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ÚVOD

Když začínám zaznamenavati, co jsem se dověděl o životě Marie Camachové,
mám dva pocity.  Prvý je strach. Podaří se mi vystihnouti  dobře a pravdivě život,
který nenese stop neobyčejnosti, který je na prvý pohled bez svérázu? Okolí Marie
Camachové  a  všechny  události  kolem  ní  jsou  velmi  dramatické,  ale  právě  na
revolučním,  povýšeneckém  a  zběsilém  pozadí  zdánlivě  mizí  ukázněné  a  skromné
počínání naší hrdinky. Obrazotvornost, zpracovaná dobrodružnými romány, by ráda
spatřila  napínavé scény,  bez  nichž  si  nedovede  dokonalost  a  velikost  v  době
revolucí představit.  A to  je  důvod  mých obav.  Romanticky  napínavý
děj je v životě Marie Camachové jen jeden a ten ukončil její pozemskou pouť. Její
okolí  se  převrací,  kácí  a  padá,  ale  to  nás  zajímá  jen  částečně,  pokud  se  mezi
úskalími násilností pohybuje stále odhodlaná a svěží Marie de la Luz.

Přece  však  mě  naplňuje  naděje,  že  následující  stránky  přispějí  alespoň
poněkud k objasnění pravdy, že svatost jako vůbec celý mravní život je především
uvnitř a že není vázán na vnější podmínky a formy. Nejen barokový pojem o svatosti
vystihuje podstatu světce. Svatí a dokonalí nemusejí jiti jen cestou neobvyklou. Pro
tu si vyvolil Pán jen některé. Ostatním, a těch je velmi mnoho, určil cestu obyčejnou,
bez divů a zvláštních událostí. Uvidíme, že Marie Camachová šla také touto cestou.
Nebyla v Mexiku jediná, bylo jí mnoho podobných horlitelek,  přece však její život
není nějaké schéma typu určitého druhu lidí, nýbrž i tak má v sobě mnoho osobitého.
Hlavně její  sebeovládání dlužno již nyní zdůraznit,  poněvadž jeho opak je jedna z
hlavních nemocí dnešních lidí. Mnozí by horlili o věci Boží, ale nesnesou, aby se při
tom jejich osobě nedostalo uznání, pochval, nesnesou oprávněné kritiky,  tím méně
neoprávněné anebo přímo nějaké bezpráví. Jak se těchto nedostatků zbavit, ukázala
Marie de la Luz, která byla nazvána první mučednicí katolické akce. Nás její život
zajímá tím více,  že katolické  akci  u  nás  se  naskytují  nové úkoly,  kterých se bude
třeba ujmouti, ať se to některým jednotlivcům líbí nebo ne. Nechť je nám její život
pro tu práci vzorem. Prožila jej v naší době, ztížily jí jej tytéž nesnáze, které doléhají
na nás, potkávala totéž neporozumění, narážela na tytéž překážky jako my a uměla
je opravdu mistrovsky překonávat.



P R V É  V L N Y .

Nejprve  si  prohlédneme  dějiště  životopisu.  Je  to  Mexiko,  země,  kterou
Evropan spatřil teprve roku 1517. O dvě léta později připlul k jejím břehům Španěl
Cortes. Zničil sice říši indiánských domorodců Azteků, ale budiž řečeno k jeho cti,
chápal  alespoň  z  větší  části  své  poslání  kulturně  a  ne  kořistnicky  jako  ti,  kdož
přišli po něm. Zásluhou nejrůznorodějších dobrodruhu se stala tato země dějištěm
nesčetných  bezpráví  a  to  nejen  na  domorodcích,  ale  i  na  misionářích,  kteří  se
domorodců s velikou láskou ujali.

Rostla  nová,  míšenecká  pokolení,  plná  neklidu  svých  předků.  Pány  ovšem
byli  od  počátku  čistokrevní  Španělé.  Jejich  násilnosti  nesnášeli  ani  Indiáni,  ani
kreolové.  Prvá  desetiletí  19.  stol.  jsou  vyplněna  boji  těchto  dvou  nepřátelských
táborů. Roku 1821 byla provolána neodvislost od Španěl, generál Iturbide se stal
císařem  Augustinem  I.  Ale  již  za  dva  roky  byla  provolána  republika  a  celých
dalších  sto  let  je  vyplněno  urputným  bojem  mezi  konservativci  a  liberály.
Presidentský  stolec  jde  z  ruky  do ruky,  zmocňují  se  jej  generálové,  vzpoura  za
vzpourou dává zemi zvláštní ráz.

Velmi  neblahý  vliv  mělo  a  má  dodnes  zasahování  ze  Spojených  států.
Částečné  zlepšení  nastalo  za  dlouhé  vlády  Diaze,  od  let  osmdesátých  minulého
století až do roku 1910. Ale i v tu dobu tajemné ruce severoamerických kapitalistů
zamořovaly zemi zednářstvím, korupčnictvím a zrádcovstvím, poněvadž jim bylo a
je dosud nerostné bohatství Mexika milejší než všechna mravnost a spravedlnost.
Události  revolucí  posledních  třiceti  let  osvětlí  nejlépe  právě  toto  ustavičné
zasahování  ze  Spojených  států.  Právě  ony  podporovaly  neenergické  presidenty
Carranzu  a  Obregona  proti  silnému  Huertovi  a  způsobily  celé  zemi  a  všemu
obyvatelstvu  tolik  neštěstí,  daly  prolíti  tolik  nevinné  krve.  Právě  jejich  vůdci
způsobili  nesmyslný  boj  proti  katolictví  v  zemi,  kde  je  katolíků  97%.  Mnoho
podnětů proti katolictví v Mexiku vyšlo od muže, jehož jméno nese nejedna naše
ulice,  nejedno náměstí.  Odstranili  jsme z  veřejných míst  obrazy svých bývalých
presidentů,  proto  jistě  by  nebylo  na  škodu,  kdyby  zmizela  veřejná  označení
jménem tohoto muže. Jmenuje se W. Wilson.

Řízeny  rukou  tak  obratných  herců  jako  Wilson,  hrály  loutky  v  čele
mexického státu krvavou hru.  Nezasvěceným by se snad zdálo,  že jeho vládci  v
posledních  dvaceti  letech  opravdu něco v zemi  vytvořili,  ale  to  by byl  skutečně
veliký omyl.  Vše,  co je v Mexiku krásného, užitečného,  co za něco stojí,  stvořil
Bůh a zbudovala katolická Církev. Liberální vlády zbudovaly několik železničních
tratí  a  nemnoho  mostů,  to  vše  však  Mexiku  nepostačuje  a  nebýt  nerostných
pokladů,  které  uložil  Stvořitel  do  nitra  země,  snad  by  se  o  moc  neucházeli  ani
zahraniční organisátoři.  Pro lid se nevykonalo teprv nic. President Obregon se po
roce 1920 pokusil o pozemkovou reformu, ale ani to nepomohlo, v roce 1935 bylo
ve  státě  na  4.000 stávek a  nezískaly  dělnictvu  nějaká  práva.  Je  to  pochopitelné,
poněvadž presidenti,  dosazení vlivem severoamerického kapitálu, jsou zavázáni k
protislužbám a  povolili  v  těžbě  výhodné koncese cizincům,  kdežto  domácí  lid  z
celého  bohatství  své  země  nic  nemá,  není  domácího  průmyslu,  není  domácího
dobře organisovaného a kontrolovaného obchodu.

Do těchto neblahých hospodářských a kulturně politických poměrů zazníval
nejprve nesměle, ale potom celou silou hlas: „Tím vším je vinna Církev katolická!“
Stará historie, která se opakuje již po dva tisíce let! Ve státě nepořádek. Vláda jej
nedovede  odstranit,  nemůže  se  přiznat,  že  jej  zavinila,  někdo  jej  zavinit  musel,
tedy  to  byla  Církev!  Ona  utlačovala  dělný  lid,  ona  ochuzovala  po  staletí
hospodářský  život,  kněží  celý  národ  ujařmili.  Pro  bezradnou  vládu  je  to
nejsnadnější  východisko.  Takovým  způsobem  uvažovali  od  počátku  všichni



pronásledovatelé Církve v celém světě, tak mluvil  roku 1917 president Carranza,
když se přičinil o vyhlášení proticírkevních zákonů v Mexiku.

V Z K L Í Č I L A  C H U D O B K A .

Prvá  léta  života  Marie  lze  rychle  prolistovati.  Nesou  pečeť  dobře
vychovávaného  dětství,  ale  neliší  se  zvlášť  od  mládí  jiných  dětí.  Pán  Bůh  má
ovšem  s  každým  zvláštní  plán  a  na  ten  si  jej  připravuje  uvnitř  i  vně.  Mnohdy
nepatrná událost nevymizí člověku ze srdce po celý život a má rozhodující vliv na
jeho činy. Marii připravil na životní boj tím, že ji zbavil brzy matky.

Narodila se 17. května 1907 ve městě Mexiku ve čtvrti Tacubaya. Byla prvá
dcera  měšťanské  rodiny.  Byla  obklopena  něžnou  láskou  obou  rodičů,  ale  již  po
vánocích  téhož  roku  si  Bůh  povolal  její  matku.  Bylo  jí  teprve  dvacet  let,  ale
vyplnila úkol, který jí Bůh určil, dala světu příští mučednici. Další dva roky trávila
Marie  na  klíně  nevlastní  otcovy  matky  a  její  dcery  Adély.  Byla  jejich  miláček.
Otec se znova oženil a Marie měla macechu. Její nevlastní matka však byla opak
všech macech, jak je znají pohádky. Dala Marii sestru Carmen a Guadelupu, bratry
Manuela  a Ježíše. Dětství z nich přežili Manuel a Guadelupa, které říkali Lupina.
Před smrtí 1918 se jí narodil ještě jeden chlapec. Marie přirozeně lnula více k otci,
ale její poměr k nevlastní matce byl beze stínů. V letech světové války žila rodina
celkem nerušeně. Marie byla strážný anděl svých malých sourozenců a není  divu,
že jim zůstala vůdkyní až do své smrti. Na nich se cvičila její trpělivost, u jejich
kolébek  se  učila  prvým obětem.  U nich  se  již  také  projevovala  její  iniciativa  a
přičinlivost.

Dospívala  poněkud  rychleji,  než  dospívají  děti  u  nás.  Již  ve  čtvrtém  roce
přijala svaté biřmování.

Následuje řada let, kdy často měnila bydliště. Otec ji vzal s sebou na nějaký
čas do Puebly. Stále noví lidé ji obklopovali a její charakter se tím opravdu utužil.
Nezhýčkalo ji pohodlí. Pevnost, které její osobnost od mládí nabývala, se tu a tam
již  projevovala.  Kdysi  na  příklad  zlomily  dívky  ve  škole  rám  na  vyšívání.  Při
vyšetřování  to  ostatní  svedly  na  ni.  Dostala  přísný  trest  a  rám  byl  poslán  na
správku. Když předložili  panu Camachovi  účet,  zeptal  se Marie, proč to udělala.
Teprve tehdy vyšlo najevo, že ona jej nerozbila, že však bez hlesu dovedla snésti
trest. Nebylo jí ještě celých osm let. Neohroženost však roste s člověkem jako jeho
jiné vlastnosti, rostla tedy i s Marií a uvidíme, jaké dosáhla míry.

