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Legionář a Nejsvětější Trojice (pokračování)Legionář a Nejsvětější Trojice (pokračování)
    Maria bývá obvykle nazývána chrámem či
stánkem  Ducha  svatého,  ale  tyto  výrazy  jen
nedostatečně  vyjadřují  skutečnost,  neboť
natolik ji  sjednotil se sebou, že v důstojnosti
stojí  hned za  ním.  Maria  byla  tak  spojena  s
Duchem svatým, a tak jím prodchnuta, že on
se stal její pravou duší. Není pouze nástrojem
jeho  činnosti,  je  jeho  vědomou
spolupracovnicí  do  té  míry,  že  pokud  ona
jedná,  je  to Duch svatý,  kdo jedná,  a  není-li
přijat  jeho  zásah,  není  přijat  ani  její.  Duch
svatý je láska, krása, síla, moudrost, čistota a
vše,  co  je  z  Boha.  Sestoupí-li  on  v  plnosti,
může  být  splněna  každá  potřeba,  i
nejbolestnější  problém  může  být  uveden  do
souladu s Boží vůlí. Člověk, který žádá Ducha o
pomoc  (Ž  77),  vstupuje  do  oblasti
všemohoucnosti.  Je-li  jednou  z  podmínek,
která ho přitahuje, chápání vztahu naší Paní k
němu,  pak  další  z  podmínek  je,  abychom  Ducha  svatého  přijali  jako
skutečnou a rozlišenou osobu, která má ve vztahu k nám své poslání. Toto



pochopení  Ducha  svatého  není  udržitelné,  pokud  k  němu  často
nepozvedáme svou mysl. Každá zbožnost k požehnané Panně představuje
současně úsilí hledět na Ducha svatého a může se stát širokou branou k
němu. Legionáři zvlášť mohou využít růžence. Růženec prvotně znamená
úctu k Duchu svatému v tom smyslu, že je hlavní modlitbou k naší Paní,
ale  stejně  tak  obsah  patnácti tajemství  oslavuje  základní  zásah  Ducha
svatého v díle vykoupení. 

Z RAKOUSKÉ REGINY LEGIONIS 5/2018Z RAKOUSKÉ REGINY LEGIONIS 5/2018

     Vážení duchovní vůdci! 
     Milí aktivní a modlící se členové! Milí přátelé Mariiny legie!
    Vzhledem k blížícímu se  100.  výročí  založení  ML v roce  2021  jsme
v Senátu  uvažovali,  jak  toto  jubileum  důstojně  oslavit.  Vedle  mnoha
dalších nápadů jsme se rozhodli, věnovat tento rok Franku Duffovi. Frank
Duff měl hluboký náhled do tajemství Církve, tajemného Těla Kristova a
úlohy Panny Marie v tomto tajemství.  Jeho velkým přáním bylo předat
toto poznání i jiným. Naplněn dětskou oddaností vůči P. Marii mohl založit
Legii. K tomuto společenství laiků patříme také my všichni. 
Jedno dlužíme Franku Duffovi: Poznat jeho život a jeho působení. Proto
vás všechny zvu, osvojit si nabízenou literaturu o něm a dalším lidem o
něm vyprávět.

Z celého srdce vás zdraví vaše
Elisabeth Ruepp, Prezidentka rakouského Senátu

Irena Fajmanová:  Zimní škola ve Vöcklabrucku
      Jako každým rokem proběhla Zimní škola rakouského Senátu 
3. - 6. ledna 2019. Většina Rakušanů má na začátku ledna ještě vánoční
volno, takže se mohou zúčastnit.
    Téma celé Zimní školy bylo „F. Duff a misionářský úkol: jděte a hlásejte
evangelium“. Sešlo se nás kolem 70 účastníků, mnohé tváře jsem znala již
z minulých let,  mnozí  legionáři  sem jezdí  opakovaně natankovat novou
energii  a  potěšit  se  ze  vzájemného  společenství.  Zahájili  jsme  tím,  že
každý z nás povstal  a řekl:  „Přijel  jsem, protože….“ Důvody byly různé,
některé vážné, některé vyvolaly výbuch smíchu.
    Program byl jako obvykle. Modlili jsme se v kapli společně ranní chvály
a nešpory, každé dopoledne byly ukázkové schůzky prezidia, které vedli



