi jako
Atar eran, to je vidìt na první pohled.
A ti zlí, to jsou jetírci, mají hrubé vibrace,
iví se strachem a nemohou konat nic jiného
ne zlo. Jsou vude, i v církvích... správná
je jen ta církev prorokynì Gabriely z Nìmecka (Univerzální ivot). Zlou cestou si
proel i on, bral perník, ale pak proel oèistou a dostal nové mylení.
Monolog je u konce, jemnì vibrující
kolega zøejmì øekl ve, co mìl øíci. V tu chvíli k nám ale pøistupuje drobná, asi ètyøicetiletá paní a zjihlým hlasem se ptá, zda by to
mohl celé zopakovat. A co konkrétnì? ptá
se øeèník. - No, vechno, co jste øíkal... Jo, to já u nevím, co jsem øíkal. Já to øíkam,
jak to pøijde. Paní si døepne k jeho nohám
a on zaèíná znova.
n
Pavel Šíma (*1974) je studentem 5. roèníku Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
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Zemøeli manelé Tomáovi, pøedstavitelé netradièní religiozity, která je u nás na vzestupu

ÉRA TOMÁOVÝCH
SKONÈILA?
Ivan O. tampach

Rok po smrti své manelky zemøel letos v kvìtnu i dr. Eduard Tomá. Odely tak výrazné osobnosti
necírkevního náboenského ivota. Není zatím jasné, jakým zpùsobem bude jejich duchovní poselství nadále rozvíjeno.
Tradièní religiozita spjatá v èeských zemích posledního místa velký sál praské Lucerny. elka Míla, v kontaktu také s mylenkami
pøedevím s køesanstvím ztrácí v nìkolika Je moné, e vedle buddhistù a stoupencù Fráni Drtikola. Významnou autoritou pro nìj
posledních desetiletích pùdu pod nohama. Jógy v denním ivotì tvoøí nejsilnìjí sku- byl indický duchovní uèitel rí Ramana
Srovnání výsledkù sèítání lidu za pouhých pinu skrytou dosud mezi Ostatními. Po od- Maharii. Jeho jméno je známo ve spojení
deset uplynulých let (1991 a 2001)1 ukazu- chodu manelù Tomáových viditelnì pìs- s øadou dìl s duchovní tematikou: Milaje, e tøi nejvìtí køesanské církve opustila tuje jejich mylenkový a duchovní odkaz repa, 999 otázek a odpovìdí na cestì Potøetina a témìø polovina pøíznivcù. Nìkolik praské nakladatelství Avatar4 , kolem jeho znání, 108 meditací, Metafyzické pøíbìhy,
nových uskupení vzniklo, a ta zøejmì vzala akcí se jejich áci i nadále shromaïují. Není Jóga pozornosti, Úvod do integrální jógy,
èleny jiným (napø. rozdìlení luterského køes- vylouèeno, e se vyskytnou alternativní po- Umìní klidu mysli, Jóga velikého symboanství u nás do dvou resp. tøí církví). Poèet kusy, jak na navázat na toto duchovní dì- lu, Tajné nauky Tibetu. Je i autorem knihy
èlenù se zvýil pravoslavným, kde lze pøed- dictví.
Cestami sebepoznání, která se stala pøedpokládat, e jde spíe o cizince z pøevánì
lohou pro rozhlasový cyklus, a knihy mepravoslavných zemí pøistìhovalé k nám. ivotopisné údaje
moárù Pamìti mystika, podle ní byl ÈesMezi jedenadvaceti registrovanými nábo- Míla Tomáová se narodila 24. záøí 1920. Po kou televizí odvysílán patnáctidílný stejnoenskými subjekty 2 jedinému výraznì absolvování reálného gymnasia studovala jmenný seriál. Dr. Tomá zemøel ve vìku
stoupl poèet èlenù, a sice Náboenské spo- na filosofické a pøírodovìdecké fakultì. Na nedoitých 94 let témìø pøesnì rok po své
leènosti svìdkù Jehovových.
Karlovì universitì v Praze získala doktorát manelce 26. kvìtna 2002. Záduní mi dne
Mezi tìmito údaji bychom nemìli pøe- v oboru biologie a pracovala ve zdravotnic- 10. èervna 2002 v Univerzitním kostele Nejhlédnout druhou nejvìtí skupinu z tìch, kých zaøízeních jako mikrobioloka. Její spi- svìtìjího Salvátora u Karlova mostu v Prakteøí se k èemukoli pøihlásili. Není to jedno- rituální cesta mìla sice východiska v hin- ze celebroval prof. Tomá Halík.5
litý útvar nìkterého køesanského èi jiného duismu a buddhismu, zejména
vyznání. Najdeme je v údajích o sèítání pod v józe, ale byla to cesta indiCo je nirvána
záhlavím Ostatní. Tato skupina vykazovala viduální. lo jí o praktickou
Jednou jsme sedìli s Fráòou Drtikolem u stolu a pili
r. 1991 pouhých 4 479 osob a za deset vzrost- disciplínu zamìøenou na
kávu. Fráòa vzal do ruky lièku, ukázal na stojící kávu
la na více ne ètyøicetinásobek (197 742) vrcholné prozøení, uvìdomìní
a øekl:
v r. 2001. V této skupinì se skrývají také lidé, si jednoty s Absolutnem
Toto je nirvána. Pak kávou zamíchal a dodal:
kteøí sèítací arch vyplnili nejasnì. Na nì a osvobození. Své duchovní
A toto je samsáro.
vak není mono tuto prudkou zmìnu ná- zkuenosti popsala v knihách
Usmála jsem se: Nirvána je naprosté svolení k boí
boenské scény svádìt, nebo k omylùm Za èas a prostor, Tøpyt prázdvùli.
pøi vyplòování docházelo nepochybnì na, Svìtlo vìdomí a ve sbírce
Tak, tak, øekl a také se na mì usmál.
i pøed deseti lety. Èetí obyvatelé, kteøí jsou verù pod názvem Prùzraèný
V tomto krátkém dialogu bylo vyjádøení jediné
èirými duchovními individualisty a odmítli svìt. Zemøela 12. kvìtna 2001
a tée pravdy, poprvé buddhistickou, podruhé køesse pøiznat k nìjakému pojmenovanému smì- v Praze.
anskou naukou. Oba jsme, Fráòa i já, proli obì tyto
ru, nalezneme spíe (spoleènì s ateisty,
Eduard Tomá se narodil
cesty, mimo jetì jiné, ale kdo dosáhne pravdy ceslhostejnými, hledaèi a dalími neidentifiko- 25. listopadu 1908 v polském
tou jednou, porozumí i cestám ostatním, pokud vevanými) ve skupinì Bez vyznání. O dne- Pøemylu èeským rodièùm,
dou a k cíli. Pravda je toti jen jedna a naprosto
ním sloení Ostatních se více dovíme za s nimi pak il v nìkolika evnezáleí na tom, kterou cestou ji èlovìk najde.
dalích deset let,3 zatím vak mùeme pøed- ropských zemích. Po skonèení
Z vrcholku hory vidí dolù i ostatní cesty a také poutpokládat, e jde o lidi, kteøí bývají øazeni k tzv. Právnické fakulty Univerzity
níky, kteøí na tìch cestách jsou, kam doli, z jakého
nové religiozitì.
Karlovy pùsobil v rùzných úøastupnì poznání píí èi mluví. Toto je øeèeno samozøejTìko pojmenovatelné uskupení ète- dech a do roku 1955, kdy byl
mì jen symbolicky. Kdo má intuici, ten obèas dohlédá,
náøù knih Míly a Eduarda Tomáových pøeloen na manuální práci.
kdo má vhled, ten ví.
a návtìvníkù jejich pøednáek tvoøí nepo- Studoval knihy anglického auMíla Tomáová, Za èas a prostor,
chybnì tisíce lidí. Tomáovi dokázali pøi tora Paula Bruntona a byl, poAvatar, Praha 1998, str. 118.
nìkterých svých pøednákách zaplnit do dobnì jako jeho pozdìjí man-
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Pøínos
Pøíklad manelù Tomáových nám pøipomíná
diskusi odborníkù, ve které pøevládá mínìní,
e ve, co se pokládá za duchovní zkuenost, je kulturnì zprostøedkováno. Tedy e
domnìlé mystické poznání není v zásadì
nìèím hlubokým a e má koøeny v individuálních (biologicky daných) vlastnostech
jednotlivcù a ve vlivu spoleènosti s jejími
potøebami a pøáními. Neexistuje prý jediný
typ peak experience (vrcholné zkuenosti), nebo je shoda mezi hinduistickým duchovním cílem (samádhi, móka), cílem
buddhistickým (bódhi, nirvána) a køesanskou spásou èi Boím královstvím jetì
hloubìji, ne dokáeme vyjádøit.
Meninová skupina tradicionalistù namítá, e jde o jednu a tuté hlubokou zkuenost, její obsah se pøedává od poèátku
dodnes v nepøetrité linii tradice. Obsah
tohoto základního mystického proitku má
být v pozadí rùzných duchovních smìrù
a kol, které se lií nepodstatnì, pouze na
povrchu. Má tedy být pouze zabarven jednou kulturou napøíklad èínskou, jindy indickou, pak zase semitskou a nakonec
evropskou. 6
Z osobních rozhovorù s Mílou a Eduardem Tomáovými, zejména v posledních
letech jejich ivota, kdy u cíle bilancovali
prolou cestu, mùe èlovìk dojít k závìru,
e metodou duchovního ivota pro nì byla
meditace pøevzatá co do praktického postupu z rùzných smìrù hinduistické jógy
a èásteènì i její buddhistické obdoby. Postupy získané rozhovory a èetbou literatury indického pùvodu v dostupných verzích
vak nepøijímali dogmaticky. Snaili se je
upravovat a kombinovat pro své potøeby
a pro potøeby svých ákù.
Sama zkuenost je nepøenosná a je jistì
velmi tìké posoudit její obsah, sílu a kvalitu. Z psychologického hlediska mùeme
støízlivì øíci, e lo o intenzivní záitek rozíøeného vìdomí. 7 Bìnì svùj proitek
interpretovali pomocí pozápadnìné a popularizované hinduistické terminologie.
Kdyby zùstalo u tohoto tlumoèení, mohli
bychom se pøiklonit ke skeptickému mínìní,
e lo o pøejímky z pøeètených autorù a od
partnerù v rozhovorech na toto téma.
Tomáovi se vak také snaili oprostit se
od indického náboenského a filosofického
pojmosloví a mluvit co nejbìnìjím jazykem. To je sice tìké posoudit objektivnì,
ale v osobním kontaktu se na tom do jisté
míry dala ovìøit pravost jejich proitku.
Pøíli se jim naproti tomu nedaøil pøeklad do køesanského mylenkového svì-
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ta. lo o vybrané
a nìkdy zjednoduené nebo upravené
citace z nìkterých
køesanských mystikù, s oblibou napø.
z Mistra Eckharta.
áci
a následovníci
Tomáovi se nestavìli do role vevìdoucích uèitelù. Nenárokovali absolutní
poslunost jako nìkteré jiné náboenské
autority 20. století.
Manelé Tomáovi.
Nepoadovali, aby se
Foto: obálka knihy Praxe jógové filozofie, Avatar, Praha 1996.
zájemce o meditaci
podle jejich rad zøekl své pøípadné dosa- bude prosazovat spíe jejich laskavost,
vadní náboenské pøíslunosti. Stejnì pøi- ivotní moudrost, tolerance a nároènost,
jatelní pro nì byli sympatizanti s indickými nebo se objeví nìjaké nové autoritáøské
naukami jako tøeba køesané. Nevstupovali a nesnáenlivé kvazináboenské útvary
z vlastní iniciativy do soukromí meditujících slouící k uspokojení ambicí a potøeby beza nesnaili se s nimi øeit vechny jejich peèí a klidu rùzných jednotlivcù, to se teprve
nesnáze. Spíe je odkazovali na Boha nebo ukáe.
na vnitøní hlas.
n
Za zvlátní zmínku stojí úzký okruh
pokroèilých ákù a blízkých pøátel, kteøí byli Poznámky
1 Podle tabulky Sloení obyvatelstva podle náboendlouhá léta èastými návtìvníky letního
ského vyznání k 3. 3. 1991 distribuované tehdejím Statistickým úøadem ÈSFR, tè. na síti dostupná jen tabulka
bytu Tomáových v chaloupce na okraji
bez èíselných údajù na adrese http://www.czso.cz/cz/
Jílového u Prahy, a obèas tam po jistou dobu
sldb/, a dále podle tabulky Obyvatelstvo podle nábos nimi i bydleli. Kdy nìkteøí z nich dosáhli
enského vyznání k 1. 3. 2001 dostupné na adrese http:/
/www.czso.cz/cz/sldb/prub_vy.htm.
cíle, spojili vdìènost a úctu s kritièností
2 Náboenské uskupení, které si pøeje být právním suba li pak dále u svými vlastními cestami.
jektem a pøípadnì také získat oprávnìní ke zvlátním
právùm stanoveným zákonem, potøebuje registraci podVìtinou zùstal kontakt i vzájemný respekt.
mínìnou poètem obyvatel, kteøí se k uskupení pøihlásí
Nutno zdùraznit, e lo o promìnlivé a nea splnìním kvalitativních pøedpokladù. Nový Zákon
o svobodì náboenského vyznání a postavení církví
formální uskupení s výraznými a od sebe
a náboenských spoleèností a o zmìnì nìkterých záodlinými individualitami.
konù (è. 3/2002 Sb.) stanovuje pro registraci na rozdíl
Pokud jde o dalí tisíce volných pøíod dosud vyadovaných 10 000 podpisù pouze poèet
300 osob.
znivcù z Èeska i sousedních zemí, tam je to,
3 Díky liberalizovaným podmínkám registrace (viz posoudì z osobních kontaktù, rùzné. Lze to
známku 2) bude pøi pøítím sèítání nìkolik skupin dosud øazených ve sèítání lidu mezi Ostatní uvedeno
vyjádøit takto: Kadému byla dána pøílev seznamu jako samostatná poloka a tato dosud pouze
itost. Kdo z nich jde s plným nasazením po
hypotetická skupina se redukuje.
4 Informace o publikacích i rùzných akcích na http://
cestì vyznaèené Mílou a Eduardem Tomáwww.avatar.cz/
ovými a hledá si i své vlastní chodníèky,
5 ivotopisné údaje èerpány pøedevím z údajù na weto nelze zjistit. Nìkteøí si vytváøejí z ivého
bové stránce uvedené v poznámce 4 a navazují i na èlánek
Ivan tampach: Zemøela Míla Tomáová, Dingir
poselství tìchto neformálních uèitelù spi3/2001.
rituality jednoduchou ideologii s pøesnými
6 Takto vykládá náboenství napø. Huston Smith v knize
pøeloené do èetiny pod názvem Svìtová náboenství.
a hotovými pravdami a pomalu formují cosi
Po stopách moudrosti pøedkù, Kniní klub, Praha bez
jako tomáovskou ortodoxii. Jejich cesta
uvedení roku vydání, pravdìpodobnì 1995.
7 Tato zkuenost není zatím podrobnì popsána v doje pohodlná a mìkká, a proto také ne pøíli
stupné èeské literatuøe. Z cizojazyèných pramenù lze
nadìjná vzhledem k oèekávanému cíli.
odkázat zájemce napø. na pramen Wilber Ken: The SpecPokraèování díla zapoèatého RNDr.
trum of Conciousness, Quest Books, Wheaton 1993.
Mílou Tomáovou a jejím manelem JUDr.
Eduardem Tomáem je otevøenou otázkou.
Skonèilo pozemské putování obou. V jakém
Doc. ThDr. Ivan O. tampach (*1946) je vedoucím kasmyslu skonèila nebo pokraèuje éra mantedry religionistiky a filosofie na Fakultì humanitních
studií Univerzity Pardubice.
elù Tomáových, není jasno. Zda se dále
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Trinlay Tulku rinpoèhe hovoøí o tibetském buddhismu

NIRVÁNA
JE V POHYBU
tìpánka Straková

Trinlay Tulku rinpoèhe se narodil v rodinì praktikujících buddhistù
a byl rozpoznán XVI. Gjalva Karmapou a Kalu rinpoèhem jako
inkarnace Khakhjab rinpoèheho - významného uèitele koly Karma Kagjü tibetského buddhismu. Od svých dvou let il a cestoval
s Kalu rinpoèhem. Nyní je rinpoèhemu 27 let, dokonèil studia filosofie na univerzitì v Paøíi, pokraèuje ve studiu v Karmapovì mezinárodním buddhistickém institutu v New Delhi v Indii a souèasnì
tam i pøednáí.
Rozhovor se uskuteènil bìhem tøetí návtì- jsem si sbalil vlastní zavazadla a øekl jsem
vy Trinlay Tulku rinpoèheho v Praze, rodièùm, e opoutím domov a odcházím
30. kvìtna 2002.
bydlet a studovat do klátera. Jako velmi
malé dítì jsem mìl znaènì silnou náklonnost
Rinpoèhe, ráda bych se nejdøíve zeptala na
k praxi a studiu dharmy.
vá ivot. Jaké jste mìl dìtství?
Mládí jste tedy strávil pøevánì v Indii.
Byl jsem vychován pøevánì v Indii. Èást
A pozdìji?
svého dìtství jsem strávil v Indii s Kalu
rinpoèhem a také v Nepálu se svou matkou. Pozdìji, kdy mi bylo okolo deseti, jsem pøiKdy jsem byl rozpoznán jako tulku, cesto- el do Francie, uèil se francouzsky a bydlel
val jsem a il s Kalu rinpoèhem.
v buddhistickém centru. Mìl jsem uèitele,
tibetského lamu, který mì uèil tibetskou liOd tak útlého vìku jste il v buddhisticteraturu a buddhistickou filosofii. Také jsem
kém spoleèenství bez rodièù. Je souèástí
s dalím uèitelem studoval francouztinu,
tradice, e jsou malé dìti vychovávány
angliètinu, matematiku a ostatní západní
svými uèiteli?
pøedmìty. Od deseti do sedmnácti jsem tedy
Nìkteré dìti jsou jako velmi malé rozpoznány bydlel pøevánì ve Francii a pozdìji jsem se
jako následovníci dùleitých uèitelù. V bud- vrátil do Indie, abych hloubìji studoval
dhismu je povaujeme za jejich reinkarnace buddhistickou filosofii s nìkterými uèiteli.
(tulku). Vìtinou jsou rozpoSlovníèek
znány, kdy je jim pìt èi est let.
lama
- titul pro uèitele buddhismu
Nemusejí vak nutnì být velmi
rinpoèhe - titul pro vysokého (realizovaného)
malé. Nìkterým je i deset let, nìuèitele, zpravidla rozpoznanou
které jsou tøeba i starí. Není ádinkarnaci
ným obecným pravidlem brát ma16. Gjalva Karmapa - Karmapa Randung Rigpai
lé dìti a umisovat je do klátera.
Dorde (1924-1981), hlava koly
Myslím, e nejnií vìk pro to, aby
Karma Kagjü
vás tam pøijali, je osm let.
kola Karma Kagjü - jedna ze ètyø hlavních kol
Do klátera jsem se rozhodl
tibetského buddhismu
vstoupit sám, nebylo to rozhoddharma - Buddhovo uèení
nutí mých rodièù. Mí rodièe mì
sangha - spoleèenství praktikujících (laici,
pak svìøili Kalu rinpoèhemu.
mnii a jogíni)
Není mi jasné, jak jste vyjádøil
kléa
- zneèitìní mysli (nevìdomost)
èi rozpoznal své pøání odejít do
samsára - nevìdomost, existence v dualisticklátera.
kém svìtì, kde trpíme zrozením,
nemocí, stáøím a smrtí
Nijak jasnì si to ji nepamatuji. Ale
nirvána - probuzení (stav Buddhy, extrémnì
byl jsem si velmi jistý tím, co jsem
nekonceptuální stav neduality)
chtìl, a byl jsem také velmi silnì
Martin Srdce, Karma Dargje Ling
pøitahován dharmou. Dokonce
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Potom jsem pokraèoval ve svém západním
studiu. Zajímala mì západní filosofie. Také
jsem se vìnoval studiu na kole orientálních jazykù na paøíské univerzitì. Stále se
snaím pokraèovat se svým studiem buddhismu a obèas na ádost buddhistù tu
a tam uèím.
Povaujete nìjakou kulturu za svou vlastní?
Nejsem pøipoután k jediné kultuøe tak, e
bych si myslel, e je to moje kultura, kterou
mám opravdu v oblibì. Cením si mnoha vìcí
na mnoha kulturách. Cítím, e spíe patøím
celému svìtu ne jen k jediné zemi èi civilizaci.
Je tedy vùbec dùleité udrovat nìjakou tradici v tomto globálním svìtì? Je dùleité
napøíklad èíst texty v pùvodním jazyce?
Nebo by mìla být tradice pøizpùsobena rùzným podmínkám?
Buddhismus skuteènì není pouhou tradicí.
Podle buddhistických textù a uèitelù je buddhismus definován dvìma vìcmi: porozumìním, které nám Buddha pøedal, a realizací, kterou získal. Abychom získali ono porozumìní a realizaci, potøebujeme studovat
a praktikovat to, co Buddha uèil.
Podíváte-li se na historii buddhismu,
zjistíte, e tato uèení byla vdy zcela pøizpùsobena zemi èi civilizaci, na kterou byla
zamìøena. Buddhova uèení nenáleí k nìjaké specifické kultuøe èi tradici. Jsou dosaitelná vem, a proto je lze pøizpùsobit, pøeloit
a mìla by být lidem zpøístupnìna. Sám Buddha øekl, e radìji vysvìtluje uèení v jazyce,
kterému lidé rozumìjí ne akademicky a uèenì. Porozumìní, které Buddha pøedává, vede
ke stejné vìci nezávisle na tom, v jakém jazyce je vyjádøeno - je popisem skuteènosti
takové, jaká je.
Zdá se mi, e tradice mùe v nìkterých
pøípadech být pøekákou v porozumìní
tomu, co je za tradicí. Sám Buddha øekl, e
bychom nemìli brát v úvahu pouze slova,
ale zkoumat smysl, který je za nimi. Proto si
také myslím, e je velmi dobré, kdy se buddhismus setkává s jinými kulturami. Kodifikovaná tradice je urèitým prostøedkem, jak
zachovat uèení, ale mùe být i pøekákou
v tom, abychom vidìli, co je skuteènì za ní.
Následuje-li nìkdo uèení, a u v rámci
konkrétní tradice, èi ne, vede to ke zmìnì
jeho osobnosti?
No, mohl bych se vás zeptat: zmìnila by se
nìèí osobnost, kdyby studoval západní
filosofii?
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Myslím, e kdyby se o ni zajímal jen na
intelektuální úrovni, tak ne. Mluvím ale
o hlubí promìnì osobnosti.
Jenom to, e nás buddhismus zajímá, nebude mít ádný významný dùsledek na nai
osobnost. Pokud nás ale tato filosofie skuteènì ovlivní, zmìníme svùj názor na svìt
a to, jak se k svìtu a sobì samým vztahujeme.
Skrze výcvik v buddhistické meditaci se
zmìní ná zpùsob vztahování se ke svìtu
tak, e u více nebudeme obìtí naich vlastních emocí a nevìdomosti a budeme mít nad
svou myslí, ivotem a osudem vìtí kontrolu.
Psychoterapie pouívá metody podobné
meditaci a dokáe tak pøivodit zmìnu
osobnosti a dosáhnout urèitého stavu
mysli. Je tedy moné pouívat jakýkoliv
druh meditace? Musí se èlovìk, který chce
dosáhnout promìny, nazývat buddhistou?
Tím se dostáváme k pokusu definovat, kdo
je buddhista. Tradiènì, v souladu s buddhistickými texty, bychom nazývali buddhistou takovou osobu, která pøijímá útoèitì u Buddhy, dharmy a sanghy. Pøijímat takové útoèitì znamená, e naím cílem je
dosáhnout nirvány, která je pøekonáním
nevìdomosti, to znamená uchopování já
a neznalosti skuteènosti vìcí. Je také pøekonáním klé, které jsou zdrojem utrpení samsáry. To tedy definuje buddhistu jako toho,
kdo následuje uèení Buddhy.

Trinlay Tulku rinpoèhe v Praze.

Nicménì to neznamená, e pokud nejste buddhistou, nebudete schopen postoupit na cestì k osvícení. Je ovem docela
tìké dokázat to bez uèitele tak, jako Buddha ákjamuni. Jinými slovy, Buddha je jako
dobrý prùvodce, dobrá mapa. My jsme tak
trochu slepí pøed cestou k nirvánì èi absolutnímu tìstí. Ve skuteènosti moc nevíme, co
dìlat.
Zdá se, e nám na Západì skuteèný svìt
uniká.
Problémem není svìt, ale nae vlastní mysl.
Lidé èasto hledají øeení nìkde venku,
pøestoe øeení je ve skuteènosti v naí

kola Karma Kagjü tibetského buddhismu u nás
kolu Karma Kagjü uvedl na Západ Chögyam Trungpa rinpoèhe (1940-1987) roku
1967. Tehdy zaloil spolu s Akongem Tulku rinpoèhem ve Skotsku kláter Samye Ling
Mona, jeho poboèka existuje i v Èeské republice jako centrum tibetského buddhismu
Kagyu Samye Dzong Plzeò.
Chögyam Trungpa rinpoèhe pak z Velké Británie odeel do USA a zaloil tam svìtové
spoleèenství Vadradhatu (dnes pùsobící pod názvem ambala). I tato organizace je
v Èeské republice zastoupena nìkolika centry. Její uèení vak tradici Karma Kagjü
výraznì pøekraèuje.
Ke kole tibetského buddhismu Karma Kagjü patøí také praská skupina Karma Thegsum Èhöling. Vznikla roku 1998 a na veøejnosti vystupuje také jako obèanské sdruení
s názvem 108. Centrum pùsobí pod duchovním vedením lamy Khandro rinpoèhe
(*1969), zakladatelky klátera Samtän Ce a uèitelky evropských buddhistù v nìkolika
zemích.
Nejvìtí skupinou koly Karma Kagjü a patrnì také nejvìtím organizovaným spoleèenstvím buddhistù u nás je Buddhismus Diamantové cesty pod vedením lamy Oleho
Nydahla (více o této skupinì na dalích stranách).
Zatím poslední skupinou koly Karma Kagjü u nás je mnisky orientované spoleèenství Karma Dargje Ling. Uèitelem této skupiny Trinlay Tulku rinpoèhe, který poskytl
Dingiru rozhovor, uveøejnìný na tìchto stranách. Více informací o této skupinì je
moné nalézt na http://www.gampopa.cz.
Zdenìk Vojtíek
O kole Karma Kagjü viz té Froòková Z., Karmapa vs. karmapa, Dingir 4/2000, str- 9-10.