Ač  byla  sirotek  a  již  pomalu  poznávala,  co  to  znamená,  nezatěžoval  ji
přílišný smutek a provedla mnoho šibalství.  Ráda balila  na večer  papír  takovým
způsobem, aby dělal dojem balíčku mincí. Schovala se a pozorovala, jak dychtivě
po něm každý sáhne a jak bude zklamán,  až jej  rozbalí.  To už poněkud chápala
bezcennost vnějšku a rozněcovala v sobě lásku k neviditelným věcem. Nesmíme se
však domnívat, že neměla později s čím ve svém nitru zápasit, když měla od mládí
tolik  dobrých  vlastností.  Měla  také  nedostatky.  Její  rozhodnosti  a  pevnosti  lze
mnohdy  také  říci  umíněnost.  A opravdu tvrdohlavá  byla.  Jakmile  se  jednou  pro
něco rozhodla, tresty a nic ji nezviklalo. Byla si vědoma této vlastnosti a velmi s ní
bojovala.

Vzdělání  nabyla  z  větší  části  mimo veřejné  školy.  Od  roku 1917,  kdy tak
zvané  ústavní  shromáždění  odhlasovalo  několik  zákonů  proti  Církvi,  je  celé
Mexiko ve varu. Marii zasahuje další rána, roku 1918 ztrácí svou nevlastní matku.
Přestěhovala  se  do  Mexika  k babičce.  U ní  byla  ještě  nějaký čas  chráněna před
bouřemi revoluce a rozvíjela se tam její zbožnost. Museli bychom ovšem vidět, co



to  mexická  zbožnost  je.  Celá  bytost  se  účastní  modlitby,  nikde  ani  stopy  po
ostýchavosti a jakési zdrženlivosti, s níž jsme my zvyklí projevovat svou zbožnost.
Pohled na temperamentní mexickou dívku je okouzlující. Její zbožnost a zejména
láska  k  Panně  Marii  dostala  nové  podněty  v  klášteře  sester  dominikánek,  v
pensionátě. Konečně asi tři roky navštěvovala katolický dětský ústav. Roku 1921,
tedy ve čtrnácti letech, přestala chodit do školy. Krátce nato se oženil otec po třetí.
Vzal  si  nevlastní  sestru  Adélu,  o  které  jsme  se  již  zmínili.  Marie  byla  velmi
šťastná, neboť ji k ní pudila láska, kterou k sobě lnuly od let. Po svatbě se rodina
přestěhovala na periferii do čtvrti Coyoacan, kde bydlela až do Mariiny smrti.

VÍR   R E V O L U C E .  

Mexická  revoluce  počala  býti  vysloveně  protikatolická  od  roku  1917.
Nezuřilo  se  proti  katolíkům  stále  stejně  prudce.  Používalo  se  různých  metod.
Největší nápor na Církev učinil president Calles, dnes po celém světě známý krve-
žíznivec typu Neronova. Otlak Církve měl tři období.

Prvé období bylo krvavé. Krátkozrací lidé se domnívali, že zahubí dílo Boží
moudrosti  trochou  krve.  Jak  ji  dávali  mexičtí  katolíci  rádi!  Kněží  šli  v  prvých
řadách  krvavého průvodu.  Kněz Batis  je  veden k  popravě.  Klidně  a  s  jasnězřící
nadějí  prohlašuje  okolostojícím:  „Umírám  pro  Krista.  Co  na  tom  záleží,  že
odcházím,  přijdou jiní  po mně a zvítězí.  Bůh neumírá!  Ať žije  Kristus Král!” A
tento výkřik se stává stále silnější a častější. Je heslem všech trpících a umírajících
katolíků  v  Mexiku.  Se  rtů  kulí  zasaženého  kněze  Sedana  vychází  útěcha  pro
přítomné: „Odvahu, bratři, bojujte statečně až do konce, shledáme se v nebi!” Jiný
umírá se slovy: „Pro Krista jsem žil, pro něho umírám.” Jiný: „Ať má krev zpečetí
sjednocení mexických katolíků!” Kolik hrdinných smrtí to bylo tam za oceánem!

Nezmírali však jen kněží, na něž se slušelo, aby šli první. Laici je bez bázně
následují.  Poznejte jejich myšlenky před smrtí ze dvou úryvků z dopisů  Manuela
Bonilly. Prvý je z dopisu matce:

„Drahá  maminko,  dávám  Ti  naposled  s  Bohem.  Vím,  že  Tvé  srdce  bude
trpět.. . Sladká maminko, již Tě neuvidím ... Modli se za své ubohé dítě, umírá s
myšlenkou na Tebe. Co bych ještě říkal? Prostě, mám Tě rád! Neplač, maminečko,
modli  se a snes to! Podej oběť svých slz za tolik našich zaslepených bratří...” Je
třeba  ještě  dokazovat,  že  pisatel  tohoto  dopisu  zemřel  hrdinsky?  Je  třeba
dokazovat, že opravdu zemřel za víru a že za ni zemřel odhodlaně? Těchto několik
řádek  mluví  za  všechny  důkazy.  Či  chcete,  aby  promluvil  jeho  poslední  dopis
snoubence? Budiž, ať vidí mladí lidé, jak lze milovat!

„Milovaná Lucinko. Píši Ti tento dopis v posledních chvílích svého života.
Má krev se rozlije a vyzná víru v Toho, jenž stvořil všechny věci. Ať z Tvé paměti
nevymizí  vzpomínka  na  mne,  má  drahá  ...  Doufali  jsme,  že  budeme  jedenkrát
šťastni,  Bůh nás odděluje,  ale je to jen  na čas.  Když  si uchováš lásku  ke mně  v
tomto  živote,  budeme  v  onom  věčně  spojeni.  S  Bohem  na  vždy,  má  Lucinko!
Trpím. Trpím, poněvadž si myslím, že se Ty trápiš. Ale upokoj se, smrt mě neděsí!

A nyní mé poslední s Bohem, předrahá Lucinko; buď odevzdaná, neboť je to
vůle  Boží.  Pozdravuj  ode  mne  své  rodiče  a  sestry.  A  Ty,  Světluško,  uchovej
vzpomínku na srdce, které Tě miluje po věčnost.”

Ne,  ani  ta  nejsilnější  pouta  přirozeného  života  nedovedla  potrhat  věčné
svazky pokřtěných duší s Bohem. Zkoušku krve tedy mexičtí katolíci obstáli.



Druhá  složka  pronásledování  byl  duchovní  útisk,  kulturní  boj.  Veřejný
katolický život vládci téměř znemožnili. Počet kněžstva byl neslýchané zmenšen, v
některých  provinciích  byly  všechny  kostely  zavřeny,  v  některých  dokonce
rozbořeny. Kněžstvo zničit,  byl úkol všech horlivých revolucionářů a služebníků
mocných pánů. Portes Gil, notorický zednář, se vyjadřoval asi tak, že nemíní vést
boj proti náboženství,  nýbrž proti odvěkému nepříteli  lidu,  proti kněžím, kteří  se
stali příliš mocní, příliš zbohatli.

Církev nezůstala  bezradná.  Je  si  stále  vědoma,  jaký význam má pro  věřící
tisíciletími ustálená liturgie se všemi obřady a úkony, ale také dobře ví, že nejsou
podstata a že je nejvyšší autorita, když je třeba, může přizpůsobiti potřebám doby.
Svatý  Otec  vyšel  v  tom  smyslu  mexickým  katolíkům  vstříc  jako  dobrý  pastýř,
který zná potřeby svých oveček. Dal jim rozsáhlá dovolení, která se týkají hlavně
slavení  mše  svaté  a  uchovávání  Nejsvětější  svátosti  Oltárni.  Bylo  dovoleno
uchovávati  soukromě  Božský  pokrm  a  soukromě  jej  přijímati.  Co  víc  křesťané
potřebují? I u nás se sice často slýchá: „Nechceme do katakomb!” ale ví se, že to
znamená, „když tam budeme muset, půjdeme a nezabije nás to,  naopak, vyjdeme
opět na světlo silni jak nikdy před tím!”

Život jednotlivců zintensivněl. Kdo se odhodlal stát při Kristu, odhodlal se ke
všemu, nezalekl se žádné oběti, nabídl vše, co měl, nepožadoval časného uznání a
odměn.  Kolik  heroismu  vyrostlo  právě  v  mexických  katakombách!  Nemyslíme
podzemní skrýše, poněvadž v Mexiku za katakomby sloužily salony právě tak jako
jiná  místa,  nýbrž  utajený  život  v  úzkých  kroužcích,  k  němuž  veřejné
pronásledování nutilo.

Podnikaví  demagogové  však  ještě  nebyli  unaveni  a  zkusili  novou  metodu.
Prohlásili,  že revoluce vstoupila do psychologického období. To znamená: teď se
neútočí  na tělo, ani na vnější  věci,  nýbrž na duše. Na dospělé není snadné nějak
působit, ale na děti je to velmi lehké, proto soustředit se k útoku na dětskou duši!
Musí z ní být vymýcena stará pověra o Bohu! Ubohé děti mexické, co se zase na
vás přichystalo!

Poslechněte hlasv revolucionářů:
„Klerikálové  volají:  Děti  a  mládež  patří  do  rodiny!  Je  to  sobecká  nauka,

nenecháme stát v rukou, které ohrožují národ! Děti a mládež patří společnosti,  to
jest revoluci.”

Vše, co souvisí s revolucionářskými plány s mládeží, vyšlo od Callesa. Tento
muž,  který  několikrát  změnil  zaměstnání  a  sice  proto,  že  byl  nucen,  dovedl
pokrytecky zapřísahat revoluci  oddané posluchače,  dovedl je přesvědčit  o tom, o
čem  sotva  byl  sám  přesvědčen.  Jeho  prosby  vyznívaly:  „Zachraňte  mládež
revoluci!” Katolíci při hlasování zdrcující většinou odmítli všechny návrhy. Na př.
v  městě  Mexiku  hlasovalo  80.000  proti  a  jen  75  pro.  Co  však  je  všemocným
vládcům vůle lidu, kterou se jindy tak dovedou oháněti? Reforma školy ve smyslu
socialistickém byla provedena. Škola byla uspořádána po vzoru ruském, a mexická
mládež měla projít toutéž mravní spouští jako mládež ruská.

Učitelstvo,  závislé  na  vládě  jako  všude  jinde,  bylo  nuceno  a  z  části  samo
ochotně se chápalo nového programu. Obnovovaly se přísahy. Učitelé slibovali, že
přijmou a budou podporovati cíl socialistické školy, slibovali, že budou ochotně a
bez výhrad podporovati to, co vláda nařídí. Kdyby to nebylo nic špatného, pak by
ani tato přísaha nebyla špatná. Ale byly v ní ještě jiné věty, např. „Prohlašuji,  že
nevyznávám  katolického  ani  jiného  náboženství!”  „Prohlašuji,  že  budu  rázně
bojovat proti plánům katolického kněžstva.”

Snadno  pochopíme,  v  jaké  situaci  se  ocitlo  katolické  učitelstvo  a  katoličtí
profesoři.  Všichni  nesnesli  tuto  zkoušku,  ale  většina  přece  zůstala  věrna
katolickému  duchu  a  nezaprodala  poklad  víry  ani  za  pohodlný  život  a  strádala



raději i se svými rodinami. Škola socialistická byla povinná. Katolíci však nelenili
a  rostly  soukromé  a  tajné  školy,  které  vyhlazovaly  stopy  nehorázností  a
nemravností,  které  dětem  ukazovala  škola  veřejná.  Nesmířili  se  však  ani  s
docházkou  do veřejných  škol  a  někdy  protestovali  tak  zjevně  a  rozhodně,  že  si
učitelé do školy nosili s knihami také revolver.

Nadešla chvíle pro Marii Camachovou.

S  K N I H O U  V  R U C E .

Po  vyhlazení  katolického  veřejného  vyučování  v  Mexiku,  zorganisoval
jesuita P. Ferdinand Ambia výchovu katechistek. Jejich zásluhou se dostalo skoro
všem katolickým dětem náboženského vyučování.  V Mariině farnosti  bylo 2.300
dětí soukromě vyučováno náboženství.

