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Z PŘÍRUČKY MARIINY LEGIEZ PŘÍRUČKY MARIINY LEGIE

Legionář a eucharis�e - mše svatá
    Legionáři  vykonávají  svou  činnost  ve  spojení  s  Marií.  Zvláště  se
to týká jejich účas0 na slavení eucharis0e.
    Mše se,  jak víme, skládá ze dvou základních čás4 – liturgie slova
a  liturgie  obě0.  Je  důležité  si  uvědomit,  že  obě  čás0 jsou  mezi
sebou  úzce  propojeny,  a  že  společně  tvoří  jediný  akt  oslavy  (srov.
SC, čl. 56). Z toho důvodu by se měl věřící zúčastnit v plnos0 mše, v
níž  stůl  slova  a  stůl  Kristova  těla  jsou  připraveny  k  poučení  a
nasycení věřících (srov. SC, čl. 48,51). 
    „V obě� mše svaté vám není  oběť

kříže  připomínána  symbolicky.

Kalvarská  oběť  je  nadčasová

skutečnost,  která  vstupuje  do  právě

probíhající  přítomnos�. Prostor a čas

pomíjejí.  Přítomen je  ten  Ježíš,  který

zemřel  na  kříži.  Celé  shromáždění  se

sjednocuje  s  jeho  svatou  vůlí  k  obě�

a  skrze  přítomného  Ježíše  se  zasvěcuje  nebeskému  Otci  jako  živá

oběť. Tak je mše svatá děsivě přítomná zkušenost, zkušenost reality

Golgoty.  Z  oltáře  proudí  na  modlící  se  shromáždění  proud  lítos� a

pokání, lásky a úcty, heroismu a ducha obě�.“

Karl Adam, The Spirit of Catholicism 
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 Z RAKOUSKÉ REGINY LEGIONIS 5/2019Z RAKOUSKÉ REGINY LEGIONIS 5/2019
    Vážení  duchovní  vůdci!  Milí  ak0vní  a  modlící  se  členové!  Milí
přátelé ML!
Vede se Vám stejně jako mně?
    S pohledem  na  to,  že  naše  společenství  bude  za  dva  roky  slavit
sto  let  své  existence,  vzrůstá  moje  vděčnost  za  to,  že  mě  Matka
Boží  povolala  do  Vašich  řad,  svěřila  mi,  ruku  v ruce  s ní  lidem
přinášet Krista, a také že já sama mohu růst ve víře, naději a lásce.
    Při  formování  Mariiny  legie  vytvořil  Frank  Duff –  pravý  syn
římsko-katolické  církve  -  velké  dílo,  které  dalo  nekonečnému
množství  lidí  na  celém  světě  šanci,  stát  se  apoštoly  a  ostatním
přinášet radostnou zvěst.
     Musíme  vyzkoušet  všechno,  abychom  získali  mnoho  nadšenců
pro  apoštolát  církve  4m,  že  jim  Legii  představíme  a  pozveme  je,
aby se dali do služeb naší Královny.
S těmito myšlenkami Vás srdečně zdraví

Vaše Elisabeth Ruepp, Prezidentka rakouského senátu.

 Z RAKOUSKÉ REGINY LEGIONIS 6/2019Z RAKOUSKÉ REGINY LEGIONIS 6/2019
    Vážení duchovní vůdci! Milí ak0vní a modlící se členové! Milí 
přátelé ML!
    Pravděpodobně  nemůže  Bůh  kolem  svého  praporu  shromáždit
velkou armádu, ale touží,  aby se každý z nás stal  hrdinou, který mu
je  zcela  a  s  láskou  oddaný  (Příručka  str.  108).  Také  hledáte,  co
Frank  Duff říká  o  hrdinství  v  životě  legionáře?  Tento  nahoře
uvedený citát mě vede k hledání. Přitom jsem také objevila, že celá
Příručka je návod, jak se stát hrdinou pro Legii. 
    Překonáním  nechu0,  když  chodíme  věrně  na  týdenní  setkání  a
nacházíme  odvahu  mluvit  o  víře  s cizími  lidmi  a  necháváme  se
poslat tam, kam bychom sami nikdy nešli,  jsme věrni učení Církve a
mnoha  dalšími  věcmi  dokazujeme  své  hrdinství.  Marie,  naše
Královna,  volá  své  legionáře  k věrné  službě,  ať  jako  ak0vní  nebo
modlící  členy,  a  formuje  nás,  takže  se  stáváme  –  podobně  jako
David – našimi slabými silami nebeskými nástroji (Příručka str. 66). 