Foto: archiv.

vlastní mysli. Pokud si uvìdomíme, e je
moné se k nìèemu vztahovat a zároveò ona
vìc, pøestoe ji zaíváme a vidíme, není
skuteèná, mùe nám to umonit pochopit,
e je to tak i s ostatními vìcmi, které obyèejnì povaujeme za skuteèné.
Myslíme si, e stùl, který máme pøed
sebou, je skuteèný. Vztahujeme se k nìmu
skrze filtr naí konceptuální mysli, pøitom ta
vìc sama o sobì je jen seskupením atomù,
které se v kadé vteøinì mìní. Je naprosto
nestálá. Vlastnì se nikdy nevztahuji k vìcem takovým, jaké jsou, ale vztahuji se ke
svìtu skrze svou konceptuální mysl a mé
smysly.
Myslím, e moderní vìda a její objevy nám
v tomto uvìdomìní mohou velmi pomoci.
Pamatuji si, e jsem vidìla poøad o psychologii mozku, kde ukazovali, e pokud
mozek nauèíme nìjaký obraz vnímat urèitým zpùsobem, bude i vìci pøipomínající
onen obraz vnímat jako onen obraz samotný. Skuteènì se zdá, e psychologie a fyzika nám mohou pomoci pochopit realitu.
Ano, samozøejmì. Lze uèinit mnoho zajímavých paralel napøíklad mezi buddhistickou teorií poznání a západními kognitivními
vìdami. Co se týèe pøirozenosti reality, myslím, e jsou urèité vìci, které lze studovat
spoleènì s buddhismem, jako napøíklad
kvantovou fyziku.
Je v buddhismu nìjaká metoda, jak pøedejít tomu, e nìco (napø. uèení a uèitele) budeme povaovat za skuteènìjí ne ostatní
vìci?
V buddhismu nepovaujeme Buddhu, jeho
uèení a stav nirvány za nìco více skuteèného. Pokud je svìt skuteèný, jsou pak stej-
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nì skuteèné. Je-li ne-skuteèný, jsou stejnì
ne-skuteèné. Pøirozeností nirvány a samsáry, buddhù, bódhisattvù a jejich uèení je
prázdnota.
Pokud porozumíme prázdnotì, mùeme
se k nim vem vztahovat stejnì: jsou prázdné. Napøíklad indický mistr Nágarduna øíká,
e ve svìtì není nic, co by nebylo prázdnotou. I Buddha, dharma, a nirvána jsou
pøirozenì prázdné. Vechno to má stejnou
pøirozenost, nic nemá jiný stupeò reálnosti.
A proè tedy musíme stále usilovat?
V tomto stavu trpíme. Ve stavu nirvány bychom netrpìli. Proto musíme usilovat.
Take usilujeme proto, abychom dosáhli
stavu, kde ji není ádného usilování? Nebylo by lepí rovnou pøestat usilovat?
Kam nás to dovedlo, kdy jsme nezkoueli
usilovat? ili jsme samsáru tak, jak k nám
pøicházela, a následovali jsme své inklinace.
Ale to nám nepøineslo stav osvobozený od
smrti, nepodmínìný, osvobozený od utrpení
z pomíjivosti. Jenom to, e nebudeme dìlat
nic, nebo budeme jen následovat nae tendence, nás nikam nepøivede.
Cílem buddhistického praktikujícího je
nirvána. Není spokojen se svou souèasnou
situací, zjistil, e je plná utrpení a chce se od
nìj osvobodit. Je na cestì, má cíl a proto
podstoupí získávání porozumìní a výcvik.
Mùete to povaovat za druh úsilí. V urèitém
smyslu usilujete, abyste ji nikdy usilovat
nemuseli. To ale neznamená, e ve stavu
nirvány jsme zbaveni ví aktivity, e je nìèím
nehybným. Ve stavu nirvány se toho dìje
hodnì. Buddha dovruje mnoho èinù ve
prospìch mnoha bytostí. Není to stálý,
zatuhlý, zkamenìlý stav. Je to stav v pohybu.
n
Mgr. tìpánka Straková (*1967) je psycholoka.

Zakladatel úspìné skupiny tibetských buddhistù v Praze

PROFESIONÁLNÍ
BUDDHISTA
Zdenìk Vojtíek

Mùj první dojem z osobnosti dánského buddhisty Oleho Nydahla
pochází z doby moná u pøed deseti lety. Na konferenci o náboenstvích, která se v konala právì v Dánsku a na ni byl pozván
jako øeèník, Ole pøijel na burácející motorce. Projevil se jako strhující øeèník. Úèastníci konference se dozvìdìli mnoho zajímavého
o rozdílech mezi nìmeckými a dánskými dálnicemi, o motorkách
a o sleènách, které se dotkly Oleho ivota. Bìhem proslovu skoro
zapomnìli, e pùvodnì mìl být o buddhismu.
Návtìva Oleho Nydahla v Praze 19. záøí mapy Nydahl pracuje pod vedením a s po2002 byla dobøe plakátována. Práci s veøej- ehnáním XVII. karmapy Thaje dordeho.
ností zvládají jeho následovníci ve skupinì
Buddhismus Diamantové cesty opravdu Tøi cesty od samého Buddhy
dobøe. I v tomto smìru mají v Nydahlovi Buddhismus Diamantové cesty odvozuje
skvìlého uèitele: jeho usmìvavá tváø vy- své uèení od samého Buddhy, který ho
jadøuje vechny hodnoty, které na souèas- údajnì pøedal svým výjimeèným, nejpokroném náboenském trhu Buddhismus Dia- èilejím posluchaèùm, kteøí pochopili, e
mantové cesty nabízí: sebevìdomí, bezsta- Buddha je pouhým zrcadlem jejich mysli.
Právì ti mají být schopni dosáhnout cíle rostnost, sílu, inteligenci, úspìch.
buddhovské mysli - velmi rychle. Pomoci
jim v tom má mahámudra (èhagchen), nauPrvní evroptí áci karmapy
Historie svìtového spoleèenství Buddhis- ka Velké peèeti, která je klasickou naukou
mus Diamantové cesty vede na konec 60. ve kole kagjüpa.
Buddhismus Diamantové cesty pracuje
let 20. století. Lama Ole Nydahl a jeho manelka Hannah se roku 1969 stali prvními ev- se tøemi cestami k osvícení. Vechny zaèínaropskými áky XVI. karmapy Rangdunga jí pøijetím základních buddhistických zásad
Rigpä dordeho (1924-1981) a strávili tøi roky a pøípravnou praxí mahámudry, zvanou
v Himálaji studiem a praxí koly kagjüpa ti- ngöndro. Hlavní èástí souboru cvièení
betského buddhismu (viz rámeèek). XVI. ngöndro je recitace manter, opakovaných
karmapa Nydahla roku 1972 povìøil zaklá- a jedenácttisíckrát. První cestou po vykodáním center linie kagjüpa nejprve v Evropì, nané praxi ngöndro je cesta metod, která
od roku 1980 i ve Spojených státech a pak obsahuje meditace na vizualizované jidamy,
i v dalích èástech svìta. Po smrti XVI. kar- boské postavy, které symbolizují rùzné

Vadrajána
Vadrajána (diamantová cesta) vznikla pravdìpodobnì kolem 5. století v severní Indii jako dùsledek zlidovìní pùvodní Buddhovy
nauky. Lidová zbonost pøinesla do mahájánového buddhismu starou magickou praxi tantry snad proto, e se jí tradièní buddhistická
cesta k vysvobozující nirvánì zdála zdlouhavá a málo efektivní. Pro vadrajánu je tedy typické pouívání sloitých symbolù,
tajemných textù a magických ritù a formulí. Proto má povìst silné, ale zároveò nebezpeèné duchovní cesty, po ní mùe být zájemce
proveden pouze po zasvìcení a za pomoci duchovního vùdce. Sám pojem vadrajána v sobì nese hluboký symbol tvrdosti, síly
a ostrosti diamantu, který je zároveò prùzraènì èistý, aè se vyskytující ve vech barvách, a jakoby prázdný. K dosaení osvícené
prázdnoty a proitku jednoty veho vede podle vadrajány meditace (s pomocí obrazù bostev), doplnìná hlavnì recitací manter,
vytváøením a pozorováním mandal a pouíváním symbolických gest.
Nauka vadrajány se do Tibetu dostala v 8. století a spolu s pùvodním náboenstvím bön vytváøela sloitý systém, souhrnnì
nazývaný tibetský buddhismus. Hlavními kolami, které se v rámci tibetského buddhismu bìhem staletí vyprofilovaly, jsou òingmapa, kagjüpa, sakjapa a gelugpa. Na Západì je díky dalajlamovi nejznámìjí gelugpa, díky desítkám skupin pak kagjüpa (Karma
Kagjü). Jednou z tìchto desítek skupin koly kagjüpa, pùsobících na Západì, je Buddhismus Diamantové cesty Oleho Nydahla.
Zdenìk Vojtíek
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Buddhismus Diamantové cesty
na internetu
http://www.diamantova-cesta.cz
http://www.lama-ole-nydahl.cz
http://www.bks.cz
http://bdnes.budhismus.cz

se proto omezil jen na pozvání
k duchovnímu ivotu. K nìmu vede
kadého èlovìka náboenský instinkt, který se probouzí, kdy lidé
zjiují, e se nemohou uspokojit
jen materiálními vìcmi.
Ve druhé èásti svého vystoupení Ole rozvíjí známou teorii o vlivu pøírodního prostøedí na charakter místního náboenství. Dochází
k závìru, e buddhismus vyrostl
z bohaté a mírumilovné civilizace,
která si mohla dovolit rozvíjet osobnost. A o to právì v buddhismu
jde. Je milé, e lama Ole pøi hodnocení rùzných náboenství tentokrát
vynechal své obvyklé vyjádøení
Plakát inzerující jednu z lamových návtìv Prahy.
odporu k islámu.
kvality mysli. S tìmito kvalitami, chápanýBuddhovo uèení mìlo být pøedmìtem
mi jako energie, pracuje i metoda phowa, tøetí èásti pøednáky lamy Oleho. Ale téma
velmi oblíbený kurs vìdomého umírání, zjevnì pøekraèuje monosti takového vykterý Nydahl provádí od roku 1986. Jeho stoupení, a tak lama pouze ujiuje publiúèelem je nauèit se pøejít v okamiku smrti kum, e nepotøebuje znát celé Buddhovo
do nadèasového stavu nejvyí radosti, uèení. Úplnì staèí mít álek koncentrátu.
odkud ji není nutné se vrátit do dalího My, profesionální buddhisté, vám mùeme
zrození. Tento proitek má zmìnit ákùv poradit, kde mùete álek Buddhova uèení
vztah ke smrti u nyní. Pøípravou na praxi získat, obrací se lama asi k pìtistovce mlaphowa je - kromì jiného - stotisící opako- dých posluchaèù, z nich ale vìtina je
vání mantry Óm ami déva rí a souèasná z tohoto álku ji bezpochyby napájena.
vizualizace rudì záøícího buddhy ÖpagmeLama pak doporuèuje meditaèní centra
ho (Amitábhy) v podobì mue v lotosovém Buddhismu diamantové cesty a slibuje usedu.
spokojení náboenského instinktu: NejDruhá cesta je nazvána jako cesta vhle- døíve se dostanete do stavu, ve kterém jste
du a obsahuje meditace klidu (pro tuto medi- astni, kdekoli jste. Mysl je naplnìna tolitaci je pouíván tibetský výraz inä), pøi ka dobrými dojmy, e jste astni, kdekoli
nich se nìkdy té pouívají vizualizace se nacházíte.
buddhù. Zklidnìlá mysl pak zpùsobí hluboký vnitøní vhled. Tøetí a souèasnì hlavní Dnes ji na tøi sta center
cestou ve spoleèenství Oleho Nydahla je Po proslovu, plném pøekvapivých, provocesta identifikace s lamou, která obsahuje kujících (Diogenés byl první pankáè.)
i metody obou výe popsaných cest. Iden- a mnohdy vtipných výrokù následují otáztifikace pøedpokládá oddanost lamovi Ny- ky z publika a teprve po 11 hodinì veèer se
dahlovi a dùvìru k nìmu, zároveò je ovem dostane na spoleènou meditaci. Usmìvavý
zdùrazòována i samostatnost, nadhled Ole podal bezchybný, vskutku profesionála odpor k bezduchému napodobování. Iden- ní výkon. Bylo by divné, kdyby se to netifikací se buddhovským stavem, v nìm se projevilo na poètu návtìvníkù center Budlama nachází, se oddaný sám stává bud- dhismu Diamantové cesty.
dhou.
Vstup do tohoto spoleèenství je potvrzen symbolickým pøenosem mahámudry od
Náboenský instinkt a Dálný Východ
lamy na áka. Tato iniciace obsahuje oèiLama Ole Nydahl ale na veøejném, èasovì tìní, provedené prosbami v tibettinì, doomezeném vystoupení nemùe pøedat ani tyk hlavy áka vázou, která pøipomíná budzáklady uèení, které reprezentuje. V Praze dhovství, recitaci manter apod. ák pak

d o m o v a
i nadále rozvíjí svou mysl zpravidla v jednom z asi tøí set center, která na svìtì k tomuto spoleèenství patøí.
V Èeské republice vzniklo první centrum
Spoleènosti Diamantové cesty v Praze roku
1994 pod názvem Karma Dubgji Ling. Centrum Karma Wangèub Ling v Brnì je organizaènì velmi schopné a kromì jiného
peèuje i o nakladatelství Bílý detník. To
vydává èasopis Buddhismus dnes a spisy
Oleho Nydahla. Dalí centra nalezneme
v Hradci Králové, Plzni a Èeských Budìjovicích. Kromì tìchto pìti center pùsobí
v Èeské republice více ne deset meditaèních skupin. Celkovì je do tohoto spoleèenství zapojeno nìkolik set èeských buddhistù.
Centrum v Èeských Budìjovicích se pod
hlavièkou obèanského sdruení Buddhistická kulturní spoleènost pokouí vybudovat centrum Buddhismu Diamantové cesty
ve Vyhlídkách u Èeských Budìjovic. Na
veèeru s lamou Ole Nydahlem ale byl prezentován jetì jiný projekt - novì vznikající
Evropské buddhistické centrum v Tìnovicích na Rokycansku s názvem Karma Öser
Ling (Paprsek nejvyího poehnání).
Obdiv i odpor k silné osobnosti
Hédonický ivotní styl lamy Oleho Nydahla, vyjádøený jeho zkratkou hezké sleèny
a rychlá auta, se mnohokrát ocitl v centru
pozornosti západních bulvárních médií i kritikù. Jinou obvyklou výtkou je pak jeho pøímoèaré, a konzumní pojetí buddhismu. To
je vak velmi tìké posuzovat; je ale jisté,
e pøinejmením nìkteøí z Nydahlových
následovníkù jsou vánými a odpovìdnými hledaèi náboenské pravdy.
Dalí èastou otázkou vnìjích pozorovatelù je pocit výluènosti, který je - zdá se v Nydahlovì skupinì cílevìdomì budován.
Bohuel ho provází i odsuzování jiných
smìrù buddhismu a jiných náboenství. Nelze se také vyhnout dojmu, e se Nydahlovi
zcela nepodaøilo vyvarovat se role nekriticky obdivovaného gurua a e do stejné suverénní pozice dorùstají i nìkteøí jeho áci.
Nic z toho samozøejmì nebylo v praském kulturním domì Eden patrné. Ve bylo
profesionální. Jen mi - podobnì jako posluchaèùm onehdy v Dánsku - pøipadalo,
e buddhismus pøiel trochu zkrátka.
Proè jetì nejste osvícený? zeptal se
lamy kdosi z publika ve druhé èásti veèera.
Nevím, odpovìdìl lama. Moná nejsem dost inteligentní. Nebo se moná více
vìnuji parautingu ne medici.
n
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z a h r a n i è í
Americká profesorka jmenuje faktory, podle nich lze odhadnout nebezpeèí vypuknutí násilí

NÁBOENSKÉ SKUPINY
A POTENCIÁL NÁSILÍ
Catherine Wessingerová

Velkým tématem posledních let v religionistice nových náboenských smìrù je násilí, zvlátì pak ve
vztahu k millenialistickému oèekávání (brzkému oèekávání katastrofálního posledního soudu a následnému pøíchodu vìku blaenosti). O dùleitosti tohoto tématu svìdèí nìkolik významných knih, které
nedávno vyly: pøedevím je to Jak millenium pøichází násilnì. Od Jonestownu k Nebeské bránì1
americké profesorky Catherine Wessingerové a stejnou autorkou editovaný soubor studií Millenialismus, pronásledování a násilí.2 Zatím poslední vydanou knihou na toto téma je èerstvý sborník
studií Sekty, náboenství a násilí,3 který pøipravili D. G. Bromley a J. G. Melton.
Následující úryvek pochází z rukopisu Nová náboenská hnutí a konflikty se zákonem, jím Catherine Wessingerová pøispívá do knihy,4 která se má na pultech objevit jetì letos. Úryvek vyjmenovává
faktory, jejich pomocí lze odhadnout násilný potenciál náboenských skupin.
dováni, je vyjádøen silnou vírou v konNásledující faktory jsou ve vzájemném vzta- 7. Charismatická autorita vùdce doposud
není vykonávána jako bìná praxe instispiraèní teorie.
hu a na sobì vzájemnì závislé.
tuèních struktur a rozhodujících tìles
Znepokojující charakteristiky
a úøadù.
Uklidòující charakteristiky
Faktory vzájemného ovlivòování
8. Charismatický vùdce stanovil skupinì 1. Skupina nebyla vystavena útokùm od(kvalita vzájemného ovlivòování mezi vìøícítakové cíle, u nich je nebezpeèí, e je
pùrcù jako napø. novináøù, zainteresomi a reprezentanty vìtinové spoleènosti):
fyzické události nepotvrdí.
vaných pøíbuzných, odpadlíkù, vlád1. Skupina je oznaèena èleny vìtinové
9. Vùdce skupiny dává svým následovních èinitelù nebo represivních orgánù.
spoleènosti pejorativním pojmem, jako
níkùm novou identitu vèetnì nových 2. Skupina otevøenì a vìcnì odpovídá na
je kult nebo sekta, a je terèem znaèjmen a drasticky zasahuje do rodinných
otázky a zkoumání, které se týká její víry
ného mnoství agresivních èinù ze straa aktivit.
a manelských vztahù vìøících.
ny pøedstavitelù médií, vlády a repre10. Opustit skupinu znamená platit vysoké 3. Vìøící usilují o to, aby byli dobrými obèasivních orgánù, ze strany zainteresony a sousedy.
náklady na odchod, pokud jde o osobvaných pøíbuzných a nespokojených
ní identitu, rodinné a pøátelské svazky 4. Skupina je aktivní v misii, aby rozíøila
bývalých èlenù.
a chu do ivota.
spasení i pro dalí, ale nepouívá nená2. Skupina se extrémnì brání zkoumání
11. Skupina ije izolovanì, take èlenové
vistnou ideologii.
a buï agresivnì bojuje proti tìm, je ponejsou vystaveni alternativním interpre- 5. Skupina a její vùdce uèinili jasná provauje za nepøátele, anebo se stahuje
tacím reality.
hláení proti pouívání násilí.
do izolace.
12. Násilné èiny jsou rituálnì opakovány, 6. Vùdce uèinil prohláení, která prokazují
3. Výsledkem konfliktu s vìtinovou spotake rozsah a intenzita násilí roste.
ochotu reinterpretovat pøedpovìdi, je
leèností a jejího odporu je to, e skupipravdìpodobnì selou, nebo uèinil
na pøestává získávát nové konvertity
Faktory víry
prohláení, která prokazují ochotu poa obrací se dovnitø, aby uchovala spa(teologie náboenské skupiny):
zmìnit cíle, které jsou skupinì stanosení pro své èleny.
13. Skupina má katastrofickou millenialisveny.
4. Skupina se ji úèastnila násilného kontickou nebo dualistickou víru, která
fliktu s represivními orgány, pøi nìm
Poznámky
oèekává a podporuje konflikt.
pøísluníci tìchto orgánù zemøeli.
1 Wessinger, C., How Millennium Comes Violently. From
14. Millenialistická víra skupiny je spojena
Jonestown to Heavens Gate, Seven Bridges Press, 2000.
2 Wessinger, C. (ed.), Millennialism, Persecution & VioVnitøní faktory
s radikálním dualistickým vidìním doblence. Historical Cases, Syracuse University Press,
(sociologie náboenské skupiny):
ra proti zlu, které odliduje jiné lidi.
2000.
3 Bromley, D. G., Melton, J. G. (eds.), Cults, Religion
5. Vìøící extrémnì zdùrazòují doslovnost 15. Skupina spojuje apokalyptickou mille& Violence, Cambridge University Press, 2002.
v pøístupu k výkladu písem a dalích
nialistickou víru s pøesvìdèením, e je
4 Davis, D. H., Hankins, B. (eds.), New Religious Movetextù, dùleitých pro skupinu.
pronásledována.
ments and Religious Liberty in America, Waco: J. M.
Dawson Institute of Church-State Studies and Baylor
6. Následovníci jsou pøíli závislí na charis- 16. Víra v reinkarnaci je spojena s katastroUniversity Press, 2002 (v tisku).
matickém vùdci (který odvozuje svou
fickým millenialismem a vírou, e skupiautoritu od neviditelného zdroje, jakým
na je pronásledována.
Pøipravil a pøeloil Zdenìk Vojtíek.
je napø. Bùh) jako jediném prostøedku 17. Teologie vyjadøuje názor, e tato zemì
Prof. Catherine Wessingerová pøednáí na Loyola Unik tomu, aby dosáhli svého nejvyího
není pravým domovem vìøícího.
versity, New Orleans, Louisiana, USA.
zájmu (spasení).
18. Pocit èlenù skupiny, e jsou pronásle-
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t é m a
Køesanská postava Marie na sebe vzala rysy starích bohyò

EFESOS,
MÌSTO PANNY
Vìra Tydlitátová

Panna i Matka
Artemidina cudnost byla nedotknutelná.
Bez smilování trestala nejen pokusy o znásilnìní, ale i pouhý chlípný pohled (pøíbìhy
Siprioita, Órióna nebo Aktaióna). Mladé
dívky odcházely v devíti letech od rodiny
a byly zasvìcovány Artemidì, v jejích
slubách zùstávaly a do sòatku. Pùvodnì
se tento zvyk týkal snad vech dívek, pozdìji
jen nìkterých. V Athénách se tyto zasvìcenkynì nazývaly arktoi, tj. medvìdice.
Artemis byla tedy nejen ochránkyní dívèí
puberty, ale v archaických dobách bývala
spojována s kultem medvìdice a sama byla
zøejmì jako Medvìdice vnímána a zobrazována.5 Tomu nasvìdèuje i pøíbìh Artemidiny druky Kallistó, kterou Artemis pro
poruení slibu panenství promìnila v medvìdici a potom i zahubila. Kallistó se pak
dostala na nebesa v podobì souhvìzdí
Velké medvìdice. Zatímco v Evropì byla
bohynì spojována s medvìdicí, v Asii byl
jejím heraldickým zvíøetem spíe lev. Existuje i vyobrazení Artemidy stojící mezi dvìma
pardály jako Paní zvíøat na plaketì ze sedmého století. Jindy bývá bohynì zobrazována spolu s jelenem èi srncem.
Artemis byla od nejstarích dob spojována s divokou zvìøí jako Velká lovkynì

Kdy kolem roku 450 pø. Kr. popsal historik Hérodotos velkolepost
Artemidina chrámu v Efezu, mìlo toto svaté mìsto za sebou ji
dlouhou historii kultu bohynì. Podle øeckých povìstí obývaly krajinu, v ní byl pozdìji vystavìn Efesos, panenské Amazonky,
uctívaèky Velké matky a mìsíce.
Tradice uvádí, e mìsto bylo zaloeno jón- øeckou bohyni.2 Eliade má na mysli známé
skými osadníky v 11. století. Noví pøíchozí vyobrazení bohynì v helénistické éøe èaszde nalezli významnou svatyni boské to kopírované a parafrázované,3 popisované
Matky, kterou pùvodní obyvatelé oblasti jako bohynì s mnoha prsy. Výklady
zaloili na místì dopadu meteoritu.1 Zdá se, onìch prsù se rùzní, jde o tøi øady po sede zdejí oblíbená mateøská bohynì byla mi prsech, spíe vak náhrdelníky sloené
jednou z theofanií archaické, pùvodnì snad buï z plodù nebo dokonce z býèích varlat.
maloasijské mateøské bohynì, její kult
Kdy 21. èervence 356 pø. Kr. zøejmì
známe v mnoha podobách z rozsáhlé oblasti duevnì vyinutý Hérostratos Artemísion
Evropy a Pøední Asie. Fakt, e lo ve vìtinì vypálil, prý aby si zajistil místo v historii,
pøípadù o lunární bostvo èasto spjaté proívali nejen obyvatelé Efezu, ale vichni
s ochranou a lovem divoké zvìøe, ovlivnil ctitelé Artemidy existenciální ok. Práce na
ztotonìní této asijské bohynì s pùvodnì obnovì zapoèaly velmi brzy z podnìtu
arkadskou panenskou bohyní Artemis.
Alexandra Makedonského.
Nový chrám mìl sice nií
Artemis a její chrámy
sloupy, asi 17,60 metrù vyNejstarí tøi po sobì postavené Artemidiny soké, ale byl celý vyzdvien
chrámy z osmého století pø. Kr. byly údajnì na ploinu vysokou skoro tøi
døevìné a podlehly ohni. Kolem roku 600 metry.4 Filón tento obnobyl vystavìn chrám o pùdorysu 14 x 28 m, vený chrám zaøadil do svého
který byl obestavìný ze vech stran zdmi. výètu sedmi divù svìta.
Teprve lýdský král Kroisos (vládl v letech Také v tomto chrámì byla
560-547 pø. Kr.), jeho bohatství velo do centrem kultu velká socha
úsloví, tìdrou donací umonil zbudování Artemidy v oné nezvyklé
nového chrámu ze døeva a z mramoru. Vý- podobì. Øímané ji ztotostavba této svatynì trvala údajnì sto dvacet òovali s Dianou.
let a jde právì o tu budovu, její nádheru
Øecká Artemis, která
obdivoval Hérodotos. Dílo architekta Ker- v Malé Asii splynula s idesifona z Knóssu, jeho syna Megathéna ou bohynì Matky, byla ve
a Theodora ze Sámu pøedstavovalo svaty- své domovinì vnímána jako
ni o rozmìrech 55 x 115 m, co je asi tøikrát pøísná, ba nìkdy krutá panvìtí pùdorys, ne mìl Diùv chrám v Olym- na. Byla dcerou samotného
pii, sám pokládaný za jeden z nejvìtích Dia a starí sestrou Apollóv Øecku. Podle Pliniova svìdectví se Ar- na. Od otce si prý vyprosila
temísion pynil 127 jónskými sloupy, jejich vìèné panenství, luk a ípy,
výka dosahovala více ne devatenácti druinu moøských a øíèních
nymf, afránový, rudì lemometrù.
Právì v tomto chrámu stála ona zvlát- vaný at a smeèku psù. Proní socha panenské Artemis, nad její podiv- sadila také, aby byla bohyní
ností se pozastavuje Eliade: V Efezu byla svìtla. Zeus splnil vechna
její (Artemidina) mateøská funkce znázor- její pøání a pøidal jí té tøicet
nìna výtvarnì, a to tak groteskním zpù- mìst a uèinil ji ochránkyní
Artemis mezi leopardy jako vládkynì zvíøat.
Ilustrace: Vìra Tydlitátová.
sobem, e v ní jen tìko mùeme spatøovat pøístavù.
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s lukem. Iliada ji oznaèuje jako Paní zvíøat,
pontia thérón (Illias, XXI, 470 n.). Pøes své
panenství byla bez pochyb dìdièkou paleolitických bohyní zvíøecí plodnosti. Její raný
kult snad doprovázely orgiastické tance se
zvíøecími maskami. Kdy svítil mìsíc, byla
Artemis pøítomna a zvíøata i rostliny tanèily. 6
Jak dokazuje tetradrachma z Efezu z roku
350 pø. Kr., byla heraldickým zvíøetem kromì
medvìdice a jelena i vèela. Vèelstvo bylo
známo jako obec panenských druek (vìøilo se, e se rozmnoují parthenogeneticky)
a jejich podivuhodné spoleèenství ukazovalo na boský øád. Oddanost vèel Velké
matce byla pøíkladem a vzorem oddanosti
panenských zasvìcenkyò ochranné bohyni. Zasvìcenkynì byly nazývány vèelami
a vyobrazení vèel napøíklad na zlatém náhrdelníku z Mallie na Krétì7 bylo spí talismanem ne pouhým perkem. Dnes u tìko
mùeme rekonstruovat religionistické pozadí vèelího jména pozoruhodné izraelské
prorokynì Debóry, ale souvislost s odkazem na Velkou matku nelze vylouèit.
Vèela, která ze sebe vydává potomstvo, raduje se z dìtí, a pøesto si uchovává
panenství8 se pozdìji stala vhodným symbolem Panny Marie, je porodila Krista
symbolizovaného medem.