Marie  nejprve  zastávala  úřad  sekretářky  ústředí.  K  tomuto  úkolu  byla
vyvolena pro svou praktičnost a iniciativu.  Nebyl totiž styk se všemi členy  zcela
snadný.  Muselo  se  dbáti  největší  opatrnosti,  aby  se  nic  nevyzradilo  navenek.
Později  jí  byl  svěřen  ještě  odpovědnější  úřad,  stala  se  pokladní.  Ústředí  sbíralo
prostředky  na  podporu  chudých  skupinek  a  shromaždišť,  na  odměny  pilnosti  a
mnohá jiná  vydání.  Děti  v  Mexiku byly  právě  takové jako jinde  a  bylo je  třeba
vábiti  nejrůznějšími  prostředky,  zvláště  když  takové  metody  používaly  školy
státní. Nikdy se ovšem nesnížily katolické katechetky k takovým podlým útokům
na  duše  dětí,  jako  učitelky  veřejných  škol.  Nikdy  s  nimi  nekonaly  pokusů  o
jsoucnosti  Boží  jako  ony,  když  dětem dokazovaly,  že  není  Boha,  poněvadž  jim
nedal jíst, ač se k němu modlily na jejich vyzvání, kdežto, jakmile se pomodlily k
presidentu  republiky,  otevřely  se dveře a  byly přineseny pokrmy.  Bylo by přece
snadné pokus provésti opačně! Práci ovšem měly nemalou. Dětem se dostávaly do
rukou letáky s takovýmto obsahem:

„Jestli  tě  tvoji  tyranští  rodiče  nechtějí  pouštět  do  školy,  kterou  pro  tebe
revoluce otevřela, pohrdni jimi. Nejsi jim povinen laskavostí a vděčností, neboť jsi
spíše  plod  jejich  mrzké  záliby  než  jejich  bolesti.  Chtějí  tě  navždy  podržet  ve
fanatickém  tmářství  své  despotické  metly.  Chtějí,  abys  byl  opovrhovaný  otrok
jejich hloupých rozmarů, jako oni otročili svým zpátečnickým předkům. Měj je v
nenávisti! Pohleď na školu svého národa. Najdeš v ní mnoho dětí, které se naprosto
osvobodily od lidí,  kterým říkají rodiče. Učiň jako my, kteří jsme shodili tvrdé a
nelidské jho vykořisťovatelů, našich rodičů a pokrytců, kněží. Tvoji rodiče a kněží
se spojili k tvému utlačování. Připoj se k revolucionářským učitelům našich škol,
jejichž socialistické usměrnění tě naučí svobodě.”

Aby bylo  možno čeliti  takovým útokům,  bylo  třeba  nejpečlivější  přípravy.
Mariina macecha se postarala, aby se její nevlastní dcera seznámila s osvědčenými
katechetkami z farnosti. Ty ji již od patnáctého roku vedly k zaměstnání, kterého
až  do  smrti  nezanechala.  Jakmile  si  utvořila  obraz  o  vyučování  a  poznala,  čeho
bylo  třeba,  dala  se  do  práce.  Učila  v  domě  rodičů.  Společné  vyučování  bylo  v
sobotu. Na tento den se velmi těšila po celý týden a pečlivě si připravovala látku.
Její kroužek vzrostl až na osmdesát dětí. Pociťovala hlubokou radost, když mohla
do lačnících dušiček drobotiny zasévati  semena pravdy. Kromě toho vyučovala v
týdnu pokročilejší obraně víry. Přípravy si psala. V sešitech, které po ní zbyly, je
na příklad jedenačtyřicet bodů, týkajících se jsoucnosti Boží. Není lepšího dokladu
o  její  píli  a  vynalézavosti.  Nehledala  v  práci  vyražení  nebo  ukrácení  chvíle,
uvidíme, že neměla nikdy času nazbyt.

Obklopena  dětmi,  zapomínala  na  celý  svět.  Poznala  tvrdé  mládí,  ale  její
svěřenci měli mnohdy daleko tvrdší, nedostávalo se jim té lásky, které se dostalo jí
od otce i od nevlastních matek. Z venku byly ohroženy ještě více. Proto vyvinula



její  láska k nim takovou intensitu, že jim dovedla obětovat vše. Ochotně na  sebe
vzala  úmornou  a  pomalou  práci.  Její  výsledky  se  neukazovaly  hned  a  nad  těmi
výsledky, které se často ukázaly, by si zoufala, kdyby neměla tak pevnou důvěru v
řízení  Boží  prozřetelnosti.  Velikost  její  práce  je  právě  v  tom,  že  pracovala  s
vypětím  všech  sil  víc  než  deset  let  a  nikdy  nezatoužila  po  uznání  lidském.  A
uznání se jí opravdu nedostávalo.

Při vyučování bylo třeba veliké opatrnosti, mohlo se na ně snadno vztahovat
vyhrožování  různých  vyhlášek,  které  byly  podobného  obsahu  jako  následující
vyhláška z 23. prosince 1927.

„Důležité oznámení.
Oznamuji  všem  obyvatelům  kraje,  že  kdo  dá  potraviny  nebo  peníze

vzbouřencům,  kdo  dá  pokřtít  dítě,  nebo  uzavře  církevní  manželství,  nebo  bude
poslouchat náboženské přednášky, bude bez milosti zastřelen.”

Kolik dalo Marii  starostí,  jak věc zařídit,  aby se děti  pravidelně scházely a
nevzbudily podezření u slidičů.  To vůbec nelze ohodnotit,  na takovou práci není
měřítek, vyjma lásku k Bohu.

K A T O L I C K Á  A K C E .

K některým věcem mají  lidé jakýsi  odpor a  nechuť.  Nevědí  proč,  ale  je  to
patrně  proto,  že  si  nevědí  s  nimi  rady,  nedovedou  je  zařaditi  do  svých  pojmů.
Nebojují proti nim, ale jsou přesvědčeni, že se jich ony věci vůbec netýkají, když
tomu tak není.

To je osud katolické akce u nás. Jméno, které samo o sobě je velmi výstižné,
je  prvá  překážka  zdárného  vývoje.  Většině  lidí  nepraví,  co  znamená  a  odtud
pramení  jejich  chladný  poměr  k  tomu,  co  se  jím  označuje.  Kdyby  se  řeklo:
Katolická  akce  je  promyšlené  náboženské  ovlivňování  vlažných  katolíků  a
nekatolíků nekněžími, usnadnilo by to mnohým správné pochopení a snad by to i
změnilo jejich netečnost.

Ovlivňování vlažných katolíků a nekatolíků má však mnoho podmínek. Kdo
chce  na  druhé  opravdu  zapůsobit,  musí  mít  v  sobě  něco,  čím  by  působil.  Jeho
osobnost  nesmí  mít  vady,  které  by  odporovaly  tomu,  čeho  chce  u  druhých
dosáhnout.  „Tak sviťte  před lidmi,  aby ve vás oslavovali  nebeského Otce!” Prvá
starost katolíků tedy je jejich vlastní nitro. Zevnějšek nitro vždy zřetelně odráží.

Marie de la Luz znala tento počátek a základ katolické akce a  nezanedbala
jej.  Vyzbrojila  se  odříkáním,  skromností,  obětavostí,  statečností,  velkodušností,
důvěrou  v  Boha,  láskou  k  bližnímu,  nadějí  a  vírou.  Takto  připravená  mohla
přistoupit k boji. Viděli jsme ji již mezi dětmi s katechismem v ruce. Hlavní práce
jí  však nastala  teprve  do jakémsi modu  vivendi z  21.  června  roku 1929. Katolíci
byli sice stále osočováni a zneklidňováni, ale přece se nemusili na čas skrvvat jako
před  tím. Nastala  práce,  která  za  tři léta  obnovila  síly  mexických  katolíků,  takže
snesli bez otřesu nový nápor po chvíli klidu.

Kolik vyvstalo práce! Každé chvilky využila k službám obnovy. Cenila zcela
správne drahý čas. Do deníku si zapsala: „Bůh nám dal čas, čas odměřený. Skutky,
které konáme, jej proměňujeme v peníze. Buď v peníze padělané, měděné, stříbrné
nebo zlaté.  Žena, která se zcela oddává světu, která na mši svatou přichází pozdě,
jestli vůbec jde, proměňuje svůj čas v peníze padělané. Která nevyužívá příležitosti
k  dobrému,  jež  jí  Bůh  posílá  a  je  jen  povrchně  zbožná,  proměňuje  svůj  čas  v
měďáky.  Která  chodí  na  mši  svatou nejen  v  předepsané  dny,  nýbrž  i  v  týdnu  a
používá příležitostí k dobrému, jež jí Bůh posílá, proměňuje svůj čas ve stříbrňáky.
Žena,  která  se  nespokojuje  s  používáním  příležitostí.  které  jí  Bůh  sesílá  a
vyhledává je, třebaže ji to stojí oběti, která má srdce plné lásky k Bohu a bližnímu,



ta proměňuje svůj čas v zlaťáky.” O Marii je třeba říci, že proměnila svůj  čas ve
zlato.

Sebezdokonalení,  základu katolické  akce,  věnovala  velký díl  dne.  Účast  na
mši  svaté  a  adorace  zaujímaly  prvé  místo.  Četba  a  studium  ze  značné  části
směřovaly  k  vlastnímu zdokonalení  a  teprve  potom k prospěchu bližních,  neboť
jinak by jim neprospěly. Mnoho času věnovala povinnostem třetího řádu, do něhož
vstoupila z touhy po zdokonalení vlastní duše.

Katolickou  akci  prováděla  katechisováním,  o  němž  jsme  již  mluvili,
přednáškami, divadly, pořádáním náboženských slavností, pořádáním čajů a jiných
večírků,  nacvičováním zpěvu pro potřebu kostela,  propagováním tisku,  účastí  na
vzdělávacích kroužcích.  Nezanedbala  jediné příležitosti ke službě bližnímu. Šířila
úctu k Nejsvětější svátosti Oltářní.

Při katechisování se obrousil její řečnický a herecký talent do té míry, že se z
ní stala oblíbená řečnice. Nelibovala si v prázdném mluvení, kterého člověk tolik
vyslechne na spolkových schůzích, pozornost věnovala především obsahu. V každé
řeči  zdůrazňovala,  že  je  třeba  prohloubit  náboženské  znalosti,  že  nestačí  pouhá
dobrá  vůle.  Katolík  laik,  který  nemá  důkladných  vědomostí,  je  bez  vlivu,  je  to
bojovník beze zbraně. A katolíci  mexičtí  se museli  hájit,  jako se musejí a budou
hájit katolíci kdykoliv a kdekoliv to bude nutné. Pravda a jen pravda má právo na
existenci. Z potřeby vzdělání vyplynul v jejích řečech další požadavek — podpora
dobrého tisku a knihoven. Nadšeně vyložila věc svým družkám: „Dobré knihy jsou
nepominutelní pomocníci, náš kroužek je potřebuje na potírání zkázy, jež ohrožuje
společnost.  Je  nutné  shromažďovat  dobré  knihy,  aby nám pomohly  přemoci  tak
veliké  zlo.  Proto  pomýšlíme  vážně  na  zřízení  knihovny,  jejíž  dobré  knihy  nám
budou  dávat  světlo  a  poskytnou  nám  prameny  k  načerpání  moudrosti,  kterou
dychtíme sdělovati jiným.”

