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Z PŘÍRUČKY MARIINY LEGIE
Maria a mystické tělo (dokončení)
Ať z toho legionář pochopí své vznešené povolání v
mystickém těle. Znamená to, že je žádoucí v poslání
našeho Pána. Vždyť je to pro legionáře inspirující
myšlenka: Kristus jej potřebuje, aby přinesl světlo a
naději lidem v temnotách, útěchu zarmouceným a život
těm, kteří jsou mrtví hříchem. Bez nadsázky je možno říci,
že legionářovým místem a povinností musí být
následovat zcela zvláštním způsobem vše překonávající
lásku a poslušnost, kterou měl Kristus – hlava ke své
matce, a kterou musí žít i mystické tělo.
„Jako nás sv. Pavel ujišťuje, že doplňuje Kristovo utrpení, tak musíme v
pravdě říci, že skutečný křesťan, který je údem Ježíše Krista a sjednocený s
ním milostí, pokračuje každým skutkem konaným v duchu Ježíše Krista a
dovádí k naplnění to jednání, které Ježíš Kristus sám konal během svého
pobytu zde na zemi. Takže když se křesťan modlí, pokračuje v modlitbě,
kterou se modlil Ježíš za svého života na zemi. Když pracuje, dokončuje dílo
života a rozhovorů Ježíše. Musíme, jako tolik křesťanů na zemi, pokračovat v
jeho životě a díle, pracovat a trpět všechno v duchu Ježíše, to znamená – ve
svatém a božském smýšlení.“
Sv. Jan Eudes, Ježíšovo království
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Z RAKOUSKÉ REGINY LEGIONIS 6/2021
Vážení duchovní vůdci! Milí aktivní a modlící se členové! Milí přátelé
Mariiny legie!
Žijeme v době, která je pro všechny opravdovou výzvou!
Jako legionářská rodina se můžeme navzájem posilovat a láskyplně se
starat jeden o druhého. Vyhněme se všemu, co nás rozděluje. Bůh, který je
láska, spojuje. Satan, nepřítel člověka, zasévá rozdělení. S pohledem na
apoštoly se učme, jak to oni dělali: shromáždili se svorně kolem Marie, aby se
spolu s ní modlili.
Máme velký cíl: Bůh má být v tomto světě více milován! K tomu je
zapotřebí svornost a naše vnitřní jednota. Hledejme, co nás spojuje a ne, co
nás rozděluje: láska k Marii, naší Matce a Královně, je naším pojítkem. Když
jsme v jednotě s ní, můžeme žít mezi sebou tuto lásku a nést ji do světa. Kéž
její neposkvrněné srdce zvítězí i nad naším srdcem! To je vítězství její lásky.
Ve spojení v lásce k Ježíši a Marii Vás srdečně zdravím,
Vaše Elisabeth Ruepp
Prezidentka rakouského senátu
Veronika Margesin: Kříž jako znamení naděje
V Příručce čteme: „Dílo Páně nese také
znamení Páně, znamení kříže“. Bez tohoto
znamení se může pochybovat o
nadpřirozeném.
V životě Alfieho Lambe nikdy kříž
nechyběl. Jeho velká touha stát se
řeholníkem se nemohla splnit pro jeho
chatrné zdraví. Statečně nesl svůj kříž a bez
průtahů přijal své povolání v Mariině legii.
Z lásky k Matce Boží překonal svou
přirozenou nesmělost a stal se mistrem
v technice návštěv v domácnosti. Pohánělo
ho to, stále víc dělat pro Boží království.
Proto se přestěhoval do Dublinu, ačkoliv se
mu často stýskalo po domově. Nakonec se vzdal jistého pracovního místa dal
se k dispozici konciliu. Ve svých dvaceti letech musel navštěvovat legionáře,
kteří byli mnohem starší než on. Bylo pro něj velmi bolestné vidět, jak nedbají
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na systém Legie. Musel je napomínat, překonal sám sebe a statečně plnil svůj
úkol. S pomocí Boží se dařilo: legionáři přijímali jeho rady a duch Legie se
v prezidiích zlepšoval, byla zakládána nová prezidia.
Vyslanec Legie v Jižní Americe
Alfie přiletěl 16. července do Kolumbie a v příštích letech pod praporem
Mariiny legie zavítal do mnoha různých koutů Jižní Ameriky. Hovořil
s mnohými biskupy, kněžími a laiky. Nabízel jim Legii se svým zdvořilým,
skromným vystupováním, takže mu nemohli odolat. Jeho zápal se stal
hořícím ohněm, který nemohl jinak než hořet a ostatní zapálit tímto ohněm
Boží lásky. Za pět a půl roku založil více než 2 000 prezidií a mnoho kurií.