zkušení legionáři. Zde jsme se dozvídali, jak má schůzka vypadat a mohli
jsme i prodiskutovat různé otázky a problémy.
    Jedno odpoledne jsme dělali  apoštolát  ve městě. Už dopoledne při
schůzce prezidií  nás  prezidenti rozdělili  do dvojic.  Dostali  jsme s  sebou
Zázračné medailky, růžence a brožurky na rozdávání. Každá dvojice měla
svůj úsek několika ulic ve městě. Byli jsme podporováni modlitbami těch
několika účastníků, kteří ze zdravotních důvodů nemohli vyrazit do ulic.
Některé dvojice odjely autem na druhý konec města. Já jsem šla s naším
duchovním  vůdcem,  P.  Alkuinem,  a  velmi  mě  to  těšilo.  K našemu
překvapení  jsme byli  dvakrát  pozváni  do domu, kde jsme dostali  čaj  a
mohli diskutovat o životě a o víře. To se nestává často. Ještě na ulici jsme
oslovili několik lidí a rozdali několik medailek a byl čas k návratu.
    Konaly se i další duchovní úvahy a přednášky. Jedno odpoledne bylo
věnováno Patricijskému setkání.  Rozdělili  jsme se do 4 skupin.  Témata
byla:  „Obraťte se a věřte evangeliu“,  „Mariina úplná poslušnost – jako
legionář žít s radostí Boží vůli“, „Kdo dodržuje a učí přikázání, bude velkým
v Nebeské říši“ a „Pohled F. Duffa na úlohu P. Marie v Tajemství církve“. 
    Dozvěděli jsme se také, že Senát část peněz neodevzdává do Dublinu,
ale nechává si pro rozšiřování v Bulharsku a na Ukrajině. Ovšem to je na
knihy  apod.,  když  někdo  jede  na  PPC,  musí  si  vše  hradit  sám.  Sestra
Wiltrud Zecha se také zmínila, do kterých zemí se letos pojede. Také jsme
slyšeli  o novém perském prezidiu dospělých, založeném v květnu 2018,
Filipínská kurie „Our Lady of the Most Holy Rosary“ má 4 prezidia.
    Večer bývala krátká pobožnost v kapli  a možnost svátosti smíření u
některého  z přítomných  kněží.  Poslední  večer  byl  zábavný  program
„Pestrý  večer“,  na  který  si  někteří  účastnící  připravili  veselé  scénky,
soutěže a básničky, nechyběly ani hudební produkce.
  Neradi  jsme  se  loučili,  ale  odjížděli  jsme  s radostí a  pocitem
sounáležitosti se všemi legionáři.
    Mission (im)possible – přednáška (zkráceno)
    Každý z nás je důkazem toho, že získávání nových členů funguje. Když
někdo  řekne,  už  jsem  katolík,  můžeme  říct,  měl  byste  nyní  svou  víru
prohloubit.  Lidé jsou zvyklí  jít  do kostela,  ale ne svou víru vyznat před
lidmi a jít do rizik. Když je ti církev důležitá, mysli na to, co dál. Lidé si
myslí, že nemají čas. 
   Děláme chybu,  když při  odmítnutí hned nabízíme pomocné členství.
Nemáme se hned vzdát, ale vysvětlit, že ML není v Evropě moc známá, ale