V  posledních  třech  letech  svého  života  zaujímala  Marie  v  pracovních
kroužcích katolické akce ve farnosti Coyoacan prvé místo. Na vedoucí místo byla
velmi  vhodná.  Uvnitř  vyrovnaná,  ovládající  dokonale  svůj  zevnějšek,  energická,
vytrvalá a výmluvná, byla s to splnit těžký úkol vedoucí skupiny. V jejích slovech
se  vždy zračil  pravý církevní  duch,  duch pravé  katolické  akce.  „V kroužcích  se
shromažďujeme,  abychom  se  vzdělaly  a  byly  užitečné  Církvi.  Kroužek  je  nám
školou, kde se doplňuje výchova a náboženské vzdělání.” To je její pojem o práci
ve  sdružení.  Práce  a  užitek  z  ní,  nikoliv  marné  plýtvání  časem,  hašteření  o
nepatrných  věcech  a  zbytečnostech.  Nejprve  obohatit  rozum novými  poznatky  a
pak se naučit jich používat! Zkušenost naučila i ji, že mnohá dívka zná nejednu věc
a přece nemá úspěchu v rozhovorech a debatách s druhými, poněvadž nedovede to,
co chce říci, řádně vysvětlit a uspořádat. Proto se věnovala s pílí a láskou cvičení
soudnosti a vyjadřování.

Proč  nedávala  přednost  soukromému  vzdělávání  před  vzděláváním  v
kroužcích?  „Ustavičná  výměna  poznatků,  názorů,  záměrů  neomylně  mezi  členy
vytvoří  důvěrnost,  jakési  kamarádství,  ducha  vzájemné  důvěry,  zcela  otevřené.
Členky v nich naleznou nejen družky a přítelkyně,  nýbrž sestry, stále připravené
pomoci jim v jejich práci a přispěti jim v jejich obtížích.” Se šlechetným zápalem
se  zastávala  toho,  že  se  dívka  i  po  odchodu  ze  školy  má  vzdělávat.  Ženský
charakter  se  neposiluje  pouze  četbou  citových románů.  Hluboká studie  o  nějaké
vážné  otázce  vydá  mnohem více  než  veliký  počet  přečtených  knih  nehlubokého
obsahu, jejichž četba vlastně neprospívá, nýbrž oslabuje a zpohodlňuje člověka.

Pracovní kroužky prohlašovala za velmi účinné prostředky katolické akce, na
něž  se  lze  spolehnout.  Jsou  společné  dílo,  do  něhož  každý  přinese  své  světlo  a
svoje myšlenky a nadšení a tak jim dopomůže k uskutečnění. Sama jistě přispívala
nemálo  k  ideologické  stránce  prací  v  kroužku,  ale  nebylo  na  tom  dosti.  Jako



pokladnice starala se o věci zcela prosaické s takovou pečlivostí, že to dokáže jen
velmi citlivé, nadpřirozené smýšlení.

V letech 1930 a 1931 nastala chvíle největšího oddechu a rozvoje katolické
akce.  Někteří  jednotlivci  ji  chtěli  zavléci  na  politické  pole.  Biskupové se  těmto
pokusům rázně  opřeli  a  katolické  akci  zůstaly  její  úkoly,  které  jí  dala  cír kevní
autorita,  totiž  vytvářet  praktické  katolíky,  kteří  znají  své  povinnosti,  lidi
charakterní, kteří dovedou vnésti náboženství do každé své práce, do svědomí, do
rodin, do zaměstnání, do veřejných poměrů. Toho nelze dosáhnouti při jakémkoliv
stranictví.  V  té  veci  je  nutno  ponecnati  katolíkům  svobodu  a  netříštit  zbytečně
jejich vnitřní život věcmi, které se jej ani zdaleka netykají.

Marie dobře pochopila  důvody svých vůdců a hořela  touhou proniknout  do
všech duší a srdcí s Boží myšlenkou. Sobecké zájmy, únavu u ní nenajdeme. Byla
příliš šlechetná, než abychom u ni mohli postihnouti prvé a byla přiliš obetavá, než
aby  ukázala,  jak  je  vyčerpána,  kolik,  ji  stojí  sebeovládání  a  přemáhání.  Přesně
podle  zásad  katolické  akce  pečovala  především o  vnitřní  prohloubení  osobnosti.
Jeví se to ve všech jejích pracích v kroužku. Poslední z nich je o mravní výchově
dívek. „Jestliže je dívka povolána utvářeti  srdce dítěte,  musí začíti  s přetvářením
srdce svého. Na její cestě ji potká nesmírné množství překážek a nebezpečí; když
však  je  připravena  důkladně,  s  Boží  pomocí  překážky  přemůže  a  půjde  vpřed.
Proto se musíme naučit rozlišovat, kde je zlo a kde je dobro tak, abychom mohly
chrániti a podporovati druhé. Podporovati, poněvadž nepostačí vědomosti. Musíme
mít  vliv  na  druhé,  odstraňovat  neshody,  sjednocovati  rozdvojená  srdce  a
příležitostně jim poraditi. Především je třeba vzdélávati příkladem.”

Farností Coyoacan proudil na chvíli nový a radostný život, který nic nerušilo.
Marie k němu přispěla ze všech svých sil. Neměla jiných cílů, rozhodla se pracovat
tady  a  jiným  věcem  nevěnovala  minutku  svého  času.  Studiem  sílila  rozum,  ale
nezapomněla,  že  jeho  světlo  je  zcela  jasné  jen  tehdy,  když  je  osvíceno
nadpřirozeným žárem. Prvé slovo jejího hesla: „Eucharistie, apoštolát, heroismus”,
bylo  také prvé  svým obsahem v jejím  srdci. Úcta k  Nejsvětější svátosti  živila  její
žár, zahlazovala jizvy ran, utržených v boji s lidskou špatností.  Dávala jí poznání,
osvětlovala  záhadné  kouty  vlastního  srdce  i  duší  druhých.  K  prvému  svatému
přijímání obdržela od slečny, která ji připravovala, modlitební knihu. Celý život ji
nosila  s  sebou,  neboť  jí  připomínala  ony  drahé  chvíle,  které  prožila  po  prvé
návštěvě  nebeského  Hosta ve svém  srdci.  Její  vlastní  zkušenost ji  vedla k tomu,
aby dětem a přítelkyním stále předcházela příkladem v přijímání Eucharistie. Její
písně se obracely po každé na Krista Krále, dlícího v Hostii.

K apoštolování používala i vnějších prostředků, ale nikdy jim nepřisuzovala
takovou  cenu  jako  prostředkům,  připravujícím  na  posvěcující  milost  a  její
rozhojnění.  Uvedla  tak  na  pravou  míru  omyly  v  názorech  na  katolická  divadla,
akademie,  zábavní  večírky,  které  se  i  u  nás  vyskytují.  Když si  tyto  věci  pořádá
katolická mládež pro zábavu, není třeba, aby se něčím jiným lišily od podniků jiné
mládeže  než mravností  a  ukázněností.  Jestliže  však se nějaký podnik pokládá za
katolický  a  chce  jako  katolický  působit,  musí  být  podložen  zdravými  názory
pořadatelů. Je totiž jisté, že je škoda práce a námahy, jestli si pořadatelé myslí, že
divadlem nebo veselým programem večírku vykonali vše, co mohli a že jejich úkol
tím skončil.  Jejich práce by byla marná. Jestliže na příklad katolická akce těchto
věcí používá, jsou to jen jakési sbližovací prostředky, které dovedou zlomit ostří
předsudků, práci na duši však je třeba vykonati  teprve po sblížení  a po navázání
styku vnější, líbivou a všem snadno přístupnou věcí.

V tomto duchu se věnovala Marie de la Luz pořádání her.
Herecké nadání se u ní projevovalo od útlého mládí.



Uspořádala  několik  divadel,  většinou náboženských.  Ve všech těchto hrách
vystupovala  s  takovou přirozeností,  že  vzbudila  všeobecný obdiv.  Úspěchy se jí
nestaly  osudné,  jako  to  obyčejně  bývá.  Představení  jí  připomínalo  svatý  život
světic, které představovala, ale nikdy jí nebylo příležitostí k vyniknutí nad druhé.
Neusilovala se sama uplatnit na jevišti, předsevzala si, že bude pracovat hlavně na
přípravách.  To  byla  práce  skrytá,  ale  velmi  obtížná,  její  sebeovládání  a  přísná
ukázněnost mohly jí i  bližním prospěti.  Kdyby byla hledala  vlastního prospěchu,
neprospěla by sobě ani jiným.

Dobré divadlo ji zaměstnávalo zejména v posledních letech života.  Založila
divadelní  kroužek  svaté  Alžběty.  Založila  jej,  „aby  odvrátila  dívky od špatných
zábav,  biografů,  bálů  a  všech  ostatních  rozptýlení,  v  nichž  je  dobrý  Bůh  tolik
urážen”.

Viděti  ji  při  práci  bylo  úchvatné.  S  velkou  rozvahou  vybírala  sama  hry,
rozdílela  úlohy  a  nacvičovala  s  nejmladšími  výstupy.  Práce  v  domě  při  tom
nesměla  trpět  a  tak  často  nastavovala  noci,  aby  všechno  zastala.  Divadla,  která
pořádala,  měla  vždy úspěch  a  velmi  mnoho  návštěvníků.  Zvlášť  dobré  byly  hry
„Mučednictví matky” na oslavu slavnosti matek 10. května 1933 a „Jana z Arku”.
Marie  si  nevybírala  prvé  úlohy,  ale  volila  skoro  vždy  úlohy  tragické.
Nepretvarovala se, hrála tak věrně, že jí tekly skutečně slzy, když plakala. Tragika
se více shodovala s jejím vážným pojímáním života,  které zdánlivě mizelo v její
veselosti. Sklony k tragice se u ní jevily také ve volbě her v době, kdy nová vlna
útisku zaplavila mexické katolíky, to jest v roce 1933. Vyvolila většinou hry z dob
pronásledování prvých křesťanů. Diváci plakali dojetím, poněvadž viděli na jevišti
sebe  a své pronásledovatele.  Čerpali  však z her sílu pro své boje a tak i divadla,
pořádaná Marií,  byla velmi účinná katolická akce.  Nemluvila  přímo, mlčky však
působila. Nevlastní Mariina matka dosvědčuje,  jak pečlivě si připravovala úlohy.
Nacvičovala  je  do  nejmenších  podrobností.  Netoužila  se  co  nejvíce  zalíbiti,  ale
chtěla co nejdokonaleji dosáhnout svého cíle — pobavit a povzbudit diváky a cíle
druného, který jí nikdy nevymizel z paměti, a o němž se takto vyjádřila: „Čím lépe
se nám to podaří, tím více posluchačů budeme míti po druhé. Čím více přijde lidí,
tím  bude  větší  výtěžek  a  budeme  moci  vyplatiti  výkupné  za  naše  kněze  ve
vězeních.” Je ji možno podezírat ze sobeckých cílů? To by nepečovala o zavřené;
hlavní  její  starost  by  byla:  Zahrála  jsem  to  dobře?  Hrála  jsem  lépe  než  druzí?
Takových  otázek  však  nikdo  od  ní  neslyšel!  I  z  takových  nepatrných  momentů
prosvitá její  velkorysost a duchovní vznešenost,  která se dokonale osvobodila od
osobního  prospěchářství.  To  nedokáže  nízká  duše,  proniknutá  hmotařskými
chamtivostmi  a  chtivostmi,  duše,  kterou  neosvítilo  a  neproniklo  světlo  Ducha
svatého.