S těmito myšlenkami Vás zdraví srdečně Vaše
Elisabeth Ruepp, Prezidentka rakouského senátu ML
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PŘÍSPĚVKY LEGIONÁŘŮPŘÍSPĚVKY LEGIONÁŘŮ

Zaznamenání promluvy pana biskupa  Herbsta na komi�u 24. 8. 2019
    Pan biskup se zamýšlí  nad větou „Zásada je stručná – šířit přije4
svátos4 a běžné úkony zbožnos0,  a hřích před vámi roztaje“,  která
se  nachází  v  příručce  Mariiny  legie  v  Kapitole  40,  (Jděte  do celého
světa  a  hlásejte  evangelium  všemu  tvorstvu),  článku  2  (Legie  se
musí zaměřit na jednotlivé duše), na str. 278.
    Jde  o  čin,  který  máme  upřednostnit  před  povídáním.  Ne,  že  o
věcech  mluvíme  a  skutek  se  nekoná.  Také  sochař  pan  Petr  Váňa,
který  vysekal  z  kamene  sochu  Panny  Marie,  koná.  Na
Staroměstském  náměs4 z  dlažby  vyndal  dlažební  kostky  i  přes
zásah  policie,  aby  mohl  být  Mariánský  sloup  postaven.  Takový
člověk  potřebuje  podporu  všech  katolíků.  My  také  hezky  mluvíme,
ale aby o nás nepla0lo „skutek – utek“.
    Rodiče  vychovávají  své  dě0,  ale  nejdůležitější  při  výchově  je
příklad.  Musíme  projevit  horlivost  pro  Boží  věci.  Všeobecně  často
jiskra, která zapaluje, chybí. Musí být jiskra Ducha Svatého. Každý z
nás  by  měl  říct,  co  pro  Pannu  Marii  a  pro  pana  Váňu  uděláme.
Historie  sloupu  mluví,  jak  skupina  zfana0zovaných  lidí  jde  z  Bílé
Hory  a  přemýšlí,  co  by  těm  katolíkům  mohla  udělat.  Ano,  shodí  v
roce  1918  sochu  Panny  Marie  na  Staroměstském  náměs4 a  ona  se
rozbije  na  několik  kusů.  Jak  se  toto  dá  odčinit?  My  musíme  pro
Pannu  Marii  mnoho  udělat.  Panu  Váňovi  musíme  říct:  „Petře  ,  my
za tebou stojíme!“  Prostě čin,  ne povídání.  Když  něco mohu udělat
pro Boží království, tak to udělám.

Sepsala E. Peroutková

poznámka  1/  promluva  je  zapsaná  tak,  jak  jsem  jí  stačila
zaznamenat a nejsou to doslovná slova pana biskupa Herbsta
poznámka  2/  každý  z  nás  by  měl  přemýšlet,  jak  v  této  záležitos0
pomoci  a  konkrétně   něco  udělat.  Nesmí  se  však  jednat  o  oficiální
akci  Legie  Panny  Marie.  Ta  má  důsledný  řád,  a  to  pomáhat  Panně
Marii zachraňovat duše, aby dosáhly spásy.
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Z promluvy pana biskupa Herbsta na komi�u 14. 9. 2019
    Promluva  k  duchovní  četbě  ze  strany  278,  kapitola  „Jděte  do
celého  světa  a  hlásejte  evangelium  všemu  tvorstvu“,  kapitola  3
„zvláštní vztah k našim sesterským církvím východní tradice“
   Pánu  Ježíši  velmi  záleželo  na  jednotě  křesťanů.  Velmi  se  za
jednotu modlil. Slova Pána Ježíše zaznamenaná v evangeliu sv. Jana
(Jan  17):  „Dal  jsem  jim  slávu,  kterou  jsi  mi  dal  ty,  aby  byli  jedno,
jako  jsme  jedno  my,  já  v  nich  a  ty  ve  mně,  aby  byli  dokonalí  v
jednotě  a  aby svět  poznal,  že  ty  jsi  mě poslal  a  že  sis  je  zamiloval,
jako sis zamiloval mne.“
    Pán  Ježíš  nechce,  aby  jednota  byl  jen  pojem.  Kolem  roku  1000
nastalo  první  dělení,  kdy  byla  vyhlášena  bula  a  od  té  doby  jsou
církve dvě,  Římskokatolická a Pravoslavná. Pak přišel Luter a Církev
svolává  Tridentský  koncil,  aby  se  zachránilo  to,  co  se  ještě
zachránit dá. Dnes se zakládá mnoho církví,  zvláště v Americe.  To a
to  se  nelíbí,  tak  si  vytvoříme  církev  jinou.  Nyní  je  snaha,  aby  se
nějak k jednotě dospělo. Být jedna rodina, znamená rozumět si, mít
se  rádi,  tak  jako  jednota  mezi  manželem  a  manželkou.  Dnes  je
naopak rozpad rodiny  a  dítě  je  jednou u  maminky  a  druhý týden u
ta4nka. Jak by se to asi líbilo nám? Jednota, to je slovo posvátné.

