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Informační občasník Mariiny legie v  Čechách a na Moravě

Z PŘÍRUČKY MARIINY LEGIEZ PŘÍRUČKY MARIINY LEGIE
 Eucharis�e ve spojení s Marií

     Náš požehnaný Pán nezačal dílo vykoupení bez souhlasu Marie, slavnostně
vyžádaného a svobodně darovaného.  Stejně i  na Kalvárii  je  nedokončil  bez  její
přítomnos5 a souhlasu. „Z tohoto sjednocení v utrpení a vůli mezi Marií a Kristem
si nejvíce zasloužila stát se obnovitelkou ztraceného světa a rozdělovatelkou všech
milos8, které Ježíš získal svou smr8 a svou krví“ (AD 9). Stála pod Ježíšovým křížem
na Kalvárii  a zastupovala tam celé lidstvo a za stejných podmínek se dokonaná
oběť Spasitele uskutečňuje v každé mši. Maria stojí u oltáře stejně tak, jako stála
pod křížem. Jako vždy je přítomná a spolupracuje s Ježíšem – žena předpovězená
od počátku,  dr8cí  hlavu  hada.  Milující  pozornost  k  Marii  by  měla  být  součás8
každé správně prožité mše. 
    S Marií byla na Kalvárii přítomna i legie, setník a jeho muži, kteří v přinesené
obě5 hráli smutnou roli, ačkoli vlastně nevěděli, že křižují Pána slávy (srov. 1 Kor
2,8). Ale zázrak nad zázraky, vytryskla mezi nimi milost. „Modlete se a vizte,“ říká
sv.  Bernard,  „jak  pronikavý  je  záblesk  víry.  Uvažujte  pozorně,  co  vidí  oči  víry.
Setníkovi  bylo na  Kalvárii  umožněno vidět  život  ve  smr5 a v  umírajícím dechu
rozpoznat  svrchovaného  Ducha.“  Při  pohledu  na  mrtvou,  znetvořenou  oběť,
prohlásili ho vojáci za Syna Božího (srov. Mt 27,54). 
    Toto obrácení  drsných bylo okamžitým a neočekávaným plodem Mariiných
modliteb. Byly to podivné dě5, jež matka lidí přijala na Kalvárii jako první; a přesto
jimi je jí drahé jméno legionáře. Kdo by tedy mohl pochybovat, že vlastní legionáře
-  sjednocené  s  jejím  úmyslem,  podílníky  na  své  spolupráci,  přicházející  na
každodenní mši – shromažďuje kolem sebe a dá jim oči víry a své překypující srdce,
aby vstoupili mnohem hlouběji (a s mnohem větším užitkem) do trvající vznešené
kalvarské obě5. 
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    Dívají-li  se při pozdvihování na Syna Božího, sjednocují se s ním, aby se stali
jedinou obě8, poněvadž mše je jejich obě8 stejně tak jako jeho. Potom by měli
přijmout jeho obdivuhodné tělo, poněvadž tato účast, společně s knězem, na těle
obě5 je nezbytná k tomu, aby bylo shromážděno ovoce božské obě5. 
    Legionáři  pochopí  nezbytnou úlohu Marie,  nové Evy,  na těchto posvátných
tajemstvích jako část toho „když byl její  milovaný Syn obětován pro vykoupení
lidstva  na  oltáři  kříže,  ona  stála  na  jeho  straně,  trpěla  a  byla  spoluvykupující
společně s ním“ (papež Pius XI.). A když odcházejí, Maria s nimi zůstává, těší je a
dává jim podíl  na milostech,  které rozděluje,  takže do každého jednotlivě a do
všech, které potkají a pro něž pracují, hojně plynou nekonečné poklady vykoupení.
    „Toto  její  mateřství  silně  pociťuje  a  prožívá  křesťanský  lid,  zvláště  při

eucharis cké  hos ně,  při  liturgickém  slavení  tajemství  vykoupení,  při  němž  se

zpřítomňuje Kristus, jeho pravé tělo, narozené z Panny Marie. 

    Právem viděl  křesťanský  lid  ve  své  zbožnos  vždy  hlubokou  spojitost  mezi

uc*váním  Matky  Boží  a  kultem  eucharis e.  Tato  skutečnost  je  zjevná  jak  v

západní,  tak  ve  východní  liturgii,  v  tradici  řeholních  společnos*,  v  spiritualitě

soudobých  náboženských  hnu*,  i  mezi  mládeží,  a  v  pastoraci  na  mariánských

poutních místech. Maria vede věřící k eucharis i.“ (RMat 44)

Z  RAKOUSKÉ REGINY LEGIONIS 1/2020Z  RAKOUSKÉ REGINY LEGIONIS 1/2020

Vážení duchovní vůdci! Milí ak�vní a modlící se členové! Milí přátelé ML!