Její katolická akce se projevovala ještě jinak. Sotva počala chápat, kde hrozí
nejvíce  nebezpečí  katolickým  dívkám,  přemýšlela,  jak  tomu  zabránit.
Nejnebezpečnější v Mexiku jako u nás byly a jsou různé pokoutní zábavy, kterými
se otupuje smysl pro čest a důstojné vystupování, které skrytě, ale neomylně ničí
stud a jsou nejlepší přípravou na pád. Člověk bez rozptýlení a zábavy být nemůže,
zejména  v  mladších  letech.  Marie  uspořádala  veliké  množství  čajových  večírků,
neúnavně vymýšlela náměty hovoru a sháněla látku k hovorům. Přítelkyně se u ní
cítily  velmi  spokojené.  Co  vše  bylo  možno  u  ní  spatřit,  čemu  se  bylo  lze  u  ní
naučit!  Její  výšivky,  její  pletení,  háčkování  a  tkaní  si  jistě  zasluhovalo  zájmu a
pozornosti.  A jak  obětavě  učila  i  neobratné  prsty  některých svých družek těmto
věcem! Byla připravena znova a znova vysvětlit, znova a znova ukázat, třebaže již
byla stálým opakováním značně unavena.

Při  tomto  zaměstnáni,  které  si  zdánlivě  vyžádalo  všechen  čas  a  všechnu
pozornost, dovedla přítelkyne upozormti na své chudé a nadchnouti je pro pomoc,



Při  těchto  čajích  také  získávala  mnoho  ochotných  rukou  ke  zhotovování  a
opatřování odměn pro žactvo v náboženství.

Pozornost  ke  všem  učinila  z  jejich  schůzek  radostné  shromáždění
rozumějících  si  přátel,  které  nerozdělovaly  malicherné  neshody.  Marie  milovala
své družky opravdově. Nikdy nezapomněla, že má některá svátek. Ušetřila trochu
penez. V den svátku dovedla svou družku na mši svatou, kterou dala sloužit na její
úmysl. Ostatní vyzvala, aby obětovaly svaté přijímání na její úmysl. Odpoledne se
společně při čaji pobavily a potěšily. I to podnikala k dosažení svého vyvoleného
cíle — dáti dívkám důkladné křesťanské vzdělání.

Ostatně  i  mnohé  jiné  její  podniky  jsou  krásný  důkaz  odvahy  a  nezlomne
obětavostí.  Když  nastala  doba  klidu,  rozhodli  se  mexičtí  katolíci  vyzdobiti  a
zdokonaliti  svatyni  Panny  Mane  Quadelupské.  Peněžité  podpory  sbírali  zvlášť
arcibiskupem pověření lidé. V Coyoacanu byla  pověřená  Marie se svou nevlastní
matkou. Chodily spolu, poněvadž dvě měly více odvahy než jedna a snáze snesly,
když  byly  někde  odmítnuty.  Marie  se  nevyhybala  nikomu.  Stalo  se  jí  např.,  že
přišla k jedné dámě protestantce s prosbou. Ta se na ni s pohoršením osopila:  „Ke
mně  jdete  vybírat  na  svou  basiliku?”  Pohotová  Marie  nemařila  času,  jen  se
omluvila,  že  přišla  na nesprávnou adresu a šla  do bytu vedlejšího.  A historie  se
častěji opakovala.

Skutečné oběti  mohou prospěti  katolické akci  a ne jen slova,  jejichž obsah
není  nikomu jasný.  Také nelze  specialisovati  práci  do nejmenších  podrobností  a
říci: Ty budeš konati to, já onol Nikdy se nesnížím já k tvé práci a ty se neodvažuj
pokusiti  se  o  to,  co  konám  já!  Katolická  akce  vyžaduje  ukázněnosti,  vyžaduje
vedení, vyžaduje poslušnosti  instrukcí,  ale  nemůže  se rozvinouti,  jestliže vedoucí
jsou ochotni poroučeti, ne však pracovat a snížit se k té poslední práci.

D Í V K A  bojkotuje.

V tuhých bojích o pravdu je nezbytné použiti  všech dovolených prostředků
na  potření  zla.  Slovo  bojkot  tu  zní  jaksi  nečestně.  Nedejme  se  však  mýlit  jeho
moderní příchutí, kterou mu dodalo provádění farizejské zásady: Oko za oko, zub
za  zub,  či  spíše  zásady:  Ty  nejsem já,  proto  zhyň!  Jestliže  bojkotem rozumíme
překažení  práce  druhých  a  její  poškozování,  pak  je  věru  bojkot  věc  nemravná,
nespravedlivá a zasluhující nejpřísnějšího odsouzení. Jestliže však je bojkotováno
něco zlého, jestli jsou zamezovány účinky zla, jedná se o činnost dovolenou a za
určitých okolností hrdinnou.

Mexiku  se  pokusila  o  bojkot  vládních  nařízení  zvláštní  obranná  liga.
Organisovala odpor proti zesocialisování škol a dosáhla některých úspěchů. Jméno
Mariino  však  se  nepojí  k  tomuto  bojkotování,  podnikla  si  je  sama  z  vlastního
postřehu  a  sama  vlastními  prostředky.  Bylo  jí  ovšem  milejší  skryté  vyučování
katechismu, kde ji nikdo nesledoval a nevyčítal jí, že se chce ukázat, když však ji
svědomí  volalo  ven,  neváhala  vystoupit.  Vystoupila  proti  jedné  z  vymožeností
moderní kultury, které se již tolik zneužilo a stále zneužívá — proti nemravnému
filmu. Byl to jeden z jejich podniků pro katolickou akci a uvidíme, co zmohl, ač se
jej ujala jen sama.

V létě  roku 1934 ohlásil  coyoacanský  biograf  pohoršlivý  a  nemravný  film
„Údolí nahoty”. Rozhořčilo to všechny dobré katolíky celé farnosti. Zakročovat u
majitelů bylo marné a dokonce velmi nebezpečné, poněvadž snadno mohli zničiti
toho, kdo by se opovážil něco namítat. Za peníze jim byla vláda k službám. Marie
prohlásila pouze: „V Coyoacanu k tomu nedojde!” Přechod od slov  k činu  si  u ní
vyžádal vždy jen nepatrný zlomek času. Navrhla svému otci bojkot filmu. Otec se
dal  získat.  Složili  spolu  text  letáčků.  Prostými,  ale  přímými slovy se obrátili  na



svědomí  obyvatel  farnosti  a  vybízeli  je,  aby  nenavštěvovali  biograf,  který  se
odvažuje  uváděti  takový  film.  Je  to  věc  cti  celé  farnosti,  aby  byl  tento  podnik
překažen. Otec dal tajně letáčky natisknout a Marie se postarala o jejich rozšíření.
Bylo třeba spěchati,  proto hledala pomocnice.  Mnohé se zalekly,  protože věděly,
co to znamená postavit se proti majiteli takového podniku a vyzrazení bylo zcela
snadné. Mnoho odvážných se tedy nenašlo. Marie si hořce povzdychla: „Škoda, že
mezi námi není více hrdinek!” Několik jich však přece bylo. Věrně při Marii stála
její  sestra Lupina.  Rozdělily si letáčky a večer téhož dne již je mohla číst  každá
rodina ve farnosti, všude tajně pronikly.

Práce  se  neminula  účinkem.  Farnost  byla  zachráněna  před  velikým
pohoršením,  biograf  zůstal  prázdný.  Tento  Mariin  čin  upomíná  na  napomenutí
svatého Pavla:  „Hlásej slovo vhod nevhod!” Pravdu je třeba obhájit,  ať jsou lidé
spokojeni nebo ne. Když hrozilo nebezpečí mravnosti tolika lidem, Marie sáhla po
prostředku,  kterého by se jiní  zalekli,  který však byl mravně nezávadný a velmi
působivý. Úkoly katolické akce u nás, které se pomalu vynořují, budou vyžadovati
často také tak rychlých a energických zásahů; je dobře si to již napřed uvědomiti,
abychom nebyli  překvapeni věcmi,  kterých jsme nečekali.  Až ta potřeba nastane,
nedejme  se  véstí  starými  vášněmi,  napadajícími  bývalé  politické  odpůrce,  ty
pozbudou brzy své síly  a  stanou se karikaturou.  Katolíky vede vždy jen láska k
dobru a strach před zlem, především mravním. Když je třeba bojkotovat, bojkot!

K R Á S A  T R P Í C Í H O  S R D C E .

Naše  doba  je  charakterisována  jednou  známkou,  která  sice  většině  lidí
nepovídá  nic,  ale  tomu,  kdo  zná  psychologii  mládí,  mluví  příliš  zřetelně.  Tato
známka je nebývalá rozháranost a roztříštěnost mladých lidí.

V době vývoje vždy nastávaly v duších mladých lidí některé nepravidelnosti,
to  už  s  sebou  nese rozmanitost  osobních sklonů a prostředí,  kterými  příroda  jen
hýří. Nikdy však se v dějinách srdcí nestalo to, aby jen mizivý počet mladých lidí
prošel dobou vývoje normálně a bez velkého otřesu, jako se to stává dnes. Marie
Camachnvá byla jedna z těchto výjimek. Její charakter byl podivuhodně vyrovnán,
ukázněn, vůle a rozum ovládaly všechny nižší popudy a sklony.

Veselost  ji  všude  provázela.  Měla  ohnivé  mexické  způsoby,  nelze  ji  však
přistihnout  při  nějaké  bujnosti  nebo  rozpustilosti.  S  těmito  vlastnostmi  dovedla
sloučit  poctivou  skromnost  a  pokoru.  Byla  vášnivá,  ale  ukázněná.  Odvaha  ji
stavěla  přímo  proti  každé  nesnázi,  nikdy  se  nezalekla,  nikdy  se  nevzdala,
neúspěchy  ji  nepodlamovaly.  Otevřeně  vyjevila  svůj  názor,  takže  nikdo  nemohl
pochybovat,  co  si  o  věci  myslí.  Také  upřímně  řekla,  co  má  a  co  nemá  ráda.
Přítelkyně  si  volila  nejraději  z  nejchudších,  byla  totiž  přesvědčena  a  častěji
říkávala,  že  se  mezi  nimi  člověk  setká  s  opravdovou  příchylností,  láskou  a
upřímností.

Za tyto názory vděčí z velké části svým rodičům, kteří ji k nim od prvých let
vedli a bděli nad její četbou, zábavami i přátelstvím. Měli podle soudu moderních
lidí trochu  starosvetské  názory, ale vychovali k bezúhonnému životu dceru, která
kulturně  předčila  mnohé  vychované  nejmodernějším  duchem.  Mravní  výše,  na
kterou dospěla, je lidem odchovaným duchem světa nedostupná. Kdysi se jí ptala
jedna známá dáma, co by vyvolila:  zapřít  víru a žít  ve světě šťastna,  nebo smrt?
„Bůh by mi dal milost, abych mu byla věrná! Ostatně, kdybych byla tak nešťastná
a zapřela Boha, zemřela bych bolestí.” To se již rýsují hloubky jejího duchovního
života.  Její  zpovědník se o něm na konec vyjádřil:  Neváhám říci,  že  byla velmi
ctnostná či lépe svatá! Projděme tímto životem, abychom poznali celou jeho krásu.



Mládí bez přílišného hýčkání. Sotva se probudilo poznání, vstupuje do duše
strach o život a o vlast. Neustálé převraty revolučního období nedopřávají klidu a
udržují napětí. Několikeré stěhování dodává nové a nové poznatky, které obohacují
obrazotvornost a střádají životní zkušenosti. To vše učinilo její reakce na popudy
ze zevnějšku velmi silné, nikdy však přepjaté. Její poměr k nejbližšímu okolí byl
tudíž  vzorný,  proniknutý  láskou a  obětavostí.  S  nesmírnou něhou se skláněla  ke
každému,  kdo nějak trpěl.  Kolik něžných slov útěchy vyšlo z jejích rtů,  když se
některý z jejích malých sourozenců poranil. Při jejich onemocnění sedávala dlouhé
hodiny u lůžka, vyprávěla jim a ošetřovala je s takovou vábností a dovedností, že jí
všichni říkali rodilá ošetřovatelka.

