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Setkání s poezií
inkují literární spolek MÚZA M lník
ve slo ení Jaroslav M dílek, Blanka
tráchalová a V ra Turková. Za átek na
fa e ve Velkém sálu v 17.45 ve tvrtek
2.10.2008.
8. zá í 2008
Slavnost Narození Panny Marie
e svatá na P ovce v 18.00
13. zá í 2008
Dny Evropského d dictví
Zp ístupn ní kostel
a v e pro ve ejnost.
14.zá í 2008 v 16.00
koncert Cyklu chrámových koncert
Na koncertu vystoupí: Dana Bure ová
– soprán, Vladimír Rejlek – trubka, Josef
Popelka – varhany; na programu budou
skladby J. S. Bacha, G. F. Händela,
W. A. Mozarta. Akce je po ádána ve
prosp ch Projektu obnovy varhan
chrámu sv. Petra a Pavla.
19. zá í 2008
Nebude se konat m e sv. v 18.00 v
kostele trnáctí pomocník v M lníku
23.-25. zá í 2008
Nebudou se konat ádné m e svaté
v M lníku. Ru í se také setkání
farních spole enství
a vyu ování nábo enství.
28. zá í 2008
e svatá v emanovicích v 15.00

Pravidelný po ad bohoslu eb
V NED LI:
7.30 - kostel sv. Vav ince na P ovce
9.00 - kostel sv. Petra a Pavla (Na Vyhlídce)
10.30 - kostel Narození Panny Marie v Zábo í
18.00 - kostel sv. Ludmily (Pra ská ulice)
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Nejprve modlitba: "A vy, d ti moje, vykonáváte dob e své modlitby?" - "Ne, Paní, nevaln !" odpov
li Maximin a Mélanie. Panna Maria p esn ví, e jsme unavení z práce, e nemáme as, e se
neumíme modlit. Proto íká: "Nebudete-li mít as, pomodlete se alespo Ot ená a Zdrávas." Tyto
základní modlitby k es anství vyjad ují základní pot eby ka dého lov ka, jsou prosbou o ka dodenní
chléb, dobré vztahy mezi lidmi, osvobození od zla. Modlitba "Zdrávas" nám pomáhá ít ve spojení s
tou, která první uv ila. Ale ona prosí: "Budete-li moci, modlete se více."
Modlitba je nutná pro ka dého lov ka. M li bychom se modlit kdykoli, nejen ve chvílích, kdy se
to od nás o ekává. Sv. Pavel pí e: "Stále se radujte, v modlitbách neustávejte." (1 Te 5,16-17) Je to
mo né? "Modlitbu" m eme chápat i v ir ím smyslu: jako dobrý skutek, který nás spojuje s Bohem. Je
otázkou, zda svými modlitbami p ispívám i já k napln ní poslání církve.
Po modlitb Maria mluví o eucharistii: "V lét chodí na m i svatou jen n kolik star ích en.
Ostatní pracují v ned li celé léto." Zanedbávání nábo enské praxe nikam nevede, nem e rozvíjet
na i víru, nem e ji posílit.
Svatý Pavel pí e: "Víra je tedy ze
zv stování a zv stování z
pov ení Kristova." ( ím 10,17)
Zv stování, to znamená Slovo
Bo í, které lov k sly í. Kde bude
sly et SLOVO BO Í, kdy ne v
kostele p i m i svaté? Je pro nás
e nezbytná? Vatikánský koncil íká: "Eucharistie je pramenem
a vrcholem k es anského ivota." Je pot eba ztoto nit se s Církví,
pat it do ní a spolu s ní velebit
Boha. Dále, pokud jsem ú asten
na eucharistii, je otázkou, co mi
dává? Dává mi tolik, nakolik se
otev u, nakolik se do ní zapojím
a jak hluboce ji pro ívám. Zkuste
mluvit o eucharistii s lov kem,
jemu tato svátost nic ne íká, zkuste mu popsat své pocity, svou
víru a milosti, které dostáváte. Tak
zjistíte, nakolik je hodnotná
va e ú ast na m i svaté.
Dal í slova Panny Marie
jsou silná: "V postní dny se sbíhají