Artemis a její laò.
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Rozpor mezi Artemidiným panenstvím
a její mateøskou podobou zøejmì nepùsobil
antickému èlovìku ádné problémy. Byla
uctívána jako kúrotrofos, peèovatelka a vychovatelka a také jako Locheia, bohynì
porodu. Napìtí mezi rozdílnými charakteristikami bohynì Panny a Matky poskytovalo dynamiku jejímu kultu a zajiovalo
jeho neuvìøitelnou kontinuitu.
Na pøelomu epoch byl Efesos znám jako
velké náboenské a obchodní centrum.
Kadý rok 15. srpna probíhaly velké oslavy
k poctì patronky. Mìstem procházela procesí poutníkù s mnostvím darù urèených
bohyni. Kult Artemidy byl znaènì zkomercionalizovaný, pøesto nechybìlo opravdové zanícení. Mnozí vynaloili znaèné jmìní,
aby mohli Efesos navtívit a vìnovat své
Ochránkyni dar. Na cestu domù si poutníci
kupovali soky Artemis, ti chudí hlinìné,
ti bohatí zlaté nebo støíbrné. Oblíbené byly
i støíbrné miniaturní modely chrámu. Výroba
talismanù znamenala výnosnou ivnost.
Mìsto bylo rovnì proslulé magickými
a okultními praktikami, prodejem amuletù,
pùsobením kouzelníkù a vìtcù.
Konflikt s rodícím se køesanstvím byl
nevyhnutelný. Plastický obraz tohoto støetnutí nám zprostøedkovávají novozákonní
Skutky. Apotol Pavel pobýval v Efezu asi
dva roky a jeho ostrá kritika
náboenské praxe Efesanù
vyvolala nepokoje podnícené výrobcem devocionálií,
jistým Demetriem. Rozvánìní Efesané sborovì volali: Megalé hé Artemis Efesión (Veliká je Artemis
Efezských! - Sk 19,28), lo
o bouøe tak významné, e
apotol musel mìsto opustit
(Sk 19, 23  20,1). Pøesto zde
zanechal sice malou, ale ivotaschopnou obec køesanù.

Ilustrace: Vìra Tydlitátová.

Maria v Efezu
V Efezu probìhl proces dobøe známý z mnoha jiných,
pùvodnì pohanských míst,
ale zde mìl zvlá ostré kontury. Do svatynì pravìké
panenské a mateøské bohynì
vstoupila køesanská mariánská legenda. Panna Marie,
která - historicky vzato - zøejmì nikdy Efesos nenavtívila, se stala jeho novou patronkou a dnes mùeme jen
hádat, nakolik vtiskla podo-

bu Efezu Panna Marie a nakolik vtiskl
Efesos podobu Pannì Marii.
Podle køesanské nauky není Panna
Marie bohyní. V monotheistickém vnímání
boství, jakkoliv dynamickém díky nauce
o Trojici, není pro bohynì místo.9 Marie je
jen lidskou bytostí, pravda obdaøenou
zvlátní mocí a jedineènými vlastnostmi,
které ji odliují od vech ostatních lidí, ale
není pokládána za boskou. Pøesto ve srovnání s antickými bohynìmi nemùeme nevidìt ty její vlastnosti, které náleejí pouze
bohyním, jako je vevìdoucnost, vemocnost, nesmrtelnost. Stejnì tak plní mnohé
role pøièítané bohyním, jako spasitelka,
ochránkynì, záruka plodnosti. Vùbec nemá
mení moc ne jiné bohynì, a dokonce ani
její funkce se nelií od funkcí bohyní. Ve
skuteènosti je pro milióny svých ctitelù tou,
kterou byly starovìké bohynì pro své ctitele. Pojetí boí moci a síly bylo v polytheismu odliné od monotheistického modelu s jeho vypracovaným a støeeným
vnímáním jedineènosti. Marie patøí ke starímu typu boství, k tomu typu, který pøedstavovala napøíklad právì Artemis.
Mariánská legenda Efezu se opírá
o novozákonní Jeíùv výrok, který svìøuje Marii uèedníku Janovi (J 19, 26-27). Tento výrok z Janova evangelia dokládá nesporné povìdomí úcty k Marii ji na konci
prvního století. Apotol Jan údajnì pùsobil jako hlava køesanské obce v Efezu do
vysokého vìku, zemøel snad kolem roku 100.
Byl pohøben na místì, kde byla ve tøetím
století postavena bazilika sv. Jana. Dnes je
tento kostel ji v rozvalinách, ale dochovaly se mramorové sloupy. Apotol Jan podle
jedné z legend pøivedl do Efezu Pannu Marii
a ta je zde také pochována. (Jiné tradice
udávají jetì dva Mariiny hroby, jeden
v údolí Kidrónu a druhý na Sijónu v Jeruzalémì.) V Efezu se té ukazuje domek Panny
Marie, skromné kamenné stavení asi osm
kilometrù jinì od Efezu. Toto obydlí se stalo poutním místem, aèkoliv jeho tradice není
stará, byl prý objeven a v roce 1891 díky
jedné jasnovidce.10
Bohorodièka, èi Kristorodièka
Je pravdìpodobné, e se u za svého ivota
tìila Marie jisté úctì jakoto èlenka Jeíovy pokrevní rodiny, k ní patøil i horlivý
bratr Pánì Jakub. Vliv Jeíových pøíbuzných vak rychle pohasl likvidací jeruzalémské církve a iniciativu pøevzaly sbory
helénizovaných idù. Pøesto zvlátì v lidových kruzích úcta k Marii strmì rostla.
Marie byla nazývána Bohorodièkou. Ter-
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mín Deipara je doloen z poèátku 3. století,
ale kdy se jej zmocnili monofysité, prosadil
se termín Theotokos, Boí matka. Zdánlivì malicherný spor roznìcovaný pøedevím
vroucí zboností lidových vrstev se stal
teologickým tématem ve sporu Cyrila Alexandrijského s Nestoriem Caøihradským.
Podle antioské teologické tradice, která
kladla dùraz na Jeíovo lidství, polemizoval
ve svých kázáních Nestorius proti oznaèování Matky boí jako Theotokos (Bohorodièka) a navrhoval termín Christotokos
(Kristorodièka). Lidové vrstvy vak citovì
lpìly na starém oznaèení Theotokos a nechtìly se ho vzdát. Pøíleitosti se chopil
dávný protivník Nestoriùv, Cyril, protoe
Alexandrie ila v konkurenèním napìtí
s Caøihradem a patriarchové obou megapolí
vzájemnì árlili na svùj nemalý vliv. Cyril ve
svém velikonoèním dopise biskupùm Egypta
z roku 429 a v okruním listì svým stoupencùm, tisícùm mnichù, zavrhl Nestoriovu nauku a obrátil se k papei Celestinu I.
o rozhodnutí.11 Celestin podpoøil Cyrila.
Spor podnìcovaný Cyrilem se vyhrotil do
té míry, e císaø Theodosius II. svolal roku
431 do Efesu ekumenický koncil.
O prùbìhu Efezského koncilu máme èetná historická svìdectví. Vedoucí osobností se stal Cyril Alexandrijský. Zahájil koncil
souèasnì jako zástupce papee se estnáctidenním zpodìním 22. èervna 431, aèkoliv
stoupenci antioské koly s patriarchou Janem jetì nedorazili. Nestorius, i kdy byl
v Efesu pøítomen, odmítl úèast. Nálada ve
mìstì byla proti nìmu tak vyhrocená, e
musel dostat ke své osobní ochranì císaøskou strá. Rozhodnutí císaøe se postupnì
bìhem sedmi sezení klonila tu na stranu
Nestoria, tu na stranu Cyrila. Koneènì na
sedmém zasedání snad 31. èervence císaø
odmítl Nestoriovo uèení. Spory jetì pokraèovaly, ale vyústily v Nestoriovo uvìznìní a následné vyhnanství. Cyrilovo pojetí Bohorodice se natrvalo prosadilo v køesanské církvi. Na Efezském koncilu bylo také
vyhláeno dogma o trvalém panenství
Marie. Teologie se vyrovnala s rozpornou
ideou starovìké Panny - Matky. Koncepce
parthenogeneze mateøských bohyní se
v postavì Marie pøenesla do nové víry.
Panna Marie byla na Západì ztotonìna
s postavou boské Moudrosti (Chochma,
Sofia). Na Východì byla rozvedena nauka
o Sofii jako o enském aspektu Ducha svatého.
Dìdièka starých bostev
Panna Marie na sebe vzala mnohé z rysù

archaických bohyní. Stejnì
jako Artemis si uchovává své
panenství. Její svátek Nanebevzetí (Assumptio B.
Mariae Virginis) je slaven
15. srpna, ve stejný den, kdy
Efezem procházela slavná
procesí k poctì Artemidy.
Jako Hvìzda moøská je
ochránkyní námoøníkù a pøístavù stejnì jako chránila
pøístavy Artemis. (V tomto
pøípadì ovem je lidová etymologie jména Marie neèekanì blízko správnému výkladu, jeden z významù hebrejského jména Mirjam je
toti Hoøké moøe.) Sochy
Panny Marie jsou dodnes ve
Støedomoøí ve slavnostních
procesích pøináeny ke kotvitím, aby poskytly svou
vlídnou ochranu lidem a lodím na moøi. Marie je ctìna
jako semper virgo, je Pannou
i Matkou, je ochránkyní
rodièek a dìtí. Je prostøednicí vykoupení, je v tìle
Artemis na lovu se psy.
Ilustrace: Vìra Tydlitátová.
na nebe vzatá.12 Je zobrazována stojící na mìsíci
a odìná sluncem podle Apokalyptické vize jeden horlivý køesan v roce 400 znièil se
(Zj 12,1-6). Tak upomíná na lunární charakter slovy, e jde o démonskou Artemis, EfeArtemis i na její vládu nad svìtlem. Tradice sos zùstal i v nové éøe mìstem Panny.
jí pøisoudila symbol vèely, zatímco veobecn
nou symboliku Atremidiných zvíøat u Marie Zkratky knih Nového zákona
J Evangelium podle Jana
Sk Skutky apotolù
nacházíme jen stìí a nepøímo v gotických
Zj Zjevení Janovo
vyobrazeních rajských zahrad plných zvíøat,
uprostøed nich trùní Panna Marie, nebo ve Poznámky
1 Wilson, Colin, The Atlas of Holy Places and Sacred
scénách Lovu na jednoroce, kde se bájSites. Dorling Kindersley Ltd., London 1996, str. 32.
2 Eliade, Mircea, Dìjiny náboenského mylení I. Od doby
ný jednoroec utíká pod Mariinu ochranu.
kamenné po eleusinská mystéria. OIKOYMENH, PraStejnì jako pohanská bohynì si Panna
ha 1995, str. 263.
Marie uchovává naprostou nezávislost na
3 Strong, Donald E., Antické umìní. Umìní Svìta. Artia,
Praha 1970, str. 149.
svìtì muù a stává se osobní ochránkyní
4 Øekové a rozkvìt antiky. Z it. originálu Meraviglie Dell´
dívek i matek.
Archeologia, I Greci E La Magna Grecia. De Agostini,
Novara 1998, vydal KK, Balios, Praha 2001, str. 126.
Pøes opakovaná horlení teologù dobøe
5 Kerényi, Karl, Mytologie Øekù I. Pøíbìhy bohù a lidí.
si vìdomých heterodoxnosti boských rysù
OIKOYMENH, Praha 1996, str. 113.
6 Kerényi, str. 116.
Panny Marie, dokonce i pøes dùrazné refor7 Geiss, Heinz, Starovìký Knóssos. Vyehrad, Praha.
maèní taení proti mariánské úctì, zùstává
1985. str. 90.
v køesanstvu v postavì Marie pøítomen
8 Cooper. J.C., An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols. Thames and Hudson, London 1987, str.
enský aspekt boství, bez nìho si - ani si
205.
to vdy pøipoutíme - u neumíme køes9 Kinsley, David, The Goddesses Mirror. Visious of the
Divine from East and West. State University of New
anství pøedstavit. Tento heterodoxní prvek
York Press, Albany 1989, str. 215 n.
pøimíený do mystiky i do racionalistické 10 Øekové a rozkvìt antiky, str. 128.
teologie poskytoval køesanství ono dyna- 11 Jedin, Hubert, Malé dìjiny koncilù. Èeská katolická
Charita, Praha 1990, str. 18-21.
mické napìtí, které dodávalo ivotnost u 12 Øíèan,
Rudolf; Molnár, Amedeo, Dvanáct století círdávnému kultu Artemidy.
kevních dìjin. ÚCN Kalich, Praha 1973, str. 160.
Pøestoe køesané Artemidin chrám zboMgr. Vìra Veronika Tydlitátová (*1959), religionistka,
øili v pomstì nad vyhnáním apotola Pavla
pøednáí judaismus na Fakultì humanitních studií na
Západoèeské univerzitì v Plzni.
a slavné palladium Artemis s mnoha prsy
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Úctu k Marii chovají vichni køesané, ale jen v øímské církvi nabyla podobu mariánských hnutí

MARIÁNSKÁ HNUTÍ
DNES
Ale Opatrný

Mariánská úcta a s ní související zbonost je v katolicismu i v pravoslaví trvalou souèástí teologie
i praxe víry. Vem starobylým øeholím v západní církvi jako jsou benediktini, cisterciáci, karmelitáni,
dominikáni èi frantikáni, je vlastní mariánská úcta, v kadé má své specifické rysy, ale v ádné nemá
podobu základního identifikaèního znaku øehole. V oblasti pravoslaví je mariánská úcta silná, je
nezbytnou souèástí celé teologie, ale nikdy se nestala hnutím, osamostatnìným prvkem.
Zhruba od sedmnáctého století vznikají rií. Tato spiritualita má vést k prohloubení bu, které se zjevení dostává (don Gobbi).
v katolické církvi výraznì mariánsky orien- ivota køesana ve vztahu k Nejsvìtìjí Tro- Vechna tøi usilují o obrácení nebo obnovu
tovaná sdruení laikù - mariánské druiny jici, prohlubovat víru v Boí prozøetelnost a a prohloubení ivota køesanù, u nich konrùzného druhu, ale i kdy jsou rozíøeny ve pøispívat tak k náboenské a mravní obnovì statují buï slabou víru, nebo velmi nevìtí oblasti, nemají charakter celosvìto- svìta. Hnutí, které má nìkolik rùzných sek- dokonalou morálku. Obsahem zjevení jsou
vého hnutí. A v prvé polovinì dvacátého cí (knìí, øeholní sestry, rodiny), se svou poselství Panny Marie. Ve Fatimì (1917)
století, které bychom také mohli nazvat sto- strukturou pøibliuje tradièním øeholím. Pù- krátce trvající a ukonèená, v dalích dvou
letím hnutí, se objevují dvì mariánská sobí spí nenápadnì, ne e by poutalo pøípadech dlouhodobì pokraèující.
uskupení, která postupnì vyrùstají v hnutí, pozornost.
Katolická církev uznala z tìchto zjevení
Tøi mariánská hnutí, vzniklá pozdìji ne doposud jen fatimské. Takovéto uznání znarozíøená po celém svìtì: Mariánská legie
obì výe zmínìná, toti Fatimský apotolát, mená, e obsah zjevení je shledán jako nìco,
a Schönstattské hnutí.
Mariánská legie bylo jedno z prvních Mariánské knìské hnutí a skupiny Medu- co není pro víru nebezpeèné nebo co není
hnutí, které tvoøili laici a které chtìlo pøi- gorje (v tomto pøípadì nejde o formálnì usta- vyloenì omylné, katolík v pravost takospìt k evangelizaci urèitou metodou. Ta byla vené hnutí), jsou na náboenské scénì v na- vého zjevení vìøit mùe, ale nemusí - tato
sdìlována vem èlenùm hnutí a nevyado- í zemi, ale i v Evropì a ve svìtì nepøehléd- zjevení nepatøí k základnímu obsahu víry.
vala speciální teologické nebo misiologické nutelná a dávají o sobì dosti výraznì vìdìt. K Medugorje se oficiálnì nevyjádøila (dovzdìlání. Toto hnutí, pùsobící svým slovNejstarí z nich je tzv. Fatimský apo- kud zjevení pokraèuje, není nikdy potvrníkem ponìkud staromódnì, existuje do- tolát Modrá armáda, který vznikl v roce 1947 zeno) a to, co je zpravidla interpretováno
dnes a po roce 1990 se objevilo i nás. Ná- v USA (u nás je èinný od roku 1990). Ma- jako zjevení Panny Marie donu Gobbimu,
plní jeho èinnosti není pouze nebo pøede- riánské knìské hnutí (které navzdory ná- bylo oznaèeno oficiálnì za jeho vnitøní
vím prohlubování mariánské úcty, ale cílem zvu není jen hnutím knìí, ale v mnohem proitky, ani bylo rozhodnuto, zda jsou,
je prohlubování a sdílení víry jeho èlenù, vìtí míøe laikù) klade svùj vznik do roku nebo nejsou povaovány za autentická
které má vést k jejímu pøedávání, tedy 1972 a je podstatnì spojeno se jménem ital- zjevení.
k evangelizaci.
ského knìze dona Gobbiho. A koneènì skuSchönstattské hnutí, vzniklé v roce 1914 piny Medugorje, nevyv Nìmecku, se pøes poèáteèní velké obtíe tváøející formální hnutí,
rozíøilo do asi padesáti zemí svìta. Vytvoøi- vznikaly a vznikají polo profilovanou vlastní spiritualitu, jejím stupnì od roku 1981
základem je úmluva lásky s Pannou Ma- tak, jak se rozvíjely poutì, míøící do tohoto místa údajných zjevení a jak
Místa významných zjevení
se odtud íøila poselPanny Marie
ství, ve zjeveních obsaPaøí, ul. du Bac Francie
1830
ená.
La Salette
Francie
1846
Tato tøi hnutí mají
Lurdy
Francie
1858
nìkteré
dùleité rysy
Fatima
Portugalsko
1917
spoleèné:
mariánská
Turzovka
Slovensko
1958
úcta
je
v
nich
primárním
Garabandal
panìlsko 1961-1965
identifikaèním
znakem,
Medugorje
Bosna a Hercegovina
tato
úcta
je
vázána
na
od 1981dosud
konkrétní
místa
zjevení
Litmanová
Slovensko 1990-1995
Kostel v Medugorje v dobì konání Mezinárodního modlitebního
(Fatima, Medugorje)
setkání mládee v roce 1999.
Foto: Regina 10 / 1999.
Milo Mrázek
nebo na konkrétní oso-

18

t é m a
Obsah zmínìných tøí skupin zjevení
není stejný, ale má tøi spoleèné rysy: výzvy
k obrácení, otevøené varování pøed dùsledky patného ivota lidí a skrytou hrozbu
(v pøípadì fatimského zjevení bylo toto tzv.
Fatimské tajemství u oficiálnì zveøejnìno).
Praktický vliv na ivot vìøících, kteøí do tìchto hnutí pøímo patøí nebo se k nim více èi
ménì pøidruují, je dvojí. U Mariánského
knìského hnutí a u skupin Medugorje
jsou dùleitá poselství, kterými se stoupenci
hnutí zabývají, v podstatì je zcela nekriticky
pøijímají a i z hlediska katolíka lze øíci, e jim
èasto vìnují vìtí pozornost, ne základním prvkùm køesanské víry. Poselství prakticky vedou jejich ivot.
Druhým vlivem na ivot vìøících je
urèitý program modlitby a uspoøádání ivota, který hnutí pøedkládají a který také
vytváøí spoleèenství tìch, kdo se k modlitbám a slyení poselství scházejí. Pro øadu
køesanù tak úèast v tìchto hnutích znamená vytrení ze samoty lidské a køesanské
a také duchovní program, který je jejich
schopnostem pøimìøený. To je jistì jeden
z dùvodù jak jejich popularity, tak urèité
benevolence pøedstavitelù církve vùèi nìkterým krajnostem, které se v ivotì tìchto
køesanù vyskytují.
Pohled o ivota tìchto hnutí lze povaovat za velmi uiteèný. Dávají v mnohém
poznat, co lidem v ivotì velkých církví, ale
také v ivotì obèanské spoleènosti chybí
(spoleèenství, pøístupný a pøece nìjak významný osobní duchovní program, jistota
v nejistém svìtì, jednoduché odpovìdi
a maximy ve sloitém pluralitním svìtì atd.).
Kadý, kdo by chtìl tato hnutí kultivovat,
nebo dokonce nìjak upozadit, si musí být
vìdom, e uspìje jen tehdy, pokud nabídne
lepí odpovìï na konkrétní potøeby jejich
stoupencù.
Zároveò tato hnutí upozoròují, e potøeba ponìkud tajemného strachu spojená
s dìtinskou dùvìrou, se nestala v irokých
vrstvách obyvatel minulostí, co je známo
i z jiných oblastí, ne je oblast náboenských
hnutí. Zkoumání tìchto hnutí, jejich východisek, vlivu na stoupence, ale také
zkoumání motivù, které vedou lidi dneka
k jejich vyhledávání, jsou bezesporu pro
dnení religiozitu dùleitá bez ohledu na to,
jak jsou tyto fenomény pro zkoumajícího
teologicky, psychologicky nebo intelektuálnì pøijatelné.
n