Oběti rodičů dovedla oceniti již v útlém mládí.
V  době,  kdy  chodila  do  kursu  střihů,  prohlásila  svému  bratrovi,  který  ji

doprovázel:  „Až budu mít svůj krejčovský závod, odplatím tatínkovi všechno, co
na nás vynaložil.” Vedena obrazotvorností, zakoupila si kdysi losy, domnívajíc se,
že ji nemůže štěstí minout a že vyhraje miliony. Dělala plány, co s nimi. V těchto
rozpočtech  byl  vždy  otec,  matka,  sestra,  bratři,  ale  nikdy  ne  ona  sama.  Nikdy
nelnula k majetku. Obětavě sbírala na potřeby katolické akce, na odměny pro své
žáky věnovala poslední haléř, ale nikdy jí nenapadla myšlenka, že by si také sama
mohla pro  sebe  něco opatřit.  Tato vlastnost  je  dokonalý kontrast  sobectví  dívek,
které se domnívají,  že je nejdůležitější proměnit každou korunu v něco, co lze na
sobě nosit a čemu se mohou všichni podivovat.

Jestliže ji nepřitahovaly věci pozemské, lákaly ji tím více věci nebeské. Kolik
se  napřemýšlela  o  pravdách  viry!  Příležitost  k  tomuto  uvažování  jí  poskytovala
příprava na vyučování, ale i mimo ni jí věci Boží nezmizely s mysli.  S nevlastní
matkou, kterou nazývala pro nás neobvykle křestním jménem, rozmlouvaly často o
Bohu a o duchovních věcech. Kdysi mluvily o nebi. Marie se obrátila k matce a s
jakousi posvátnou touhou ji oslovila: „Adélko, jak bude krásné, až budeme obě dvě
svaté!  Protože  tě  tolik  bolívají  nohy.  budeš  v nebi  patronkou a útočištěm všech
ubořáků,  kteří  mají  nemocné  nohy.”  Intimní  a  dětské  vyjadřování  si  přímo
vynucuje naše sympatie.  Při  tomto hovoru jí  matka prorocky odpověděla:  „A ty,
Marie, budeš patronkou mladých apoštolů katolické akce!” Jako vystihla Marie, co
její  matku  zaměstnává,  tak  zase  ona  dobře  věděla,  čím  se  celé  dny  obírá  její
nevlastní dcera.

Když jsme se zmínili o její matce, nemůžeme pominouti její blahodárný vliv
na Marii. Již v kapitole o jejím mládí isme připomněli, že Marie nebyla bez chyb.
Základní  z  nich  vyplývala  z  její  ráznosti  a  pevnosti  a  můžeme  ji  nazvat
tvrdohlavost.  Není  to  na  ujmu Mariiny  dokonalosti,  poněvadž  se  vždy snažila  z
této chyby se vymanit. Pomohla jí nejvydatněji paní Adéla. Tiž jí bylo dvacet let a
přece když nedosáhla hned toho, co chtěla, umíněně vzdorovala a nemluvila delší
čas. Kdysi ji zachvátil nával hněvu, který v sobě udusila, ale vyběhla do zahrady a
když myslila, že ji nikdo nevidí, objala oběma rukama strom, u něhož stála a třásla
jím ze všech sil.  Paní Adéla ji  však viděla.  Neříkala hned nic, ale umínila  si při
nejbližší příležitosti Marii tuto věc vytknout. Našla si ji při společném jídle. Když
již bylo skoro po jídle, vzpomněla si náhle: „Škoda, že tu nemáme ovoce! Marie,
běž  do  zahrady  trochu  zatřást  stromem!”  Marie  se  zasmála  své  nesmyslné
prchlivosti  a  zastřela  si  obličej  rukama,  poněvadž  se  velice  zastyděla.  Na  toto
jemné  upozornění  si  potom  vzpomněla,  kdykoliv  měla  pokušení  provést  něco
podobného. Po každé se musela zasmát a hněv ji přešel.

Mezi  lidmi  žádné  přátelství  není  bez  mráčku  a  někdy  i  ty  největší  oběti,
nejotevřenější  upřímnost  a  prostota  jsou  nesprávně  chápány,  nesprávně  ceněny.
Potkalo  to  také  Marii.  Před  svými  přítelkyněmi  nikdy  nic  neskrývala.  Osud
každého  bezelstného  srdce  je  stejný.  Lidé  všichni  bezelstní  nejsou  a  důvěry  a



otevřenosti  zneužívají.  Nedovedou  pochopit,  že  by  někdo  mohl  vykládat  o  své
práci  a  nechlubit  se,  že  by  někdo  mohl  nepočítat  své  úspěchy  za  vítězství  nad
druhými.

Pramen  utrpení  jí  připravily  poznámky  o  jejích  úspěších  na  jevišti.
Několikráte  zaslechla:  „Chce se ukázat!”  a to ji  zabolelo opravdu citelně.  Viděli
jsme  z  jakých  pohnutek  se  pričiňovala  o  představení  a  z  jakých  pohnutek  sama
hrála,  proto  se  nedivíme,  když  jí  při  zaslechnutí  takových  poznámek  vytryskly
slzy. Lidé nesvatí by si sice přáli, aby ti, kterým se říká dokonalí a svati, kteří jsou
stavěni za vzor, byli necitelní, aby byli lhostejní ke všemu, co se kolem nich děje.
Toho ke svatosti není třeba a byla by divná netečnost, kdyby dokonalá duše mohla
takové poznámky snášeti bez bolesti.

Marie  si  zaplakala,  nevyčítala  družkám  nespravedlnost,  nic  jim
nevysvětlovala,  ale  umínila  si,  že  bude hledat  jen takovu práci,  kde bude pokud
možno nepozorována, kde ji nikdo kromě Boha nebude sledovat. Útočištěm jí bylo
zejména vyučování  dětí,  tam jí  nikdo nemohl říci,  že  se chce ukázat,  vždyť děti
nedovedly ocenit, co pro ně vykonala.

Žárlivost ji zasáhla ještě citelněji a nespravedlivěji. Kdysi se zúčastnila čaje,
na  němž bylo  několik  důvěrných známých ředitele  katolické  akce  v Coyoacanu.
Marie si sedla vedle něho a v své prostotě a nezáludnosti  se s ním vesele bavila.
Její  družky  to  považovaly  za  zvláštní  vyznamenání  a  její  úspěch  jim  byl
nesnesitelný. Štiplavá poznámka se vynořila kdesi vzadu a za chvilku jich kolovalo
více. Marie zaslechla šepot a teprve si povšimla své situace. Obrátila se ke knězi a
řekla mu potichu: „Zdá se mi, že jsem si přisvojila úlohu, která mi nenáleží. Toto
místo mi asi nepatřil” Kněz ji ujišťoval, že není, proč by opouštěla své místo, ale
ona nesnesla myšlenku, že tím někoho zarmoutila. Vstala a připojila se s úsměvem
ke  svým  přítelkyním.  Později  prohlásila:  „Velmi  jsem  se  bála  zarmoutit  i  tou
nejmenší  věcí  své dobré přítelkyně.”  Bolest,  kterou jí  to způsobilo,  si  ponechala
pro  sebe.  Projevovala stále  ochotu vyhnouti  se všem nedorozuměním a tím se jí
podařilo dosáhnouti u přítelkyň alespoň toho, že ji později nepřisuzovaly nekalých
úmyslů,  i  když  se  všechny  nezbavily  žehravosti  na  její  úspěchy  a  výsledky  její
práce a odvahy.

Všechny tyto věci a okolnosti pročišťovaly Mariinu duši, zbavovaly ji podílu
z dědictví Adamova a přibližovaly ji věčnému Prameni věcí i lásky. Její pohled se
upiral jen k němu, od něho ji nedovedlo nic odvrátit. Poznala jedenkrát, že v něm
je její štěstí a štěstí všech lidí a nenalézala  rozumného  odůvodnění,  jak je možné
hledat je ještě jinde, když zde jistě je.

S T A R Á  P A N N A .

Marie nevěděla, proč hledati štěstí jinde než u Boha. Proto se neohlížela po
opoře pro životní pout a bylo jí samozřejmé, že půjde životem sama.

Moderní lidé trpí dvěma extrémy v názoru na životní spojení dvou lidí. Jedni
je  co  možná  oddalují,  aby  byli  volní,  aby  si  mohli  zaříditi  život  podle  svých
choutek, aby spojením nebyli nějak vázáni a omezováni. A když v životní spojení
vstoupí, uvolňují si je, jako by jim nebyli vázáni. Druhý omyl považuje manželské
spojení za doživotní zaopatření,  za zajištění pohodlí,  za odložení starostí.  Pravda
nestrpí  výstřednosti.  P.  Emilián  Soukup  to  vystihuje  v  Manželských  kapitolách
slovy:  „Manželský  život  dvou  lidí  z  různých  pokolení  nemůže  býti  jen  radost,
harmonie,  pohodlí.  O to se postarala  příroda sama. Radosti,  harmonie a určitého
pohodlí  se dosáhne jen tam, kde je smysl pro obětování nižšího. Zdánlivě se jde
kamenitou cestou ale jde se stále výše, jde se s nejčistším a nejbohatším štěstím v
duši, i když jdou spolu cestou povahy dokonale se k sobě nehodící. Oběť srovná



všechny  rozdíly  a  právě  rozdíly  učiní  pramenem  vzestupu.  Oběti  totiž  neodolá
žádná překážka. Oběť vždy najde cestu. Síla oběti se zestonásobí, je-li spojena s
náboženskými motivy.” Tato slova byla napsána o životě v manželství, ale o životě
mimo manželství platí touž měrou. Celý náboženský život spočívá na oběti.

Marie  se  dovedla  obětovati  až  do  krajnosti  a  jako  by  byla  vzornou
manželkou,  tak  žila  vzorně  mimo  manželství  a  kdyby  se  byla  dožila  více  let,
nerozpakovala  by se na  sebe  vzíti titul, který málokdo  vyslovuje bez  škodolibého
úsměšku  —  stará  panna.  Nesmí  se  zapomínat,  že  tento  úsměšek  zavedli  ti
nejzhýralejší lidé. Či ztrácí panenství věkem ceny? Nikoliv. Nestárnou všichni? A
přece  nikoho  ani  nenapadne,  aby  se  smál,  když  se  řekne  o  někom,  že  je  starý!
Pravda,  je  trochu  směšná  sentimentalita,  kterou  některé  neprovdané  osoby
projevují  a  jakási  jejich  malichernost.  Dobrá,  usmějme  se  jim,  ale  nesmějme se
titulu stará panna. Kolik obětí na sebe dovede vzít taková duše, která sobě odepře
vše a obětuje se jen pro druhé!

Není  známo,  zda  Marie  učinila  nějaký  slib,  ale  je  jisté,  že  na  manželství
nepomýšlela. Ve styku s mladíky své farnosti byla vždy velmi opatrná. Tanečních
zábav nenavštěvovala vůbec a sice úmyslně, nejen protože neměla mnoho času.

Kdysi se ve společnosti debatovalo o manželství. Jedna z přítomných dam se
obrátila  na Marii  a ptala  se jí,  co smýšlí  o věci.  Marie  odpověděla skromně,  ale
přesvědčivě: „Tou otázkou jsem se nikdy nezabývala, nebyla jsem jí nikdy vábena.
Ostatně  nemyslím,  že  bych byla zrozena  pro toto  povolání.  Představuji  si,  že  ti,
kdo chtějí  uzavřití  manželství,  se musejí  cítiti  k němu hodně přitahováni a je mi
líto těch, kdo se odhodlávají k manželství a neuvědomují si velikou zodpovědnost.
Přeludy,  jež je  unášejí,  se brzy ztratí  a oni  se  octnou před holou povinností  bez
sílv, které je třeba k unesení křížů jejich stavu. Říkejte mi podle chutí stará panna,
přidejte k tomu jiné názvy, ale jestli to nezařídí Bůh jinak, nepustím se do života,
který by nebyl šťastný.”

