
Panna Maria Fátimská versus Covid-19
 

Jako lékař, hygienik a vědec si naprost žádným způsobem nedělám iluze o možných dopadech
pandemie Covid-19, a proto se domnívám, že ačkoli se nám to nemusí zdát, je docela dobře
možné, že právě nyní žijeme v nejlepší možné době, jakou jsme si mohli vybrat.

Nacházíme se totiž v situaci, kdy jsme svědky totálního selhání státní moci, která zneužívá
naprosto  nepředstavitelným  způsobem  svoji  informační  převahu,  jak  se  dá  doložit  na
způsobu, jakým jsme informováni o Covid-19 v ČR. V našem státě se státní moc neštítí v této
věci přistoupit k užití prokazatelných lží (viz. mnou podané trestní oznámení).

Dochází k rozpadu hodnotového rámce společnosti, která pod tlakem levicových ideologií a
sekulárních náboženství - genderismus, ekologismus, multikulturalismus, kapitalismus - hrozí
rozpadem, chaosem a zkázou.

Žijeme v době, kdy je to právě státní moc, kdo navzdory Ústavou zaručené svobodě vyznání
zakazuje věřícím fyzickou účast se mších a nebojí se dokonce určovat formu, jakou má být
vykonávaná  liturgie  (zákaz  zpěvu),  což  si  nedovolila  ani  totalitní  komunistická  moc.
Sledujeme,  jak  sami  tito  představitelé  jsou  povyšování  nad  zákon  jehož  dodržování  po
občanech vymáhají a jednají v přímém rozporu se zájmem občanů.

Žijeme v době, postupného selhávání všech jistot, na které jsme se jako společnost spoléhali,
za které jsme bojovali, a pro něž naši předci žili a umírali. Z jistot, které jsme měli dříve nám
již reálně žádná nezbyla.

Jsme první a možná i poslední generací, která dokázala vytvořit matematický popis socio-
ekonomického systému v němž žije. Generací, která dokázala charakterizovat a predikovat
nové formy totalit,  ke kterým tento socio-ekonomický systém nezbytně vede.  A jsme také
generací, která musí čelit závěrům, které z těchto zjištění plynou.

Jsme tedy  jako první  schopni  prokázat,  že  nevyhnutelným a neodvraditelným důsledkem
socio-ekonomického systému v němž žijeme je totální destrukce tohoto systému provázena
absolutní kontrolou jedince k níž dojde v naprosto chladném a odlidštěném prostředí, v němž
odlištění dosáhne takové úrovně,  že jedinec bude vytržen ze svých přirozených sociálních,
historických i náboženských vazeb.

Otázkou zůstává, zda-li se nacházíme ve stavu, kdy dynamika těchto námi nastartovaných
procesů dosáhla nevratné úrovně či jsme tohoto bodu zvratu zatím nedosáhli.

Současně si můžeme být tím jisti i  tím, že sami o sobě nedisponujeme silou, která by tyto
procesy dokázala zvrátit.

Máme tedy historicky jedinečnou možnost  na základě zcela  racionální  úvahy pokleknout,
vzepnout ruce a vše odevzdat do Boží vůle, do přímluv Panny Marie, přímluv patronů našeho
národa, přímluv sborů andělů a všech našich přímluvců.

Jsme to tedy právě my, kdo má to štěstí, že může svoji víru a naději v Boží milost a pomoc
podpořit  naprosto racionálním rozhodnutím a opětovně po staletích, ovšem z racionálního
úhlu pohledu na nesrovnatelně vyšší úrovni, sjednotit racionální a náboženský postoj člověka
ke světu a Bohu.

Kdy jindy bychom se měli modlit, než za situace, jejíž řešení přesahuje naše možnosti, a kdy
nejen našemu národu hrozí zkáza ?

Z výše uvedeného pohledu je pozoruhodné, jak velkou prediktivní hodnotu v tomto ohledu
měla a mají Mariánská zjevení.

