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Z PŘÍRUČKY MARIINY LEGIE
Legionář a Nejsvětější Trojice (dokončení)
Vztah Marie k věčnému Otci je obvykle deﬁnován jako vztah dcery.
Tento 2tul označuje:
(a) její postavení jako „první z celého stvoření, nejdůvěrnějšího dítěte
Božího, které je mu nejbližší a nejdražší“ (kardinál Newman);
(b) plnost jejího sjednocení s Ježíšem Kristem, kterým vstoupila do nových vztahů k Otci („jako Matka Boží má Maria určitou příbuznost k Otci“ Lépicier);
(c) svrchovanou podobu Otce, kterou nese a která ji uzpůsobila, aby
přinášela světu věčné světlo milujícího Otce.
Avšak označení „dcera“ nemusí dostatečně ozřejmovat vliv, jaký má její
vztah k Otci pro nás, kteří jsme jeho i její dě2. „Sdělil se s ní o svou
plodnost, nakolik toho bylo pouhé stvoření schopno, aby jí mohl dát moc
porodit svého Syna a dát život všem údům jeho mys2ckého těla“ (sv.
Ludvík Maria z MonFortu). Její vztah k Otci je bytostnou, neustále
přítomnou skutečnosG života každé duše. Je požadavkem Božím, že jeho
dary musí člověk přijmout svou spoluprací. Toto životodárné sjednocení
se musí stát předmětem našich myšlenek, a proto se doporučuje, aby
otčenáš, který je často na rtech legionáře, obzvlášť zdůrazňoval tento
úmysl. Autorem této modlitby je Ježíš Kristus, náš Pán, a proto žádá o
vhodné dary Gm nejlepším způsobem. Pokud se ho člověk správně modlí

v duchu katolické církve, dokonale naplňuje svůj cíl oslavy věčného Otce a
uznání jeho přemnohých darů nám skrze Marii.
„Zde si připomeňme, jaký příklad závislos na Panně Marii nám dávají
Otec, Syn a Duch svatý, jak jsem to uvedl výše, na důkaz nutnos naší
závislos na Panně Marii. Otec dal a dává svého Syna jenom skrze ni, tvoří
své dě jenom skrze ni a uděluje své milos jenom skrze ni. Bůh Syn byl
utvořen pro všechny lidi všeobecně jenom skrze ni, denně je plozen jenom
jí ve spojení s Duchem svatým a uděluje své zásluhy a ctnos jenom skrze
ni. Duch svatý utvořil Ježíše Krista jenom skrze ni, plodí údy jeho
mys ckého těla jenom skrze ni a rozdává své dary a svou přízeň jenom
skrze ni. Když nám Nejsvětější Trojice dává tak výmluvný příklad, mohli
bychom se my obejít bez Marie, aniž bychom byli krajně zaslepeni? Mohli
bychom směřovat k Bohu a jemu se obětovat, aniž bychom se zasvě li
Marii a aniž bychom na ní byli závislí?“
sv. Ludvík Maria z Mon4ortu

PŘÍSPĚVKY LEGIONÁŘŮ
Poděbrady, Svatý týden 2019
Drazí bratři a sestry v Kristu a Panně Marii,
srdečně Vás zdravím v Kristu ukřižovaném.
"Teď sice pro Vás trpím, ale raduji se z toho,
protože 8m na svém těle doplňuji to, co zbývá
vytrpět do plné míry Kristových útrap; má z
toho prospěch jeho tělo, to je Církev." (srov.
Kol. 1, 24) Sv. apoštol Pavel nám dosvědčuje,
že každý z nás má příležitost spolupodílet se na díle vykoupení.
Muž boles2 Ježíš Kristus vzal na sebe některé důsledky dědičného
hříchu i našich osobních hříchů: bolest a smrt. Ve svém utrpení byl
vystaven nezřízeným vášním lidí od Kaifáše počínaje a lůzou konče. Ani
Pilát není bez viny.
Vášně jsou smyslová tělesná hnuG, samy o sobě nejsou ani dobré ani
špatné. Špatnými se stávají, když dovolíme, aby zastřely rozum osvícený
vírou, a tak nás ovládly. Pak je nazýváme nezřízenými vášněmi.
Vášně hýbou světem. V dobrém jako u Krista i ve špatném jako např. u
zástupu zfana2zovaného vychytralými vůdci židovského národa během