P. Ing. Ale Opatrný (*1944) je øeditelem Pastoraèního
støediska pøi Arcibiskupství praském.

Don Stefano Gobbi a Mariánské knìské hnutí

IJEME
NA KONCI ÈASÙ

Martin Stanìk

V roce 1972 vzniklo hnutí, které významnì spoluurèuje podobu
dnení katolické církve. Pøinejmením posílilo ustupující mariánskou úctu, shromádilo pøíznivce mariánských zjevení a znovuobjevené apokalyptiky a vytvoøilo podle svých vlastních slov obranný
val kolem papee a uèitelského úøadu církve.
Milánský knìz don Stefano Gobbi (èlen spo- známých mariánských poutních místech,
leènosti sv.Pavla) se úèastnil 8. kvìtna 1972 aby zakládal nebo vedl nová Veèeøadla.
pouti na nejznámìjí poutní místo novodo- Osobní misijní aktivitì pøikládá velkou dùlebé historie - do portugalské Fatimy, kde se itost - dodnes absolvoval kolem tisíce cest
roku 1917 tøem dìtem tøináctkrát zjevila Pan- po vech kontinentech. Co se týèe rozíøena Maria a pøedala jim poselství, je dodnes nosti, podle nìkterých odhadù patøí nyní
hluboce ovlivòují pøedevím lidovou reli- do Hnutí 400 biskupù a kardinálù, pøevánì
giozitu. Don Gobbi se modlil v místní kapli z Latinské Ameriky a více ne sto tisíc knìí.
Zjevení za knìze, kteøí zradili své knìské Poèet laických èlenù se odhaduje na nìkopovolání a snaili se organizovat v hnutích, lik desítek milionù.2 Pøes tuto masivní úèast
která se staví proti autoritì církve. Vnitønì nemá Hnutí ádné právní postavení, co sám
pocítil, jak k nìmu promlouvá Panna Ma- don Gobbi povauje za velkou výhodu a za
ria1 a chce jej pouít jako nástroj ke tøem výraz bezvýznamnosti, je je nejvìtí silou
úkolùm: ke shromádìní knìí, kteøí se za- tohoto spoleèenství.
svìtí jejímu neposkvrnìnému srdci, k pevnému sjednocení s papeem a k pøivádìní Modrá kniha
vìøících k mariánské úctì. Don Gobbi teh- Jak ji bylo zmínìno, posbíral don Gobbi na
dy jako potvrzení pravosti tìchto poselství pokyn Matky Boí a svého duchovního
ádal Matku Boí o nìjaké znamení a dosta- vùdce zaznamenaná vnitøní sdìlení do nìkolo se mu ho tentý mìsíc ve svatyni Zvìsto- likastránkového seitu,3 aby je pøedloil na
vání v Nazaretì.
jedné z prvních schùzek knìí Hnutí. ZpoZpoèátku shromádil tøi blízké knìze, èátku se setkal s negativní reakcí, nejspíe
následující rok jich bylo zapsáno ètyøicet. proto, e se jednalo právì o fenomén vnitøní
V té dobì si také zaèal zaznamenávat nì- øeèi a don Gobbi neádal o církevní imprikteré silné mylenky, které se v nìm vnitønì matur. Nìkteøí knìí nemohli pøijmout fakt,
rodily. Ty se zanedlouho staly základem tzv. e sympatické mylenky, obnovující mariánModré knihy, souboru zapsaných Marii- skou úctu a vytyèující smìøování Hnutí,
ných poselství, nad nimi má kadý èlen jsou vlastnì pøíkazy Panny Marie, diktované
Mariánského knìského hnutí (MKH) èi skrze prostøedníka. Pøesto dolo k velkému
jeho laické odnoe povinnost meditovat.
rozíøení Knihy, nejdøíve s názvem Panna
Od roku 1974 se konají první tzv. Veèe- Maria knìím, svým pøemilým synùm,
øadla modlitby, v nich se èlenové týdnì a pozdìji Knìím, pøemilým synùm Panny
mìsíènì scházejí, obnovují svá zasvìcení Marie.4 Jen u nás bylo distribuováno nìkoa v modlitbách oèekávají vítìzství nepo- lik tisíc svazkù.
skvrnìného srdce Panny Marie, jak bylo
Kniha je výtahem z vìtího poètu zápøedpovìzeno ji ve Fatimì.
piskù dona Gobbiho. O tom, co je vhodné
Hnutí se rychle rozíøilo po celém svìtì, k publikaci, rozhoduje jeho duchovní vùdtake do roku 1985 mohl don Gobbi pøedse- ce Renzo del Fante. Z podoby Knihy a jedat 890 oblastním Veèeøadlùm. Rychle se jích nových dodatkù známe i pøiblinou frekrozvíjejí také Národní centra, ve kterých venci poselství, je don Gobbi pøijímá: jednárodní a oblastní responsabili koordinují ná se zhruba o dvoutýdenní a mìsíèní inmístní ivot Hnutí. Don Gobbi stále horlivì terval, naprostá vìtina duchovních vzkacestuje po celém svìtì, kromì jiného i po zù pøichází v okamiku konání Veèeøadla
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Don Gobbi na fotografii ze své Modré knihy.

a mnoho tìch dùleitých se objevuje zejména na mariánské svátky. Aè tomu nic pøedem nenasvìdèovalo, veøejná sdìlení skonèila v roce 1997 a Modrá kniha se uzavøela.
Jak víme z posledního poselství, Maria si
dona Gobbiho chce vést i nadále, a to prostøednictvím slov, osoby a jednání tohoto
svého malého synáèka, jak jej nazývá.5
Svìt je nemocný
Na první pohled neshledáme nic pøevratnì
nového, vdy MKH je jen jedno z tisícù
mariánských hnutí v prùbìhu staletí. Skuteènì, mariánská spiritualita prorùstá jak
øeholními øády, tak nejrùznìjími laickými
sdrueními pøinejmením od støedovìku
a témìø vdy stojí na impulsu samotné Matky Boí, a ji ve formì snu, zázraku èi pøímo
zjevení, od 19. století pak stále èastìji doplnìných o duchovní poselství.
Pøesto je vak do jisté míry - podobnì
jako jiná hnutí, vzniklá ve druhé polovinì
20. století - dítìtem sekularizace a globalizace. Ty jsou toti hodnoceny jako jednoznaènì negativní, co podporuje i znovuoivená apokalyptika, je zde není pouhým
doprovodným jevem. To, co se v textech
nazývá sekularismem, neomodernismem,
liberalismem a podobnì, jsou vechno
prvky moderní a postmoderní euroamerické
civilizace, je se sakralitou buï vùbec nepoèítá (moderna vzelá z osvícenství) nebo
ji odmítá ztotonit s urèitou institucí (postmoderní spiritualismus).
Hrozba globalismu je v proudu lidové
religiozity, k ní s výhradami mùeme Hnutí
poèítat, nahlíena jako obrovský vliv médií,
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zvlátì televize, ale má i tváø svìtové ství: ...Avak knìí teï mají zaèít jednat...
poèítaèové sítì, její pomocí se dá lépe Jejich prostøednictvím se chci vrátit mezi
manipulovat s osobními údaji a ovliv- své vìøící, protoe chci z nich vytvoøit okoòovat tak ivot urèitých skupin lidí lo svých knìí nepøemoitelný ik.... On
(napøíklad církve).6 Nejistota postmo- sám k tomu øíká: Proè nemít za to, e zaderní relativizace vede podobná spo- svìcení Neposkvrnìnému srdci, ádané
leèenství k hledání neotøesitelných Madonou ve Fatimì, je jako fakt odvodu
pravd a jistot a jejich rétorika mùe lec- do velkého iku pod vedením eny odìné
kdy pøipomínat agresi zvíøete, zahna- Sluncem, která má v tìchto èasech za úkol
ného do kouta.
bojovat a zvítìzit ve své bitvì?7
Na spoleèenské rovinì se celý duToto vyjádøení dle mého mínìní obsachovní proud, do kterého Hnutí zaøa- huje jakousi esenci spirituality MKH. Pozujeme, významnì angauje proti po- dívejme se tedy podrobnìji, co zde znamená
tratùm, rozpadu rodin, uvolnìné sexu- zasvìcení, co ádala Maria ve Fatimì a jak
alitì a konzumnímu pøístupu k ivotu. se má Apokalypsa k mariánské zbonosti
V církvi Hnutí kritizuje zejména koke- na pøelomu tisíciletí.
tování se svìtem, liberální teologické
pøístupy, úpadek zpovìdní praxe, pat- Zasvìtit sebe a celý svìt
nou morálku knìstva a øeholníkù Zasvìcení srdci Panny Marie je vstupní
a celkovou neposlunost èásti církve branou do Hnutí. Tradice zasvìcování je
vùèi papei a Magisteriu. Úhlavními stará snad jako lidstvo samo, kult Neponepøáteli Hnutí (Panny Marie) byl ze- skvrnìného Srdce Mariina má vak svoje
jména komunismus, interpretovaný jako koøeny a ve støedovìkém kláterním prorudý drak z knihy Zjevení, a také zednáøství støedí. Nezastupitelnou roli ve spiritualitì
- apokalyptická èerná elma - zvlátì pak Hnutí má vak barokní svìtec, velký apozednáøství infiltrované na nejvyí místa tol mariánské úcty, francouzský knìz Louis
církve. Tomuto zákeønému nepøíteli jde Maria Grignion z Montfortu.8 Autor pojedkromì jiného o falený ekumenismus, sto- nání O pravé Mariánské úctì, textu, který
jící na rovnocennosti vech církví a snaze byl znovuobjeven v polovinì 19. století, má
zaloit jednu církev univerzální, ve které se zcela zásadní vliv na souèasnou mariánskou
katolicismus zcela rozplyne.
spiritualitu a v osobì dona Gobbiho lze
Lékem na zmínìné neduhy církve a svì- spatøovat snahu o jakési pokraèovatelství.
ta jsou ony tøi poadavky, je vznesla sama
Porovnáme-li rétoriku Modré knihy
Maria: tedy zasvìcení se jejímu neposkvr- s pojednáním O pravé mariánské úctì, nanìnému srdci, pøimknutí se k papei a k uèi- lezneme pozoruhodnì shodné rysy. Kotelskému úøadu církve a koneènì
Vae nové narození.
8. záøí 1978
vnitrocírkevní aktivita ve proNarození Panny Marie
spìch mariánské zbonosti. SjedPøemilí synové, sdílejte radost celé církve, která
nocující úlohu zde hrají tzv. vednes uctívá tajemství lásky v narození vaí nebesèeøadla, v nich se knìí èi vìøící
ké Matky. Jí se zaèíná rýsovat plán vaí spásy.
v rodinách scházejí ke spoleèné
Mnì byl darován ivot, abych darovala ivot
modlitbì a meditaci nad poseltomu, kdo je ivot sám, Slovu Otce, které v mém
stvími z Modré knihy. Zajímavým
panenském lùnì bere na sebe lidskou pøirozenost,
faktem je, e pøes velkou popuaby se v èase ze mne narodil.
laritu i jiných zjevení a poselství,
Celé nebe jásá nad tím tajemstvím. Andìlé a svatí
napøíklad z Medugorje, se nase radují s vámi, dìti, putující jetì po této zemi.
prosto nedoporuèuje ve veèeHleïte na svou nebeskou Matku! Jsem pøi vás
øadlech meditovat nad jinými texv kadém okamiku. Z mého Neposkvrnìného Srdty ne tìmi z knihy Knìím, pøece vycházejí paprsky svìtla a milosti, které na vás
milým synùm Panny Marie.
padají ve vech èástech svìta.
Nástrojem Mariina poadavTak vás osvìcuji a rodím vás, ivím a vychovávám
ku podporovat mariánskou zbovás, vedu vás a pomáhám vám. Také vy máte dennost i mezi laiky je Mariánské
nì úèast na tajemství lásky vaeho nového zrohnutí. Vzniklo krátce po zaloení
zení, které vám dala vae Matka.
MKH. U nás se jmenuje Kruh
Pøemilí synové, pojïte vichni ke mnì, protoe
spolupracovníkù MKH. Sdrumì potøebujete. ...
uje laiky a øeholníky - neknìze.
Don Gobbi: Knìím, pøemilým synùm Panny Marie,
Ji 1. listopadu 1973 v tomto
Matice Cyrilometodìjská, Olomouc 1992, str. 159.
smyslu don Gobbi dostal posel-
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mentátoøi vak v Gobbiho textech nacházejí i vliv Terezie z Lisieux a Maxmiliána Kolbeho èi Frantika z Assisi, Frantika Saleského nebo Jana Bosca.
Zasvìtit se Marii (pøípadnì Jeíi skrze
Marii) znamená také pìstovat urèité ctnosti, zejména poslunost, modlitbu, umrtvování, èistotu, lásku a dalí. Je zde vak jetì
jeden dùleitý význam - zvlátní ochrana
Matky Boí v útrapách svìtové oèisty, která
je ji nablízku. Modrá kniha je apokalyptické
symboliky plná.
Fatimské zjevení vyvolalo velký rozruch
hlavnì pro slavné, tzv. tøetí tajemství,9 jeho
podvrená verze, hovoøící o velké válce do
konce 20. století zneklidòovala vìøící a do
roku 2000, kdy bylo vatikánskými úøady
koneènì zveøejnìno jeho pravé znìní. V jednom z mnoha celosvìtových zasvìcení, je
vykonávali øímtí veleknìí, se vzývá ochrana Panny Marie pøed atomovou válkou.10
Strach ze sovìtského útoku jadernou silou
byl skuteènì vudypøítomný a hluboce
ovlivnil i soukromá zjevení.
Dvanáct let k triumfu
Panna Maria sdìlila donu Gobbimu bìhem
veèeøadla, konaného v Lurdech 18. záøí mariánského roku 1988, e následujících deset
let má svrchovanou dùleitost, nebo
v tomto desetiletém období se ukonèí
plnost èasu mnou oznámeného, od La Saletty (1846, pozn.aut.) a k mým posledním
a aktuálním zjevením.  Dovrí se pøed
druhým pøíchodem Jeíovým èas velikých
útrap  a uskuteèní se vechna tajemství, která jsem sdìlila nìkterým svým dìtem. V roce 1998 (to je trojnásobek èísla
elmy - 666) se objeví Èlovìk nepravosti
- Antikrist, jeho falenou církev budou
vichni následovat. Falenou církví je zde
mínìna církev, pìstující pøíklon ke svìtu
a k takovému pojetí ekumenismu, ve kterém
ztratí katolická církev nárok na svrchovanou pravdu.
Konec èasù, jak se nae doba nazývá,
s sebou pøináí nejrùznìjí znamení, e
druhý pøíchod je blízko. Maria jich s pouitím
starozákonních i novozákonních proroctví
- zvlátì Daniela a Zjevení Janova - vypoèítává pìt. Jedná se o rozíøení bludù falenými teology, vypuknutí válek a bojù, pronásledování vìrných vìøících, antikristovu
svatokráde - tedy uzurpování si Boí moci
a vynucování klanìní své osobì, také zruení kadodenní obìti - me svaté - a nakonec i mimoøádná znamení na obloze.
Jedním z nejzávanìjích proroctví vak
byl vzkaz Panny Marie z 5. 12. 1994: K vel-

kému jubileu roku 2000 pøijde
triumf mého Neposkvrnìného
Srdce, jak jsem pøedpovìdìla ve
Fatimì, a to bude uskuteènìno
s Jeíovým pøíchodem ve slávì
k nastolení jeho Království ve
svìtì. Tak nakonec budete moci
vidìt na vlastní oèi nová nebesa a novou zem. Zde se proroctví z Fatimy dokonce èasovì
aktualizuje. Modrá kniha poskytuje mnoho takových náznakù
i jednoznaèných formulací.

Zvíøe podobné pardálu.

Milán, 3. èervna 1989
První sobota v mìsíci
a svátek Neposkvrnìného Srdce Panny Marie
Milovaní synové, dnes se shromaïujete ve veèeøadlech modlitby k oslavì svátku Neposkvrnìného
Srdce vaí Nebeské Matky.
Svolala jsem vás ze vech koutù svìta, abyste se
zasvìtili mému Neposkvrnìnému Srdci a vy jste
odpovìdìli se synovskou láskou velkoduností.
...
Úkolem èerné bestie, to je zednáøství, je bojovat
podle a vytrvale, aby duím zabránila jít po cestì,
ukázané Otcem a Synem a osvìcované dary Ducha
svatého.
Jestlie se Rudý drak snaí pøivést lidstvo k jednání bez Boha, k popírání Boha a íøí proto blud
ateismu, cílem zednáøství není popírat Boha, nýbr
rouhat se mu.
Bestie otvírá tlamu, aby pronáela rouhání proti
Bohu, aby se rouhala jeho jménu a jeho pøíbytku,
aby proklínala vechny, kteøí pøebývají v nebi. Nejvìtím rouháním je upírání úcty, patøící pouze Bohu,
a prokazování jí tvorùm a samotnému Satanu.
Hle, proè v tìchto dobách, za zvrhlého pùsobení
zednáøství, se vude iøí èerné me a satanský kult.
...

ena Sluncem odìná
Ukazuje se jasnì, e novodobá
mariánská úcta je jednoznaènì
eschatologická. Vdy v centru
této úcty stojí apokalyptická
ena odìná Sluncem, s Mìsícem pod nohama a s korunou
dvanácti hvìzd kolem hlavy.11
Toto ztotonìní Mariino s enou
z Janova Zjevení má svoji dávnou tradici, avak v mariánských
zjeveních se aktualizuje teprve
nìkolik desítek let.
Don Gobbi: Knìím, pøemilým synùm Panny Marie,
V textech Hnutí se Maria obMatice Cyrilometodìjská, Olomouc 1992, str. 435-436.
jevuje jako Vojevùdkynì, Matka
oèisty, porazitelka Satana, Vítìzná matka zují od místnosti, kde Jeí slavil s uèeda podobnì. Nìkteré z atributù, kterými se níky poslední veèeøi a kde po jeho smrti
oznaèuje, patøí i tøetí Boské osobì - Duchu apotolové spolu s Marií èekali na pøislíbený
svatému, popøípadì archandìlu Michaelo- pøíchod Ducha utìitele, na událost Letnic.
vi, jen má dle Apokalypsy svést boj s dra- A tak dnes noví apotolové - apotolové
kem - ïáblem a svrhnout jej do propasti. konce èasù - èekají spolu s Marií na nové
Tato nevyhranìnost, pøíznaèná pro mystiku, sestoupení Ducha, na nové Letnice a na
se vak objevuje ji u Montforta. Spojení druhý Kristùv pøíchod, jen se má uskuteènit
nìné nebeské Maminky na jedné stranì spolu s vítìzstvím Mariina neposkvrnìného
a Vojevùdkynì, hrozné jako vojsko sei- srdce, jak pøedpovìdìla ji ve Fatimì. Z tìch,
kované k boji na stranì druhé, vytváøí pros- kdo se zasvìtili, ze èlenù Hnutí, si Maria
tor i pro zajímavé psychologické interpreta- vytváøí svùj mocný ik, s jeho pomocí se
ce. Vojenská terminologie a vyadování vymaní svìt z doèasné nadvlády Satana.
naprosté poslunosti vùèi Marii - vùdkyni Anonymní mariánský ctitel k tomu øíká:
patøí k základním stavebním prvkùm mnoha Toto je èas, kdy byla církev vydána
poselství. Byla to ona, která roku 1989 za zkouce, slovy Apokalypsy: Satan byl vypomoci svého vyvoleného papee zvítìzila putìn, kdy pro církev nastala doba temnad teoretickým ateismem - komunismem na, jako pro Jeíe na Velký pátek. Panuje
a v roce 2000 mìla dle prohláení dona Gob- ateismus, vládne zlo kadého druhu, Sabiho, je uèinil bìhem návtìvy Slovenska, tan triumfuje. Panna Maria ví, co je v tuto
porazit ateismus praktický, tedy konzumis- chvíli potøeba. Tak jako tehdy v hodinì
mus. Jakoto mocná pøímluvkynì u Boha temna volá nás do veèeøadla, abychom na
také neustále pomáhá oddalovat slíbený modlitbách oèekávali sílu z výsosti. Protrest, který má dopadnout na lidstvo, aby toe jen nové Letnice mohou zvrátit tuto
se oèistilo pøed druhým pøíchodem.
situaci doèasného vítìzství Zla.12
Nové Letnice
Zakládat veèeøadla není jen výrazem potøeby shromaïovat se. Ve má svùj bohatý
eschatologický podtext. Název toti odvo-

Opatrnost pøedevím
Tolik alespoò struèné vyjádøení mylenkového pozadí, je urèuje podobu jednoho
z nejrozsáhlejích hnutí v katolické církvi
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v poslední dobì. Zdálo by se, e oficiální
církevní úøady bezvýhradnì pøijímají jeho
existenci, zvlátì kdy má tak hojné zastoupení mezi biskupy. Jistì, pozitivní roli hraje
fakt, e MKH hlásá semknutost a nedìlitelnost katolické církve a horlivì podporuje
papeskou autoritu proti reptajícím místním
církvím. Ovem se zátitou nebeských sdìlení a apokalyptickou vizí souèasnosti
vytváøí spíe prostøedí pro nové dìlení
v církvi - na vyvolené zasvìcence a ostatní,
kteøí pohrdají ochranou Panny Marie a odmítají plnit její pøání. A tak stále trvá stav
uznání Hnutí de facto, nikoliv de iure. Církev
nemùe tak velké hnutí ignorovat, ale
v duchu postoje k mariánským zjevením
a lidové zbonosti, s ní si racionálnì
stavìná teologie neumí poradit, vydává
pouze neurèitá stanoviska, která se dají interpretovat rùznì. Proto se mùeme na vech
publikacích, týkajících se mariánských
zjevení, doèíst o dekretu papee Pavla VI.,
jím se povoluje vydávání podobných tiskovin za pøedpokladu, e jim bude pøisuzována víra pouze lidská, nikoliv teologická,
a vyhledávají se i nejmení papeské projevy sympatií. Vdy se vak najde nìjaký
biskup, který rád udìlí publikaci své imprimatur.
A jaká je situace u nás? Èeské národní
centrum Mariánského knìského hnutí se
nachází v Olomouci, ale úzce s ním spolupracují také jiná mariánská spoleèenství,
napøíklad Fatimský apotolát neboli Modrá armáda se sídlem v Tøebíèi a Koclíøovì.
Velkou podporou byla jistì návtìva dona
Gobbiho ve dnech 24. srpna - 4. záøí 1996 na
naem území. Byl vøele pøivítán jak ve královéhradecké katedrále, tak ve Strahovském
kláteøe. Podle jistých údajù se setkání
zúèastnilo pøes 200 knìí a zhruba 15 tisíc
vìøících z celé republiky, co dává jistou
pøedstavu o vlivu MKH v Èechách a na
Moravì. Na Slovensku byl don Gobbi týden
nato hostem mnoha místních biskupù a tento národ se mohl dozvìdìt, e pøestoe patøí
k nejmením v Evropì, bude vem ostatním
pøíkladem, nebo Maria jej zvlátì miluje.
V naem prostøedí vychází také pomìrnì
dost tiskovin a literatury, týkající se mariánských zjevení a mariánské spirituality vùbec; namátkou mùeme uvést týdeník Svìtlo, jen se otevøenì hlásí k MKH, jeho mìsíèní pøílohu Fatima - vìstník Fatimského
apotolátu, dále je zde Mariina doba
s pøevánì pøevzatými èlánky z její slovenské verze a v neposlední øadì i slovenský
èasopis M-Rosa. V nakladatelství Matice
cyrilometodìjské vychází kromì mnoství
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Jedno z nejrozíøenìjích mariánských hnutí pùsobí i u nás

MODRÁ ARMÁDA
NAÍ PANÍ
Jiøí Koubek

Tøináctého kvìtna roku 1917 se v portugalské Fatimì tøem dìtem
ve vìku sedm a deset let - Lucii, Franciscovi a Jacintì - dostalo
zjevení krásné Paní: Byli jsme jí tak blízko, e jsme stáli témìø
v oné záøi, která ji obklopovala, vypovìdìla pozdìji vizionáøka
Lucie.1 Zjevení se opakovala kadý mìsíc vdy tøináctého a do
øíjna tého roku.
Tøicet let po tìchto událostech zaloil ve Spojených státech katolický
knìz Harold Victor Colgan Fatimský apotolát Modrá armáda. Hlásí
se k nìmu dnes více ne 20 milionù lidí na celém svìtì. Dosud se
rozíøil do více ne 110 zemí,2 Èeskou republiku nevyjímaje.
Z celkových esti zjevení Panny Marie se existence èlovìka po smrti, dále o rovinu
nejvíce pøipomíná èervencové, kdy dìtem kultovní, tedy mariánskou úctu, a nakonec
byla zjeveno peklo a role Ruska v následu- rovinu spásonosnou, kdy je v poselství najících letech na svìtové dìní s prosbou za znaèen zpùsob, jakým lze odvrátit váleèné
modlitby za obrácení tohoto národa.
konflikty. Historická fakta související
Poselství z 13. èervence 1917 zùstává s Ruskem, pronásledováním církve a v nejádrem Fatimských zjevení a je obsaeno poslední øadì i smrtelným atentátem na
ve vech ostatních fatimských zjevení, øíká papee pøesvìdèí kadého, kdo je ochoten
katolický knìz P. Pavel Dokládal a vysvìtlu- Fatimský fenomén studovat.
je: V tomto zjevení vidíme rovinu duchovU posledního Fatimského zjevení v øíjnu
ní, kdy modlitba a pokání jsou základem 1917 bylo pøítomno 70 tisíc lidí, kteøí byli
blaené, nebo pøi jejich neexistenci neblahé svìdky desetiminutového sluneèního úkamariánsky zamìøené literatury a týdeníku
Svìtlo té Matièní zpravodaj, referující
o novinkách kolem Modré knihy a poselství donu Gobbimu.
Pro získání informací na internetu se
nabízí nìkolik adres: oficiální stránkou MKH
je www.msm-mmp.org, její èeskou odnoí
pak www.mkh.cz. Dalí informace lze nalézt
na www.maltanetworkresources.com, avak
nejcennìjím pramenem zùstává bezpochyby kniha, nyní zvaná Knìím, pøemilým
synùm Panny Marie, kterou je moné stáhnout z èeských stránek MKH.
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n
Poznámky
1 Jedná se o mystický fenomén vnitøních sdìlení èi vnitøní
øeèi (locutio interna).
2 Tato informace pochází z týdeníku Svìtlo 28/1997.
3 V prvním poselství Maria sdìluje: Co sdìluji tobì, mùj
synu, není jen pro tebe, ale pro vechny knìze, mé syny,
které velice miluji. Pøedevím je to urèeno knìím Mariánského knìského hnutí, které miluji nejnìnìjí
láskou. Chci je vychovávat a vést za ruku a tak je pøipravit
na jejich velké poslání. Proto, co jsem ti øekla, uspoøádej
do broury... Ty se nestarej o nic, co se týká tisku; tvùj
zpovìdník se o to postará. A tato broura a se co nej-

9
10
11
12

døíve rozíøí mezi knìze. Bude to prostøedek, kterým je
shromádím ze vech stran, a kterým si vytvoøím své
nepøemoitelné vojsko. (29. 8. 1973).
V italském originálu pùvodnì La Madona ai Sacerdoti
suoi figli prediletti, Milano - centro Internationale Movimento Sacerdotale Mariano, rùzná vydání.
31. 12. 1997: Teï u vecko, co jsem vám mìla øíci, vám
bylo øeèeno, protoe vechno vám bylo odhaleno. A tak
této noci konèí veøejná poselství, která jsem vám po 25
let dávala: teï o nich musíte rozjímat, ít je a uvádìt do
praxe...
Nejvíce moderních interpretací èísla elmy z Apokalypsy - 666 - se týká internetu.
Týdenník Svìtlo 28/98, str.13 - pøeklad rozhovoru
z èasopisu Jesus.
Tento mariánský mystik pøelomu 17. a 18. století, horlitel pro zasvìcení, pøedpovìdìl ve svém díle vìk Mariin,
dobu, ve které bude mít Maria nezastupitelnou roli v boji
proti Satanovi. Skrze ni znovu pøijde na svìt Boí Syn,
tentokrát ve slávì a s boím královstvím. Ona to bude,
kdo shromádí tzv. apotoly posledních èasù a spoleènì
rozdrtí hlavu hada, jak bylo prorokováno ji po vyhnání z ráje. Tìmi apotoly mají být synové Léviho - tedy
knìí.
Zde odkazuji na knihu Cristy Cramer von Reisswitz Poslední tajemství z Fatimy, Praha, Dobra 2000.
Zasvìcení vykonal pape Jan Pavel II. roku 1984 na
námìstí sv. Petra v Øímì.
Bible, Nový zákon, kniha Zjevení - 12. kapitola.
Dle èasopisu Mariina doba 2/98.