Jestliže u nás často zaslechneme šeptati dvanáctiletá děvčátka o vdávání, lze
to  slyšet  i  v  Mexiku  a  tam  snad  ještě  dříve  a  hlučněji.  Mariiny  družky  o  tom
mluvily  velmi  často  a  časem  se  jim  to  stalo  jediným  předmětem  neustálých
rozhovorů.  Marie  jich  neumravňovala.  Trpělivě  snášela  jejich  povídání,
nevměšovala se do něho. Viděla dále než ony a bylo jí jasné, že je poučí teprve
delší vlastní zkušenost a proto jim nechtěla bořit jejich vzdušné zámky.

Její  uzavřenost  a  opatrnost  v  řeči  o  těchto  věcech  nezůstala  nepozorována
doma.  Záhy  byli  všichni  přesvědčeni,  že  Marie  pomýšlí  na  život  v  klášteře.
Opakovala  se  stará  historie,  která  postihla  dosud snad všechny katolické  rodiny,
když se někdo z jejich středu odhodlal pro duchovní stav. Všem členům rodiny je
řeholní  život  drahý,  uctivě  o  něm  mluví,  dovedou  jej  ocenit,  je  jim  vzorem  a
ideálem,  ale  mají  strach,  když  má  být  tohoto  ideálu  dosaženo,  nemohou  se
odhodlat  k  oběti  odloučení,  ač  není  tak  těžká,  jak  se  zdá.  Když je  některý  člen
rodiny vzdálen třeba celý život povoláním, nermoutí to nikoho, ale řeholní roucho
je děsí.  Tyto obavy zachvátily  i  rodinu Camachovu. Poněvadž však Marie dosud
mlčela,  nečinily  se  jí  potíže.  Marie  by  byla  ráda  odešla  hned,  ale  měla  několik
překážek. Její pomoci bylo v četné rodině třeba a za druhé neměla peněz na věno.
Pokládala proto svůj vstup do kláštera za oddálený, ale ne za odložený navždy. Se
svými sourozenci často o něm mluvila. Se svými bratry se vsázela, zda bude ona
dříve v klášteře anebo oni v semináři. Sestry Lupiny se jednou tázala, zda by šla
ráda do kláštera. Sestra zavrtěla bez zájmu hlavou. Tu Marie vášnivě vybuchla: „Já
bych šla ráda! A až by se za mnou zavřela brána, ty bys zůstala doma!” Nezájem
sestry v ní vyvolal rozhořčení. To znamená, že její zájem byl opravdu veliký.

Otci o věci raději napsala, aby neviděla jeho dojetí a boj.



„Drahý tatínku, již dávno ti chci vyjevit svou touhu, ale neměla jsem odvahy.
Pán Bůh mi dal již dvacetpět let života a špatně jsem jich použila. Chci mu  tedy
zasvětíti  léta, která  mi  ještě zbývají,  ať je jich mnoho nebo ne. Chci se mu zcela
zasvětit.  Věřím, že nám Pán přičte  oběť,  kterou pro něho učiníme.  Pravím oběť,
poněvadž tebe opustit je mi největší bolestí, jakou si mohu učinit, vždyť jsem se od
tebe  nikdy  neodloučila.  Přece  však  ráda  učiním  tuto  oběť,  neboť  Pán  Ježíš
prohlásil: Kdo pro mne opustí rodiče a bratry, obdrží stonásobně. Zdá se mi, že pro
tebe bude, tatínku, velmi radostné dáti tomu, jenž ti dal tolik věcí, část toho, co jsi
obdržel, a že tato část budu já, tvoje prvorozená. Dáš opravdu Pánu prvotiny!

Doufám, že se nepostavíš proti.
Bohužel můj vstup do kláštera bude spojen s vydáním. Vím, že nebudeš moci

vše zaplatiti.  Proto budu pracovat tolik, že si nastřádám vše, co budu potřebovat,
nebo alespoň část.  Bohu díky, již jsem s tím začala a budu ti vděčná, když mi v
tom dovolíš alespoň rok pokračovati. Otevřela jsem ti srdce a prosím tě, splň mou
tužbu ..

Dopis poslala teprve tehdy, když jí matka nalezla práci; upozornila ještě otce,
že to neudělala, aby se vyhnula práci v domě, naopak jen proto, aby nastřádala těch
300 piastrů, potřebných na věno do kláštera.

Její láska k tomuto vznešenému ideálu se nezrodila z nesprávných představ
obrazotvornosti, která se domnívá, že život v klášteře se podobá neustálé modlitbě
v kostele, kde není všedních starostí a překážek klidu a pokoje. Dobře věděla, že
klášter  je  dílna,  ve  které  kladivo  Božích  zkoušek  vytepává  z  tvárlivých  duší
ozdoby lidstva a vzácné nádoby ctnosti.  Právě tak znala všechna positivní  dobra
života ve světě a zvláště v manželství.

Nenajdeme u ní podivuhodných mystických zjevů, ale také nelze říci, že by jí
mystika byla zcela cizí. Láska k Bohu, pronikající celou bytost a z ní vyplývající
láska  k  bližnímu,  jsou  mohutný  pramen  mystického  života,  i  když  jsou  očím
pozorovatelů z větší části skryty. Obě tyto lásky, ač jsou vlastně jen jedna, Marie
živila vydatnou stravou modliteb a úkonů posvěcujících. Nejvíce síly získala úctou
Nejsvětější svátosti.

Její adorace netrvaly jen chvilku, co klečela na kolenou před svatostánkem.
Celé dni se v srdci obracela ke skrytému Příteli milujících duší. Když svatý Otec
dovolil soukromé uchovávání Nejsvětější svátosti, starala se Marie, aby se dostalo
Spasiteli  náležité  úcty.  Vymohla  u biskupa,  aby se konala v soukromých bytech
shromáždění, spojená s veřejnou adorační pobožností. Byla to jakási eucharistická
dostaveníčka.  Když se  eucharistická  slavnost  konala v domě Camachové,  slavila
Marie  veliký  svátek.  Upravila  vkusně improvisovaný  oltář  a  celých  čtyřiadvacet
hodin se nehnula od svatostánku. Květiny na oltáři  polévala  voňavkami,  aby prý
Marie z Coyoacanu připomínala Spasitelovi Marii z Bethanie. Je třeba zřejmějších
důkazů o její mystice?

Nespokojovala se uctíváním svaté  Hostie  v domě svého otce.  Navštěvovala
rodiny, u nichž se právě Nejsvětější svátost uchovávala, starala se o dovolení, aby
do různých známých rodin  mohla  být  přenesena  a  tak  se její  zásluhou postupně
skoro  v  celé  farnosti  mohl  Pán  Ježíš  alespoň  na  chvíli  usídlit  a  posvátnou
přítomností posilniti svoje těžce zkoušené učedníky.

I v této práci byl kus její katolické akce.
Jiná  posila  její  lásky  k  Bohu  a  bližním  byla  úcta  k  Panně  Marii,

charakteristika  všech  svatých  duší.  V  městě  Mexiku  slavili  čtyřsetleté  výročí
zjevení Panny Marie Quadelupské. Bylo to roku 1931, tedy v době, kdy byl ještě
klid. Všechny farnosti uspořádaly zvláštní slavnosti.

V  coyoacanské  farnosti  se  o  oslavu  přičinila  nejvíce  Marie  de  la  Luz.
Všechny cesty k úřadům pro potřebná dovolení vykonala sama a pokládala si to za



čest.  Slovy  a  prací  vlévala  nadšení  do  všech,  kdo  se  s  ní  setkali.  Bez  oddechu
zhotovovala barevné lampióny a ozdoby na domy. Jejich barevná záře po tři večery
slavnosti hlásala, co vše jsou ochotni vykonat věřící na počest své nebeské Matky.
V  Mexiku  je  zvykem,  že  ženich  v  den  svatby  jde  časně  zrána  se  svými  přáteli
zazpívat  snoubence  pod  okno  několik  něžných  písní.  V  den  hlavní  slavnosti
uspořádala Marie se svými družkami takové dostaveníčko Nejsvětější Panně. Před
východem slunce procházely ulicemi s kytarou a zpívaly k její cti různé písně.

To byl jen jeden z mnohých projevů oddanosti k Matce Boží. Maria jí byla
nevýslovně  vděčna  za  příklad,  který  dala  Svatá  Panna  všem  trpícím.  Od  ní  se
naučila snášeti odevzdaně každou tvrdost a jen po jejím příkladu dospěla k výroku:
„K ocenění radosti je třeba poznat bolest! Bolest je nutná jako láska!”

Ozbrojený voják se nebojí jít do boje. Proto mohla Marie, podepřená pomocí
své nebeské Matky, sílíc se z pramenů Eucharistie, tak klidně hleděti tváří v tvář
titulu stará panna.  Netoužila  po kočičce,  netoužila po pejskovi,  nechtěla  zatrpkle
posuzovat vše mladé a veselé, takovou starou pannou nechtěla být. Chtěla být jen
Boží a to jí dalo sílu, že netrpěla výsměchem lidí špatných. Nekonala také ctnost z
nouze, svůj stav si vyvolila a byla ochotna jej utužiti řeholními sliby, jestli to bude
vůle Boží. A měla konec konců která nevěsta krásnější svatbu než ona? Bylo srdce
jiných nevěst tak naplněno láskou k ženichovi jako srdce její k tomu, jehož zvolila
Králem  svých  citů  a  celé  své  bytosti?  A  když  jejím  srdcem  proletěla  střela,
vyslovila mu své neodvolatelné „ano” a zůstala navždy jeho.

V Ý S T R E L .

Rok  1933  a  1934  upomínají  na  léta  nejkrutějšího  pronásledování  1927  a
1928.  A  nejen  upomínají,  v  mnohém  je  předčí.  Sliby  socialistických  vůdců  o
nápravě  veřejného  života,  o  zlepšení  postavení  pracujícího  lidu  byly  pusté  lži,
dělnictvo  to  pomalu  začínalo  chápat  a  bylo  nutné  rychle  rozhodit  nová  hesla  a
odvésti lid od otázky, která  jej zajímala na prvém místě. Podařilo se to snadno. A
stačila  dokonce  hesla  stará,  která  posloužila  již  tolika  revolucím:  Vykořisťování
lidu se děje ve jménu věčnosti, všechny potíže lidstva způsobilo kněžstvo!

Děti se musejí naučit nenávidět Boha a rodiče, jinak budou zase ujařmeny.
Hlavní  šiřitel  tohoto  programu a  nejdůslednější  jeho zastánce  byl  guvernér

státu  Tabasco,  pověstný  Canabal.  Vyšel  z  měšťanské  zámožné  rodiny,
revolucionářem se stal teprve tehdy, když poznal, že se tak snadno lze dostati na
místo, které měl před revolucí. Hlavní otázka byly peníze a těmi se dovedl velmi
dobře zásobiti. Hlásal komunismus a prováděl nejbezcitnější kapitalistické čachry.
Zakládal povinné trusty, ovšem že jim říkal ligy, aby zaslepil oběti své hrabivosti.
Když byl nakonec nucen opustit úřad, uložil si v bance v Costa Rica půl milionu
dolarů a v ministerstvu zemědělství po jeho odchodu objevili zpronevěru 100.000
dolarů. Je samozřejmé, že jeho mravní život nebyl příkladný. Poněvadž však měl
moc,  mohl  si  jej  uzákoniti.  Prvá reforma v tom směru bylo zavedení  manželské
rozluky.  Svého  zákona  s  výhodou  sám  používal.  Zlomyslní  a  nevědomí  lidé  se
často posmívají katolické Církvi, že její učení je jenom pro ženy a že jen ony je šíří
a  zastávají.  Co  řeknou  tito  posměváčkové  na  skutečnost,  že  nejhorlivější  a
nejučelivější  posluchači  Canabalovi  byly právě jeho obdivovatelky? Ty napadaly
se  vší  nestoudností  nejsvětější  zřízení  katolické  Církve  a  cynismem  předstihly
nejotrlejší dráby revoluce.