Často doprovázel jednotlivé legionáře při návštěvách v domácnostech a
poznával přitom vlažnost a lhostejnost, i opravdovou bezbožnost. Není divu,
že tyto návštěvy, mnohdy celodenní, byly pro tohoto jemného, Boha
milujícího muže, pravým křížem!
Poslušný koncilia
K tomu byl Alfie naprosto poslušný koncilia. Od počátku si velmi přál jet do
Bolívie, kde se mu zdála obzvlášť naléhavá potřeba vyslance. Místo toho byl
napřed poslán do Ecuadoru, kde během jednoho roku celou zemi pokryl
kuriemi. Následně pracoval v Peru a v Sao Paolo v Brazílii. Když tam zřídil kurii
a chtěl konečně vyrazit do Bolívie, zastihl ho telegram se slovy: „Koncilium
doporučuje rozšiřovací tažení do Argentiny“. Tam teprve na něj čekal pravý
kříž, protože v Buenos Aires a dalších diecézích země nechtěli Legii dát
žádnou šanci. Pomalu získával první biskupství. Než si podrobil i hlavní město,
uplynuly další dva roky. Kurie Buenos Aires byla založena v srpnu 1958.
Tyto řádky nestačí vypovědět o všech křížích, které Alfieho při jeho činnosti
potkaly. Překonával je s neotřesitelnou vírou, plnou důvěrou k Panně Marii a
intenzivními modlitbami. Jeho vlastní kříž ho potkal ve 26 letech, když u něj
byla diagnostikována rakovina žaludku, proti které nabyla žádná pomoc. Ještě
jako ležící pacient udivoval své přátele, když bolesti překonával žertem, na nic
si nestěžoval a zůstal do poslední chvíle apoštolem. Svou irskou vlast už nikdy
nespatřil, ačkoli ji nade vše miloval a nikdy by ji neopustil, kdyby ho Maria
nepovolala k neobyčejnému apoštolátu. Komusi se svěřil, že velmi nerad
cestuje.
Alfie Lambe zemřel 21. ledna 1959 v Buenos Aires. Není divu, že jeho
jméno je od té doby jmenováno společně s Edel Mary Quinn.
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Veronika Zehetgruber: Na cestě ve jménu Páně
Pokud se vám stane, že vás jednoho krásného dne na veřejném místě
osloví mladí a děti v doprovodu dospělých, tak to může znamenat ….
……že tyto osoby jsou Mariini legionáři a chtějí mluvit o Ježíši a Marii!
Více než rok provádějí mladí a dospělí legionáři kurie mladých v Maria
Roggendorfu hlavně v letních měsících pouliční apoštolát, aby všem lidem
podali svědectví o Boží lásce. Legionáři se shromažďují ve Vídni i jiných
městech. Začnou společnou modlitbou a pak jdou za lidmi ruku v ruce
s Matkou Boží, vybaveni základními modlitbami v různých jazycích,
zázračnými medailkami s jejich vysvětlením a různým dalším materiálem. Asi
po hodině se všichni opět sejdou, aby podali zprávy, vypravovali o svých
dobrodružstvích a děkovali milému Bohu.
Někdy se musí statečně v angličtině vysvětlit, kdo je na „miraculous medal“
znázorněn a co pro nás Maria znamená.
Jednou někdo vyprávěl legionářům o svém psu, který byl s ním, a pak i o
předchozích zvířatech, která měl. Když si legionáři delším nasloucháním
získali jeho důvěru, začal vyprávět i o vážných věcech ve svém životě. O
drogově závislém příbuzném, o mnoha onemocněních rakovinou v rodině, a
nakonec i o svém pobytu ve vězení. Legionáři se radovali z této důvěry a muž
si rád vzal medailku.
Ve dvacetiminutovém rozhovoru vypravoval nějaký muž legionářům o
neobvyklém způsobu svého obrácení, další třicetiminutový rozhovor byl
s mužem, jehož malé dítě zemřelo.
Jindy dostaly medailku všechny děti, které si hrály na pískovišti. Jedna malá
rodina, která musela z finančních důvodů opustit byt, si ráda vzala medailky a
modlitby, ale nabídku spojit se s nějakou pomáhající organizací s díky
odmítla.
Paní na lavičce, když dostala medailku,
se dala do pláče a řekla, že to není
náhoda, že je to přesně to, co právě
potřebovala. I když nebyla katolička,
hovořila s legionáři o víře.
Spočítali jsme celkem při osmi dnech
apoštolátu: bylo navázáno 423 kontaktů,
z toho 54 delších rozhovorů. Bylo
rozdáno 218 zázračných medailek, bylo
175 odmítnutí rozhovoru.