    Na protějším obrázku vidíme Marii při Uvedení
jejího Syna do chrámu a stařičkého Simeona. Ten
ví, že nyní vidí spasení, které Bůh připravil, „světlo,
jež  bude  zjevením  pohanům,  slávu  pro  tvůj  lid
Izrael.“
    S jistotou můžeme vycházet  z toho,  že  Matka
Boží i  dnes ukazuje svého Syna lidem dobré vůle,
aby poznali, jak hodně Bůh miluje každého z nich.
V té  míře,  v jaké  jsme  Mariiny  dě5,  můžeme
pomáhat  při  tomto úkolu  a  společně s ní  přinést
Krista  mnohým,  kteří  ve  svém  srdci  tuší,  že  Bůh
k nim i dnes chce přijít. Převezměme spolu s Marií tuto povinnost a staňme
se „nositeli Krista“, posly budoucí spásy.
S těmito myšlenkami Vás srdečně zdraví

Vaše Elisabeth Ruepp, Prezidentka rakouského senátu.
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Regina Wagensonner: Náš úkol – získávání nových členů a rozšiřování 

    Někdy máme dojem, jako by získávání nových členů a rozšiřování byla tajná
mise,  když  slyšíme zprávy  členů prezidia.  Aby  to  tak  nezůstalo,  uspořádal
senát v listopadu 2019 pro vídeňské legionáře školení na toto téma.
Po úvodních modlitbách a růženci uvedl téma P. Alkuin Schachenmayr OCist.
Upozornil na některé věci, které nám stojí v cestě. 
    „Zkusme v rámci svých skromných možnos* získat pro Něho duše.“ (Edel

Mary Quinn)

   Často  nám  stojí  v cestě  naše  vlastní  ješitnost.  Není  naším  úkolem
rozhodovat, kdo je pro Legii vhodný. Marie si vyhledá legionáře, žádá však od
nás oslovit každého. Když budeme někoho posuzovat nepříznivě, všimne si
toho a bude cí5t, že ho nepovažujeme za vhodného. Bude s námi souhlasit a
dále se tématem nebude zabývat.
    Jiný důvod je náš strach z lidí nebo nesmělost. To se dá překlenout, když
budeme brát vážně lidi, které chceme oslovit. Když se někomu podíváme do
obličeje, cí8 naši pozornost.
    Vezměme  si  příklad  z dě8 tohoto  světa.  Podívejme  se,  jak  funguje
marke5ng. Musíme vzbudit sympa5e a důvěru, jen tak se o nás druhý bude
zajímat. Je také důležité, vzbudit touhy a sny lidí. Možná má někdo problém,
že vnoučata nemají  žádné náboženské vzdělání,  nebo jsou to bezdomovci,
kteří  táboří  o  dvě  ulice  dál,  nebo  něco  jiného.  Nabídněme  zde  Legii  jako
nástroj. Snad by se oslovený člověk mohl ponořit hlouběji do víry, nabídněme
Legii  jako  školu.  Mnoha  osamoceným  lidem  ji  můžeme  v dnešní  době
nabídnout jako an5depresivum.
     Existuje pět podstatných chyb, kterých bychom se neměli dopouštět:   
    1. Osoby, které míní, že jsou v církvi již ak5vní, příliš rychle nechat být. –
Což takhle zkusit objevit užitek pro svůj vlastní život z víry? Veřejné vyznání
víry je výzvou.
    2.  Často  nemluvíme  úplně  o  povinnostech.  -  Je  důležité  od  začátku
jmenovat všechny povinnos5.  Je to prostě tak, že se jako legionář alespoň na
čtyři hodiny týdně dám k dispozici Matce Boží pro účast na schůzce prezidia a
pro vykonání svěřené práce.
    3.  Příliš  rychle  se  vyhnout  službě  pomocného  legionáře.  -  Modlící  se
členové nejsou druhořadí  legionáři,  je to jejich povolání.  Jako v každé jiné
armádě jsou různé oddíly,  které  se  při  své službě doplňují  a  navzájem se
potřebují. 
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    4.  Neznalost  základních dat o Legii.  -  Musíme vědět,  co „prodáváme“.
Musíme vědět nejdůležitější informace: kdy byla ML založena, kde všude na
světě je, kolik má celkem členů, odkdy je v naší farnos5…
     5. Zapomenout na zkušební dobu. – Je důležité, hned od začátku zmínit
zkušební  dobu.  To  vezme  lidem  strach  z příliš  velkého  tlaku.  Oslovený
zároveň  ví,  že  se  po  nějaké  době  musí  rozhodnout,  jestli  zůstane  nebo
odejde, a to úplně svobodně. Rozhodnu8 stát se legionářem má čas. 
Všeobecně  pla8:  nežebrat,  že  je  nás  málo  a  máme  mnoho  práce,  nýbrž
nabídnout  dárek.  Což  jsme  sami  nedostali  členstvím  v Legii  mnoho?
Nabídněme to přece!
    Ve druhé čás5 dne jsme se věnovali praxi. Hráli jsme návštěvu u kněze,
abychom se ho zeptali, zda bychom u něj mohli založit prezidium. V dalším
kole jsme předváděli, jak se snažíme získat nového člena prezidia. Hned jsme
použili  některé  5py  z přednášek  a  na  závěr  jsme  si  vyměňovali  dojmy  a
zkušenos5.
    Korunou dne byla děkovná mše za Franka Duffa, které se zúčastnili nejen
účastníci školení, ale i mnoho dalších věřících. 

