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MATg{A ffiKTJT,ANTES
1{aidy ólovék znó dobie vyznam slova ,,matka" a .je5té trépe ten, kdo ji ztratil. To dovedou pochopit

zvl6été exulanti. Cítíme, jak ném chybí její soucit, porozuméní, její mateÍskó péòe. Fostrédóme její
útéchy a hiejivétro tepla lésky, kterou jenom matka dovede ciót.

Étastnl; .je úrdéi vèiících, kteÍí ve skuteónosti nikdy matky neztrati. ts1ah1f pocit pro vèiíci matku,
kteró mùZe odevzdat sve déti jiné 

- 
je5tè více milujíci Matce. Yskutku, kdyby nóm v exilu mohiy naée

maminky z domova odepsat na néS boiestny stesk, mnohé by napsaly prostinkó slova plnó hluboké víry
a dùvéry;,,fu[odlím se, aby"['i Fanna Maria byla Matkou anahradlla v5e'to, co jópro Tebe nemohu uói-
nit".

Froto úcta marìónské nóm tak piirostla k srdci. Ctíme svou nejlepSí Nebeskou. Matku. Mimodék
vzpominitm na 30. duben 1945. Fiivezli mne z koncentróku do Frahy. Nókladní auto nds vysadilo na
piedméstí Frahy. Do tramvaje niné pomohli dva mlaCí lidé. FÍivedli mne úrplné vysíleného, aL k br6né
naSeh.o dornu. Zamóeno, Zódné odpovéd. Co to? ,,Dnes je první mójovó", odpovídó jeden z mlicli
prùvodcù. Posílóm ho do kostela, aby zayolal vrótného. ,,Není moZno, kostel je tak nabit, ani pomy-
51eni proilaóit se do sakrisiie". A podobné tomu bylo nejen v Praze... Milà byla Panna Marjia Òe-
chúm..

il'loín6 v6ak, ie by se také o naSí mariónské úcté mohlo iíci to, co napsal Tomó5 Merton (konvertita,
nyní trapista) o sobé: ,,Vèiil jsem v Ni, véiil jsem v5emu, co Církev svató o Ní uóí, modlil jsem se Zdrévas,,
ale to.byio asi v5e. A pÍece to zdaleka není vliznam a místo, které Fanné Marii v Zivoté lidí naleLi. OnaL
je i nyní jeSté Matkou Kristovou, Jeho matkou i v naéich duÉích; je Matkou nadpÌirozeného Zivota v nés",

Vskutku ve5kera starost a péóe lt"{ariina sméÌuje k tomu, abychom co nejvíce óerpali ze zdrojù spésir
a vykoupení, které nóm otevÍel Její Syn. Nesahóli naée úcta aL tam, neni ryzi a my jsrne sirotami .r nad-
piirozeném iivofé. Matka BoÍí chce blft pro nés ProstÌednicí tsoZského iivota, zprostíedkovat nómi
Tivot r.nilosti, podobnli tomu, jejZ vidéla u srrého tsoZského Syna, Éivot v lósce BoZí, plnf etností, a to pcr

celou, dobu naéeho pozemského puto.,róni.
Proto buderne vzpinat sl,é ruce, zvliÉté v mésíci kvétnu, k na5í Nebeské l\4atce s prosbou, abrl nénr

zajiste piipravila ét'astnli nívrat do vlasti, k naóim drahfm, k naéí matce pozemské; nezapomeneme véa.k

na to hlevní: ,,obrat' k ném své rnilosrdné oói, a.IeZí5e, kterli jest poZehnanli plod Éivota Tvého, niim prc,

tomto putovóní ukaLl" Ét'astní exulanti, které prov|zí blahf pocit: jde s nómi, púsobí v nós a chró.nli

nés tufatka nejlepSí a nejmocnéjSí - h4aria, Matka Slova Véòného.
x.,.

Evropa je dnes terénem, na némZ z6pasí dva typy civilisace: typ rodinnf, jenÍ staví v popÍedí rrsotnr

a hcdnoty kvalitativní; a typ asijskyf, stódov1í, kvantitativní. Zi'tdlew prvního je od pravéku svoboclir.
a dùm - druhého pak koéovnictví a nevole.

Svét bude nov!, ai velké mnoZství lidí bude opravciu chtít, aby noqim by1

Vidíme, co se stane s ólovékem, kdyZ je ponechón sórn sobé, neb sobé podobn;fm.
(J. de Fabregue,r,)