odsouzení Krista. Nezřízené vášně jsou i dnes hybnou silou k manipulaci
druhých.
Prosme Pána, ať zvládneme mít své vlastní vášně pod kontrolou. Pána
také prosme, abychom měli odvahu i sílu spolupodílet se na Jeho díle
Vykoupení - každý máme svou Golgotu. Jinudy pro nás cesta do nebe
nevede.
Kéž Zmrtvýchvstalý proměňuje nás i ostatní do souladu s Božím
řádem. Vždyť hlavním cílem každého člověka je osobní svatost, a to je
oslava Boha.
Rád Vám i Vašim drahým žehnám na Vaší cestě ke svatos2.
P. Filip M.
Vzpomínka na Vídeň
Žila jsem 13 let ve Vídni a pracovala tam jako zdravotní sestra v domově
důchodců. Napřed jsem bydlela v 11. obvodu, a pak jsem se přestěhovala
do 10., kde mě jednou v neděli v našem farním kostele oslovila jakási paní
a nabídla mi členství v ML. Moje první reakce byla, že to nepřipadá
v úvahu, protože pracuju na směny a nemohu pravidelně někam
docházet. Ona mě přesvědčila, ať si alespoň po mši svaté při farním kaﬁ
poslechnu přednášku o Mariině legii s prezentací v power pointu.
Usoudila jsem, že přednášku si poslechnout mohu a šla jsem tam. Přisedla
jsem si k jedné Rakušance, kterou jsem od vidění trochu znala z kostela, a
začaly jsme se bavit. A ona mi řekla: vy jste Češka? Tak si běžte pak
promluvit s tou paní, jejíž manžel tu prezentaci předvádí, ona je taky od
vás z Čech. Poslechla jsem ji, a zjis2la jsem, že česky mluví nejen ona
drobná paní, ale i její rakouský manžel. Ano, asi jste se už dovGpili: Byla to
naše korespondentka sestra Vilemína Schmauz a její manžel Hans, který je
velice zdatným odborníkem na práci s počítačem a vášnivým fotografem,
přičemž obě tyto schopnos2 dává plně do služeb ML. Nyní už jsem
členství neodmítala, hlavně když jsem byla ujištěna, že při mých
směnných službách budu z týdenní schůzky omluvena.
A tak začalo 6 let mého členství v prezidiu „Maria, Königin vom heiligen
Skapulier“. Bylo to typicky vídeňské prezidium, protože na rodilé
Rakušany jsme zjevně hrály přesilovku svým zahraničním původem: dvě
Češky, Polka, Slovinka a Slovenka. Obdivovala jsem zkušenos2 a
schopnos2 sestry Vilemíny ve funkci prezidentky našeho prezidia, a
hlavně asi poslední dva roky, kdy jsem již věděla, že se vráGm do Staré

Boleslavi a přestoupím do pražského komi2a, jsem využívala možnos2
ptát se sestry Vilemíny: a jak se dělá tohle, a co bys udělala, kdyby se stalo
tohle…. Bratr Hans nás obohacoval svým humorem a připravenosG vždy
pomoci s počítačem a korekturou němčiny, když bylo potřeba něco
napsat bezchybně.
Brzy se mi dostalo také c2 účastnit se schůzek kurie, poté, co s.
Vilemína přišla s Gm, že potřebujeme zvolit důstojníka do funkce
tajemníka a na mé vyjeknuG: a proč se díváš pořád na mě?, suše
odpověděla: protože jsi jediná, která to může přijmout.
Při účas2 na různých akcích jsem měla možnost také trochu poznat
osobně důstojníky rakouského senátu, byla to třeba sestra Wiltrud Zecha,
Elisabeth Ruepp, Andrea Cervenka, Elfriede Amon, bratr Leo Führer a
duchovní vůdce P. Florian Calice i další skvělí kněží a další osobnos2. Byla
jsem s nimi na Zimní škole ve Vöcklabrucku, na pou2 do Salzburku, na
dovolené v Irsku a dalších akcích ve Vídni, několikrát i v krásných
prostorách arcibiskupského paláce vedle Stephansplatzu.
Radost mi působily také předvánoční návštěvy důstojníků pražského
komi2a ve Vídni, kdy mě Schmauzovi společně s nimi zvali na posezení při
večeři a toulku večerní Vídní s nějakým Gm adventním punčem. Jednou
mě seznámili i s členy olomouckého komi2a.
A pak přišel rok 2018 a mé loučení s Vídní. Z centrály v Rochusgasse
jsem si odvážela celé vybavení oltáře a ze Zimní školy v Brně jsem měla
české Příručky, tessery a další materiály.
Při mém pobytu ve Vídni jsem chodila do rakouských kostelů i do
českého společenství při kostele Maria am Gestade. Do Vídně jsem se po
mém odstěhování dostala až letos před velikonocemi, a sice dělat pro
Čechy na květnou neděli k řízkům náš bramborový salát, jak je to zde už
le2tou tradicí. Byla jsem mile překvapena, když jsem zjis2la, že vlastně
kvůli velikonocům je posunuto setkání mé bývalé kurie i senátu na tento
víkend, kdy budu ve Vídni. Požádala jsem, abych se mohla jako host
zúčastnit setkání kurie, protože jsem se před odjezdem nestačila
rozloučit. Byla jsem zde srdečně přijata a poděkovala jim za vše a
rozloučila se. Také na schůzku senátu jsem byla pozvaná. Napřed jsem
v centrále koupila vexillum pro naše komi2um (s. Elfriede mi nabídla
výhodně již upotřebené za 20 euro, nové stojí 40) a nějaké drobnos2 pro
sebe, Příručku v anglič2ně pro ﬁlipínskou zájemkyni o Legii zrovna neměli,
ale nějaké jiné věci ano.