funguje  ve  170  zemích  světa,  je  možné  s ní  i  cestovat...  Není  hned
povinnost se zavázat, je zkušební doba. Když pozveme na setkání, musíme
schůzku dobře připravit. 
   Nehledej jen toho, kdo se líbí tobě, nebo když si myslíš, že by byl dobrý.
Oslov každého, lidé mají různé důvody.
    Výjimečně se může stát, že prezidium řekne: je nám líto, nejste vhodný
kandidát. Můžeme říci ne tomu, kdo nechodí každou neděli do kostela.
Výjimečně můžeme i nepokřtěného dovést ke křtu.
    Nejlépe se získávají děti, i 8 – 10 leté mohou být v prezidiu mladých.
Zkušenost  ukazuje,  že  se  i  10  měsíců  formovala  skupinka  těchto  dětí,
prezidentka  držela  3  měsíce  růženec  v ruce  tak,  aby  děti viděly,  která
perla teď je. Vyrobili s dětmi malé obrázky – jednotlivá tajemství růžence.
Práce  pro  děti:  rozdávat  medailky,  obrázky,  1x  měsíčně  návštěva
v domově důchodců, ministrovat, dávat do rodin putovní sošku P. Marie,
účast  na  filmových  představeních,  návštěvy  pomocných  legionářů,
modlitba  růžence  –  předříkávání  v neděli  před  mší  svatou,  výroba
růženců, vánoce – hra s jesličkami....
     Drobné impulsy ze Zimní školy:
   Když alespoň jedna dvojice v prezidiu dělá těžkou práci, má to pozitivní
vliv na ostatní. Do dvojice se má dávat začátečník se zkušeným.
   Zpráva o provedené práci je důležitá i proto, že můžeme prodiskutovat
problémy (Nevím, co jsem v tu chvíli měl dělat…)
    Být  kreativní  v konkrétních  situacích.  Např.  někomu  jsme  přinesli
putovní  sošku  P.  Marie  a  on  v rozhovoru  řekne,  nepotřebuju  kněze,
nemám žádné hříchy. Až půjdeme sošku vyzvednout, dáme mu zpovědní
zrcadlo.
    Při  apoštolátu  i  podání  zprávy  o  provedené  práci  se  ve  dvojici
domluvíme, kdo začne mluvit jako první.
    Je  dobré  mít  některé  věty  připravené zpaměti,  třeba  při  darování
medailky.
     Kolik dobrého se nestane, protože se lidé neodváží promluvit. Můžeme
ovlivnit  další  lidi.  Je  třeba  napřed  si  vybudovat  osobní  vztah.  Vždy  se
máme odvážit něčeho nového. 
    Pomáhá i novéna ke Sv. Duchu. Pak se něco pozitivního stane.
    Darujme Bohu to nejcennější, co máme: čas.



PŘÍSPĚVKY LEGIONÁŘŮPŘÍSPĚVKY LEGIONÁŘŮ

25. Zimní škola Mariiny Legie  ve dnech 8. a 9. února 2019  v Brně
     Zimní škola Mariiny legie, pořádaná Comitiem Olomouc a Curií Brno ,
se konala v Církevním domově mládeže na Grohově ulici  v Brně ve dnech
8. a 9. února 2019.
    Přihlášených bylo 38 legionářů, přednášeli P. Marek Dunda, plk.gšt.v.v.
Ing.FrantišekValštýn. Duchovní záštitou byli P. František Dobeš,  P. Pavel
Kolář  a P. Josef Večeřa .
Hosté letošní ZŠ: s. Vilemína  Schmaus  z Vídně, zástupkyně  Senátu ML, 
s. Irena Fajmanová  z presidia ve Staré Boleslavi, s. Pagáčová z presidia  v
Kolíně, s. Martina Prokešová z presidia v Praze-Úvaly a další.
Část legionářů přijela již v pátek 8.2.,  ubytovala se  v Církevím domě a
strávili pěkný večer při předávání zkušeností s legionáři z Kurie Brno, kteří
pro ně a pro tuto příležitost připravili agapé.
   Sobotní program byl zahájen modlitbami z Tessery v kostele sv.  Rodiny.
Po  nich  pak  následovala  mše  svatá,  kterou  celebroval  P.  Pavel  Kolář,
koncelebroval  P. František Dobeš.
    Po mši svaté  v  jídelně Domova mládeže byla připravena snídaně , po
níž následoval další program. 
    Dopolední přednáška duchovní obnovy: Zkušenosti s evangelizací na
Jižní  Moravě,  kterou přednášel  P.  Marek Dunda.  V průběhu přednášky
jsme získali informace také o počátcích a úspěších tiskového apoštolátu v
Domě Maxmiliánum, kde probíhá tisk brožurek, knih a časopisu Milujte
se. Měli jsme možnost tiskoviny si prohlédnout a také zakoupit. 
    V 11,50 hodin byla modlitba Anděl Páně a následně oběd.
   Odpolední  přednáška  duchovní  obnovy:  Velehradské  Palladium  z  r.
1919,  Matka  UNIE-  Velehrad.  Přednášel  plk.  Gšt.  v.  v.  Ing.  František
Valštýn,  který  Velehradské  Palladium  uvedl  v  kontextu  historických,
společenských a politických událostí po  1. světové válce a po vzniku 1.
republiky  Československa.  Druhá  část  přednášky  se  týkala  popisu
jednotlivých postav, nápisů a ozdobných částí  Palládia  a jejich významu.
Závěrečná  část  se  týkala  historie   Unie-sjednocení  katolíků  s
pravoslavnými  křesťany v  Duchu Brestské unie,  která byla  uzavřena  a
ratifikována  6. 10. 1596. Unie byla podepsána ve Vatikánu dne 23. 12.
1595  před  papežem  Klementem  VIII.  Což  byl  počátek  tzv.  uniatské,  či
řeckokatolické církve.