Mgr. Martin Stanìk (*1973) je religionista.

t é m a
Sluneèní zázrak 13. 10. 1917
Jeden z oèitých svìdkù ... vylíèil tuto podívanou tìmito struènými vìtami: Slunce krouilo stejnou rychlostí. Souèasnì
se odpoutalo od oblohy a blíilo se - rudé
jako krev - k zemi. Zdálo se, jako by hrozilo, e svou havou, obrovskou tíí ve
rozdrtí.
P. Dokládal, Fatima a Panna Maria
na konci druhého tisíciletí,
Tøebíè 1991, str. 14.

zu, kdy podle výpovìdi pøítomných polední slunce dalo pøítomným pocítit hrùzu ze
znièení Zemì. Tento úkaz pomohl ztotonit
Pannu Marii se enou, odìnou sluncem,
o ní hovoøí novozákonní Zjevení svatého
Jana (12. kapitola) pøi líèení apokalyptických událostí.
Zkoumání fatimských událostí trvalo
bezmála tøináct let. Prvního øíjna roku 1930
Vatikán prohlásil zjevení, kterých se dostalo tøem pasáèkùm, za vìrohodná a povolil
uctívání Naí Milé Paní Fatimské.
13. kvìtna roku 1981, v den výroèí prvního zjevení fatimským dìtem, byl spáchán
atentát na papee Jana Pavla II. Pape ho
pøeil a rok pozdìji Fatimu navtívil jako
výraz vdìènosti Pannì Marii za své uzdravení.
V Èeské republice se podaøilo Fatimský
apotolát zaloit v roce 1990. Boí zjevení
lidstvu v Kristu je plné, veobsané a definitivní. Fatimské události roku 1917 stejnì jako dalí mariánská zjevení bedlivì
prozkoumaná církví jsou v naprosté jednotì se zjevením Boha v Kristu a na obsahu tohoto zjevení nic neubírají, nemìní ani
nedoplòují. Nesou charakter tzv. soukromých mariánských zjevení, øíká P. Dokládal, který zaèátkem devadesátých let pùsobil jako duchovní ve farnosti u sv. Martina
v Tøebíèi. Zde se formoval základ pozdìjí
Èeskomoravské Fatimy, národního centra
Fatimského apotolátu u nás. Od poloviny

devadesátých let Fatimský apotolát sídlí
v bývalém kláteøe v Koclíøovì u Svitav.
Èlenem Fatimského apotolátu se stává
ten, kdo sloí zasvìcující slib s pøijetím závazku modlitby rùence. Význam zasvìcení, charakterizovaný jako svìøení, je jakýmsi poadavkem obsahu zjevení ve Fatimì, øíká o hnutí P. Dokládal, do nìho je
u nás zapojeno pøes est tisíc èlenù. Fatimský apotolát si jako svou prioritu klade jakoby nasvítit tématický význam Zjevení Panny Marie ve Fatimì, kterou chápe,
øeèeno zcela laicky, jako znamení lidstvu,
e spolu s ryze evangelijními cíli modlitby
a pokání je lidem nabídnuta jistá mimoøádná dotace nebes, která je úzce spojena s mariánskou úctou, pøibliuje poselství Fatimské apotolátu P. Dokládal.
Za hlavní poslání Fatimského apotolátu vidí P. Dokládal obnovu církve skrze
modlitbu rùence a pravidelných mariánských poboností kadou první sobotu
v mìsíci. Tyto a podobné projevy zbonosti jsou èasto v moderním pohledu na
ivot a nové náboenské smìry vidìny jako
hluboce støedovìké, hrubì konzervativní
a souèastného èlovìka neoslovující, øíká
Dokládal a souèasnì namítá: Pøesto pøese
vechno vynikají svou duchovní úèinností.
V Koclíøovì se vdy jedenkrát do roka
koná dvoudenní výroèní duchovní obnova Fatimského apotolátu pro vechny její
èleny. Pro ty, kteøí se nemohou dostavit
osobnì, se pak na mnoha místech organizuje alespoò jednodenní duchovní obnova. Mimoto se ke spoleèným modlitbám
scházejí laici i knìí ve svých farnostech
nejménì jedenkrát mìsíènì, a to vdy o prvních, mariánských sobotách. Z Èeskomoravské Fatimy se dále kadý rok organizuje
tøídenní duchovní obnova v samotném
hlavním centru apotolátu v Portugalsku.
Vedle akcí spojených pøímo s fatimskými událostmi Èeskomoravská Fatima slouí

Poslední fatimské zjevení 13. 10. 1917 a pøedehra sluneèního zázraku
Navzdory prudkému deti se 13. øíjna 1917 shromádilo ve Fatimì 70 000 lidí. Ve 12
hodin, kdy zvon zaznìl k modlitbì, nebe se rozjasnilo, objevilo se svìtlo, Paní
dostála svému slovu.
Já jsem Vae Milá Paní sv. rùence. Pøila jsem, abych vìøící napomenula, aby zmìnili svùj ivot, aby Boha, který je tolik uráen, u nezarmucovali svými høíchy, aby se
modlili svatý rùenec, aby se polepili a èinili pokání za svoje høíchy.
Konec poselství: Jestlie se lidé polepí, válka brzo skonèí a já jejich modlitby
vyslyím. Podle svého slibu poukázala pak Paní na zázrak, o nìm se u døíve
v poselstvích zmínila.
Na její pokyn Lucie zvolala: Pohleïte, slunce!
P. Dokládal, Fatima a Panna Maria na konci druhého tisíciletí, Tøebíè 1991, str. 14.

Panna Maria jako Matka vech národù.
Obrázek vydala Èeskoslovenská Fatima
- Fatimský apotolát.

jako místo pro týdenní pobyty knìí i laikù.
Ve svém zaøízení poskytujeme rekreaèní
a exorcièní sluby, setkání mládee, rodin,
osamìlých a oputìných lidí. Z naeho centra realizujeme evangelizaèní programy
po farnostech celé ÈR, organizujeme poutní obnovy ve Svaté Zemi a poutních
místech Evropy, øíká P. Dokládal.
Modrá armáda nepøináí do øímskokatolické církve mnoho nového, spíe pomáhá
vìøícím vést hlubí duchovní ivot v mariánské úctì. Ani faráø Dokládal jeho význam
nepøeceòuje: Fatimský apotolát je jedním z mnoha aktivit a hnutí uprostøed
církve. Jeho na první pohled velmi snadná a primitivní spiritualita nìkdy odrazuje èlovìka intelektuála. Snad právì proto
se dají na toto hnutí aplikovat Jeíova
slova z Matouova evangelia: Velebím Tì
Otèe, Pane nebes a zemì, e jsi tyto vìci
skryl pøed moudrými a rozumnými a zjevil
jsi je malièkým, uzavírá P. Pavel Dokládal.
n

Poznámky
1 Dokládal, P., Fatima a Panna Maria na konci druhého
tisíciletí, Tøebíè 1991, str. 12.
2 http://www.emanuel.cz/Velehrad1999_fatim.htm,
download 6. 9. 2002.
3 http://www.diecezehk.cz/instituce/drc-2fa.php, download 6. 9. 2002.

Jiøí Koubek (*1976) je absolventem Jaboku, vyí sociálnì pedagogické a teologické koly.
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t é m a
Mariánská hnutí v Èesku podle svých èasopisù

KRÁLOVNA
A JEJÍ DOBA
Milo Mrázek

Jednotlivé proudy mariánského hnutí mùeme rozliovat nejen
podle jejich konkrétních výpovìdí, ale také podle stylu, jakým jsou
tyto výpovìdi podávány. Podívejme se nyní na to, jak se tento styl
projevuje v jednotlivých mariánských èasopisech.
Poselství zjevující se Panny Marie k èes- ném provedení pøináejí nejaktuálnìjí inkému ètenáøi pøicházejí v relativnì velikém formace z místa dìní, pøedevím pravidelná
mnoství periodik zamìøených právì na ma- poselství Gospy.2
riánskou spiritualitu. Lií se nejenom svým
Dále Zprávy obsahují krátké úvahy
rozsahem, grafickou úpravou, ale i stylem o jednotlivých poselstvích, o dìní v církvi
vyjadøování, zamìøením apod.
a ve svìtì, rozhovory s vizionáøi, s poutníky,
s duchovními slouících na místì zjevení,
Zprávy z Medugorje a Regina
apod. Vìtinou nechybìjí svìdectví o vliObì periodika vydává nakladatelství Veri- vu tohoto místa na duchovní ivot, o uzdraté1 pod vedením RNDr. Ing. F. Mráèka Csc., vení z nemoci, ze závislosti atd. Patrná je
autora mnoha publikací o zjeveních v bo- relativní bezkonfliktnost èlánkù. I v dobì
senském Medugorje, která intenzivnì válek byly zprávy a reportáe psány spíe
sleduje od jejich poèátku v polovinì osm- v poklidném duchu, by nikoliv nestrannì.3
desátých let.
Pøi srovnání novìjích èísel s tìmi prvníZprávy z Medugorje, které jsou ze sle- mi mùeme spatøit snad o nìco mení dùraz
dovaných tiskovin nejstarí (letos vycházejí na brzká oèekávání zásadních zmìn ve svìji ètrnáctým rokem) mají charakter bulleti- tì. Napø. v prvním èísle druhého roèníku
nu. Na ètyøech stranách v graficky nenároè- jsme èetli: Máme dùvod k radosti a optimismu, ale nesmíme zapomínat
i na dalí informace z medugorských zjevení (...), týkajících se
svìtového vývoje do roku 2000.
Bùh zøejmì chce, aby lidstvo vkroèilo do pøítího tisíciletí na urèité
morální úrovni.4
Pøed rokem 2000 u byly voleny
umírnìnìjí formulace. Samotný rok
2000 byl vak nakonec zhodnocen
jako urèitý mezník, ve kterém k nìjakým pozitivním zmìnám dolo.5
V roce 1998 pøibyl ke Zprávám
rozsáhlejí èasopis Regina6 s podtitulem Èasopis pro oivení duchovního ivota prostøednictvím
mariánských zjevení. Vychází na
køídovém papíøe také jako mìsíèník.
Styl je podobnì jako u Zpráv relativnì poklidný, najde se místo
i pro anekdoty.7
Kromì Medugorje se sledují
i jiná zjevení (Garabandal, 8 Litmanová,9 Vasula Ryden10 ). Pøitom
se redakce snaí o urèitý kritický
Tváø Panny Marie z medugorské Dvorany na obálce
Reginy z února 1999.
pøístup, kdy rozliuje pravá zjeve-
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ní od falených (napø. tzv. Lasalettské tajemství11 , Nowra12 ).
V obou èasopisech je kladen maximální
dùraz na loajalitu k církevní autoritì (k papei). Neodporování oficiální autoritì je
hlavním kritériem pravosti zjevení. Nicménì
oba èasopisy vycházejí stále bez církevního
schválení. 13
Vztah k jiným vyznáním je moné oznaèit
jako umírnìný ekumenismus. Pøíznaèné je
i pozitivní pøijetí letoního (protoe) papeem svolaného mezináboenského setkání
v Assisi, které mnozí tradicionalistiètí katolíci kritizovali.14 Nalezneme zde dokonce
i rozhovor s reprezentantem islámu na
shromádìní v Assisi Al-arifem, který se
vyznal ze svého obdivu k assiskému svìtci
Frantikovi, jako symbolu univerzálního
dialogu, jen zdùrazòoval, e pravda není
jen na jedné stranì.15 Tento zcela netradièní
obraz katolického svìtce ponechali redaktoøi bez jakéhokoliv komentáøe.
Immaculata
Jedenáctým rokem vycházející dvoumìsíèník Immaculata16 má více oficiální charakter. Vychází s církevním schválením brnìnského biskupství. Vydávají ho brnìntí minorité organizující aktivity mariánského
hnutí Rytíøi neposkvrnìné.
Kromì mariánských èlánkù (orientovaných pøedevím na církví uznaná zjevení)
jsou zde èlánky o sv. Frantikovi, o papei
a od papee, o ivotì køesana v souèasném
svìtì (s dùrazem na morální ivot, zvl. v sexuální oblasti, v harmonii s pøírodou po vzoru Frantika apod.), také relativnì v klidnìjím duchu. Èasopis má i pravidelnou rubriku pro dìti. Ve srovnání s jinými mariánskými periodiky je v Immaculatì nejménì
apokalyptického napìtí.
Mariina doba
Dalí brnìnský èasopis je Mariina doba.
Jako vydavatel je uveden Ing. J. Maxa, éfredaktorem je P. RNDr. Mgr. H. M. Virdzek,
OP. Èasopis sám nemá oficiální církevní
schválení, nicménì o to peèlivìji uvádí církevní schválení pramenù, ze kterých redaktoøi pøejímají pøíspìvky.
U svým názvem se hlásí k aktivitám jednoho z nejvýznamnìjích pøíjemcù17 Mariiných poselství, italského knìze dona Gobbiho, zakladatele Mariánského knìského
hnutí (MKH). Hnutí je velmi silnì apokalypticky ladìné. ijeme v dobì, kdy se má
odehrát bitva mezi silami zla a silami dobra,
vedených Pannou Marií skrze své pøemilé
syny.18

t é m a
Kromì komentáøù k poselství donu
Gobbimu èi jiným zjevením a informací
o aktivitách MKH zde nalezneme úvahy nad
biblickými texty, nad významem svátostí
apod.
Svìtlo
Nejrozíøenìjí mariánský èasopis v Èesku
je týdeník Svìtlo, vydávaný od roku 1993
olomouckým vydavatelstvím Matice cyrilometodìjská (éfredaktor J. Vlèek).19 Také
vychází s církevním schválením (olomouckého arcibiskupství).
Výslovnì se vlastnì nejedná o mariánskou publikaci. Svìtlo je urèeno iroké ètenáøské obci konzervativnìjích katolíkù.
Obsahuje duchovní ètení, komentáøe k aktuálnímu dìní ve svìtì a v církvi apod. Dùraz
je kladen na pravovìrnost, kdy pomoc pøi
její ochranì poskytuje právì Maria  zjevující se vzhledem k naléhavé situaci stále
èastìji na nejrùznìjích místech svìta 
a souèasný pape vystupující v roli jakéhosi
jejího zástupce na zemi. Jakákoliv kritika
papee zleva èi zprava je nepøípustná.
Na druhé stranì se èasto poukazuje na
postupný rozklad tradièních hodnot v církvi, za které nesou odpovìdnost patní teologové a biskupové i na nejvyích místech,
kteøí ohroují samotného Svatého Otce
a naruují jeho konzervativní obraz na veøejnosti. 20
Mezináboenské shromádìní v Assisi,
které pape letos svolal, bylo povinnì pøijato pozitivnì;21 tato vstøícnost je ale vyvaována èlánky typu Démonická dimenze
pohanských náboenství,22 Alláh není
otcem Jeíe Krista23 apod.
Ve vztahu k místní hierarchii je patrné
urèité napìtí, nicménì ve srovnání s nìkterými jinými konzervativními èasopisy, je
vycházejí bez církevního schválení (Mezinárodní report, Rozmach), je Svìtlo spíe
zdrenlivé (napø. pøi komentování letoních
událostí na praské Katolické teologické
fakultì).
Na konci èasù a Nové srdce
Od roku 1995 do 2000 vycházel bez oficiálního církevního schválení dvoumìsíèník Na
konci èasù. Vydavatelem bylo Mariánské
nakladatelství ing. F. Presse, autora mnohých publikací s tématikou mariánských
zjevení.24 Nejen svým názvem navozoval
apokalyptickou náladu. Ve srovnání s cukrovou Immaculatou byla nápadná spíe
straidelná modro-èernobílá grafika s bulvárnì tuènými nadpisy oznamující brzké
zmìny ve svìtì.

Noviny Na konci èasù pøipomínaly bulvární tisk.

Narozdíl od Reginy zaráí nekritiènost
pøi pøijímání informací o rùzných zjevení,
jejich kriteriem pravosti jakoby byl pouze
apokalyptický varovný hlas.
Vydávání Na konci èasù trochu pøíznaènì skonèilo s rokem 2000. Poté F. Press po
nìjakou dobu vydával ponìkud jinak ladìný èasopis Nové srdce s podtitulem Dvoumìsíèník pro spoleèenské, kulturní a duchovní otázky. Ve srovnání se svým pøedchùdcem byl moná umírnìnìjí. Více ne
apokalyptickým mariánským zjevením se
Nové srdce vìnovalo rùzným tématùm od
morálního úpadku spoleènosti, pøes nebezpeèí globalizace a po vztah vìdy a náboenství. Nicménì varovný styl vyjadøování
pøetrval.
Jednoduchý svìt
Jako spoleèný rys vech zmínìných èasopisù mùeme konstatovat (kromì mariánského zamìøení) nìkde ménì a nìkde více,
ale pøesto vude výraznou tendenci k èernobílému popisování svìta. V tomto svìtì je
bílá tam, kde je pape, a èerný je zbytek.
V nepøehlédnutelném úsilí být v souladu
s oficiální linií církve jsou pøitom tyto èasopisy èasto papetìjí ne pape .
n

Mgr. Milo Mrázek (*1974) vystudoval psychosociální
vìdy, teologii a religionistiku na Husitské teologické
fakultì a na Filosofické fakultì Univerzity Karlovy v Praze. Je uèitelem na støední kole.

Poznámky
1 Online <www.verite.cz>.
2 Oznaèení Panny Marie v místním náøeèí.
3 Napø. kritika Srbù, ale i umírnìná kritika efektivity mezinárodních sil, podpora NATO v kosovské krizi apod.
Nicménì neustále je dùraz na tom, e øeení se nalézá
v oblasti duchovní spíe ne v politické.
4 1 (1990):1.
5 Liberální teologové ustupují do pozadí a pape koná
jednu akci za druhou a tyto èiny jsou pøijímány pozitivnì i nekøesany. 1 (2000):1.
6 Královna.
7 5 (2001):5.
8 1 (1998):12-17; 2 (1998): 13-17; 3 (1998):10-13.
9 8 (1999):19.
10 9 (2001):18-19; srv. L. tursa, L. Brzobohatý: Opravdový ivot v Bohu, Dingir 4 (2001):10-11.
11 3 (1998):14-18.
12 2 (1998):19.
13 Popisování událostí mariánských zjevení chápeme
jako lidské svìdectví a nechceme tím pøedbíhat koneèný
úsudek Církve. Tirá Zpráv z Medugorje.
14 Viz napø. R. Malý: Jak se postavit k setkání v Assisi?,
Rozmach 1-3 (2001): 11-13. Online <www.unavoce.cz/
rozmach1232002.pdf>; M. Semín: Civilizace lásky na
obzoru, Mezinárodní report 2(2002):26-28.
15 Regina 3.5(2002):15.
16 Neposkvrnìná.
17 Nejde o zjevení v pravém slova smyslu, ale o slyení
vnitøního hlasu.
18 Pro chápání role Jeíovy matky je typická tato Mariina
øeè: Na jediné vìci záleí: Abyste se nechali mnou vychovávat. Proto se musí kadý obìtovat a zasvìtit mému
Neposkvrnìnému Srdci, zcela se mi svìøit jako se mi
zcela svìøil Jeí. Knìím, pøemilým synùm Panny
Marie, Olomouc, Matice cyrilometodìjská, 1992, s. 35.
19 Online <svetlomcm.hyperlinx.cz>
20 Viz napø. èlánek Satanùv dým v Pánovì domì, 38
(2001):4-5, 39 (2001):4.
21 6 (2002):15.
22 3 (2001):7.
23 14 (2002):10.
24 Pøedevím Maria...Mariánská zjevení a poselství lidem
20. století, Brno, Mariánské nakladatelství, 1991.
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t é m a
Mariánský tisk na Slovensku je pestrý a vlivný

V ZEMI
SEDMIBOLESTNÉ
Andrea Hudáková

Matka Jeia, Panna Mária, Nepokvrnená Èistota, je tu aj dnes,
aby pomohla Slovensku splni Boie plány. To nie je fundamentalizmus. To je fakt.1 Tato slova éfredaktora jednoho z mariánských èasopisù mohou poslouit jako motto pøi jejich mapování.
Prostøedí, ve kterém na Slovensku vychází ník rùencových bratrstev, který byl zaloen
náboenský tisk, je odliné od situace ji v roce 1946 jako úøední èasopis vech
v Èeské republice. Pozice, kterou v této sou- slovenských terciáøù3 dominikánské øehole.
vislosti zaujímá osoba Panny Marie, je spe- Obnoven byl v roce 1996, rok pøedtím vycifická i v irím (celosvìtovém) kontextu. cházel jen jako nìkolikastránkový leták.
Sedmibolestná Panna Marie byla na ádost
Vydavatelem je Dominikánské mariánslovenských biskupù v roce 1966 vyhláe- ské centrum Salve v Koicích, èasopis má
na Patronkou Slovenska,2 u pøíleitosti je- církevní schválení. Na necelých tøiceti
jího svátku jsou konány národní poutì. stranách nenároèného provedení pøináí
Mariánská zbonost má na Slovensku rozhovory, svìdectví, úvahy a aktuality ze
hluboké koøeny, mariánský tisk své pevné ivota hnutí. Je skromným, meditativnì inmísto.
formativním prùvodcem èlenù rùencových
bratrstev a ctitelù Panny Marie. PøekvapeSVÄTÝRUENEC
ním je, e titul zamìøený na roziøování mod- formaèno-informaèný mesaèník
litby svatého rùence je dostupný i v elekZ mariánských titulù má na Slovensku nej- tronické podobì. Zodpovìdným redaktostarí tradici èasopis Svätý ruenec, mìsíè- rem je Peter Petrek, jedním z èlenù redakèní
rady je Humbert M. Virdzek,
O. P., éfredaktor èeské Mariiny doby.

Obálka M Rosy z roku 1995.
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MÁRIINADOBA
- èasopis Mariánskeho
kòazského hnutia
a Mariánskeho hnutia4
Mariánské knìské hnutí
(MKH) se na Slovensku zaèalo
íøit bezprostøednì po svém
vzniku v 70. letech 20. století,
zároveò byla poøádána i první
spoleèná setkání, tzv. veèeøadla. Zápisky z tìchto setkání vycházely samizdatovì pod názvem Mylienky z veèeradla
a byly svým zpùsobem pøedchùdcem èasopisu. Poèátkem 90.
let bylo na Slovensku knìzi
i laiky za úèelem organizování
náboenských aktivit a vydávání náboenské literatury vytvoøeno sdruení Máriina doba.5
Hlavní náplní sdruení je roziøování knihy Kòazom, najmilím synom Panny Márie6

a vydávání èasopisu Máriina doba. První
èíslo ètvrtletníku, který má na Slovensku
i maïarskou verzi (Mária Kora), vylo
v roce 1991, schválení získal a v roce 1995,
je pod dohledem církevního cenzora. Èasopis je urèen pro vnitøní potøebu hnutí, má
pøes tøicet stran textu formátu A4, kvalitní
grafické zpracování a místy je psán odborným stylem. Pravidelnì uveøejòuje úryvky
z Modré knihy, která je základním prostøedkem pro íøení MKH, pøednáky s mariánskou tematikou, obsáhlé rozhovory, informace. Zámìrem èasopisu Máriina doba
je podporovat pùsobení Mariánského
knìského hnutí na Slovensku a íøit mariánskou spiritualitu.
RYTIERNEPOKVRNENEJ
- katolícky mariánsky èasopis
Rytierstva Nepokvrnenej
Ètvrtletník Rytier Nepokvrnenej je hlavní
mediální aktivitou katolického hnutí Rytierstvo Nepokvrnenej,7 které èerpá z odkazu sv. Maximiliána M. Kolbeho. Ve spolupráci s Polskem, kde byl prvních devìt let
titìn, jej na Slovensku od roku 1991 vydává Obèianske zdruenie Dielo sv. Maximiliána M. Kolbeho. Od udìlení církevního
schválení, které Rytier Nepokvrnenej získal
v roce 1995, klesl jeho náklad témìø o polovinu.8 Pøináí rozjímavé èlánky, úvahy,
aktuality z církevního dìní, velký prostor je
dáván zprávám ze svìta; s dùrazem na
morálku a zbonost informuje i o nìkterých
souèasných spoleèenským otázkách. Pøes
zdánlivou obsahovou pestrost je èasopis
výraznì misijní - hlavním cílem hnutí, které
jej vydává, je evangelizace, a to výhradnì
skrze Marii - Neposkvrnìnou.
RODINANEPOKVRNENEJ
- èasopis v mariánskom duchu,
venovaný apotolátu chorých
Èasopis je urèený zejména èlenùm Sdruení
Rodina Nepokvrnenej, které je pøièlenìno
ke Kongregaci Milosrdných sester sv. Vincenta z Paula - Satmárkám. Rodina Nepokvrnenej sdruuje lidi nemocné a jejich blízké; pro nì vylo na konci roku 1992 s církevním povolením první èíslo. Èasopis je
plnì v rukou sester kongregace, vìnuje se
modlitbì, svìdectví, poselství, rozhovorùm,
uveøejòuje reportáe ze spoleèných setkání
Rodiny, z lurdských poutí a rozjímavé modlitby sv. rùence. Èasopis Rodina Nepokvrnenej je financován pouze z milodarù,
v souèasné dobì vychází pìtkrát roènì
v neuvìøitelném nákladu 25 tis. kusù a je rozesílán i do zahranièí.9 Chce být lidem du-
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chovní oporou a posilou,
je rozjímavý,
nekonfliktní,
má jednoduchý styl a nenároèné zpracování.
AVE
- èasopis
s mariánskym
zameraním
Podnìtem k vydávání mìsíèníku AVE se
stalo zjevení Panny Marie 4. prosince 1994
ve slovenské obci Dechtice.10 Za úèelem
jeho íøení vzniklo sdruení AVE, které vydává stejnojmenný èasopis od roku 1997.
Hlavním tématem jsou místní události zjevení Panny Marie, aktuální poselství,
oznámení o konání poutí. Èasopis AVE je
distribuován pomocí zásilkové sluby na
základì objednávek stejnì tak jako ostatní
literatura, kterou sdruení vydává. I ta je
témìø výhradnì vìnována událostem
v Dechticích. Èasopis AVE není v jiném
ohledu nijak aktuální, výjimeènì v nìm
redakce pøedkládá své stanovisko k diskutovaným otázkám (napøíklad k petici proti
zavedení výuky jógy na slovenských kolách). Má pouhých 19 stran a v souvislosti
se svou kvalitou a úzkým zamìøením pøekvapivì vysoký náklad - 4 tis. kusù.
AVE vychází bez církevního schválení,
kromì jiného i proto, e zjevení Panny Marie
v Dechticích jetì neskonèila, a nemohou
být tedy církví uznána. V roce 1998 byla pøi
Arcibiskupském úøadu v Trnavì zaloena
komise pro zkoumání zjevení Panny Marie
v Dechticích, redakce rozesílá èasopis jejímu pøedsedovi a vem slovenským biskupùm.11 Sdruení AVE poskytuje na svých
internetových stránkách pomìrnì kvalitní
informaèní servis a zdá se, e tyto stránky
a èasopis jsou témìø jedinými zpùsoby, jak
je mono se o zjevení v Dechticích dozvìdìt.
Aèkoli probíhá v souèasnosti, ostatní mariánské èasopisy si jej v podstatì vùbec nevímají.