Založení Mariiny legie v  Rakousku

h6p://www.legion-mariens.at/geschichte/die-entstehung-der-legion-

mariens-oesterreich/ (zkráceno)

    V roce  1947  byl  papežem  Piem  XII  svatořečen  Ludvík  Maria  Grignion
z Mon^ortu.  V dubnu  roku  1948  měl  profesor  Friedrich  Wessely  v kostele
Navš8vení Panny Marie u salesiánek na Rennwegu  ve Vídni cyklus přednášek
o „Mariině tajemství“:
    „…Velký úkol, který musíme řešit, je obrácení mas křesťanského lidu, aby
se uzdravil  a 8m i  další  našli  cestu zpět k Bohu….když budeme následovat
pokyny církve a darujeme se Marii….“
    Přednášky  byly  zakončeny  zasvěcením  se  Ježíši  skrze  Marii  podle  sv.
Ludvíka Marii z Mon^ortu, které vykonaly stovky lidí, kteří byli hotovi udělat
vše, aby se Vídeň opět stala městem Matky Boží. 
    Někteří účastníci vážně přemítali, jak by tohoto cíle mohlo být dosaženo.
Při těchto úvahách přinesla jedna švýcarská účastnice letáček o Mariině legii
a Příručku. Nyní se kontaktovala centrála v Dublinu. Pod vedením profesora
Wessely se shromáždil okruh asi 12 – 15 lidí, aby se více zabývali Příručkou a
svatým Ludvíkem z Mon^ortu. 
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    Od kardinála  Innitzera  dostal  prof.  Wessely  23.  prosince  1948  svolení
založit v Rakousku Mariinu legii. 
    Večer 2. února 1949 se sešlo 18 lidí v klášteře salesiánek na Rennwegu ve
3. vídeňském okrese na první schůzce prvního rakouského prezidia. Duchovní
vůdce,  prof.  Wessely,  četl  úryvek  z Příručky  „Jděte  a  hlásejte  evangelium
všemu tvorstvu“. 
    Po důkladném rozhovoru se přihlásilo 16 osob jako ak5vní legionáři a jeden
jako pomocný člen. Po souhlasu příslušného faráře byli všichni noví legionáři
posláni po dvojicích do blízké ulice k návštěvám ode dveří ke dveřím s úkolem
„…podle situace, jaká přijde, pomoci připravit cestu milos5. Matka Boží nás
bude při tomto těžkém podnikání doprovázet.“
    Legionáři  se vrá5li  z tohoto prvního dobrodružství  plni  rados5.  Mnohé
dveře  se  jim  otevřely,  poznali  lidi,  kteří  byli  nábožensky  velmi  zpustlí,  se
kterými se ale přesto, až na několik výjimek, dalo mluvit; dveře zůstaly pro
další návštěvy otevřené. 
    První prezidium mohlo být brzy rozděleno a další vznikala. Poté co ode
všech diecézních biskupů bylo dáno povolení k zavedení Mariiny legie, vznikla
prezidia v celém Rakousku, takže ML ani ne po dvou letech od svého založení
obsáhla všechny rakouské diecéze.