   V  levém  dolním  medailonku  Palladia  je
zobrazen  svatý  Josafat  Kuncevič,  arcibiskup
běloruského  Polocku,  který  za  myšlenku
sjednocení  katolíků  s  pravoslavnými  křesťany  v
duchu  Brestské  unie  dne  12.  11.  1623  ve
Vitebsku položil svůj život. 
    Po  přednáškách  byl  prostor  na  dotazy.
Představení  nové  prezidentky  Comitia Olomouc
MUDr. Jarmily Ševčíkové.
    Plánovaná adorace a požehnání  nebylo pro
předčasný odjezd P. Pavla Koláře.
  Následovala diskuze a ukončení ZŠ Mariiny legie
s pozváním na  Letní školu v Praze a  Zimní školu
v Brně v r. 2020.

zapsala : MUDr. Jarmila Ševčíková 

Patricijské setkání ve Staré Boleslavi – leden 2019    
    V pondělí  28.  1.  večer proběhlo v jídelně Charitního domova první
Patricijské  setkání  pořádané  Mariinou  legií.  Sešlo  se  zde  asi  deset
účastníků včetně otce Mariusze Przygody. 
    Téma bylo zajímavé: „FATIMA A POSELSTVÍ MATKY BOŽÍ“.  
    Nejprve jsme si po úvodní modlitbě poslechli krátkou přednášku, která
nám toho téma přiblížila:  Malá horská obec v Portugalsku,  rok 1917 –
předposlední  rok  války,  tři  děti pasoucí  ovce,  zjevení  Matky  Boží,  tři
tajemství,  která jim svěřila,  veliký  sluneční  zázrak...  Pak již  následovala
hlavní část setkání – diskuse. Zaznělo při ní mnoho zajímavého. Každý se
snažil  přispět  nějakým  postřehem,  myšlenou,  dalšími  zajímavými
informacemi i vlastními zkušenostmi. 
    Uprostřed setkání bylo zařazeno krátké občerstvení, při kterém byla i
chvilka na neformální rozhovory. 
    Když jsme se znovu sesedli kolem stolu, v jehož čele byl pěkný oltářík se
sochou Panny Marie, vyslechli jsme krátký proslov otce Mariusze a poté
ještě  krátce  pokračovali  v  diskusi.  Na  závěr  setkání  jsme  se  společně
pomodlili Věřím v Boha a dostali jsme kněžské požehnání. Před tím jsme
ale ještě společně vymýšleli téma pro příští setkání, které se chystá zase
za měsíc.                                                                                       Milada Jelínková



Modlitba při obětech: Ježíši, dělám to z
lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na
odčinění hříchů proti Mariinu
Neposkvrněnému Srdci“.
Fatimská vložka v růženci:
O můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy,
uchraň nás pekelného ohně a přiveď do
nebe všechny duše, zvláště ty, které
Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

ZPRÁVY ZE  SVĚTA LEGIE - srpen 2018 - USAZPRÁVY ZE  SVĚTA LEGIE - srpen 2018 - USA

Senatus Boston: Presidium podporuje modlitby v první  pátek v měsíci.
Dva  vězni  obdrželi  svátost  biřmování.  Španělské  presidium  s  dvanácti
členy  organizovalo  zpověď  pro  nemocné  a  starší  lidi;  podobně  jsou
připravováni mladí lidé na svátosti.