k eznictví jako psi." Nad tak
expresivním vyjád ením se asi
pozastavíme. Snad n koho
napadne, e Matka Bo í by
nem la takto mluvit... Ale i v
Novém zákon nacházíme na
ech místech zmínku o psech
(srov. Mt 7,6; 15,26; Mk 7,27). V ta
Marie je výtkou, kterou cht la
poukázat na chudé ve sv , aby
se práv nejchud í stali na imi
bratry. Tím ur it upozor uje na
pravý význam pokání a Velkého
stu. V dob p íprav na Velikonoce jsou po ádány ve sv
postní sbírky, abychom alespo
trochu mohli pomoci nejpot ebn ím. Mají být z toho, co si lov k od ekne v duchu pokání.
V záv ru zjevení Maria dokonce dvakrát vyzývá: "Nu e, mé d ti, oznamte to v emu mému lidu."
Evangelia také kon í výzvou k misiím. Pokud jsme p ijali radostnou zv st evangelia, pak si ji nemáme
schovávat sami pro sebe. Máme jít a p edávat ji dál. Uv domujeme si, e ve chvíli svatého k tu a
potom je
siln ji skrze bi mování jsme posíláni do sv ta, abychom v na em okolí p sobili jako apo tolové, jako misioná i?
Modlitba, eucharistie, p st, misie. Nepo aduje se od nás moc? Ano, ale cesta k Bohu - lásce vede práv tudy. Zdá se nám snad, e v t chto slovech není cítit Bo í lásku? Ale jeho láska nás
obklopuje, neopou tí nás, jenom my se jí musíme u it vnímat. To pochopil pan Giraud... Abychom to
pochopili i my, je pot eba si p ipomenout událost z 20. zá í 1846.
Pierre Selme odvedl Maximina k otcovi do Corps. Práv byla ned le, ale nikdo by nena el pana
Girauda v kostele. Jako v dy sed l v hospod . Pierre Selme vypráv l o erstvých událostech z La
Saletty. V ichni m li velkou legraci z toho, e malý Giraud vid l n jaké zjevení! Jejich posm ch a
urazil pana Girauda, který se chvatn odebral dom , aby synovi zakázal cokoli podobného je
n komu n kdy vypráv t. V pr
hu následujících dní, kdy za Maximinem za alo chodit mno ství lidi, mu
otec dokonce vyhro oval: "Jestli okam it nep estane vypráv t o zjevení, nechám t zav ít ve sklep
jen o chleb a vod ." To, e myslel svá slova vá
, potvrdil je
n kolika pohlavky. Maximin se ale k
otci oto í a nesm le mu ekne: "Ví , ta ko, Ona ale také mluvila o tob ." Teprve nyní, v bec poprvé,
cht l pan Giraud vyslechnout celé poselství. Kdy Maximin vypráv l, vzpomn l si pan Giraud na jeden
den roku 1845, kdy procházel krajem v okolí Coin, mezi Drac a Sézia, aby nakoupil d íví u jednoho
hospodá e. Ten ho p ed rozlou ením p ivedl na své pole, aby mu ukázal, jak se kazí obilí. Bylo to
esn tak, jak uvád la Panna Maria.

Øímskokatolická farnost Probo tství sv. Petra a Pavla v Mìlníku
Na Vyhlídce 18, 276 01 Mìlník, tel: 315 622 337
Spravujeme té farnosti: Sv. Vav ince na P ovce, Narození Panny Marie v Zábo í a kostely v M lníku: sv. Ludmily,
trnácti sv. pomocník , sv. Václava ve Vysoké, sv. Jana Nepomuckého v emanovicích, sv. Jakuba v Medonosích.

Duchovní správu zabezpe ují Misioná i Matky Bo í z La Saletty: P. Jan Jucha MS, P. Ryszard Kurasiewicz MS
Více o nás a o na í farnosti: www.saletini.cz
Na Va e p ísp vky do tohoto zpravodaje se t íme na adrese: kurasko@seznam.cz,
ete je také osobn p edat duchovním správc m.
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Modlitba, eucharistie, pùst, misie.