Pak jsem si musela nechat vysvětlit, kde se senát sejde. Je to vlastně jen
za rohem v renovovaném farním sále kostela Rochuskirche. Sešlo se tam
asi přes 50 důstojníků, poznala jsem osobně další dva důstojníky senátu.
Sestra Vilemína mě překvapila Gm, že mi strčila do ruky čtyřměsíční
zprávu pražského komi2a od s. Evy Peroutkové, abych ji přečetla. Měla
jsem ještě troch času si to pročíst, abych nekoktala, ale trochu jsem se
bála, aby se mě nezeptali na něco, co bych nevěděla, ale to se naštěsG
nestalo. Sestra Vilemína přečetla zprávu za Olomouc. I několik kurií četlo
zprávu.
Trochu si opakuju ruš2nu, protože jsem se přihlásila na Peregrina2o pro
Christo do Arménie, do Jerevanu, kde je třeba mluvit anglicky nebo rusky.
Oba ty jazyky moc neumím, ale s. Zecha, která skupinu vede, mě ujis2la,
že ze zkušenos2 ví, že vedení Duchem svatým je důležitější než znalost
jazyka. Tak mě trochu uklidnila. ZaGm jsem zapla2la za letenku asi 480
euro, ubytovaní máme být u nějakých řádových sester, tak by to nemělo
být moc drahé a v případě potřeby může senát propla2t polovinu výdajů.
S. Zecha mi ukázala další dvě legionářky, které pojedou. Jedna je
důchodkyně, dětská lékařka, kterou znám a která mluví dobře anglicky.
Druhou jsem neznala, je mladší, studovala ruš2nu a je korespondentkou
pro Moldavsko. Když jsme se představily, rozuměla jsem, že se jmenuje
Edel, a myslela jsem, že jsem se přeslechla. Teprve když jsme si vyměnily
e-mailové adresy, viděla jsem, že se tak jmenuje opravdu. Na můj dotaz
mi potvrdila, že její rodiče jsou členy ML a jméno jí dali po Edel Mary
Quinn. Takže zaGm jsme přihlášené čtyři a vynikající kněz p. Alkuin. Také
jsem se dozvěděla, že v Jerevanu je argen2nský kněz, který se ptal, zda by
rusky mluvící mohli pomoci s letním táborem pro dě2. Tak jsem na to
dobrodružství zvědavá a prosím o modlitby pro nás i další skupiny, které
jedou do jiných států.
Ve Vídni bylo hezky, ráda jsem se sešla s rakouskými i českými přáteli,
ale ty čtyři dny mi stačily, jsem ráda, že jsem zpátky v naší krásné zemi.
Irena Fajmanová

ZPRÁVY ZE SVĚTA LEGIE
Španělsko:
Senatus Madrid:
Mnozí legionáři tohoto senátu se zúčastnili mezinárodního PPC v
Salamance a byli pochváleni za jejich úsilí.

Duchovní vůdce senátu ve svém Allocu2o uvedl, že každodenní mše učiní
z legionářů pravé Pretoriány.
Curie pořádá týdenní růženec ve škole, na kterou jsou pozváni studen2,
rodiče a učitelé, to také pomohlo legionářům obnovit jejich domácí
návštěvy a připravit muslima na křest.
Senatus Barcelona:
V současné době je obGžné konat domácí návštěvy. Presidium navštěvuje
svoje pomocné legionáře. Jeden legionář je ve farní radě a dva se podílejí
na "pastoraci zdraví". Práce zahrnuje další návštěvy nemocnic a
ozdravoven.
Portugalsko:
Senatus Lissabon:
V regia Coimbra, na Madeiře a v comi2um Braga byla zřízena nová
prezidia.
Kongresu na Madeiře se zúčastnilo 175 členů a někteří kněží.
Každoroční pou2 legie do Fa2my se zúčastnilo 500 mladých legionářů.
Práce zahrnuje domácí návštěvy, pomoc pozůstalým, modlitby v
hřbitovních kaplích, pomoc při výdeji jídel, vítání návštěvníků kostela a
bezpečnostní služby, aby kostely mohli být otevřené.
Itálié:
Regia Milán:
S ohledem na pracovní směny legionářů se schůze prezidia konají v
různých časech.
Jedno již zrušené prezídium se obnovilo a funguje dál. Mladý kněz, který
se nedávno stal pastorem, chce za podpory regie zřídit prezidium mladých
legionářů.
Comi2um Padua:
Pomocní legionáři se účastní náboženských a sociálních akcí.
Německy mluvící prezidium má jen málo členů.
Curie, založená v roce 2018 ve Veroně, vzkvétá. Všichni členové jsou
Afričané a navštěvují jak italské, tak africké domovy.
Mexiko:
Senatus Mexiko-Město:
Nová volba prezidenta a viceprezidenta.