Senatus Philadelphia Don Taggert, prezident senátu, byl srdečně vítán na
zasedání  koncilu.  Setkal  se  s  výborem  Maria  Legionis.  Senát  je  také
zodpovědný  za  výrobu  čtvrtletního  zpravodajského  dodatku  Severní
Ameriky.

Senatus St. Louis: Jedna curia navštívila asi 500 vězňů, včetně žen, které
se léčí ze závislosti. Mnoho zpráv zahrnuje návštěvy domovů důchodců a
evangelizaci od dveří ke dveřím. Bylo možné vytvořit dvě nové dospělé a
jedno juniorské presidium. 159 rodin bylo zasvěceno srdcí Ježíše a Marie.
Legionáři uskutečnili náboženskou výuku nebo s ní pomáhali.

Senatus Miami:  Regia Miami plánuje založit  novou curiu v North Palm
Beach a jednu v Jižní Karolíně. V oblasti hlavního města Miami existuje
několik  jazykových  skupin;  např.  comitium  Regina  Pacis  se  svými  46
španělsky  mluvícími  presidii  a  francouzsky  mluvící  curií  s  haitskými
legionáři. Existuje mnoho zpráv o návštěvách nemocnic a návštěvách od
dveří ke dveřím.



Senatus  New  York Korejské  comitium  "Matka  Vykupitele"  má  451
aktivních  a  678  modlících  členů,  z  nichž  46  je  praetorianů  a  15  je
adjutantů.  Hlásí  návštěvy  domovů,  nemocnic,  domovů  důchodců  a
organizace  pohřbu.  Dosáhli  24  křtů;  čtyři  pokřtěné  se  staly  členkami
Mariiny Legie.

Senatus Los Angeles:  Presidium vydalo 53. výroční  zprávu. Mezi  hlavní
aktivity patří evangelizace, náboženské vzdělání, návštěvy v nemocnicích
a v domovech pro důchodce. Curia Tijuana zvýšila počet svých presidií z
20 na 23. Vlastní 300 aktivních členů v sedmnácti farnostech. 

Senatus  Cincinnati Ze  šesti presidií  Knoxvilleské curie,  se  tři  připojili  k
mládežnickému  presidiu.  Mladí  legionáři  jsou  ministranti a  navštěvují
domovy  důchodců  s  dospělými  legionáři  a  vyrábí  růžence.  Během
devatenácti let své existence přišli přímo z presidia kněz, duchovní sestra
a nyní seminarista.

Senatus San Francisco: Bylo připojeno nové presidium na Aljašce. Měsíční
turistický apoštolát přináší dobré výsledky. Členové Portlandské curie byli
při  návštěvě  kongresu  comitia  v  Seattlu  vyzváni,  aby  navštěvovali
domácnosti. Vietnamský, protestantský pacient s rakovinou byl seznámen
s modlitbou k Panně Marii a nyní se chce stát katolíkem.
Oakland  comitium  nepřetržitě  podporuje  svou  oddanost  Marii.  93letá
žena,  která  neměla  40  let  kontakt  s  církví,  obdržela  svátost  pomazání
nemocných. Při pouličním apoštolátu devíti presidii bylo nasbíráno 8 000
kontaktů.  Španělsky mluvící  presidium navštívilo během farní  mise 300
domácností.

Zprávy z Komitia PrahaZprávy z Komitia Praha

Aciés se bude konat v pondělí 25.3. v 17 hod v kostele u Sv. kříže. 
V 16:30 bude předcházet modlitba sv. Růžence.

_________________________________________________________________________

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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