V TÝDNU:
Od úterý do soboty:
v kostele sv. Ludmily v 7.30 hod.
Úterý - kostel sv. Petra a Pavla v 17.00 hod.
St eda - Domov d chodc v 10.00 hod.
Pátek - kostel kapucín (nám. Míru) v 18:00 hod.
Sobota - kostel sv. Václava ve Vysoké
v 17.00 hod. (m e sv. s ned lní platností)
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a spravedlnost, a v echno ostatní vám bude p idáno." (Mt 6,33) V echny prost edky, které nám Maria
nabízí, sm ují k Bohu, tudí i k na im brat ím.
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2. íjna - od 15.hod Adorace
Nejsv
í svátosti. V 17.hod m e
svatá za nová kn ská a eholní
povolání. Pak setkání na fa e:
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FARNÍ ZPRAVODAJ - 6-9/2008
Proè zjevení?
Církev a po dlouhém a pe livém bádání uznala pouze n kolik zjevení
za pravá. M eme se ptát, pro dochází k novým zjevením. Pot ebujeme je
bec? V Je i Kristu jsme p ece dostali plnost Bo ího zjevení. To On zjevoval
lidem po celý sv j ivot, co znamená být lov kem, a sou asn ukazoval své
bo ství ("Já a Otec jsme jedno." /J 10,30/ "Kdo vidí mne, vidí Otce." /J 14,9/)
esto církev potvrdila n kolik soukromých zjevení. P istoupila k tomu
jen v p ípad , kdy nás zjevení p ibli ují ke Kristu na emu Spasiteli. V dy je
ak d le it í slovo Bo í zjevené skrze Písmo svaté ne tato zjevení! Celé
zjevení Panny Marie v La Salett je pouze p ipomenutím a zd razn ním Bo ího
slova z Bible.

Poselství

Krásná Paní promluvila ke dv ma pasá
m: Maximinovi Giraud a Mélanii Calvatové. Pozd ji ekli: "Hltali jsme
její slova. Plakala po celou dobu, co s
námi mluvila!" Vyslechn me si nyní její
poselství ve zn ní, jak nám je p edaly
ti:
"P istupte blí e, d ti moje! Nebojte se! Jsem tu, abych vám oznámila velkou novinu.
Jestli e m j lid neuposlechne,
budu muset uvolnit rám svého Syna.
Je tak silné a t ké, e ho u déle
nem u udr et. U tak dlouho za vás
trpím. Nemá-li vás m j Syn opustit,
musím ho neustále prosit. Ale vy na
to nedbáte. I kdybyste se sebevíc modlili, nikdy nebudete schopni vynahradit mi to, co jsem pro vás vytrp la.
Dala jsem vám est dn k práci,
sedmý den jsem si vyhradila pro sebe,
ale lidé mi jej necht jí dop át. Proto
je pa e mého Syna tak t ká. Rovn
ti, co jezdí s vozy, nedovedou klít, ani
by do toho nemísili jméno mého Syna. Tyto dv v ci tolik zat ují Jeho
rám .
Zkazí-li se sklize , pak va í vinou. Ukázala jsem vám to loni na bramborách, ale vy jste si z toho nic ned lali. Ba naopak. Kdy jste nacházeli
zka ené brambory, kleli jste a brali jste nadarmo jméno mého Syna. Budou se kazit dál a letos o Vánocích u jich nebude."
Slovo "brambory", "pommes de terre", v ak vzbudilo Mélaniinu pozornost, proto e brambory se v místním ná í nazývají "las truffas" a slovo "pomme" má ve zdej ím ná í pouze význam "jablko". Obrátila se proto k Maximinovi, aby jí to vysv tlil. Av ak Krásná Paní ji p ede la:
"Ach, d ti moje, vy nerozumíte francouzsky, po kejte, povím vám to
jinak."
A Krásná Paní toté pov
la d tem v jejich ná í, u ívaném v okolí
Corpsu: "Si la récolta se gasta, é i re qué per vous aoutrés. Vous l'ai'ou fa
véiré an passa per las truffas ..."
A pokra ovala dále: "A quéou qua dé bla..."
"Kdo má obilí, a ho ani nerozsévá. V echno, co zasejete, se erou
ervi, a vzejdou-li z n ho n jaké klasy, p i výmlatu se rozpadnou v prach.
Nastane veliký hlad. D íve ne nastane, malé d ti mlad í sedmi let budou
dostávat zimnici a budou umírat v náru í osob, které je budou chovat.
Ostatní budou trp t hladem. O echy se zkazí, hrozny shnijí."
Krásná Paní mluvila dále, ale najednou ji sly el pouze Maximin. Mélanie
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eno. Krásná Paní vystoupila po klikaté stezce na vrchol pahorku zvaného "Malý" (dnes je na této stezce postavena k ová cesta), kde se
vznesla do vý e asi jednoho a p l metru. D ti, které za ní b ely, se postavily
ed ni. Krásná Paní nejprve pohlédla k nebi, potom k zemi. Pak se obrátila k
jihovýchodu a "za ala splývat se zá í, je ji obklopovala", nejprve hlava, ramena, pak pomalu celé t lo. Maximin u nevid l nic ne r i, která zdobila její
botu. Cht l ji utrhnout, ale jeho dla z stala prázdná. Ohnivá koule zmizela a
Mélanie se první odvá ila p eru it ml ení: "T eba to byla n jaká veliká sv tice?" - "Kdybychom to bývali v
li d íve," odpov
l Maximin, "mohli jsme ji
poprosit, aby nás vzala s sebou." D ti nerozpoznaly, s kým se to v horách
setkaly.