Zprávy ze senátu

    V prosinci  podávalo  mimo  jiné  roční  zprávu  africké  anglicky  mluvící
prezidium  dospělých  „Mary,  Queen  of  Afrika“  (Vídeň).  Prezidium  má  5
ak5vních členů. Práce: Výuka katechismu dě8, příprava na křest, první svaté
přijímání  a  biřmování,  návštěvy  u  nemocných,  vedení  modlitby  růžence
v neděli v kostele, doprovázení mladých legionářů, účast na akcích senátu.
    Čtyřměsíční  zprávu podala filipínská kurie „Our Lady of  the Most Holy
Rosary“  (Vídeň).  Skládá  se  ze  4  prezidií  se  46  ak5vními  členy,  7  členy  ve
zkušební  době  a  20  pomocnými  členy.  Činnost:  poutě,  patricijská  setkání,
pouliční apoštolát, návštěvy s putovní soškou Panny Marie aj. 
     V lednu 2020 se konala 833. schůzka rakouského senátu. 
    Zpráva z Ukrajiny:  V Šargorodě a Kyjevě se daří  rozšiřování,  v ostatních
vyšších radách je heroické získat lidi kvůli stáří a vystěhovalectví. V září 2019
se konala pouť se 150 – 160 účastníky s biskupem Vitalis z Kyjeva. Na dvou
dalších místech se konala rekolekce a jinde exercicie. Prezidia konají pouliční
apoštolát.
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    Studentská kurie Západ „Naše paní, královna míru“ se skládá ze 7 prezidií.
Prezidium  „Mys5cká  růže“  mělo  v listopadu  rekolekci,  při  které  měl  kněz
přednášku  o  plodech  Ducha  svatého.  Další  témata  byla  role  Matky  Boží
v našem životě, role církve, jistota a disciplína.

PŘÍSPĚVKY LEGIONÁŘŮPŘÍSPĚVKY LEGIONÁŘŮ
Z promluvy pana biskupa Herbsta na komi�u 14. 12. 1019

     Článek z Příručky Mariiny legie se týká Eucharis5e.
    V Písmu svatém jsou lidé zváni na hos5nu. Ale oni se vymlouvají, nechtějí
přijít. Pán Ježíš tedy říká: „Když nechcete přijít vy, přijdou jiní.“ Tak jsme zváni
i my a máme přijít.
    Na Zelený čtvrtek, v posledním dni před svým utrpením, Pán Ježíš říká:
„Eucharis5e je pro vás pokrm.“ Je to pro nás duchovní posila, Pán Ježíš k nám
může přijít. Eucharis5e je Boží tělo. Máme k Němu úctu. V kostele se díváme,
kde je to světlo? Kde je Pán Ježíš? Poklekáme a uc8váme Jej. Mám rád Pána
Ježíše a potřebuji Jeho pomoc.
Některý evangelický farář říká: „To je to vaše katolické čarování“ a dělá si z
Eucharis5e legraci. Jsou však jiní, kteří by chtěli též k přijímání. Pán Ježíš v
Eucharis5i je přitahuje. Přemýšlí, jak to udělat, aby Pána Ježíše též přijímali.
My máme medailky a skrze ně Panna Maria vede k Pánu Ježíši, k Eucharis5i.
My jsme prodlouženou rukou Panny Marie a též přemýšlíme, jak to udělat,
abychom ve spolupráci s Pannou Marií oslovené k Pánu Ježíši také přivedli.

Zapsala E.P.
  

Z KONCILIA DUBLINZ KONCILIA DUBLIN

8/2019 - USA, KANADA 

USA

Senát Boston:  

Vietnamská Curie byla na Velikonoce zapojena do přivítání třinác5 nekatolíků
do  církve.  V  jiné  Curii  pověřil  kněz  legionáře  podporováním  eucharis5cké
adorace.
Senát New York:

Rada provedla den evangelizace v Manhahanu. Začalo vězeňské prezidium.
Pět vězňů bylo připraveno k biřmování. Osmnáct vězňů a sedm legionářů se
zúčastnilo  oslavy  Acies  ve  vězení.  Někteří  vězni  plakali,  když  říkali  slova
zasvěcení.
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Senát Phildelphia:

Comi5um Camden navštěvuje vězení a udržuje knihovny na některých plážích
S.  Jersey.  Na  farmářských  trzích  jsou  stánky,  kde  je  legie  propagovaná.
Filadelfsko-korejské Comi5um má dvě Curie s osmnác5 prezidii. Curia provádí
domácí návštěvy a patricijská setkání. Prezidium mladých navštěvuje domovy
důchodců a starší lidi. Comi5um Norristown navštěvuje vězení a nemocnici.
Udržují také dům pro bezdomovce, nabízející přístřeší a pohos5nnost.