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Většinou dělají apoštolát najednou 4 – 5 dvojic. Často můžeme zároveň
představit Mariinu legii, když se lidé ptají, proč jsou mladí takto aktivní.
Někteří nám děkují, jeden nevěřící muž řekl, že to je velmi „cool“ a vzal si
medailku pro svou babičku.
Jeden den apoštolátu lilo jako z konve, příště ale už bylo slunečno. Naše
nebeská Matka nás nenechá stát dlouho v dešti. Děkujeme jí srdečně za
všechny milosti a jsme zvědaví, kam nás příště povede.

ZPRÁVY ZE SVĚTA
KAMERUN
Senát Douala: Dostali jsme několik nádherných zpráv o oslavách sto let, které
se konaly v celé zemi. Regia Bertoua zorganizovala dva pochody, pět a deset
km dlouhé. Byly při tom rozdávány růžence, měli také vůz s knihami, večer se
zpívalo, byla pobožnost a možnost svátosti smíření. Příští den proběhl
kulturní večer s tradičními tanci, podepsáním jubilejní hymny a divadelním
představením. Všechny rady organizovaly různé akce, i kongres a Exploratio
Dominicalis. Slavily se jubilejní mše, 33denní příprava na zasvěcení. Na ulicích
se modlil růženec u sošky P. Marie. Od června do října bylo hlášeno 200
konverzí. Vznikají mnohá nová prezidia a několik kurií.
ČAD (patří pod Kamerun).
Zpráva od duchovního vůdce, kterým je P. Victor Sabour, mluví o možnosti
zřídit regii v Moundou. Podrobnosti o síle Legie zde a v dalších radách byly
hlášeny senátu Duala. Závěrečná slavnost se konala se 2 biskupy, 12 kněžími
a 1 346 legionáři z 8 diecézí. Covid se v zemi příliš nešíří.
TOGO
Senát Lome: bylo založeno několik nových prezidií. Zprávy o apoštolátu jsou
stále dobré jako vždy: návštěvy v domácnostech, v nemocnicích a
sirotčincích, pouliční apoštolát a výuka katechismu. Mladí legionáři pomáhají
při modlitbě růžence, při výstavu Nejsvětější svátosti a studiu bible. Komitium
v Kpalime zmiňuje zřízení dvou nových kurií a dvou nových prezidií, jedno
z toho je prezidium mladých. Regia Kara má 2 komitia, 15 kurií a 20 přímo
připojených prezidií.
IRSKO - Arcidiecéze Armagh
Armagh: Všechna prezidia se zúčastnila modlitby růžence, kterou minulý rok
doporučilo koncilium a ve svých farnostech se modlila růžencovou novénu
k 7. září. Prezidium v Keady mělo od začátku pandemie setkání přes zoom.
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Prezidium v Armagh se mohlo scházet normálně, protože naštěstí mělo
velkou místnost, ale nemůže vykonávat všechny práce. Rozdávají růžence
biřmovancům ve školách a hovoří s nimi o Matce Boží a růženci. V jiné škole
byli pozváni, aby dětem při prvním přijímání dali zázračné medailky. Některá
prezidia se ještě nemohla scházet, ale kurie s nimi byla v kontaktu. Kurie se
scházela s menším počtem členů.
Drogheda: Kurie se schází od září 2021. V Kilsaran bylo založeno nové
prezidium. Oslava 100 let se konala 5. září ve farnosti St. Peter s účastí 150
lidí. Při mši si vyslechli pěknou homilii o Franku Duffovi a začátcích Legie.
Vzpomínka na vyslankyni Katheleen Allen proběhla u jejího hrobu v neděli 17.
října za účasti 15 legionářů. Proběhlo i získávání nových členů a v nákupním
centru měli vůz s knihami. Dvě prezidia podala výroční zprávu, jedno má 7
členů a 35 pomocných členů, druhé má 5 členů a 52 pomocných. Byly
prováděny návštěvy nemocných, také sedm rodin s novorozenci dostalo
medailky, modlitby pro děti a růžence.
Dundalk: Nyní se schází jen jedno prezidium. Tři legionáři složili slib, udržuje
se kontakt s pomocnými legionáři, zorganizovali dovoz starých lidí na mši.
Chtějí se modlit růženec s dětmi.

PŘÍSPĚVKY LEGIONÁŘŮ
Ze života prezidia Rosa Mystica
Naše malá skupinka Mariiny legie při kostele Stětí Jana Křtitele v Hostivaři
se schází v počtu 4 lidí - 3 ženy a 1 muž. Poslední dva roky se setkáváme v
soukromých bytech, střídavě jeden týden u Stanislava (který je vážně
nemocný a je o něj pečováno ve zdravotnickém zařízení, ale neděle může
trávit doma) a druhý týden u maminky.