M ROSA
- èasopis pre spoloèenské
a duchovné otázky
První samostatné èíslo mìsíèníku M Rosa
vylo v roce 1993, pøedtím bylo dvoustránkovou pøílohou Slovenského deníku. Zakladatelem a éfredaktorem je Anton Selecký, významná osobnost slovenského
køesanského disentu, vydavatelem Obèianske zdruenie Magnificat, 12 jeho je
A. Selecký pøedsedou.
M Rosa se zabývá aktuálními otázkami
z oblasti duchovního ivota, monitoruje
domácí a zahranièní sesterská periodika,
pøináí informace a poselství z míst zjevení
Panny Marie, velice aktuálnì reaguje na
spoleèensko-politické události na Slovensku a ve svìtì. Pravidelnì informuje o zjevení Panny Marie v Litmanové, 13 i kdy u
bylo ukonèeno, pøináí velmi ivé reportáe
z Hory Zvir, kam se dodnes konají poutì.
M Rosa jako jediná z výe uvedených èasopisù nemá ve svém podtitulu slovo mariánská (odkaz na Marii obsahuje název14),
je vak mariánským èasopisem se vím
vudy.
Svým formátem A4, celobarevným provedením a grafickým zpracováním (místy ne
nepodobným bulvárnímu tisku) je nepøehlédnutelná. Její pomìrnì snadná dostupnost v obchodech a náklad ve výi 20 tis.
kusù15 jej øadí mezi tituly, které mohou mít
na katolickou veøejnost znaèný vliv, i kdy
vychází bez církevního schválení. Svým obsahem splòuje vechny poadavky ètivého
zajímavého mìsíèníku, vèetnì receptù na
vaøení, vtipù, dìtské pøílohy a inzerce. Panna Maria je jako Patronka Slovenska na
stránkách M Rosy bìnì zobrazována spolu se symboly slovenské státnosti a dávána do souvislosti se slovenskými národními zájmy.

MEDJUGORJE
Pùvodním vydavatelem M Rosy bylo Mariánské centrum Medugorie16 se sídlem
v Bratislavì, které ji nìkolik let pøed zaloením M Rosy vydávalo a dosud vydává
ètvrtletník pod názvem Medjugorje. Tato neprodejná celobarevná broInternetové stránky
ura, která navazuje na sesslovenských mariánských hnutí a jejich èasopisù
terský èasopis ve Vídni
Rytier Nepokvrnenej
http://www.rytier.sk
(Maria - Königin des FrieAVE
http://www.avemaria.sk
des - Medjugorje), nemá
Svatý ruenec
http://www.svruzenec.sk
církevní schválení, vìnuje
Máriina doba (na stránkách MKH) http://www.mkh.sk
se toti výhradnì zjevení
M Rosa
http://www.mrosa.szm.sk
Panny Marie v Medugorje
http://www.fakty.sk
a aktualitám s tím souviseRodina Nepokvrnenej
http://www.rodina.szm.sk
jícím.

Shrnutí
Na Slovensku vychází v souèasné dobì
pøes 80 titulù náboenských periodik; z nich
bylo pøedstaveno sedm titulù, které èerpají
z mariánské spirituality. Jejich vydavatelem
je buï obèanské sdruení, nebo církevní
kongregace, rozhodující pozice v redakèní
radì zaujímají z velké èásti církevní pøedstavitelé a èlenové jednotlivých kongregací.
Vìtina èasopisù má vlastní distribuèní sí
a je bìné, e jsou roziøovány za cenu ve
výi výrobních nákladù.
Samostatný dìtský nebo mládenický
mariánský èasopis sice nevychází, ale Svätý ruenec, Rytier Nepokvrnenej a M Rosa
mají dìtskou pøílohu. Na základì porovnání
tematické rùznosti pøedstavených titulù,
jejich kvality a zpùsobu podávání informací se dá konstatovat, e nabídka mariánských èasopisù na Slovensku je pomìrnì
iroká a ukazuje na vysokou poptávku po
n
této literatuøe.
Poznámky
1 A. Selecký, éfredaktor M Rosy, v rozhovoru pro týdeník
Fakty; http://www.fakty.sk/2000/18/f1815.html.
2 Svátek Sedmibolestné Panny Marie, patronky Slovenska, byl stanoven na 15. záøí a vyhláen dnem pracovního klidu. U pøíleitosti svátku jsou poøádány celonárodní poutì na nìkolika místech Slovenska.
3 Terciáø - èlen tzv. tøetího øádu nìkterých katolických
øeholí.
4 Mariánské knìské hnutí sdruuje diecézní a øeholní
knìze, kteøí ijí zasvìcení Neposkvrnìnému srdci Panny Marie; Mariánské hnutí je urèené vem øeholníkùm
neknìzùm a vìøícím.
5 Sdruení Máriina doba není orgánem MKH.
6 Tzv. Modrá kniha, obsahuje meditace a vnuknutí
Dona Gobbiho, zakladatele Mariánského knìského
hnutí.
7 Rytíøstvo Neposkvrnìné - mariánsko-apotolské hnutí
zaloené roku 1917 sv. Maximiliánem Maria Kolbem
v Øímì, pouívaný monogram M. I. (z latinského Militia
Immaculatae); èlenové se nazývají rytíøi a rytíøky Neposkvrnìné.
8 Za informaci dìkuji Dariuszu ukovi - Olszewskému,
éfredaktoru èasopisu Rytier Nepokvrnenej.
9 Za informaci dìkuji sestøe Timotee, èlence redakèní rady
èasopisu Rodina Nepokvrnenej.
10 Obec na støedním Slovensku v okrese Trnava; Panna
Marie se od roku 1994 zjevuje pravidelnì a dodnes.
Více na http://www.avemaria.sk/.
11 Za informaci dìkuji Ing. Matúi Brillovi, èlenu redakce
èasopisu AVE.
12 Obèianske zdruenie Magnificat se vìnuje misii Panny Marie v souèasném svìtì, organizováním modlitebních skupin, charitativní a sociální pomocí.
13 Obec na východním Slovensku v okrese Stará ¼ubovòa;
zjevení Panny Marie v Litmanové probíhalo od 1. 10.
1990 do 6. 8. 1995; není církví uznáno. Poselství je
k dispozici na http://www.fakty.sk/mrosa/litmanova/
Roky.html.
14 Název èasopisu tvoøí zkratka jeho hesla: Ave Maria
Rosa Mystica.
15 Za informaci dìkuji Antonu Seleckému, éfredaktoru èasopisu M Rosa.
16 Mariánske centrum Medugorie, MCM Bratislava je
veøejnoprávní nezisková spoleènost, jejím cílem je zejména roziøování mariánského poselství z Medugorje,
dalí aktivity se shodují s èinností Magnificat, která
z MCM vychází.
Andrea Hudáková (*1976) absolvovala Evangelikální
teologický semináø a nyní je studentkou Evangelické
teologické fakulty UK V Praze.
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r o z h o v o r
Rozhovor s prof. Ctiradem Václavem Pospíilem

BÙH JE VDY
STRUÈNÝ
Zdenìk Vojtíek

Ctirad Václav Pospíil, OFM, je øímskokatolický teolog, èlen Mezinárodní papeské mariánské akademie. Pøednáí na katolických
teologických fakultách v Praze a v Olomouci a na Husitské teologické fakultì UK v Praze.
Obal a obsah
Ten problém znají velmi dobøe mystikové.
Mystik nìco proije a snaí se ten nepoJaké má pocity katolický teolog, kdy se
psatelný záitek vyjádøit. Uèiní tak pomocí
setká s nìkým, kdo tvrdí, e k nìmu hovoøí
obrazù a vypadá to provokativnì a nekonPanna Maria?
formnì. A pak pøijdou doktoøi teologie, kteøí
Nepochybuji o tom, e Boí oslovení je ivá
nemají ádnou mystickou zkuenost,
vìc i dnes. A nepochybuji ani o tom, e
a ten záitek okomentují a zakonzervují. Prajednou z forem oslovení je i soukromé zjevý mystik je toti jako marmeláda bez konvení. Problém je v tom, jak toto své setkání
zervaèních pøísad. Druhý den je plesnivá.
s transcendencí èlovìk interpretuje. To setJeden profesor spirituality v Øímì nám
kání, to Boí oslovení je toti nutnì filtrotvrdil, e kadý mystik je na samé hranì
váno pøes vlastní lidskou zkuenost, kulbludu - to je ta plíseò. A to, co pak o nìm
turní formaci, pøes to, co jsme si pøeèetli v kaèteme upravené a zakonzervované, je jen
techismu nebo co nám vyprávìl pan faráø.
jako dem, do nìho se u ádná plíseò nedá,
A základní otázka, kterou si kladu, je, zda
protoe je to u mrtvé. Vechna ostøí jsou
ten lidský obal nìkdy a pøíli nezastiòuje
zaoblena, aby to nepohorovalo. Co by asi
to podstatné, co má nést. Ale nemohu salidé øekli, kdyby nìjaký mystik v duchu stamozøejmì posuzovat proívání druhého
rozákonních prorokù veel do katedrály
èlovìka. K tomuto proívání musím mít úctu.
a zvolal ve jménu Hospodinovu: Hnusí se
Jedná se ale o otázku, co je v tom sdìlení
mi vae liturgie...?
nosného pro mì, tam pak musím vynaloit
námahu, abych to rozliil.
ena, matka, útoèitì
Rozliil proívání od jeho vyjádøení doKde se vùbec bere taková úcta k postavì
bovì podmínìnými prostøedky.
Marie, e je to ona, kdo oslovuje?
Dobrým pøíkladem je zjevení dìtem v portuÚcta k Marii byla od poèátku køesanství.
galské Fatimì roku 1917. Dìti zjevení naprosU evangelista Luká dokládá v prvních
to upøímnì a spontánnì interpretovaly tak,
kapitolách svého evangelia úctu prvních
e se lidé mají modlit za obrácení Rusi. Tak
køesanských generací k Marii. Je to speby to ale nikdo ve støední Evropì neformucifický výraz úcty a lásky k Jeíovi. Musíme
loval, protoe obrácení národa je støedovìký
rozliovat mezi mariánskou úctou jako takoncept. Portugalský venkov byl na pokovou a pøehnaným kladením dùrazu na
èátku dvacátého století jetì jednou nohou
soukromá mariánská i jiná zjevení. To opravve støedovìku. Z toho je vidìt, jak ta fordu není toté. V zásadì kadý katolík i pramulace vychází z místní mentality. Modlitvoslavný køesan má vypìstovanou úctu
bu za Rusko v pøedveèer revoluce bych ale
k Jeíovì Matce. To patøí k naí spirituachápal jako významný pokyn. Tím nechci
litì. Ale zdaleka ne kadý kvùli tomu jetì
tvrdit, e Fatima je diskreditovaná, jde mi
musí být vyznavaèem soukromých zjevení.
jen o ukázku, jak je sdìlení podmínìno doJisté bujení mariánských zjevení v pobou a kulturou pøíjemce. K ádnému obráslední dobì svìdèí jetì o nìèem jiném, ne
cení Ruska pochopitelnì nikdy nedojde,
je pouhá úcta. V naem patriarchálním køesobracejí se jen jedinci.
anském náboenství se zøetelnì projevuje
Ono to ale asi nakonec nejde vyjádøit ji- touha po mateøské tváøi Boí. A tou je Marie.
nak ne dobovì.
ena, matka, útoèitì v tomto nejistém, roz-
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vráceném svìtì. Maria je vnímána jako jisté
útoèitì, po nìm èlovìk tolik touí. Není
ale i tohle hlasem Boího lidu, který nám
øíká: Ve je pøíli racionální, chybí nám ponor
do tajemství, chceme proívat Boí blízkost
mnohem intenzivnìji, ne jak je tomu v ivotì dnení církve? Chceme církev mnohem
více jako matku a ménì jako instituci. To je
velmi váná výpovìï, kterou bychom nemìli jen tak pøecházet. Ona ta soukromá zjevení
mají cosi do èinìní s prorockou tradicí, která
je jistou protiváhou biskupské tradice, jak
to rozlioval J. H. Newmann.
To je pravda. Ale køesanství bylo patriarchální vdy a nejisté byly dosud vechny
známé svìty.
Zjevení jsou jistì také protiváhou racionalismu a výrazem touhy po proívání posvátna. Mohou být prostì i reakcí na sekularizaci a na marginalizaci køesanství, které
bylo dominantním ivotním postojem. Ti
lidé, kteøí k této dominanci pøilnuli, cítí, e ji
ztrácejí. Zjevení jim potvrzuje jejich výsadní duchovní postavení, i kdy si tento mechanismus moná ani neuvìdomují. Kolikrát
v dneních zjeveních zaznívá, e adresáti
zjevení jsou právì ti nejlepí, svìtlo v temnotách a tak dále.
Objevuje se ale dalí problém. Pokud se
na vìc díváme religionisticky, mùeme uchopit jen a jen jevový obal. Religionistika se
ale k vlastnímu jádru nedostane, protoe zde
je zapotøebí osobního rozhodnutí víry. Kdy
poukazuji na vnìjí okolnosti urèitého bujení soukromých zjevení, pak hovoøím spí
jako religionista. To ale neznamená, e ve
by se dalo vysvìtlovat jen a jen na této
rovinì. Také bych nechtìl tvrdit, e ve je
pouze patné a negativní. Obvykle bývají
èisté motivace promíchány s tìmi ménì
ulechtilými. Pokud to nìkomu pomùe, aby
se nael, aby hloubìji proíval svou víru,
nic proti tomu. Ale nemìl by své osobní
oslovení povyovat na obecnou normu.
Take vlastnì nikdy úplnì nevíme. Ale øímská církev nìkterá zjevení schvaluje.
Schválení neznamená pøímé doporuèení.
Zkoumá se, zda nedolo k podvodu a zda je
poselství v souladu s obsahem Písma. Dále
se provìøuje, zda lze hovoøit o nadpøirozeném pozadí zjevení. Pokud je ve v poøádku, konstatuje se, e není nic na závadu.
Kdo to tak chce proívat a pøijímat, není mu
v tom bránìno. Nikdo ale zásadnì nesmí být
nucen to které konkrétní soukromé zjevení
pøijmout. Teolog musí uznávat, e soukromá
zjevení jsou moná, ale fakticky nemusí pøi-
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jmout ani jedno konkrétní soukromé zjevení,
a nikdo mu to nesmí vyèítat. ádný katolík
není vázán, aby tìmto osobním zjevením
vìøil. Já osobnì mám pochybnosti o vìtinì
dneních soukromých zjevení.
Existuje pøípad, kdy církev vylouèila nadpøirozený pùvod zjevení?
Ano, Turzovka. Tam se jednalo s nejvìtí
mírou pravdìpodobnosti o psychopatologii. Ale takových pøípadù je mnohem více
neli uznaných soukromých zjevení. Staèí
váná pochybnost a vìc bývá neschválena. Jinou záleitostí je velký tlak lidí, kteøí
k takovému zjevení nìjak pøilnuli. To bývá
problém, protoe ani oni nesmìjí být z církve
vyhánìni.
Projev slabé víry
Øíkáte, e máte pochybnosti. Co vás nejvíce odrazuje?
Problémem je dnení obrovská poptávka po
mariánských zjeveních. Bojím se, aby nedocházelo tøeba i k nevìdomé stylizaci. Nejsem pøíli naklonìn tomu, e napøíklad
Medugorje je pravé zjevení. Pro mne jako
pro teologa je to velký otazník. Osobnì
bych se tam na pou nevydával. Upøímnì
øeèeno, hnutí, která se kolem takového
zjevení vytvoøí, mne dìsí. Nejvíce mne zaráí
jejich netolerance. Pøísluníci tìchto hnutí
v podstatì øíkají: Panna Maria nám øekla toto
a toto, a vy to budete dodrovat. Take nakonec jde o jistou formu moci. Modely jednání pak tu a tam pøipomínají sektu, i kdy
bychom toto slovo asi nemìli pouívat.
Co je kromì toho pro souèasná mariánská
hnutí kolem soukromých zjevení typické?
Èasto je to èernobílé vidìní svìta, snaha
redukovat ve do jednoduchých modelù.
Je to pochopitelné - èlovìk má strach nechávat otázky bez odpovìdi, má strach zùstat pøed otevøeným problémem. Chce se
identifikovat s jedinou správnou stranou.
Bojovat proti temnotám.
Kardinál Ratzinger jednou øekl, e soukromá zjevení jsou namnoze projevem slabé víry. To je, myslím, pøesné. I kdy se to
pak muselo dementovat, protoe si asi pan
kardinál vyslechl svoje od nìkterých horlivých propagátorù soukromých zjevení.
A pak je to nìkdy millenialismus. Jedno
mariánské hnutí mající gurua s telefonem
k Pannì Marii vyhlásilo na rok 2000 Kristùv
pøíchod ve slávì, ale kdy se nic nestalo,
vechno pokraèuje dál. Nikdo se nad tím
nepozastavil. A to je v onom hnutí øada knìí
s hlubím teologickým vzdìláním. Nahání

mi to strach, protoe chybí kritická funkce zdravého rozumu. To je cesta, která vede do ghetta.
Ale mnì se zdá, e se mariánská hnutí nevydìlují. Naopak - velmi usilují
o to, aby je církev schválila.
V první øadì nesmíme házet vechny ctitele Marie
z Nazareta, mezi nì se
také poèítám, do jednoho pytle. Typickým znakem vyznavaèù mariánských zjevení bývá jejich
Profesor C. V. Pospíil.
Foto: Jiøí Koubek.
stoprocentní loajalita
vùèi papei.To není samo
o sobì patné, ale bìda, kdyby Øím zakroèil soukromými zjeveními legitimují pøed ostatproti. Pak by se ihned objevily odstøedivé ními katolíky, kteøí ve vìrnosti papei
síly, øeèi o antikristovi, jen sedí ve Vatikánì, pochopitelnì vidí známku pravovìrnosti
o zednáøích na øímské kurii. Od pøehnaného a posléze i pravosti toho, co nositelé souprovolávání slávy bývá k zatracování jen kromého zjevení hlásají. A pod plátíkem
krùèek. Jak vidno, být u kormidla svìtové této ultravìrnosti papei si pak hnutí èasto
církve a mít na starosti udrení její jednoty mùe dovolit mnohé.
není právì jednoduché.
A co na to pape?
Tato hnutí hledají ochranu u papee také
proto, e biskupové a teologové jsou k sou- Souèasnému papei bych v tomto smìru nic
kromým zjevením vìtinou spíe skeptiètí. nevyèítal. On je hluboký ctitel Jeíovy
Napøíklad v Polsku biskupská konference Matky, je to jeho spiritualita, má na to plné
pùsobení Dona Gobbiho v tamìjí místní právo. Mariánská úcta ho vede tøeba k úsilí
církvi ji v osmdesátých letech na popud o vìtí valorizaci úlohy eny v církvi, a to je
teologické komise vyslovenì zakázala. nespornì pozitivní. Jenome ani velký mu,
A Polsko je silnì mariánskou zemí. Asi exis- jako je Jan Pavel II., asi není v církvi vetují pøijatelné a ménì pøijatelné formy ma- mocný. Promìna mylení si vyaduje deseriánské úcty. Øím polskému episkopátu nic tiletí a desetiletí trpìlivého pùsobení. Navíc
nevytkl.
ostøejí zákrok by nìkdy vánì ohrozily
køehkou jednotu církve. Øadu vìcí je tøeba
Respekt pøed papeem na katolíky také
trpìlivì snáet. Tøeba ty strané suvenýry
jistì dobøe pùsobí.
s papeovým obrázkem prodávané v obchoJe to forma plnìní Kristova pøání, aby po- dì vedle svatého Petra v Øímì. U jen kvùli
køtìní setrvali v jednotì, a to je pro katolíky téhle poniující vìci - být na álku na èaj posvátné. Nemìlo by snad ani tolik jít by si asi soudný èlovìk nikdy nemohl pøát
o uctívání papee, jako spíe o tento Kristùv být na místì Jana Pavla II., který je velmi
odkaz. Jednota a úcta k papei ale nezna- vzdìlaný a inteligentní èlovìk.
mená, e nebude diskuse a e katolík bude
A co postoj ostatních pøedstavitelù hievdy povinnì naden nad vím, co pape
rarchie?
øíká a dìlá. O øadì vìcí se vedou diskuse. Je
tøeba, aby to bylo v atmosféøe vzájemné úcty V pokoncilní dobì se hledìlo na lidovou
a slunosti. V zásadních vìcech je tøeba i za zbonost i na rùzná mariánská soukromá
cenu obìti pamatovat na Kristovo slovo zjevení ponìkud úkosem. To se ale postupo jednotì.
nì zmìnilo. Od 80. let jsou biskupové opatrJiná vìc je ultravìrnost papei, o to, nìjí a spíe ne o potírání nìèeho, co není
kdy je nìkdo papetìjí ne sám øímský hned od poèátku dokonalé, se moudøe snaí
biskup. I k tomu dochází a papeství to spí o klidnou a trpìlivou kultivaci. Nejedná se
diskredituje u lidí, kteøí rádi uívají vlastní
hlavu. Ultravìrností papei se pøísluníci
ð Dokonèení rozhovoru
nìkterých mariánských hnutí spjatých se
na dalích stranách dole.
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S Medugorje je spjata svérázná, ale úspìná léèba závislosti

MEDUGORJE
A SESTRA ELVÍRA
Prokop Reme

Na mariánská zjevení v Medugorje se mùeme dívat z rùzných
úhlù pohledu. Nemùeme vak popøít pozitivní význam díla italské
øeholní sestry Elvíry Petrozzi, které vykazuje právì v tomto místì
své nejlepí výsledky. Mám na mysli komunitu Cenacolo, která
v Medugorje pùsobí ji od roku 1985 a která se jako komunita
bývalých narkomanù zabývá léèbou a rehabilitací mladých lidí propadlých drogové závislosti.
Bratrstvem Cenacolo, jak zní oficiální název domu hned pøítího roku v jugoslávském
(cenacolo = italsky veèeøadlo), prolo do Medugorje, èím hnutí nabylo výrazných
souèasné doby témìø tisíc lidí z celého svì- mariánských rysù. Dùm v Medugorje navíc
ta. Zaloeno bylo v Itálii témìø pøed dvaceti celé hnutí zpopularizoval, take v souèasné
lety. V roce 1983 se pod vedením sestry dobì se Cenacolo rozrostlo na ji na 33
Elvíry usadilo v polorozpadlém domì komunit po celém svìtì. Nacházejí se v zev mìsteèku Saluzzo v Piemontu nedaleko mích jako je Itálie, Chorvatsko, Bosna a Herfrancouzských hranic svépomocné spole- cegovina, Francie (Lurdy), Rakousko, Polèenství lidí, kteøí se vlastní vinou ocitli na sko a Irsko, USA, Brazílie a Mexiko.
okraji spoleènosti - bezdomovci, prostitutky,
alkoholici a narkomani. Komunita byla ivot v komunitì
mimoøádnì úspìná a záhy se z tohoto ivot v komunitách Cenacolo je na první
mateøského domu rozíøilo Elvíøino Bra- pohled specifický tím, e rezignuje na bìné
medikamentózní a psychoterapeutické potrstvo do dalích zemí svìta.
Dùleité pro jeho utváøení jeho charak- stupy, jak se s nimi setkáváme v léèbì závisteru bylo vybudování prvního satelitního lostí. V komunitách nejsou pøítomni lékaøi
ð

Dokonèení rozhovoru
z pøedchozí dvoustrany.

o mariánskou úctu jako takovou, ale o jisté
její mezní formy. Je ale otázkou, zda by
v nìkterých pøípadech pøece jen nemìlo
být zakroèeno podobným zpùsobem, jak
to uèinil polský episkopát.
Pach penìz
Musím pøiznat, e se mi postoj církve docela líbí. Èeká, a se zjevení uzavøe, odmítá posuzovat jeho pravost a posoudí
jenom, zda dotyk transcendence není
mono jednoznaènì vylouèit. Ale není mi
jasné, proè se neohradí proti prùmyslu,
který se za zjevením táhne.
Bojím se, e se s tím nedá mnoho dìlat.
Vzpomínám si, e v Itálii bylo asi v roce
1991 nebo 1992 období, kdy Mariiny obrazy a sochy ronily krvavé slzy. Vysoký klérus
byl k tìmto jevùm hodnì zdrenlivý a moji
frantikántí spolubratøi se tomu otevøenì
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smáli, protoe vìdìli, jak jsou Italové hroznì povìrèiví. Ale pak zaèala krev kanout
z oèí soky Panny Marie jednomu biskupovi
pøímo v rukou. A aèkoli k tomu církevní
pøedstavitelé stále mlèeli, na ono místo se
zaèali sjídìt kupci, kvetl obchod a vzniklo
jakési neformální poutní místo. Nezpùsobili
to pøímo køesané, ale pach penìz. A to
vlastní zjevení, které by za tímto pøíbìhem
mohlo doopravdy být, bylo bohuel úplnì
zastøeno.
Take náboenství je ve vleku obchodu.
Neøekl bych. Víra bývá ziskuchtivci zneuívána. Typické je to tøeba v Lurdech. Místní hoteliéøi vytváøejí obrovský tlak na to,
aby se tam dìly zázraky. Jde pøece o reklamu a vyí pøíliv hotelových hostù, to je
zcela evidentní. Nakonec nejskeptiètìjí
k naprosté vìtinì údajných zázraèných
uzdravení je místní teologická komise. To
mì osobnì velmi tìí a posiluje to mou víru.