KANADA

Senát Toronto:

Nedávná  návštěva  dvou  vizitátorů  Concilia,  Br.  A  Sr.  Mulrooney,  spojila
úředníky Senátu a jeho Eminence Cardinala Collinse. Kardinál se ukázal jako
podpora legie, důstojníky a vizitátory velmi povzbuzoval. Při této příležitos5
se  na  jednodenní  konferenci  shromáždilo  250  legionářů  z  prezidií  a
přidružených  Rad,  aby  projednalo  otázky  legie.  Na  Steubenville  OIUT
konferenci byl osloveno 280 studentů a několik kněží; získali zde nové členy.
Jeden legionář ze semináře byl vysvěcen na kněze.
Senát Montreal:

Hlášeno  je  pět  prezidií  s  50  ak5vními  a  69  pomocnými  členy.  Při  dvou
Explora5o  Dominicalis  vznikla  dvě  nová  prezidia.  Jedno  prezidium  pořádá
měsíční  modlitební setkání Franka Duffa. Další prezidium dělá apoštolát na
stanicích metra. Dvacet let staré prezidium začalo s prezidiem mladých. Mladí
legionáři pomáhají dospělým legionářům při jejich návštěvě s putovní soškou
Matky  Boží.  Také  překládají  nedělní  čtení  do  francouzš5ny  a  arabš5ny,
navštěvují nemocné dě5 a organizují duchovní dny pro mladé lidi.

9/2019 - EVROPA

BELGIE

Senát Brusel:

Hlášení  dvou prezidií.  Ve Svatém Guidonu,   Anderlechtu má prezidium 18
ak5vních a 6 pomocných členů a prezidium v Eherbeeku má 5 ak5vních, 39
pomocných členů a 7 adjutorů.  Při  pouličním apoštolátu legionářů v Saint
Guidonu muslimský muž ocenil práci legionářů a povzbuzoval  je, aby v tom
pokračovali. Navš8vený manželský pár souhlasil s církevním sňatkem a pozval
jednoho  z  legionářů,  aby  jim  dělal  svědka.  Návštěvy  domů,  nemocnice  a
domova  důchodců  patří  k  práci  legionářů  v  Eherbeeku.  Šest  belgických
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legionářů se účastnilo projektu PPC ve francouzském městě Holzheim a sedm
v Bretani. 

NIZOZEMSKO

Regie Amsterdam:

Byl proveden projekt Explora5o Dominicalis a v
některých  oblastech  je  plánováno  získávání
nových  členů.  Prezidium v  Heerlenu  oslavilo  v
květnu  75.  výročí  svého  založení.  Jedno
prezidium  provádí  apoštolát  pro  portugalskou
komunitu.  Další  prezidium  navštěvuje  čtvrť
s vykřičenými  domy  a  pomáhá  sestrám  Matky
Terezy pracovat pro chudé a bezdomovce. 

ANGLIE

Senát Birmingham: 

V květnu proběhla konference pro kněze se 16 účastníky, z toho 8 kněží. Dva
z kněží uvedli, že chtějí založit legii ve své farnos5. Zprávu podala tři prezidia.
Prezidium s 8 členy v Oxfordu vede dětskou liturgii při nedělní mši, provádí
návštěvy nemocnice a pravidelně navštěvuje bývalého kněze,  který je nyní
v domově  pro  seniory.  Návštěvy  putovní  Matky  Boží  jsou  zvláště
pozoruhodné v práci dvou dalších prezidií. V Sheldonově obdrželo 26 domů
putovní  Matku  Boží  a  mnoho z  nich  zasvě5lo  své  domovy Svatému  srdci.
Žena, která byla na Velikonoce přijata do Církve, má nyní na staros5 liturgii
dě8.  Curia  West  Birmingham  oznamuje  získání  dvou  nových  členů  po
modlitbách k Edel Quinn. Apoštolát s knihami v Bristolu má mnoho dobrých
kontaktů. Curia mladých v Birminghamu má 4 prezidia. Členové pomohli  v
lednu  při  mši  sv.  k výročí  úmr8  Alfie  Lambe  a  jeden  člen  zde  o  něm
přednášel.  Mnoho legionářů v Curii  Coventry se angažovalo pro lidi  mimo
Církev. Comi5um Northampton (pod dohledem senátu v Birminghamu): Po
reklamní  kampani  s  informačními  schůzkami  ve  Wycombe  bude  zřízeno
prezidium. Součás8 probíhajících prací jsou také návštěvy domů a nemocnic,
jakož i pouliční apoštolát, i vedení přípravy ke křtu a výuka dě8 o svátostech.
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