Sepsala E. Peroutková

Letní škola mládeže Mariiny legie v Rakousku
   Vážení  legionáři,  srdečně  Vás  zdravím.
Rád  bych  Vám  oznámil,  že  ve  dnech  19. až
24.  srpna  jsem  se  zúčastnil  mezinárodního
setkání  mládeže  letní  školy  Mariiny  legie  v
Rakousku.  Zastupoval  jsem  skupinu
mladých, která nese název Hvězda jitřní.  Je
to  jediná  skupina  mladých  tady  v  České
republice,  která  byla  schválena.  Sešlo  se
nás  asi  40  mladých,  hlavně  z  Rakouska  a
Chorvatska.  Doprovázeli  nás  dospělí
legionáři,  kteří  zabezpečovali  organizaci.
Byli  jsme  rozděleni  do  několika  prezídií,
kde  probíhaly  klasické  schůzky.  Jeden  den
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jsme  věnovali  pouličnímu  apoštolátu  ve  Vídni.  V  programu  byla
také zajímavá přednáška Patera  Bernarda.   Byl  to pro mne náročný
týden,  protože  ještě  nejsem  dostatečně  jazykově  zdatný  a  proto
děkuji  sr.  Ireně,  že mi  tlumočila.    Povzbudilo  mě,  že jsem se  mohl
setkat  s  mladými  legionáři  a  i  trochu poznat  Vídeň.  Můj  vděk patří
také sr. Vilemíně, díky níž jsem se na tuto cestu vydal. 