VIDÌT A ROZUMÌT (srov. Mt 13,13)

íve ne promluvila Panna Maria slovy, p edstavila se d tem i nám celou svou osobností. Maria, Matka Je ova i Matka na e, ozá ená sv tlem
Vzk ení, je sama celá sv tlem. Jas její tvá e byl tak silný, e Mélanii osl oval
a Maximin jí nemohl pohled t do tvá e.
Stejn jako od v Krist v na ho e
Prom
ní zá ily i její aty: epec, aty,
zást ra i átek na ramenou.
"Rozhodl jsem se toti , e u vás
nechci znát nic jiného ne Je e Krista, a
to uk ovaného." (l Kor 2,2)
echna zá e vychází z velkého
e, který nosila Panna Maria na hrudi.
Svým zjevením v La Salett pokra uje
Maria v poslání, které jí bylo sv eno pod
em: "trp t" pro nás, aby nás mohla zrodit k ví e.
Po obou stranách k e jsou
ipevn ny nástroje umu ení: kladivo a
kle . Kolem ramenou Krásné Paní visel
ký et z, biblický symbol h íchu a lidské
nespravedlnosti. " lov k je sám v sob
rozd len. To je také d vod, pro se nám
celý lidský ivot, individuální i kolektivní,
jeví jako dramatický zápas mezi dobrem

Pojïme se hloubìji nad zjevením zamyslet:

"P istupte blí e, d ti moje! Nebojte se!"
Nebojte se! To je základní v ta. Výzva zmrtvýchvstalého Je e, kdy se zjevoval apo tol m
(srov. "Tu jim Je
ekl: ‚Nebojte se. Jd te a oznamte mým brat ím, aby li do Galileje; tam m
uvidí.'" /Mt 28,10/). Tato slova pou ije hned na po átku svého p sobení i pape Jan Pavel II.:
"Nebojte se, vy v ící, ukazovat sv tu svoji víru. Není pot eba se bát Boha, bát se, e On m e
vejít do na eho ivota, e má moc ho zm nit, ale nechat se Jím vést…, m nit svoje staré zvyky."
"Jsem tu, abych vám oznámila velkou novinu."
VELKÁ NOVINA - slova zcela toto ná s t mi, která sly eli pastý i v noc Bo ího narození:
"Nebojte se, hle, zv stuji vám velikou radost, která bude pro v echen lid." (Lk 2,10)
"Jestli e m j lid neuposlechne, budu muset uvolnit rám svého Syna."
ta velmi charakteristická pro biblický výklad poselství. Maria nám více ne sto let p ed
koncilem íká o "Bo ím lidu". P ichází nás vytrhnout z duchovního individualismu (tj. mám jen
jednou svoji du i, která pot ebuje spásu, ka dý a se stará sám o sebe, víra je mou osobní
zále itostí...). P ipomíná, e jsme v ichni leny jedné Bo í rodiny a neseme zodpov dnost nejen
za sebe ("Nu e, mé d ti, oznamte to v emu mému lidu.").
"NEUPOSLECHNOUT" m eme nahradit výrazy nepodrobit se, nepod ídit se. Kdo by se
cht l pod ídit n komu, nebo n koho poslouchat? Maria p ipomíná ideu z evangelií, e v echno
v lidském ivot nachází smysl a napln ní v Je i Kristu, Bohu, který se pro nás stal lov kem.
"A mu bude pod ízeno v ecko, pak i sám Syn se pod ídí tomu, kdo mu v ecko pod ídil, a tak
bude B h v ecko ve v em." (1. Korintským 15,28) V té jedné v
z listu sv. Pavla Korintským se
setkáváme hned t ikrát se slovem "pod ídit se"! emu se máme vlastn pod ídit? Pod ízením
Bohu se pod izujeme lásce a poko e, pravd a slu
. Pod ízení se Lásce a Pravd nem e
nikoho omezit, m e jen lov ka vyvést na svobodu. Druhý vatikánský koncil nám íká, e Slovo
Bo í, skrze které se v ecko stalo, se samo stalo t lem proto, aby dokonalý lov k spasil v echny a v ecko v sob sjednotil (II. Vat. koncil, Lumen Gentium 45). Maria upozor uje, e Bo í lid
odmítá plnit Bo í v li, odmítá sjednotit se s Bohem. Je to odmítnutí, které p iná í t ké následky.
RÁM MÉHO SYNA. T mito slovy Maria p ivolala obraz Boha z Bible. Je to ale okující
obraz, proto e Bo í rám je v Bibli p edstavované jako spasitelné: "Proto ekni Izraelc m: Já
jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z va eho otroctví a vykoupím
vás vzta enou pa í a velkými soudy." (Ex. 6,6) V Novém zákon sv. Luká napsal: "Prokázal sílu
svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smý lejí py
." (Lk 1,51) Tohle rám , spasitelné, plné
moci, vidíme na k i, který visí na srdci Marie p i zjevení.
Maria se zjevuje jako ta, která první uv ila, jako Matka církve: "…musím ho neustále
prosit…" Své úsilí, které pro nás vyvíjí, vyjad uje slovy: "U tak dlouho za vás trpím. Ale vy na to
nedbáte." Ona plá e, modlí se, sna í a trpí - v e pro sv j lid. Prosí nás, abychom jí pomáhali: "I
kdybyste se sebevíc modlili, nikdy nebudete schopni vynahradit mi to, co jsem pro vás vytrp la."
Tak se odvolává na slova sv. Pavla: "Proto se raduji, e nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry
utrpení Kristových, dopl uji svým utrpením za jeho t lo, to jest církev." (Koloským 1,24)
NED LE.Maria p esn vysv tluje, jakým zp sobem odmítáme plnit Bo í v li. P ipomíná
sedmý den, o kterém Písmo svaté íká, e "Sedmého dne dokon il B h své dílo, které konal;
sedmého dne p estal konat ve keré své dílo. A B h po ehnal a posv til sedmý den, nebo v n m
estal konat ve keré své stvo itelské dílo." (Gen 2,2-3)
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Rok 1846 stojí kdesi na po átku pr myslové éry,