ani profesionální terapeuté, komunity jsou
svépomocné a jsou vedeny laiky, zásadnì
z øad vyléèených a abstinujících narkomanù.
Léky se klientùm nepodávají ani na tlumení
pøíznakù abstinenèního syndromu. Podle
referencí se i na jiná farmaka, zejména na
léky ovlivnující lidskou psychiku (antiepileptika, neuroleptika èi antidepresiva), dívá
s velkým podezøením a v zásadì jsou odmítána.
Délka léèby není v komunitách Cenacolo pøesnì stanovena a je posuzována vdy
pøísnì individuálnì. Prùmìrnì trvá asi ètyøi
roky (pro srovnání: ivot v èeských komunitách zabývajících se léèbou drogové závislosti trvá prùmìrnì jeden rok!). Denním
øádem a stylem ivota pøipomínají komunity
Cenacolo ivot v pøísných støedovìkých
kláterech benediktinského typu, jako jsou
trapisté, pøípadnì kartuziáni. Sestra Elvíra
prohlauje, e ivot v jejích komunitách stojí
na dvou duchovních pilíøích - modlitbì
a lásce.
Ani bych chtìl toto duchovní hledisko zpochybòovat, je jasné, e z psychoterapeutického hlediska stojí úspìch její komunity pøedevím na dvou léèebných pilíøích: na extrémní askezi a na extrémní separaci od svìta.
Askeze: Komunity Cenacolo jsou asketickým stylem ivota, který jako by byl
vycházel z pøísné aplikace benediktinského
hesla Ora et labora (Modli se a pracuj!),
pøímo proslulé. Modlitbì, která má výrazný
Není podobný pøípad to, e zjevení v Medugorje trvá u tolik let, aèkoli podle
samotných jeho pøíjemcù mìlo u dávno
skonèit? Nemohou i pøíjemci být zapojeni do onoho prùmyslu?
Medugorje je nevídaný fenomén. Mì
osobnì velmi zaráí, e Panna Maria mluví
pravidelnì jednou nebo nìkolikrát v týdnu. Nevím, ale zdá se mi, e Bùh vdycky
mluví struènì. Mnohomluvnost tato zjevení diskvalifikuje. Tøeba kdy Jeí Petrovi øíká, e se stane rybáøem lidí, je v tom
celá Petrova dosavadní ivotní zkuenost.
Ví, e bude muset nasazovat ivot, e bude
muset pracovat do úmoru, ale úlovek bude
jen a jen darem shùry. To je program na
celý ivot vyjádøený jednou vìtou. Pøímo
si tu saháme na nevídanou hloubku pravého Boího slova. Vedle toho jsou poselství vizionáøù z Medugorje plytká, prázdná, bezobsaná, stále se opakující tradièní
ponauèení o tom, co by mìl kadý katolík
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mariánský ráz, je bìhem dne vìnováno hodnì èasu. Kromì ètení, meditaci Písma a eucharistické liturgii, se èlenové vìnují tøikrát
dennì modlitbì rùence (radostný ráno, bolestný v poledne a slavný veèer). Mezi modlitbou se pak ije prací, která èleny komunity zamìstnává po celý den. Práce je vìtinou fyzická a èasto velmi tvrdá (kamenolom). Na výsledcích této práce jsou ovem
èlenové komunity existenènì závislí, protoe si jí vydìlávají na provoz a zajitìní
základních podmínek ivota. Soukromé peníze v komunitì prakticky neexistují, k asketickému stylu ivota patøí i zákaz kouøení
a sexuální abstinence.
Separace: Komunity Cenacolo vytváøejí pro své èleny jakýsi svìt ve svìtì. Neexistuje zde televize, rozhlas ani noviny,
prvních nìkolik mìsícù nejsou klientùm povoleny styky ani s nejbliími pøíbuznými
(rodièe, snoubenci èi snoubenky). Spoleèenský ivot je omezen témìø výhradnì na
èleny spoleèenství, ti se spoleènì modlí,
spoleènì pracují, spoleènì se scházejí k bohoslubám i k jídlu.
Dalím specifikem komunit Cenacolo je
existence tzv. andìlù stráných. Jde o sluebnì starí a zkuenìjí èleny spoleèenství, kteøí jsou individuálnì a zcela osobnì
pøiøazováni novì pøíchozím èlenùm. S nimi
tráví nepøetritì celých 24 hodin dennì,
vìnují se jim, vude je provázejí a ani na
okamik se od nich nevzdalují (doprovázejí
je do koupelny i na záchod). Andìl strávìdìt z hodin katechismu. Nechci se nikoho dotknout, ale Chesterton øíkal, e
v kostele smekáme klobouk a hlava nám
zùstává na ramenou. Bojím se, e mnozí
sundavají i hlavu. - Jestli jsou do toho
keftování vizionáøi zapojeni? Doufám, e
ne. Je ale jasné, e jsou støedem zájmu, to
mùe nìkomu dìlat dobøe.
Pravá mystika nakonec není pøedevím v Boím mluvení, ale mnohem více
v umìní setrvat v tichu, kdy Bùh nemluví. Zkouka pravosti je v tom, e kdy
Bùh nemluví, tak to nebudu pøedstírat,
nebudu si na to hrát. To je jako s pokuením pod horou Smlouvy. Je tøeba
èekat na pravé Boí slovo a neulévat si
zlaté tele. To je podle mne nejvìtí problém valné vìtiny tak zvaných soukromých zjevení. V tom mlèení a èekání je
tøeba vytrvat i dlouhou øadu let. Je to ale
hroznì tìké.
Dìkuji za rozhovor.
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ný nového èlena
na jednu stranu
chrání pøed nároky
ivota v abstinenci a pomáhá mu
orientovat se v novém prostøedí,
pøekonávat touhu
po droze a stimuluje ho i k práci pro
komunitu. Na druhou stranu ho ale
i hlídá, co pøi práci s narkomany není nic neobvyklého, ba ani negativního.
Sestra Elvíra s duí Medugorje, dnes ji zemøelým P. Slavko BarFoto: Regina 2/2000.

Cenacolo
baricem.
a Èeská republika
Podle údajù dr. Mráèka ze spoleènosti Verité se programu Cenacolo úèastnilo dosud
asi 12 klientù z Èeské republiky. Osobnì
jsem se setkal s nìkterými chlapci i dívkami,
kteøí tuto komunitu absolvovali a nyní
úspìnì abstinují, setkal jsem se vak
i s tìmi, kteøí pøedèasnì z komunity odeli
a posléze zrecidivovali. Pøesná èísla v tomto smìru se mi nepodaøilo zjistit a nevím,
zda jsou vùbec existují.
Zajímavé je, e od roku 1999 pùsobí
v ibøinicích u Liberce komunita s názvem
Cenacolo, která uvádí, e pracuje na principu komunity sestry Elvíry. Pùvodnì (od
roku 1996) se vak tato komunita nazývala
Komunitou svaté Zdislavy a aèkoliv se pøejmenovala na Cenacolo, nebyla ze strany
mezinárodního bratrství sestry Elvíry za její
odno nikdy uznána.
Jiný neúspìný pokus o zaloení satelitní komunity Cenacolo u nás pak pøedstavuje terapeutická komunita Magdaléna
u Mníku pod Brdy (otevøena roku 1998).
Tato komunita nakonec rezignovala na monost zaèlenìní do sítì komunit sestry Elvíry,
protoe v zájmu ekonomického pøeití byla
nucena souhlasit s bìnými u nás uznávanými standardy protidrogové péèe (lékaøi,
psychoterapeuté, odborné supervize atd).
Køesanského, respektive katolického ducha si vak komunita Magdaléna do urèité
míry uhájila do souèasnosti.
Cenacolo a protidrogová scéna
Myslím si, e neexistuje odborník na protidrogovou problematiku, jen by silnì pochyboval o úspìnosti programu, který sestra Elvíra svým klientùm pøedkládá. Tak
výrazná promìna ivotního stylu, který

ivot v jejích komunitách vyaduje, se nemùe obejít bez výrazné promìny osobnostní struktury lidí, kteøí v nich ijí. Pøíznivci
hnutí Cenacolo èasto uvádìjí neuvìøitelnou, témìø stoprocentní úspìnost jejich
léèby, ale na internetových stránkách komunity se není moné dobrat pøesných èísel
ani kritérií, podle nich je úspìnost léèby
posuzována.
I kdy laiky tak vysoká úspìnost moná
ohromí, u odborníkù vyvolávají podobné
stoprocentní úspìnosti spíe podezøení.
V nabídkových publikacích rùzných programù se s podobnými tvrzeními lze setkávat celkem bìnì, bohuel èím úasnìjí
výsledky, tím problematiètìjí bývá obèas
komunita, která tyto výsledky udává (jako
tøeba úasný scientologický program
Narconon). Nechci tvrdit, e právì toto je
pøípad komunity Cenacolo.
K jednoznaènému posouzení medicínské úspìnosti jejího programu by vak
bylo tøeba znát pøesná èísla a údaje, o kterých
v odborných kruzích není nic bliího známo. Pøedevím by mìlo jít o údaj procenta
klientù, kteøí pøicházejí do komunit, nevydrí
léèbu a odchází z léèení jetì pøed jejím
ukonèením. A pak také údaj o procentu klientù, kteøí po roce, po pìti èi po deseti letech
po návratu do svého pùvodního sociálního
prostøedí vydrí v plné abstinenci.
n

MUDr. et Mgr. náb. vìd Prokop Reme (*1952) je gynekologem, psychiatrem, zabývajícím se psychoterapií
závislostí a hagioterapií, a lektorem psychodynamického výcviku SUR.
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Americký soud
oznaèil pøísahu na vlajku
za protiústavní
WASHINGTON 27. èervna - Americký federální soud v Kalifornii oznaèil pøísahu na
vlajku, uskuteèòovanou hlavnì koláky, za
protiústavní, protoe obsahuje slova o národu pod ochranou Boha. To odporuje
ústavnímu principu o oddìlení církve a státu, míní soud.
Rozhodnutí vyvolalo v USA obratem
rozhoøèené reakce nejen mezi øadovými
Amerièany, ale i v Senátu a u prezidenta
George Bushe, který takový názor oznaèil
za smìný.
Soud rozhodl ve prospìch alujícího
ateisty ze Sacramenta, jeho dcera stejnì
jako vìtina ostatních kolákù v USA kadý
den na zaèátku vyuèování skládala tuto
pøísahu. Ateisté nebo pøívrenci jiných
ne monoteistických náboenství v tom
mohou spatøovat pokození svých práv.
Rozhodnutí soudu pozastavující monost
nadále skládat ve kolách pøísahu na vlajku platí pro státy Aljaka, Arizona, Kalifornie, Havaj, Montana, Nevada, Oregon
a Washington.
Americký Senát v reakci odhlasoval jednomyslnì rezoluci podporující tradici pøísahy na vlajku, nìkteøí senátoøi poté vyli
pøed budovu a na schoditi naschvál píseò
pøísahy na vlajku zpívali. Rezoluce Senátu vak na platnost soudního výroku nemá
ádný vliv.
Mluvèí prezidenta Ari Fleischer oznaèil
takové doslovné chápání symbolù za smìné. Rozhodnutí soudu ostatnì zpochybòuje øadu dalích tradic obdobného charakteru, jako tøeba americkou hymnu, úøední
pøísahu soudcù èi porotcù tak mi dopomáhej Bùh, nebo zpìv vlastenecké písnì
God Bless America, i nápis na amerických bankovkách a mincích In God We
Trust.
Vládì Spojených státù asi nezbude nic
jiného, ne rozhodnutí kalifornského odvolacího soudu napadnout u Nejvyího soudu USA, míní Fleischer.

Uzbeckým muslimùm prý Bùh
seslal zázraèné jehnì
TAKENT 3. èervna - Ve støedoasijském
Uzbekistánu se v únoru, tøi dny pøed
dùleitým muslimským svátkem, narodilo
jehnì s bílými skvrnami na èerné srsti, které
na jednom boku pøipomínají arabsky psané
slovo Alláh a na druhém jméno Moha-
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med. To vyvolalo senzaci mezi obyèejnými
lidmi, ale zpùsobilo starosti svìtskému
vedení zemì, kde se vìtina obyvatel hlásí
právì k islámu. ...
Hlavní náboenské organizace prohlaují, e ovce není nièím zvlátní. Do vesnice v údolí Fergana na východì zemì ale
nyní proudí tisíce lidí, aby se podívaly na
jehnì, které jim prý seslal Bùh, aby je posílil
v jejich víøe.
Náboenství je v Uzbekistánu velmi citlivou otázkou. Tamní vláda se u nìkolik let
potýká s islámskými radikály a úøady se teï
obávají, e zmínìné jehnì by mohlo rozíøit
øady stoupencù muslimské opozice.
Ovce pøila na svìt 19. února, tìsnì pøed
svátkem obìtování zvíøete íd al-adhá, který
se slaví na závìr tradièní pouti do Mekky.
Zpráva o podivném jehnìti se rychle rozíøila, nejdøíve se na nìj pøicházeli podívat jen
lidé z blízkého okolí, pozdìji i poutníci zdaleka, nìkteøí a z Turecka, Èíny a arabských
zemí. ...
Oficiální muslimské instituce se ale
snaí pøesvìdèit obyvatele, e ovce je docela obyèejná. Je høích uctívat toto jehnì.
Lidé jsou svádìni na scestí. Je to obyèejná
ovce, nejde vùbec o ádný zázrak, tvrdí
Chamidon Imatbekov, mluvèí muslimské
duchovní rady. ...

Tibetský duchovní vùdce
vyzval k soucítìní a laskavosti
PRAHA 3. èervence - Tibetský duchovní
vùdce dalajláma, svìtovì proslulý pøedstavitel buddhismu, pøednáel dnes v Praze
o soucítìní a laskavosti jako základních lidských hodnotách. V hale Brumlovka mu
naslouchalo na dva tisíce lidí.
Být laskavý je tøeba bez ohledu na to, zda
jde o pøítele èi o nepøítele, prohlásil populární, politicky angaovaný myslitel.
Dùvodem k takovému postoji podle nìj je
skuteènost, e vechny lidské bytosti touí
stejnì po tìstí a mají na nìj stejné právo.
Jeho vystoupení ve vyprodané hale provázela bezpeènostní opatøení obdobná návtìvám hlav státù. Lidé, mezi nimi byla
øada mladých, se v dusnu a horku ovívali,
ale naslouchali tie a soustøedìnì.
Díky laskavosti se nae mysl mùe
zklidnit. Získáme tak vìtí stabilitu a sebedùvìru, máme ménì strachu, jsme pak otevøenìjí a o to lépe se nám komunikuje
s ostatními, pokraèoval dalajláma. Má to
podle nìj rovnì pozitivní dopad na zdraví
a také na tìstí v rodinách. Bez nìho, jak
øekl, nemùe být astná ani spoleènost.

XIV. dalajlama.

Foto: archiv.

Soucítìní povauje tibetský exilový
pøedstavitel, nositel Nobelovy ceny míru,
za základní lidskou hodnotu, která není pouhou vìcí náboenství a která se netýká jen
vìøících. ivot toho, kdo se bude zabývat
jen náboenskými otázkami a zapomene na
laskavost, se nebude ubírat správným smìrem, poznamenal.
Jednotlivá náboenství podle jeho názoru mají propagovat základní lidské hodnoty, ne svou víru. Jako buddhista mùe
podle svých slov cítit duchovní bratrství
s køesanem, i kdy narozdíl od nìho sám
nevìøí ve Stvoøitele.
Od organizátorù programu pøijal dalajláma pøání k nadcházejícím narozeninám.
V sobotu 6. èervence se doívá 67 let.

Vichni ministøi souhlasili
s návrhem smlouvy
Èeska s Vatikánem
PRAHA 3. èervence - Kabinet ÈSSD dnes
jednomyslnì schválil návrh smlouvy mezi
Èeskou republikou a Vatikánem, který
upravuje vztahy obou státù a postavení katolické církve v Èeské republice. Smlouvu
musí jetì ratifikovat parlament a podepsat
prezident. Vzhledem k tomu, e nová snìmovna se zatím nesela, netroufl si dnes
ministr kultury Pavel Dostál odhadnout, kdy
zaène dohoda platit.
Dostál pøipustil, e Èeská republika zachová rovnocennost církevního a obèanského sòatku. Ta platí nyní - nadøazenost
civilního sòatku byla z èeského práva odstranìna hned po roce 1989. Smlouva s Vatikánem s ní poèítá i nadále. Vláda ale
pùvodnì chtìla v novém obèanském zákoníku nadøadit obèanské sòatky církevním.
Nakonec to ale neudìlá, øekl dnes Dostál.

i n f o
Èeská republika je jednou z posledních
postkomunistických zemí, které smlouvu
upravující rámcové vztahy státu s Vatikánem
nemají. Dohoda neøeí otázku majetku katolické církve, aè se o tom zmiòuje. Praha
a Vatikán se v ní zavazují, e budou usilovat
o rychlé a oboustrannì pøijatelné vyøeení
otázky navracení majetku církvi.
Smlouva konstatuje, e církve øímskokatolická a øeckokatolická jsou právnické
osoby. Vatikánu má zaruèit, e bude-li chtít
Èesko mìnit zákonná pravidla týkající se
církve, musí se na tom s Vatikánem dohodnout.
Návrh dohody dále zajistí katolické církvi právo svobodnì vykonávat své apotolské poslání, spravovat své záleitosti, volit,
jmenovat a odvolávat své duchovní. Navrený dokument se zmiòuje o tom, e Praha
umoní výuku katolického náboenství ve
kolách. Má stanovit podmínky, za nich se
církevní koly stanou souèástí vzdìlávací
soustavy. Smlouva pojednává i o spolupráci
církve a státu v kulturním dìdictví, humanitární pomoci, ve zdravotnictví, vìzeòství èi
armádì.

Svìtová náboenství hledají
spoleèné morální minimum
pro svìt
PRAHA 3. èervence - Spoleèné morální minimum pro souèasný svìt v tradicích nejvìtích svìtových náboenství lze najít
a je to tøeba. Jsou o tom pøesvìdèeni jejich
pøedstavitelé, kteøí se dnes na Praském hradì seli s prezidentem Václavem Havlem
k diskusi o roli náboenství a globální odpovìdnosti. Neshodují se plnì pouze v tom,
zda je reálné takový soubor hodnot prosadit do mezinárodního právního øádu a praxe.
Køesané, muslimové, buddhisté i idé
zastávají pøes rùznosti víry zásadu úcty
k Zemi a k ivotu na ní a jako hodnoty uznávají napøíklad lásku, mír, soucit, toleranci
a sebekázeò.
Jedním z dùvodù pro velkou duchovní
koalici, k jejímu vytvoøení loni pøedstavitele nejrozíøenìjích náboenství vyzval
Václav Havel, je podle tibetského duchovního vùdce dalajlámy skuteènost, e se lidstvo dostateènì nevìnovalo péèi o lidské
srdce. Tradice mohou být rùzné, hlavnì
musíme být sami schopni ocenit i ty druhé,
poznamenal.
O nutnosti pohledu na ty druhé jako
na významné hovoøil také tajemník Úøadu
mezináboenských vztahù pøi Svìtové radì
církví Hans Ucko. V dìjinách se tak nedì-

lo, upozornil. Øekl také, e principem duchovní koalice by mìlo být vìdomí co jsme
schopni udìlat dohromady, nedìlejme kadý zvlá.
Pro vytvoøení morálního minima v mezinárodních i mezilidských vztazích se vyslovil rovnì praský rabín Karol Sidon.
I bez vyhlídky, e se to prosadí do politické praxe, dodal.
Vùdèí osobnost irácké opozice ajch
Muhammad Muhammad Alí vyzval k podpoøe Iráèanù, aby skoncovali s diktátorským
reimemve své zemi. Demokratické reformy,
obèanská spoleènost, lidská práva - to ve
jsou hodnoty náboenské a islámské, ujistil. Náboenství podle jeho názoru nemá hrát
jen duchovní roli. Za dùleitý moment,
má-li náboenství pùsobit v souèasném
svìtì pozitivnì, oznaèil prosaditelnost jeho
nárokù.
Moderátor diskuse Tomá Halík, katolický duchovní, vysokokolský pedagog
a veøejnì angaovaný intelektuál, vidí jako
jednu z úloh náboenství, aby nastavovalo
zrcadlo. Zlo se zrcadla bojí, poznamenal.

A jako asimilace
pro Tibeany v Èínì
PEKING 29. srpna - Ceni hraje ráda badminton. Jejím nejoblíbenìjím pøedmìtem ve
kole je èíntina. Kdy má volno, brouzdá
po internetu v kyberkavárnì a jako mnoho
dospívajících v Èínì miluje popového
zpìváka Caj I-Linga... Je stejná jako kterákoli
studentka èínské støední koly, a na to, e
je Tibeanka. Ovem skuteènost, e by si ji
kdokoli mohl splést s kterýmkoli èínským
teenagerem, je pøesnì to, co si èínské úøady
pøejí, píe èasopis Newsweek.
Pokud se budete poohlíet po mladém
výkvìtu Tibetu, neunavujte se hledat ve
Lhase. ... pøiblinì 1300 a 1600 ákù roènì
je pravidelnì odesíláno ke studiím ve mìstech støední a východní Èíny. První tibetská internátní kola se tu otevøela v roce
1985 a mìla takový úspìch, e brzy následovalo na ètyøicet dalích. Kritici se obávají, e tyto vzdìlávací ústavy pro áky
rùzných menin mají ve skuteènosti jenom
jeden vyuèovací pøedmìt - kterak se stát
dobrým Èíòanem. Jiní, vèetnì nìkterých tibetských studentù, je ovem povaují za
dobrý zpùsob, jak se nauèit èíntinu a získat
ivotní dovednosti nezbytné, pokud se
chtìjí v Èínì prosadit. ..
Z informaèního servisu ÈTK
vybral a zprávy zkrátil Z. V.

-

s e r v i s

Omonovci rozehnali setkání
bìloruských hinduistù,
ti se bránili zpìvem
V sobotu 13. 7. bylo v Minsku rozehnáno
setkání bìloruských hinduistù, kteøí svou
meditací chtìli protestovat proti novému
náboenskému zákonu. Celkem 19 zadrených osob bylo obvinìno z nepovoleného shromaïování, za co jim hrozí 15 dní
vìzení. Hinduisté své zadrení a soudní
procesy hodnotí jako projev totalitarismu.
V pondìlí bylo souzeno prvních 14 hinduistù, kteøí se v sobotu seli v jednom
z parkù na severozápadním okraji Minsku.
Zde chtìli spoleènou meditací a diskusí pøispìt k protestùm proti situaci, do které se
dostaly vechny náboenské obce po
schválení nového zákona O svobodì víry.
Skupinka hinduistù do parku ani nedola, kdy jim cestu pøehradilo nìkolik vozù,
ze kterých vyskákali pøísluníci jednotek
OMON. Omonovci je obklíèili a vechny
zadreli. Pøi zatýkání jim kroutili ruce, nìkolik osob povalili na zem a kopali do nich.
... Milicionáøi se zadreným hinduistùm
vysmívali a nadávali jim. Legraci si dìlali
zejména z nìkterých náboenských úkonù,
které vìøící vykonávali, a pøedmìtù, které
jim pøed uvìznìním zabavili. Zadrení zahájili ihned po pøevozu na stanici milice
hladovku a protestovali zpìvem písní. Milicionáøi je vak okøikovali.
... Vichni byli odsouzeni k pokutì
120 $. Jedna ze zadrených, Ruska Irina
Golovinová, pøijela ze Sankt-Petìrburgu.
Soudkynì jí rozsudek vysvìtlila, e tady
není Petìrburg a chodit po minských ulicích
s bubnem v ruce nelze.
Na celé události je pikantní, e milice do
protokolù napsala, e zadrení jsou idovského náboenství. ... Mluvèí hinduistické
komunity v Bìlorusku Siarhej Akadanau to
oznaèil za nevzdìlanost milicionáøù ...
V Bìlorusku dominuje pravoslavná
církev, která je státem monopolizována.
27. èervna schválil parlament zákon O svobodì víry, který pøiznává dominantní
postavení ruské pravoslavné církvi. Zákon
zakázal vedení bohosluby pro ménì ne
20 obèanù a zakazuje èinnost církvím, které
pùsobí v zemi ménì ne 20 let, co znemoòuje èinnost zejména protestantùm. Dotýká
se i malých náboenských obcí, napø. hinduistù, kterých je v Bìlorusku nìkolik stovek. Ve svìtì hinduismus vyznává asi 800
miliónù lidí.
Belarus Online,
http://www.belarus.cz
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E s c h ato l o g i c k á tle Pebble - Kamínek) ztotonit se s oèekáva- ho jako na nebi, tak i na zemi platí neménì
ným papeem konce èasù - Petrem II.
významné jako na poèátku, tak i na konspoleèenství
Martin Stanìk:
Soukromá zjevení v kontextu
eschatologických oèekávání
diplomová práce, Filosofická fakulta University Karlovy, 2001
Kapitola Eschatologická spoleèenství
Oba výe uvedené prvky - eschatologický
i mariánský v sobì spojují hnutí, která jsem
pro nedostatek vhodnìjích výrazù nazval
eschatologická spoleèenství. Jak bylo ji
naznaèeno, stojí nepochybnì na pùdì
lidové religiozity, avak nevyznaèují se
pouhou organizovanou festivitou, aèkoliv
i ta je souèástí jejich ivota. Nejsou to také
perfektnì fungující organizace s pevnou
strukturou, i kdy jejich èinnost má právní
rámec a funkèní aparát. Jsou to spoleèenství, aèkoliv sami sebe nazývají rùznì hnutí, díla, apotoláty, veèeøadla, modlitební
skupiny a podobnì.
Nejsou pasívními èleny církve, vyvíjejí
pomìrnì silnou vnitønì-misijní èinnost,
stýkají se s vizionáøi, vydávají èasopisy,
publikují literaturu kolem zjevení, v urèitém
èase se stávají poutníky zejména do míst
souèasných zjevení.
Na druhé stranì pro nì bývá typická
jistá netolerance, minimální ekumenismus,
uzavøenost pøed svìtem, podezøívavost
k velkým nadnárodním institucím, v nìkterých pøípadech i èásteèný nacionalismus.
Identifikaèním znakem nìkterých hnutí mùe
být i jistá separace, zpùsobená pohybem
mylení v katolické církvi napøíklad po II.
Vaticanu. Tehdy se kolem osoby papee
Pavla VI. vytvoøily povìsti o údajném dvojníku, nasazeném zednáøi v církvi, a liturgické
reformy se v lidové spiritualitì setkaly s odporem.1
Radikálním krokem bylo napøíklad vytvoøení Palmariánsko-katolické církve na
základì zjevení panìlskému vizionáøi Clementovi D. Gomezovi v Palmar de Troya.2
Kromì silného mariánského akcentu a liturgického tradicionalismu je to také oèekávání druhého pøíchodu, v tomto pøípadì
umístìném kamsi mezi roky 1980 a 2015, co
spojuje tuto církev s podobnými skupinami uvnitø katolicismu.
Podobným pøípadem mùe být i sebeprohláení tøetím fatimským tajemstvím inspirovaného Michela Collina za papee Klementa XV. a následné zaloení tzv. Obnovené církve èi stále konkrétnìjí tendence
australského vizionáøe Williama Kamma (Lit-
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Jak ji bylo dostateènì zdùraznìno, jisté ci, co se v této souvislosti objevuje
odstøedivé tendence, pøedstavované masiv- v ideji nových veèeøadel, kde se noví aponí kritikou pokoncilní církve, se objevily tolové shromaïují s Pannou Marií, aby
i u zjevení v San Damiano, v Bayside a na èekali na pøíchod slíbeného Ducha Obnodalích místech.3 Duch elitáøství a tendence vitele. Lze je tak zaøadit i do irího proudu
k jistému druhu esoterismu jsou patrné ne- katolické charismatické obnovy, je vznikla
jen na místech neuznaných zjevení, která se v edesátých letech v USA, avak svùj
stala ohnisky vnitrocírkevního odporu, vrchol zaznamenávala zejména v letech denýbr i v hnutích èistì katolických. Mezi vadesátých. Do popøedí se také dostává
hnutí, která zùstala pøes svoji velkou tradi- jistý chiliasmus ve spiritualitì zvlátì
cionalistickou kritiku v lùnì církve, patøí novìjích skupin.
napøíklad ji zmiòovaní nìmeètí MarienToto oivení vìèných mylenek na
kinder.
vytvoøení Boího království na Zemi jistì
Vechna tato hnutí jsou aktivována není ani v katolické církvi nìèím unikátním,
pøedevím oèekáváním blízkého konce. v nedávné minulosti byla reakcí na utiskoJsou to èasto apotolové na konci èasù vatelský komunismus, dnes je reakcí na
(Louis Grignion), apotolové slavného pøí- zmatek postmoderny, vykazující pro nábochodu Krista (Dozulé), malá hrstka vi- enské prostøedí podobné znaky, jaké mìly
doucích (La Salette)4 a nali bychom i jiná nájezdy barbarù, a hledáním zakotvenosti
oznaèení. Lidový ideolog Frantiek Press uprostøed kymácejícího se kosmu. Dle nìchce zcela otevøenì vytvoøit nové spole- kterých sociologù mají mnohé takové tenèenství, pøipravující jeho (Kristùv) druhý dence za pøíèinu snahu o návrat snu
slavný pøíchod.5 Zatím èekají shromádìni o Compostelle, èili o obnovu støedovìké,
ve veèeøadlech a spolu s Marií vyproují køesanstvím proniknuté spoleènosti.8
sestoupení Ducha svatého o nových LetV dobách pøedrevoluèních se tato nejnicích. Rekrutují se z knìí, jak je tomu rùznìjí spoleèenství scházela tajnì, disv pøípadì Mariánského knìského hnutí, krétní byla té distribuce samizdatù a cyklozaloeného roku 1973 donem Stefanem Gob- stylovaných pøekladù zahranièní literatubim, z bìných návtìvníkù poutních míst, ry. Dnes se u nás setkáme s tiskovinami
zakládajících na výzvu Panny Marie modlitební skupiny èi modlitební øetìzce,
ze skupin kolem nìkterých
vizionáøù, napøíklad v Medugorje, popøípadì náleí
ke spoleèenstvím starího
pùvodu, která pøijala do své
spirituality soudobá zjevení. Bez ohledu na pùvod
k nim patøí hnutí typu Fatimský apotolát (Modrá
armáda), Rytíøstvo Neposkvrnìné, Legio Mariae
a podobnì. Jako apotolové
konce èasù se vak mohou
cítit vichni, komu jsou blízká radikální poselství, vytváøející elity privilegovaných v církvi.6
Tyto elity konce èasù
spojuje pøedevím odpor
k intelektualismu, leckdy
proletáøský pùvod,7 a také
snaha o uskuteènìní ideálu, jen je v dnení dobì
pøisuzován prvotní církvi.
Bazilika v La Salettì, místo zjevení Melánii Calvatové a Maximinovi Giraudovi 19. záøí 1946. Foto: Regina, kvìten 1998.
Vcelku zde tedy kromì ono-