Matěj Novák, viceprezident prezídia Hvězda jitřní, Poděbrady

Dopis z Glasgow

    Milá sestro Milado,
   řekl  jsem  si,  že  asi  bude
nejlepší  poreferovat  Ti  na  Tvé
přání  o  Prezidiu  Panny  Marie
Trůnu  Moudros0 na  Univerzitě
v Glasgow  ve  formě  dopisu.
V současné  době  na  naše  setkání  každý  týden  v pondělí  o  šesté
večer  dochází  deset  bratrů  a  sester.  Zastoupeno  je  mnoho
národnos4 –  Italové,  Francouzi,  Skotové,  Irové,  Američané,
Angličané,  Poláci  i  Češi.  Ovšem  za  ty  roky  mělo  prezidium  i  jiné
ak0vní  členy,  mnozí  z  nich  jsou  nyní  našimi  pomocnými  členy  –
mimo  jiné  Rumuni,  Malajci,  Slováci,  Němci  a  Číňané.  Pestrost
našeho  společenství  ukazuje  univerzalitu  legijní  mise,  kterou  na
naší  vysoké  škole  započali  v padesátých  letech  původně  studen0
v kontaktu  z Frankem  Duffem  a  před  dese0 lety  obnovili  studen0
z Indie a Nigérie.
    Ve  své  práci  se  zaměřujeme  na  evangelizaci  velmi  sekulárního
prostředí  našeho univerzitního kampusu.  Stáváme se sochou Panny
Marie  a  stánkem  s letáky  v parcích  okolo  univerzity  a  před
univerzitní  knihovnou  a  umožňujeme  kolemjdoucím  studentům  se
ptát  na  hluboké  otázky  týkající  se  Boha  a  katolictví.  Mnohdy  si
vyslechneme  všemožné  životní  příběhy  lidí  a  snažíme  se  zanést
světlo  Krista  do  jejich  dne.  Naše  práce  nám  rovněž  pomáhá  růst
v naší víře.  Jsme neustále konfrontováni s rozmanitými vyznáními –
sunnitským  i  šíitským  islámem,  hinduismem,  budhismem,
sikhismem,  různými  formami  protestanství,  dále  ateismem,
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agnos0cismem, spiritualismem, marxismem a konečně s lidmi, kteří
opus0li svou katolickou víru nebo ji neprak0kují v  její plnos0.
    Rád bych popsal několik setkání, která na mne nejvíce zapůsobila
od  doby,  kdy  jsem  v prezidiu  nastoupil  jako  legionář  a  později
sekretář. Pro úplnost dodám, že za jednu „práci“,  která trvá zhruba
2 hodiny,  většinou navážeme kontakt  s dese0 lidmi,  z  nichž  je  šest
významných  a  přímo  o  víře.  Následující  vzorek  kontaktovaných
tudíž představuje pouze nepatrný náčrt naší práce. 
    Pamatuji  si  setkání  s otevřeným  ateistou,  který  nevěřil,  že  víra
v Boha  je  něco,  co  může  být  rozumné.  Po  seznámení  tohoto
skotského  studenta  psychologie  s filozofickým  důkazem  Boží
existence  po  vzoru  sv.  Tomáše  Akvinského,  tento  kontaktovaný
v Boha uvěřil a uznal, že pro něj přišel čas přehodno0t svou životní
filozofii. 
    Potkali  jsme studenta z Číny,  který v životě neslyšel  slovo „Bůh“
z důvodu  velké  cenzury,  která  v jeho  zemi  panuje.  Velice  se  mu
zalíbilo  katolictví  a  ještě  několikrát  se  s námi  setkal,  než  se  musel
vrá0t  do  Číny,  do  které  si  sebou  odnesl  pro  své  blízké  zázračné
medailky. 
   Dalším  naším  kontaktovaným  byla  mladá  slečna  ze  sekulární
rodiny,  která  nedávno  začala  pociťovat  živá  setkání  s Kristem  a
nutkání  navštěvovat  mši.  Během  času,  který  jsme s ní  měli,  jsme jí
vysvětlili  základní koncepty naší  víry, které doslova hltala. Nakonec
jsme  ji  odkázali  na  kněze  její  místní  farnos0 a  pevně  doufáme,  že
v současné době prochází další katechezí. 
    Také  jsme potkali  katoličku,  jejíž  dcera  se provdala  za  muslima.
Svěřila  se  nám  se  svými  starostmi  nad  duchovním  osudem  své
rodiny a také s 4m, že tajně z  nouze pokř0la svá vnoučata.
    Vzhledem ke stavu společnos0, ve které žijeme, mnohdy musíme
svou  víru  hájit  na  veřejném  prostranství  školy  před  agresivní
rétorikou  komunistů,  ateistů  a  militantních  náboženských
fundamentalistů, ovšem naše Paní nám mnohdy do úst vloží přesně
ta slova, která naši  vyzyvatelé potřebují  ve svém životě slyšet.  Dále
se  4m  učíme,  jak  bezedná  je  moudrost  učení  naší  církve  a  jak
krásně  dokáže  uspokojit  niterné  tužby  lidského  srdce,  ale  že  také
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zvládne  nasy0t  touhu  našeho  rozumu  poznávat  a  dávat  věci  do
souvislos4.
    Setkání  „duše  s duší“,  která  zde při  naší  práci  probíhají,  by dala
materiál  na  sepsání  knihy.  Jako  Čech  jsem  se  víceméně  náhodou
dostal  k Legii  při  svém  zahraničním  studiu,  za4mco  ve  své  zemi
jsem  o  ní  neměl  poně4.  Ve  Skotsku  má  ovšem  dlouhou  tradici  a
některé  starší  členky  Senátu  ještě  pamatují  Franka  Duffa  a  doby,
kdy  Legie  hrála  skutečně  významnou  roli  v duchovnos0 skotských
katolíků.  Přeji  si,  aby  tato  zpráva  dodala  mým  bratřím  a  sestrám
v Česku odvahu rozžehnout opět plamen lásky k Bohu i v naší vlas0.
     Panno Marie Trůnu Moudros0, oroduj za nás.