w í
kdy nap . v dolech pracovaly eny i d ti, t eba i mlad
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deseti let, celý týden po 12 hodin denn ! Maria
ipomíná, e sedmý den je pro lov ka, aby se zastavil, odpo inul si a nenechal se ovládnout prací.
lov k si musí uv domit, e není malou sou ásti
pr myslového stroje, ani zví etem, ale e je lidskou
bytostí stvo enou k bo ímu obrazu, bytostí povolanou
k zmrtvýchvstání s Kristem - k tomu je ur ena ned le.
Celý týden slou í k práci, k zaji ní podmínek k ivotu, ale ned le je Dnem Pán a ten pat í Bohu.
JMÉNO SYNA.V dob Mariina zjevení v La Salett bylo b nou praxí nechodit do kostela na m i
svatou a v
i pou ívat Bo í jméno. Takto ve ejn
byla projevována neúcta k Bohu. Tam na vesnici v
horách to v ichni dob e znali. Také v tomto p ípad
Maria odkazuje na slova Bible: "Op t posv tím své
veliké jméno, znesv cené mezi pronárody, jméno,
které jste vy uprost ed nich znesv tili. I poznají
pronárody, e já jsem Hospodin, je výrok Panovníka
Hospodina, a na vás uká i p ed jejich o ima svou
svatost." (Ezechiel 36,23; srov. také Ez 20,8-14; 39,7)
V Novém zákon Je
dostává "jméno nad ka dé
jméno" (Flp 2,9). Skutky apo tol íkají ústy sv. Petra:
"V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného
jména, zjeveného lidem, jím bychom mohli být spaseni." (Sk 4,12) A co se i dnes d je s Bo ím jménem?
V jakých souvislostech ho vyslovujeme my dnes?
Rozpoznávat události. V dal í asti poselství
nás Maria zve, abychom se podívali kolem sebe. Tehdy, ale i dnes. Nejprve k okolnostem provázejícím rok
1846: zka ená úroda - shnilé brambory, hrozny a
echy. Na Vánoce fará z Corpsu, pater Mélin, informoval písemn biskupa, e brambory u nejsou k
dostání ani za cenu zlata. V dal ím roce nastane obdobná situace v celé Evrop , zvlá
v Irsku, co se
stalo p inou hromadné emigrace do Ameriky. Královna Viktorie se k tomu s velkým zármutkem vyjad ovala
ve svých promluvách. Historik G. Duby poukazuje na
vá nou krizi v zem
lství slovy, která jsou podobná
m z poselství.
Mají události z roku 1846 význam pro nás dnes?
Co d lá sv t proti bíd , proti válkám, které zabíjejí
stovky tisíc lidí? Podle UNICEF z t chto d vod umírá
ka dý den 40 tisíc lidí. Kdy se lov ku ze ivota vytratí B h, jestli e lov k zapomene, e On je Otec,
pak nevnímá hodnotu ivota ostatních. Pochopme
Marii, která plá e a chce nás na to upozornit: "Ale vy
na to nedbáte."
Co p inese obrácení."Jestli e se lidé obrátí, …"
Obrácení! Nalezení Boha, práv v tom spo ívá smysl
poselství z La Saletty. Vrátit se k Bohu, dát Jej na
první místo v ivot , najít znova Jeho p ítomnost v
ka dém lov ku, potom "…kamení a skály se prom ní
v obilí a brambory se samy zasadí do zem ." Tyto dv
ci jsou neodd litelné.
Znamená to, e je mo né najít zp soby, jak
it
problém bídy a hladu ve sv . Poselství zase ukazuje na Písmo svaté: "Vlk bude pobývat s beránkem,
levhart s k zletem odpo ívat. Tele a lví e i írný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva
se bude popásat s medv dicí, jejich mlá ata budou
odpo ívat spolu, lev jako dobyt e bude rát slámu.
Kojenec si bude hrát nad d rou zmije, bazili ku do
doup te sáhne ru kou odstavené dít . Nikdo u nebude páchat zlo a it zkázu na celé mé svaté ho e,
nebo zemi naplní poznání Hospodina, jako vody
pokrývají mo e." (Izajá 11,6-9) V Novém zákon Je
ekne: "Hledej te p edev ím j eho království
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a zlem, mezi sv tlem a tmou. Navíc lov k vidí, e vlastní silou není schopen nápor zla doopravdy p emoci, tak e se ka dý cítí jakoby spoután et zy." (II. vatikánský koncil, Pastorální konstituce o církvi v dne ním sv
Gaudium et spes, . 13)