Když jsme jednou měly "dámskou jízdu", zněl námět duchovní promluvy "O
ženách a pro ženy". Mluvilo se o úctě mezi mužem a ženou a mnohém
dalším. Na dalším setkání nám tajemnice četla zápis z minulé schůzky, kde
allocutio výstižně shrnula do tří bodů:
-žena nemá nosit židle
-žena nemá otvírat dveře
-žena nemá muži říkat, co má dělat.
Stanislav se od srdce naplno rozesmál a povídá: "Rád budu nosit židle a
otvírat dveře, jen když mi žena přestane říkat, co mám dělat". 
Hana Řehořová
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Předvánoční dopis sestry Silvie
Milí legionáři!
Srdečný pozdrav ze schůzky senátu ve Vídni!
S velkou radostí jsem si přečetla zprávu, že jste
rozeslali legionářům knihu „33 kroky“. Jak je to
cenné, každoročně obnovit zasvěcení! Je to jako při
manželském slibu. Je to jednorázový akt, ale
prožívá se celý život. Tak se také může rozumět
zasvěcení se Ježíši rukama Marie. Je to jednorázový
čin, musí se ale realizovat každý den. Obnovujme
každý den ráno toto zasvěcení, tím, že ráno
řekneme: „Jsem celý Tvůj, má Matko a má
Královno, a VŠECHNO, co mám, je Tvé.“ VŠECHNO znamená: náš celý život,
vše, co máme, naši práci, naše dílo, naše jednání, myšlenky, modlitby, naše
starosti a těžkosti – VŠECHNO… ONA s tím smí jednat a pracovat. Tak stále víc
rosteme do spojení našeho života s Matkou Boží. (Viz kapitola 6, podkapitola
5 – pravá úcta k Marii.)
Všechno skrze Marii, s Marií a v Marii.
Čím více toto zasvěcení žijeme, tím lépe můžeme naše země proniknout
jejím kvasem a tvář země bude obnovena.
Co se týče vašeho duchovního vůdce P. Jaroslawa Batoga, chci vám sdělit,
že i náš pan farář v mé farnosti je také těžce nemocný. Legionáři se za něj
denně modlí modlitbu k Franku Duffovi. Snad se můžeme SPOLEČNĚ modlit
tuto modlitbu za naše nemocné kněze? O vyslyšení modlitby by pak bylo
krásné svědectví o Franku Duffovi v časopise Regina legionis.
Chtěla bych připomenout, že se má za zemřelé legionáře 1x v roce nechat
sloužit mše. Možná to už sami děláte. Svatý Jan Maria Vianney řekl:
„Kdybychom věděli, jakou moc mají ubohé duše, a kolik milostí se dostane
jejich přímluvou, nezapomínalo by se tolik na ně“. Na mši můžeme pozvat i
pomocné legionáře.
Chtěla bych vám také předat mnoho odvahy pro apoštolát. Čím více
hovoříme o Bohu, tím více Ducha svatého opět dostaneme a staneme se
silnějšími a odvážnějšími. Proto je také tak důležité, VŽDYCKY jít VE DVOU.
Když jeden neví, co má říci, nebo je nejistý, může pokračovat druhý.
Tak rosteme a učíme se společně.
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Na závěr vám všem přeju požehnané Vánoce plné milostí navzdory všem
těžkostem a výzvám této doby.
Ruku v ruce s Matkou Boží to zvládneme. Ona nás neopustí.
Spojená s vámi modlitbou
Vaše s. Silvia Mohr

TERMÍNY
Prezidium Rosa Mystica Hostivař
srdečně zve na velkopáteční
křížovou cestu na Petřín dne 15. 4. 2022
Začneme ve 12:00 hod. před kostelem sv. Karla
Boromejského modlitbou Anděl Páně.
Potom vystoupáme k soše P. Marie z exilu,
kde se společně pomodlíme růženec
a dále budeme pokračovat v rozjímání křížové cesty
podél zastavení až na vrchol Petřína.
Prosíme Kancionály s sebou.

14. 5. Jarní škola v Olomouci
22. 5. odpoledne výlet do přírody
Praha 6 – Lysolaje
_____________________________________________________________________________
Příspěvky pro další vydání R.L. můžete posílat na adresu:
jelinkova.milada@seznam.cz
nebo
Milada Jelínková
Žacléřská 19, 197 00, Praha 9 – Kbely
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