Třinác2letá dívka se modlí růženec za návrat svého otce do rodiny.
Na její patnácté narozeniny se objevil před kostelem.
Curia s 50 členy, včetně devatenác2 v zkušební době, hlásí návrat pě2 lidí
k svátos2 a to po 40 letech.
Osm svědků Jehovových konvertovalo a nyní jsou legionáři.
Nové comi2um v diecézi Izcalli se rychle rozšiřuje, ale stále je 51 farnosG
bez legionářů.
Je mnoho zpráv o návratech k svátostem, obrácení třech svědků
Jehovových a rodinných zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
Senatus Merida:
Comi2um s devatenác2 curemi a dese2 prezídií má 4,500 ak2vních
legionářů s toho 188 ve zkušební době.
V poslední době bylo založeno devět prezidií a patnáct mládežnických
prezidií.
Množství prezidií a rad hlásí kontakty s různými protestantskými
skupinami.
Diskutovány jsou čás2 Bible a katolické literatury.
Jedno comi2um hlásí dvacetčtyři curií, jednu mládežnickou curii a
šestnáct prezidií, včetně jednoho prezidia ve vězení.
Regia Guadalajara:
V uplynulém období má tři comi2a, dvě curiae a dvě prezidia.
Všechna tři comi2a hlásí vysoký počet členů.
Řada rad se účastní na stráži zemřelých, legionáři hovoří s rodinnými
příslušníky a řídí modlitby.
Široce rozšířené jsou návštěvy věznic. Legionáři vedou modlitební službu a
na požádání jsou vězni připraveni na svátos2.
Legionáři podávají nemocným injekce, vyměňují prádlo a povzbuzují je,
aby přijímali svátos2 od kněze.
Jiní vyučují dě2 a dospívající náboženství.
Regia Duranga:
Obyvatelé domova a dvanáct teenagerů bylo biřmováno.
Rada má problémy s dosahem na vzdálená prezidia a curie. Na přípravách
Vánoc se podíleli legionáři.

ZPRÁVY Z KOMITIA PRAHA

Pozvánka na letní školu v sobotu 8. 6. 2019
pro členy Mariiny Legie a její přátele
v Komunitním centru v Nových Butovicích, Sluneční náměsG, Praha 13
8.00 - otevřeno Komunitní centrum
8.30 - modlitby Mariiny Legie
9.00 - mše svatá, celebruje otec biskup Karel Herbst
9.45 - přestávka na kávu
10.15 - 1. přednáška, přednáší otec biskup Karel Herbst
11.00 - přestávka
11.15 - 2. přednáška, přednáší otec Přibyl
12.00 - jednoduchý oběd (párky a pečivo)
13.00 - 3. přednáška, přednáší otec Přibyl
14.00 - přestávka
14:30 - patricijské setkání, vede Milada Jelínková
a Irena Fajmanová
V Komunitním centru můžeme setrvat do 17.00 hod.
Prosím, na letní školu se přihlaste do 30.5.
na tel. 732 165 991, nebo na email peroutkova.e@seznam.cz.
Přijet můžete i bez přihlášky,
ale oběd bude počítán jen pro ty, kteří se nahlásili.
Prosím, dle možnos2 přineste s sebou drobné pečivo ke kávě.
Ke Komunitnímu centru se dostanete metrem B do stanice Hůrka. Vyjdete
po několika málo schodech z metra (stanice má pouze jeden východ) a
dáte se prosklenými dveřmi vlevo. Odtud již vidíte Komunitní centrum. Je
od metra vzdáleno asi 200m.

_________________________________________________________________________
Příspěvky pro další vydání R.L. můžete posílat na adresu:
jelinkova.milada@seznam.cz
nebo
Milada Jelínková
Žacléřská 19, 197 00, Praha 9 – Kbely