átek Krásné Paní byl lemován r znobarevnými r emi, které jakoby zdvojovaly et z.
Stejné r e korunovaly ve sv telném diadému její hlavu a zdobily také její boty. Je to opravdový
enec: z na ich lidských poutí na k a z k e, pak k nekone né radosti a sláv ! "V lidu plném
slávy jsem zapustila ko eny, v podílu Hospodinov , v jeho d dictví. Vyrostla jsem ... jako ke e
í v Jerichu." (Sír 24,12-14a)
m, kdo jsou vnímav í pro
symbol , vypovídá postava i at Panny Marie v e o
Kristu uk ovaném a vzk eném, o roli Matky v ících, o na ich zápasech, o na em odmítání
Boha i o na em ka dodenním ivot , který je t eba neustále prom ovat.
Krásná Paní p la, aby nám toto v echno p ipomn la ve svém poselství. V imn me si
také, e se Maria prost ednictvím malých pasá
obrací k celému "svému lidu" a p ipomíná
kolektivní rozm r na í víry. Ka dý z nás je povolán Bohem jako jednotlivec, ale také do l na
Bo ího lidu.
"Plakala po celou dobu, co s námi mluvila!"Opravdu jsem vid l, e jí te ou slzy, tekly a
tekly." Slzy Panny Marie v La Salett zárove p ipomínají slzy, které prolila na Kalvárii, jsou
znamením její neutuchající starosti o nás. P ipomínají nám záva nost na ich vin, na í lhostejnosti i nutnost na eho obrácení. Slzy Matky Bo í i Matky lidí vypovídají o tom, jakou d le itost
máme p ikládat tomuto poselství.
"Kdy byla (Maria) vzata do nebe, neopustila tento spasitelný úkol, ale nadále nám získává
dary v né spásy svými mnohonásobnými p ímluvami. Ve své mate ské lásce se stará o bratry
svého Syna, kte í dosud putují na zemi a ocitají se v nebezpe ích a nesnázích, dokud nebudou
uvedeni do bla ené vlasti." (II. vatikánský koncil, Konstituce o církvi Lumen gentium, . 62)
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sice vid la pohyb rt , ale nic nesly ela. Za n jakou chvíli ji zase sly ela pouze
Mélanie,
zatímco Maximin si pohrával se svým kloboukem a koncem své hole
.c
c u-tr a c k
posouval kamínky, proto e tentokrát nesly el nic on. Krásná Paní sv ila
ka dému z nich tajemství. Poté její slova vnímaly op t ob d ti:
"Jestli e se lidé obrátí, kamení a skály se prom ní v obilí a brambory
se samy zasadí do zem . A vy, d ti moje, vykonáváte dob e své modlitby?"
"Ne, Paní, nevaln !" p iznali oba pasá ci.
"Ach, d ti moje, je nutné modlit se ka dý ve er a ka dé ráno. Nebudete-li mít as, pomodlete se alespo Ot ená a Zdrávas. Budete-li moci,
modlete se více.
V lét chodí na m i svatou jen n kolik star ích en. Ostatní pracují v
ned li celé léto. A v zim , kdy nev dí, co s asem, chodí do kostela, jen
aby si tropili posm ch z nábo enství. V postní dny se sbíhají k eznictví
jako psi.
Moje d ti, u jste n kdy vid ly zka ené obilí?"
"Ne, Paní, nevid ly", odpov
ly ihned.
"Ty v ak, mé dít (Maximine), jsi je p ece jednou musel vid t, se
svým otcem u Coinu. Mu hospoda ící na tom pozemku pravil tvému otci:
‚Poj te se podívat na mé obilí, jak se kazí.' Vy jste tam li, tv j otec pak
vzal dva nebo t i klasy do rukou, t el je v dlaních a ony se rozpadly v
prach. Kdy jste se potom vraceli a byli jste asi jen p l hodiny cesty od
Corpsu, tv j otec ti dal kousek chleba se slovy: ‚Tu má , synku, jez letos
chleba, nebo nevím, zdali ho bude kdo jíst nap esrok, bude-li se obilí
takhle kazit. „
"Ach, ano, Paní, opravdu tomu tak bylo!" odpov
l Maximin. "Te si na
to vzpomínám. P ed chvílí jsem si na to v bec nevzpomn l."
Krásná Paní skon ila svou
znovu francouzsky:
"Nu e, mé d ti, oznamte to v emu mému lidu."
Pak se Krásná Paní p iblí ila a d ti ji nechaly projít mezi sebou. Jedním
krokem p ekro ila pot ek a ubírala se dále, ani by se ohlédla, a opakovala:
"Nu e, mé d ti, pov zte to v emu mému lidu!"

w

w

.d o

w

w

w

C

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