r e f l e x e
typu Svìtlo, Na konci èasù, Regina, Mariina doba, Immaculata, na Slovensku napøíklad M Rosa a podobnì, pùsobí zde také
vydavatelství a nakladatelství jako Vérité
v Praze, Mariánské nakladatelství v Brnì,
Matice cyrilometodìjská v Olomouci
a mnoho dalích, soukromých i církevních.
Jak jsem uvedl, pøíznaèná je zde kromì
jiného i evangelizaèní a misionáøská aktivita, spojená s cestami a pøednákami vizionáøù èi jejich pøíznivcù po svìtì. V naí oblasti je to hlavnì pøednáková èinnost RNDr.
Mráèka z nakladatelství Vérité, ale navtívili
nás i slavní - don Gobbi nebo dnes ji zesnulý medugorský apotol dr. Slavko Barbariè. Za vizionáøe lze v souèasnosti zmínit
napøíklad Vassulu Ryden, snaící se o sjednocení køesanského východu se západem,
vizionáøku Lucii z Francie, která poøádá pøednáky na slavných francouzských poutních
místech, a ve svìtì se èasto pohybují i vizionáøi medugortí. Eschatologická spoleèenství tak èerpají povzbuzení pro svoji
èinnost pøímo od prorokù, tlumoèníkù Boí
vùle zde na Zemi.
n

Poznámky
1 Jeíovo poselství vizionáøce Portavoz v Guadalupe
12. 9. 1969: Oddìlte se od nepravých pastýøù a pøijïte
ke mnì. Odpùrce liturgické reformy biskup Lefébvre
pøi svìcení vzdorobiskupù roku 1968 údajnì zacitoval
lasalettské tajemství - Øím se stane sídlem antikristovým.
2 V roce 1976 se nechal Gomez od suspendovaného vietnamského arcibiskupa Ngho-Dinh-Thuc vysvìtit na
knìze a pozdìji i na biskupa a 6.8.1978, v den smrti
papee Pavla VI., se prohlásil za nového, mariánského
papee Øehoøe XVII. Poté, co vysvìtil vlastní klérus
i kardinály, pøeruil styky s katolickou církví, která pro
nìj nadále zùstala jen zednáøsko-komunistickou organizací.
3 Ke skupinám na okraji velkých církví èi mimo nì viz
H. Gasper, J. Müller, F. Valentin, Lexikon der Sekten,
Sondergruppen und Weltanschauungen, Freiburg im
Breisgau: Herder, 1991.
4 Takto to údajnì vyjádøila Maria v La Salette: Vyzývám
apotoly posledních dob - je èas, abyste vystoupili
a pøili osvìtlovat zem... Bojujte, dìti Svìtla, vy, malá
hrstko vidoucích.
5 F. Press, Maria, str. 206.
6 Jeí øíká ji ve ètyøicátých letech Marii Valtortì: Pøed
dvìma tisíci lety jsem hovoøil ke vem. Teï vak budu
hovoøit jen k tìmto privilegovaným, nebo hovoøit
k ostatním bude zbyteèné. Tak zapoène výbìr mezi vyvolenými a zavrenými. (F. Press, Pøijï Duchu svatý,
str. 122).
7 To dnes platí pøedevím pro latinoamerickou oblast,
aèkoliv nìkteøí autoøi (Fiores, Goffi) tento rys vztahují
k lidové religiozitì jako takové.
8 B. Secondin, Nová hnutí v církvi, Kostelní Vydøí: Karmelitánské nakladatelství, 1999, str. 31.

KDO JE
JÁN MALIARIK?
K èlánku Zdeòka Vojtíka Za sluncem
ideálu, Dingir 3/1999, str. 6-7.
Vystihnout v nìkolika øádcích skuteènou
velikost tohoto veøejnosti málo známého
reformátora lidské spoleènosti je skoro
nemoné. Lze jen upozornit na nepochopení, omyly a dezinformace, kterými byli on
a jeho dílo stíháni od dob jeho ivota a pùsobení a do dneka.
Byly to i vìci zcela formální. Maliarik
vytvoøil originální zpùsob, jak nahradit
dùraz, hlubí význam, jemnìjí vyjádøení
mylenky, tedy monost, jakou má øeèník,
kazatel, graficky v tisku pomocí velkých písmen a interpunkèních znamének. Pochopit
a ocenit to mùe jen pozorný ètenáø.
Aby dal prùmìrnému ètenáøi pøedstavu
o nesmírné velikosti èasoprostoru, pouívá
pedagogicky názornì nezvykle velkých
èísel s matematicky pøesnými a zøídkakdy
pouívanými jmény decilion, centilion .
spolu s pøedstavou poètu nul v nich. Ján
Maliarik se neprohlásil za jediného spasitele
lidstva a priori. Po vydání knihy Celo-Zemský Univerzální Stát, v ní dává promylený,
logicky na základì pøíkazù vech velkých
náboenství zaloený plán nápravy vìcí
lidských, vyzval svìtové myslitele, kteøí
se tehdy zabývali takovou ideou, aby podali lepí návrh, e on ho bude podporovat
také. Ozvali se dva mui, Islanïan Sigurdsson a Ind Mahendra Pratap. Jejich návrhy
porovnal se svým a upozornil na nedostatky
v jejich pracích. Kdy potom prohlásil: Není
tu nikdo jiný, kdo mùe pomoci svìtu, jsem
tu jen já sám, vynesl mu tento oprávnìný
výrok obvinìní z chorobného mesianismu.
Ján Maliarik svou nepøedstavitelnì jasnou prozíravostí pøedvídal nebezpeèí, které
hrozilo nìkterému národu, zvlá jeho
národu slovensko-polsko-èeskému, Slovanstvu nebo celému lidstvu. Vdycky vèas
usilovnì varoval hlavy státù, vlády nebo
jiné významné èinitele a radil, jak tomu
nebezpeèí èelit. Nikdy jeho hlas nebyl vyslyen, vechny krize, konflikty a katastrofy,
je se fakticky od dob jeho pùsobení ve
svìtì staly, potvrzovaly a dodnes potvrzují
pravdivost jeho slov a oprávnìnost jeho
autoritativních pøíkazù. Bohuel nikdo
z politikù, politologù, filosofù nevìnoval
èas tomu, aby tuto skuteènost ovìøil.
Sjednocení celého lidstva se dnes jeví
ji jako nezbytná nutnost. Pokouel se o to
ruský bolevismus, a selhal. Dnení snaha

o integraci pouhé èásti lidstva, a to na základì kapitalismu a militarismu, mùe pøinést jen nové zklamání. Je tu tøetí cesta Celozemský Univerzální Stát, který se jeví
mnoha lidem jako neuskuteènitelná utopie.
Je dnes jedinou jasnou cestou.
Ján Maliarik zanechal své obrovské
duchovní bohatství celému lidstvu. Nikdy
nedovolil, aby si je pøisvojovala poètem
omezená skupina lidí, organizace nebo sekta zaloená pod jeho jménem, nebo dokonce
jednotlivec na základì nìjakých dìdických
zákonù.
Na prostoru zde vymezeném bylo mono
podat jen malý zlomek toho, co by bylo tøeba povìdìt zájemcùm o ivot a dílo tohoto
zcela výjimeèného èlovìka. Rád kadému
polu víc materiálu o nìm nebo nìkterý jeho
spis.
Vladimír Rychlík,
Mírová 359, 542 01 acléø
Redakce èasopisu

DINGIR
a kanceláø
Spoleènosti pro studium sekt
a nových náboenských smìrù
jsou pøestìhovány do nových prostorù
v Nádraní ulici 17,
150 00 Praha 5.
Hodiny pro veøejnost:
pondìlí 13,00 - 18,00
úterý 13,00 - 18,00
ètvrtek 10,00 - 12,00 a 13,00 - 17,30
Dingir: 2 57 31 46 46
Spoleènost: 2 57 32 14 14.
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d o p i s y
Odpovìï øeditelky Nové Akropolis
na èlánek uveøejnìný v èasopise Dingir
v rubrice Reflexe
Ve Vaem èasopise è. 2 z èervna 2002 znovu
vyel èlánek o naí asociaci plný nepravdivých informací. Jeliko jste otevøeni vem
názorùm, doufáme, e uveøejníte i tuto
odpovìï v plném znìní, zvlátì kdy píete: V rubrice Reflexe uveøejòujeme té
názory, které nemusejí zcela vyjadøovat
stanovisko redakce.
Autorem zmínìného èlánku je pan Josef
Foøtl, který byl z naí asociace vylouèen na
Valné hromadì dne 21. 12. 1999, protoe
opakovanì verbálnì útoèil na nìkteré èleny
asociace. Kdy vracel èlenský prùkaz, vyhrooval mi - jakoto øeditelce Nové Akropolis - e bych si mìla dát pozor na to, jak
s ním jednám, protoe by se nám to v budoucnu mohlo vymstít. Jak lze z Vaeho èasopisu zjistit, tato budoucnost se nyní stala skuteèností; jen nechápu, proè panu Foøtlovi trvalo témìø tøi roky, ne svoji vyhrùku
naplnil. Zdá se, e tento sci-fi pøíbìh, který
o nás uveøejnil, nebylo tak snadné sepsat.
Hon na èarodìjnice zøejmì pokraèuje
i v 21. století, s tím rozdílem, e dnes se lidé
ji neupalují, ale kdy se nám nìkteøí nelíbí,
èasto staèí o nich jen prohlásit, e jsou sekta, co je sice módní záleitost, ale dnes ji
pomalu na ústupu. Chtìla bych uvést na
správnou míru alespoò nìkteré zcela nesmyslné a nepravdivé informace.
Mohu zodpovìdnì prohlásit, e Nová
Akropolis nemá ádný kult ani ádného zasvìcence. Obrazy èi soky bùkù, které prý
zdobí nae prostory, jsou archeologické reprodukce umìleckých dìl z nejvýznam-

nìjích muzeí svìta. Co se týèe naich pøednáek, pokud mluvíme napø. o Platónovi,
citujeme jeho slova, pokud mluvíme o Jeíovi, pak citujeme jeho uèení. A co se týèe
Hypatie, staèí se podívat do bìnì dostupného Ottova slovníku nauèného, jakékoli
encyklopedie èi té bìnì dostupných dìjin
filosofie a nalezneme okolnosti její smrti
vdy spojené s alexandrijským biskupem
Cyrilem.
Jako kadé obèanské sdruení, podnik
èi jakákoli jiná øádnì registrovaná organizace i Nová Akropolis má svého øeditele
a valnou hromadu. Myslím, e je naprosto
pøirozené, kdy má urèitá asociace své porady, plánuje své aktivity nebo se stará
o svùj chod. Na tom skuteènì nevidím nic
zvlátního. Kadý z naich èlenù se úèastní
aktivit v té míøe, v jaké chce a mùe, a podle
toho, co si myslí, e umí.
Jako nezisková organizace nemáme
peníze na uklízeèky, je tedy zcela logické, e
si uklízíme sami, jeliko nechceme pracovat
ve pínì a nehygienických podmínkách.
Kdo se kdy sprchuje nebo koho si kdo bere,
se mne vùbec netýká a je to soukromá vìc
kadého jednotlivce. Co se týèe líbání na
rty, ádný takový pozdrav v Nové Akropolis nepouíváme, nebo to povaujeme za
intimní vìc týkající se pouze partnerù, take
nevím, kde to pan Foøtl mohl vidìt.
Neuctíváme nikoho a nic; pouze si váíme
nìkterých lidí pro jejich nesobecký pøínos
do pokladnice lidského poznání, a u
v minulosti èi v souèasnosti. Nejsme uzavøeni pøed spoleèností, protoe kdokoli
mùe pøijít na nae pøednáky, ekologické
èi sociální aktivity, které pravidelnì poøá-

NA PØÍTÌ
Mostem, jím lze pøejít ze Západu na
Východ, se pro mnoho Evropanù
i Amerièanù stala jóga. Ji v 19. století
se nìkteøí vydávali nesmìlými kroky od
tìlesných cvièení pøes dechové techniky a k dui Východu - k pochopení
náboenských souvislostí toho, co se
na první pohled zdá jako pouhý tìlocvik. A spolu s novou vírou nalezli nìkteøí i nové duchovní vùdce, bezpeèné
prùvodce po ivotní cestì. Anebo
v nìkterých pøípadech nebezpeèné? Stejnou cestou ve stopách západních
jogínù se vydává i pøítí Dingir.
Pøipojte se.
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dáme, ale také mùe od nás odejít, pokud
s námi nesouhlasí.
A na závìr mohu ocitovat pouze vìtu
z dopisu, který pan Foøtl zaslal jednomu
z bývalých èlenù Nové Akropolis: Proè
píu: nedávno mi v èasopise Dingir vyel
èlánek o Nové Akropolis. Myslím, e i Tebe
jako bývalého èlena by tato problematika
mohla zajímat. K dopisu je pøipojena fotokopie èlánku zcela totoná s tou, kterou
nìkdo anonymnì zaslal i na adresu Nové
Akropolis. Moná zklamu autora èlánku a
dopisu, ale vìtina bývalých èlenù je s námi
dodnes v kontaktu a navtìvuje nae aktivity.
S pozdravem
PhDr. Slavica Kroèa,
øeditelka Nové Akropolis v ÈR
15. èervence 2002
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PROÈ
PROÈDINGIR
DINGIR
Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk,
který spoèíval v tom, e do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø. v klínopisných textech vkládal pøed kadou vìc ze døeva (napø.
strom, ale i stùl nebo idli) znak pro døevo. Pøed rybníky,
øeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobnì existoval i zvlátní znak, který se musel napsat pøed jméno
jakékoli boské bytosti nebo boha. Této znaèce, upozoròující na boskost toho, co bude následovat, se vìtinou øíká
podle starého sumerského oznaèení pro boha, DINGIR.
Toto slovo je pak zároveò i pravdìpodobnì vùbec nejstarím oznaèením pro boskou bytost, jaké známe.
Zajímavé je, e klínový znak, který se jako
oznaèení DINGIR pouívá, je ve skuteènosti
obrázkem hvìzdy, která pøedstavuje smìr, k nìmu èlovìk hledí a k nìmu se upíná. Znak DINGIR se
tak mùe pro nás stát symbolem jistì nezanedbatelného
rozmìru lidství, který hledá nìco, co ho pøesahuje, na èem
se mùe orientovat a k èemu mùe smìøovat. Tato lidská
touha nachází nejrozmanitìjí podoby v nejrùznìjích kulturách a sociálních skupinách. A tak i v naí souèasné
spoleènosti se setkáváme s desítkami nejrùznìjích náboenských a pseudonáboenských skupin, je jsou výrazem
tohoto rozmìru èlovìka.
Chtìli bychom se tedy rozhlíet kolem sebe,
pozorovat tuto náboenskou scénu a zamýlet
se nad tím, kdo nebo co je DINGIRem tìch, kdo
se k tìmto skupinám hlásí, jak právì jejich DINGIR ovlivòuje jejich ivot a jaké formy jejich cesta za tímto cílem
nabývá. Èasopis DINGIR by tak mìl pomoci porozumìt
oblasti, která je od pradávna neodmyslitelnou souèástí
ivota lidstva, a pøesto zùstává pro mnohé nezmapovanou
krajinou.
tn

POZVÁNÍ
POZVÁNÍ
A
AKONTAKTY
KONTAKTY

Trinlay Tulku rinpoèhe. K rozhovoru na str. 10 - 12.

Foto: archiv.

Meditace èeských kontaktérù na Praském hradì 25. kvìtna 2002. K èlánku na
str. 7.
Foto: Pavel íma.

Dalí veøejné semináøe Spoleènosti pro studium sekt
a nových náboenských smìrù: 18. 10. 2002 (host: lubavièský rabín Manis Barash) a 29. 11. 2002 (host: tiskový
mluvèí Církve adventistù sedmého dne Bedøich Jetelina);
vdy od 10 h. do 13h. v Pastoraèním støedisku pøi Arcibiskupství praském, Kolejní 4, Praha 6.
Spoleènost pro studium sekt a nových náboenských
smìrù, Nádraní 17, 170 00 Praha 7, hodiny pro veøejnost: ètvrtek 15,30 - 17,30, tel/fax: 2 57 31 46 46, e-mail:
sssnns@volny.cz, internet: www.sekty.cz.
Poradna o náboenských sektách, HTF UK, Pacovská
350/4, 140 00 Praha 4, tel.: (02) 433 386, linka 37.
Integra, centrum prevencie v oblasti siekt, ul. Janka Krá¾a
9, Banská Bystrica, útorok 16 - 20 h, tel. 048 415 25 52.
Na 1. stranì obálky:
Vizionáøka Mirjana, zjevení v Medugorje.
Foto: èasopis Regina, duben 2000.
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Sikh (k èlánku na str. 2-5).

Foto: Vojtìch Vlk.

ÚKON ZASVÌCENÍ
NEPOSKVRNÌNÉMU SRDCI
PANNY MARIE
pro knìze Mariánského knìského hnutí
Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a zemì; Útoèitì
høíníkù, my, kteøí patøíme k Mariánskému knìskému hnutí a jsme povolaní
tvoøit ik tvých knìí, zasvìcujeme se dnes zcela zvlátním zpùsobem tvému
Neposkvrnìnému Srdci.
Tímto úkonem zasvìcení chceme s tebou a skrze tebe plnit vechny závazky,
které jsme pøijali svým zasvìcením køestním a knìským.
Zavazujeme se také uskuteèòovat ono vnitøní obrácení, které nás oprostí od
kadé lidské pøíchylnosti k sobì samým, ke kariéøe, k pohodlí, k laciným kompromisùm se svìtem, abychom byli jako ty ochotni plnit jedinì vùli Boí. Svìøujeme
své knìství tobì, Matko, nejsladí a milosrdná, abys s ním disponovala podle
svých plánù spásy v této rozhodující hodinì, která tìce doléhá na svìt,
a zavazujeme se proívat své knìství podle tvých pøání, zvlá v novém duchu
modlitby a pokání, v horlivém slavení Eucharistie a liturgie hodin, v kadodenní modlitbì rùence, obìtováním me sv. ke tvé cti
kadou první sobotu v mìsíci a zboným a prostým zpùsobem ivota, aby byl dobrým pøíkladem pro vechny.
Také ti slibujeme dokonalou vìrnost evangeliu, které budeme hlásat neporuenì a stateènì a k prolití krve, bude-li to tøeba.
Slibujeme té vìrnost církvi, pro její slubu jsme byli vysvìceni.
Pøedevím chceme být spojeni se Sv. Otcem a s hierarchií vytrvalým souhlasem se vemi jeho smìrnicemi, a tak chceme postavit
hráz pokraèujícímu odboji proti uèitelskému úøadu církve, nebo tento odboj ohrouje samotné základy církve.
Pod tvou mateøskou ochranou chceme být apotoly této dnes tak nutné jednoty s papeem v modlitbì a lásce a vyproujeme pro
nìho od tebe zvlátní ochranu. Koneènì ti slibujeme vést vìøící, svìøené naí péèi, k obnovené oddanosti k tobì. Jsme si vìdomi, e
ateismus zpùsobil u velkého poètu vìøících ztroskotání ve víøe a e se znesvìcení dostalo do svatého Boího chrámu a neuetøilo ani
mnoho naich knìských bratøí, e se stále více íøí ve svìtì zlo a høích. A proto se odvaujeme s dùvìrou pozvednout oèi k tobì,
Matko Jeíova a milosrdná a mocná Matko nae, a jetì dnes prosit a oèekávat od tebe spásu pro vechny tvoje dìti, ó milostivá,
ó pøívìtivá, ó pøesladká Panno Maria!
Knìím, pøemilým synùm Panny Marie. Dodatek k 5. vydání.
Vydáno pro Movimento Sacerdotale Mariano, Milano, Italie, str. 530.

ZÁSVÌTNÝ SLIB
ÈLENÙ FATIMSKÉHO APOTOLÁTU PANNY MARIE
Panno Maria, nae Matko a Královno! Zjevila ses ve Fatimì a slíbila jsi, e obrátí Rusko a daruje svìtu mír, kdy Tì
lidé uposlechnou.
S radostí se zasvìcuji Tvému Neposkvrnìnému Srdci. Rád se chci odevzdat Tobì a skrze Tebe zcela patøit Jeíi.
Uè mne Pána Jeíe stále víc milovat, pro Nìj ít a pracovat!
Slibuji Ti, e se budu dennì modlit rùenec (nebo alespoò jeden desátek) a pøitom rozjímat o tajemstvích Jeíova ivota.
Také chci pøijímat v duchu smíru vechny obìti, které s sebou nutnì nese køesanské plnìní mých kadodenních povinností.
Pomoz mi vìrnì plnit tento slib!

Dalí povinností èlenù Fatimského apotolátu Panny Marie
Na znamení zasvìcení nosí kapulíø nebo posvìcenou medailku Panny Marie.
První sobotu kadého mìsíce slaví jako smírnou, ke cti Neposkvrnìného Srdce Panny Marie, svou úèastí na obìti me svaté,
pøijetím svátostí a rozjímavou modlitbou svatého rùence, to ve k usmíøení Nejsvìtìjího Srdce Jeíova a Neposkvrnìného Srdce
Panny Marie za uráky a høíchy lidstva.
O prvních sobotách je tedy tøeba vykonat: svátost smíøení (mùe být v rozmezí ètrnácti dnù), svaté pøijímání, pomodlí se rùenec
a vìnují Pannì Marii ètvrthodinku na smír a pøitom budou rozjímat o tajemstvích rùence.
Poadavku ètvrthodinového rozjímání vyhovíme, kdy uvaujeme o jednom nebo více tajemstvích svatého rùence, nebo se
pomodlíme druhý rùenec. Také staèí 1/4 hodina duchovní èetby o jednom nebo více tajemstvích. Jde o první soboty v mìsíci a ne
vdy o první soboty po prvním pátku.
Fatimský apotolát Èeské republiky 2001, farnost Koclíøov u Svitav
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