Pokud si pročteme zaslíbení daná Bohem prostřednictvím Panny Marie ve Fatimě před více



než  sto  lety,  která  jsou  spojená  se  slavením  prvních  sobot  v  měsíci  nezbývá  nám  než
konstatovat, že jsou tato zaslíbení přesným receptem na naše - a ne až tolik jejich - problémy.

Považuji za tristní,  jak málo věřících o těchto zaslíbeních a podmínkách jejich splnění ví.
Stejně tak asi nebudeme schopni docenit hodnotu a sílu modlitby růžence, k jehož modlení
Panna Maria ve Fatimě volala.

Zaslíbení  daná Bohem nám narozdíl  od  politiků a  to  napříč  politickým spektrem,  dávají
jistotu  zásahu  mocí  silnější,  než  jakou  disponujeme  my.  A  to  je  přesně  to,  co  nyní
potřebujeme.

Stát  nám zakázal  scházet  se  v kostelích,  bez ohledu na to,  že  riziko nákazy  při  mších je
nesrovnatelně nižší než riziko nákazy v přeplněných hromadných dopravních prostředcích v
nichž cestují Covid-19 pozitivní na testy.

Stát nám může vzít a zakázat mnohé, ale nemůže odvrátit náš pohled od Fátimy a nemůže
nám vzít naději a nemůže nám vzít vůli setrvat v naši víře.

V současnosti se mší pravidelně účastní 375 tisíc lidí, tedy cca 3,75 procenta populace a my
přitom víme, že k nenásilné změně režimu stačí 3,5% populace (1) !

Pandemie Covid-19 je jedinečnou příležitostí, kterou máme k tomu, abychom změnili naše
smýšlení i jednání, byť je vysoce pravděpodobné, že cena, kterou za tuto příležitost zaplatíme
bude vysoká.

Je pozoruhodné, že Fatimské zjevení se pro nás prorocky odráží i v tom, že k němu došlo před
strašlivou pandemií Španělské chřipky, která si vyžádala více oběží než kolik jí bylo prolito na
válečných polích I. světové války. Svatá Jacinta i svatý Francesco, kterým se Panna Maria
Fatimská zjevila se také počítají mezi její oběti.

Pochopitelě nikdo z nás neví co ho čeka. Nikdo z nás ani není schopen se dokonale připravit
na budoucí strasti. Stejně tak nikdo z nás neví, zda v těžkých zkouškách obstojí.

Naše nejistota by, ale narozdíl od nejistot ostatních lidí, neměla být svazující, ale osvobozující.
Protože kdo jiný se může v zoufalství a nejistotě lépe řídit doporučeními svatého Jana Bosca a
žít v milosti posvěcující než my ? Kdo jiný má možnost nosit při sobě posvěcenou Medailku
neposkvrněné Panny Marie  (zázračnou medailky),  modlit  růženec a vykononat  pobožnost
prvních pátků a sobot než my ?

Pokud dokážeme najít sílu a odevzdáme naši minulou, současnou i boudoucí bolest a utrpení
Bohu jako smírnou oběť za naše viny i  viny lidstva, dáme tím smysl nejen této negativní
stránce naší existence, tak jak to dokázali Jacinta s Franciscem, ale možná i impulz k novému
směřování celého lidstva. 

Bůh je na naší straně a nikdy nás neopustí. Nebojme se využít Fátimských zaslíbení a pevně
věřit v Boží milosrdenství. Naše odměna není na tomto světě a ani nežijeme pro tento svět, ale
skrývá se v Božím králoství.

1  -  https://www.bbc.com/future/article/20190513-it-only-takes-35-of-people-to-change-the-
world

2  -  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pacient-nula-promluvil-onemocnel-mnohem-driv-
nez-evropa-poznala-covid-19-
104843#seq_no=2&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=d8ayoC4HZL7-
202005090928&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&ut
m_medium=z-boxiku&utm_campaign=
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