In Domino Bratr Šimon
Barborky, aneb květy na oltáři po celou zimu
    Víte, co jsou to „Barborky“? Ano, myslím
větvičky třešní nebo jiných pěkně kvetoucích
stromů či keřů, které si nastřiháte na svátek
sv. Barbory tedy 4. prosince a doma by vám
do vánoc měli vykvést. 
   Máme na zahradě dva keře „zlatého deště“,
tedy správně se jmenují „zla0ce“. Každý rok
na nich zjara, než vypučí, zastřihuji větvičky. (Teď jsem se ale dočetla, že se to
správně má dělat až v květnu po odkvetení. Nejsem moc zkušený zahradník.)
Loni jsem to ale udělala takto: Větvičky jsem odstřihávala postupně během
celé zimy a když mi doma začaly kvést, měli jsme co dát do váziček na oltář
při  schůzce našeho prezidia.  Začátkem zimy to trvalo dva až tři  týdny než
vykvetli, na začátku jara jim to už šlo rychleji. 
   To je tedy nápad i pro vás. Máte-li někde v dosahu nějaký takový strom či
keř, který pěkně kvete a kterému by ostříhání větví nevadilo nebo dokonce
prospělo, můžete to také zkusit. 

Milada J.

 Z KONCILA DUBLINZ KONCILA DUBLIN
5/2019 - IRSKÁ PROVINČNÍ ZPRÁVA 

     Komi�um Carlow
    Ke komi0u Carlow je připojeno 6 prezidií, z nichž jedno bylo nedávno opět
obnoveno.  Ochrana  dě4 je řešena na každém zasedání  Comi0a a patří  ke
programu.  Členové  prezidia  Tinryland  navštěvují  domy  s  letáčky  „Maria
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Legionis“.  Navštěvují  také  nemocnici  a  pečovatelský  dům.  Jeden  člen  se
účastní  zasedání  obnoveného  prezidia  v  Askea.  Kurie  Laois:  Práce  na
vytvoření nového prezidia v Mountmellicku pokračují.

     Komi�um Elphin
    Prezidium Ballinameen má 4 ak0vní a 20 modlících se členů. Práce zahrnují
propagaci „pě0 prvních sobot“. Kurie Northelphin: Na únorovém zasedání se
probíralo kontaktování mladých lidí a získání nových členů pro legii. Některé z
předložených nápadů byly: kontaktování D. J. v místním rádiu s výzvou, aby
podpořil Legii. Modlení se růžence v rádiu. Rozhovory mezi ateisty a věřícími
v „Deus et Patria“. Protože Legie organizuje i další mládežnické konference v
regionu,  bylo  navrženo,  aby  se  na  podzim  Kurie  zaměřila  na  konferenci
otevřenou všem věkovým skupinám.

     Komi�um Tuam
   Komi0um Tuam má 9 prezidií  se 42 členy,  240 pomocných legionářů, 4
praetoriany,  jednoho pobočníka  a  prezidium mládeže  se  7  členy.  Členové
Komi0a se starají o prezidium Legie ve svatyni Panny Marie Knockové. Acies
se  konalo  22.  března  v  Mountbellew.  Členové  prezidia  Cahoerlistran
navštěvují  pečovatelské  domy,  kde  bydlí  ak0vní  členové  legie,  pomocní
legionáři  a  duchovní  vůdce.  Pomohli  faraři  připravit  se  na  velikonoční  a
vánoční oslavy. Prezidium Bureau Tuam má 10 členů a jednoho kandidáta, 65
pomocných legionářů a pobočníka. Propagují  růženec každý pátek v místní
jeskyni, oslovují kolemjdoucí, včetně mladých lidí a zvou je, aby se zúčastnili.
Dva  členové  se  účastní  dívčí  rady  mládeže.  Pomohli  s  propagační  prací  v
Headfordu.  Členové prezidia Bureau of  Corrandulla  navštěvují  týdně domy
s putovní  sochou  Matkou  Boží.  To  je  velmi  dobře  přijímáno  jednotlivými
mladými  i  páry.  Kurie  Claremorris  má 5 prezidií  se  40 členy a 3 juniorská
prezidia  se  66  členy,  57  pomocných  legionářů  a  11  praetorianů.  Kurie
Westport  má  5  prezidií  s  31  členem,  2  juniorská  prezidia  s  23  členy,  2
praetoriany, 12 adjutantů a 125 pomocných legionářů.
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