Z jejich úst zaznívaly blasfemie, budící hrůzu. Kontrast mezi ženou obětující
se pro dobro druhých jménem Božím a ženou, která odhodila Boží zákony a hlásá,
že pracuje pro lidstvo, je propastný.



Svým věrným stál v čele vytrvalý Canabal. Nebylo člověka tak vynalézavého
v boji proti náboženství jako on. Jeho důkazy byly na pohled přesvědčivé tak, že se
utrmácená dělnická duše již ani nepokoušela přezkoušet, zda je tomu skutečně tak,
jak Canabal slovem i písmem hlásá.

Výhodu života bez Boha se pokusil zavésti do škol bez výjimek. Prvá starost
je, aby se děti naučily poškozovat, bořit kostely. Dají se jim k tomu nástroje a jsou
poučeni,  jak  si  s  nimi  počínat.  Mravnost  je  také  nesmí  zatěžovat!  Ze  škol  se
ponenáhlu stala shromaždiště největších zpustlíků. Obscénními obrázky pokreslili
všechny stěny.  Vše jim bylo  dovoleno.  O zábavu se jim učitelé  postarali.  Látku
dávaly katolické obřady...

Podařilo se katolíky zneklidnit. Ve farnosti Coyoacan nebylo lépe než jinde.
Stihala  ji  rána  za  ranou.  Podniky katolické  akce  byly  ohroženy nejvyšší  měrou.
Marie musela svou činnost ponenáhlu umenšovat. Mohla se nadíti těch nejhorších
věcí. V září roku 1934 přerušila vyučování katechismu, aby nevydala v nebezpečí
celý dům i děti. Stalo se totiž nejednou, že do soukromých domů vnikla policie a
všechny  přítomné  odvedla  a  nikdo  se  nedověděl  kam.  Tak  na  příklad  byla
odvlečena  paní  Marie  de  Ituarte  se  čtyřmi  dívkami,  které  u  ní  byly.  Paní  byla
známa  jako  horlivá  pracovnice  v  katolické  akci.  Dodnes  se  neví,  kde  byly
usmrceny.

Uvolnění od školy dalo Marii před koncem chvíli oddechu. Posilovala se v ní
modlitbou a rychle dozrávala pro slavnou smrt. Čím hlouběji zasahovaly její srdce
útoky  nepřátel,  tím  byla  pevnější  a  odhodlanější.  Skličovalo  ji  znesvěcování
hřbitovů, ničení rodin, kažení dětí, ale nepodlomilo ji to. Křesťanská naděje nezná
nepřekonatelných překážek.

Největší  hrůzu  budila  „Přední  stráž  mladých  revolucionářů“,  vojenská
organisace čtrnáctiletých a patnáctiletých dětí. Bylo je velmi snadné rozeštvat a oni
poslušně  vykonali,  co  se  jim  uložilo,  stačilo  několik  lahví  alkoholu  a  nabité
revolvery.

Prosinec 1934 byl naplněn jejich vandalismem. Veřejně ničili sochy a obrazy.
Když na příklad v noci rozbili nejakou vzácnou sochu, sváděly to příští den noviny
na neznámé pachatele, ale kde kdo věděl, že je to tělesná stráž Canabalova.

Katolíci  se utíkali  k neomylné zbrani,  jež nikdy neselhala,  k modlitbě.  Dne
28.  prosince  uspořádaly  katolické  matky se  svými  dětmi  pouť ke  svatyni  Panny
Marie Quadelupské. Byly jich tisíce. Děti kladly k nohám nebeské Matky květiny a
matky pozemské si pro ně vyprošovaly ochranu, kterou jim samy nemohly zajistiti.

Téhož večera se Marie zúčastnila schůzky v jedné dobré rodině. Při loučení si
povzdechla: „Kdo ví, zda se shledáme.” A skutečně už bylo možné počítat minuty,
které jí ještě do konce pozemské pouti zbývaly.

Pán  Bůh  často  používá  špatných  lidí  a  jejich  skutků  k  vykonání  většího
dobra.  Jestliže  se  rudočerných  gardistů  obávali  všichni  obyvatelé  a  jejich  činy
budily  všude  hrůzu,  neznamenalo  to,  že  jich  Pán  nemůže  použít  k  uskutečnění
svých plánů. Vždyť právě těmto vyvrhelům ponechal čestný úkol, aby posadili na
hlavu Marie rudou korunu mučednictví.

V neděli  30.  prosince svolal  starosta  města  Margalli  svou gardu.  Věděl,  že
okolo desáté  hodiny bude kostel  naplněn dětmi  i  dospělými,  že tedy bude velmi
snadné  způsobit  nějakou  výtržnost,  třeba  i  zapálit  kostel.  Do  vládního  domu se
před devátou hodinou sešlo asi šedesát uniformovaných výrostků ve stáří od 15 do
18  let.  Dostali  nabité  desetiranové  pistole.  Šest  lahví  koňaku  povzneslo  jejich
náladu i odvahu. Vesele vyrazili do ulic, provolávajíce: Ať žije revoluce! Canabal
jim  zaručoval  ochranu,  neměli  se  tedy  čeho  obávat.  Policie  dostala  rozkaz
nepřekážet  jim a  v případě  nouze  jim byly  otevřeny brány vládního domu,  kam
mohli prchnout. Mezi vládním domem a kostelem je rozsáhlý park. Ceta do něho



došla  pochodem.  Uprostřed  se  zastavila  u  velikého  misijního  kříže.  Za  okamžik
vlál s ramen kříže rudý prapor.

Na stupně podstavce vystoupil řečník a již se sypou urážky a rouhání. Není
třeba  je  opakovat,  poněvadž všechny socialistické  revoluční  řeči  obsahují  stejné
fráze a stejné nadávky. Revolucionářské blouznění opilých klacků bylo směšné a
mnozí chodci, kteří se zastavili, se mu zasmáli. Někteří však poznali, kam míří tato
léčka a spěchali upozornit věřící v kostele. Bylo se opravdu proč strachovat. Řeči
některých gardistů již naznačovaly úmysly, které je sem přivedly.  Jestliže volali:
„Revoluce musí zničit a vypálit všechny kostely!” znamenalo to: „My jsme přišli
vypálit tento kostel!”

Bleskem se rozlétlo farností: „Rudí chtějí vypáliti kostel!”
Zlověstnou  zprávu  zaslechla  doma  i  Marie.  Ohromila  ji,  ale  okamžitě  se

rozhodla! V kostele je přece alespoň dvě stě dětí, její bývalí žáci! Musí je jít hájit!
Svou věrnou sestru Lupinu vyzvala, aby šla s ní. Když se připravovala, byla velice
vážná,  jako  by  tušila,  jak  věc  skončí.  Oblékla  si  svoje  nejkrásnější  šaty,  byly
zelené s bílým límečkem. Sestra Lupina se divila, proč se tak obléká a zeptala se jí
na to.

„Když  mám  hájit  Krista  Krále,  nesluší  se,  abych  si  oblékla  nejkrásnější
šaty?”

Vyšly na ulici, kostel byl vzdálen jen asi deset minut. V parku před ním ještě
řečnili  opilí  gardisté.  Když  dívky  šly  kolem  nich,  zastoupil  jim  jeden  cestu  se
slovy: „Dnes se příliš nechlubte, že jste katoličky. Uvidíte hrozné věci!” Marie se
nezastavovala  a  jen  podotkla:  „Nemáme  strach.  Jestli  je  třeba,  jsme  připraveny
zemřít za Krista Krále. Velmi rády bychom to udělaly!”

Sestry  zůstaly  stát  u  vchodu.  Marie  nechtěla  dále,  aby  tu  mohla  bránit
bezbožníkům ve vstupu do kostela, kdyby se toho násilné odvážili. Nablízku bylo
ještě  několik  dívek  a  starý  žebrák.  Náhle  se  k  nim  přiblížil  jeden  chlapec  v
uniformě  gardisty.  Marie  ho  znala,  připravovala  ho  na  prvé  svaté  přijímání.
Svědomí  mu  nedalo  pokoje  a  proto  odběhl  upozornit  svou  bývalou  katechetku:
„Slečno,  prosím vás,  nezůstávejte  tu,  nezůstávejte  tu,  bude zapálen  kostel!”  Ani
tato úpěnlivá slova Marii neodvedla.

Mše svatá dospěla již k Svatý. Rouhání a hulákání rudých dosáhlo vrcholu.
„Smrt  kněžím!  Ať  žije  revoluce!  Hanba  Církvi!”  —  do  nekonečna  opakovaný
refrén  znervosňoval  věřící.  Všichni  se  domnívali,  že  je  to  již  znamení  k  útoku.
Kostelem  zazněl  hlas:  „Kdo  má  odvahu,  ať  jde  k  hlavnímu  vchodu!”  Na  toto
vyzvání se před vchodem seskupilo asi dvacet lidí. Byli to dělníci, dívky a několik
matek  s  dětmi  na  rukou.  Vedle  sester  Camachových  stála  farní  předsedkyně
katechetského kroužku, paní Carmen B. Kdosi šeptal Lupině: „Podívejte se, jak je
vaše  sestra  bledá,  bojí  se!”  Marie  to  zaslechla  a  smutně  odpověděla:  „Opravdu
nevím, jak by mohl někdo býti v tuto chvíli beze strachu!” Jenomže druzí se báli o
své životy, kdežto Marie o dům  Boží a o životy  dvou  set  dětí,  kterým  s  takovou
láskou dávala v hodinách katechismu pít ze studnice Božích pravd.

Kněz  slyšel,  co  se  v  kostele  děje  a  proto  požil  Tělo  a  Krev  Páně,  aniž
dokončil  modlitby  kánonu.  Okamžitě  nařídil,  aby  děti  a  katechetky  vyšly
postranním vchodem z kostela. Venku byla vřava, ale výrostci neměli odvahu vejít
do kostela. Stály jim v cestě ženy a děti.  Na chvíli se spokojili tím, k čemu měli
odvahy  dost,  provolávali  zase  různá  rouhání.  Kdykoli  zavolali:  „Hanba Kristu!”
Marie silným hlasem odpověděla: „Sláva Kristu Králi!”

Vůdce skupiny, synovec Canabalův, byl nejistý,  co podniknout,  měl strach.
Křikem nevyhráli, poněvadž Marie neúnavně na jejich rouhání odpovídala a strhla
s  sebou  i  druhé,  takže  volání  věřících  bylo  skoro  mohutnější  než  jejich  spílání.
Jeden z mužů povzbuzoval svou ženu: „Volej také tak hlasitě jako ta slečna!” Jak



podivné  to  byly  litanie!  Na  ďábelskou  invokaci,  naplněnou  nenávistí  a  zlobou,
zaznívaly  odpovědi  andělských  srdcí,  která  se  opřela  o  neviditelné  rámě  Boží
spravedlnosti  a vytrvala  bez pohnutí  na místě,  kde bylo třeba hájit  zájmy Církve
jeho Syna.

Vůdce se rozhodl k činu zbabělce, dal střílet do bezbranných. Marie vyslovila
naposled:  „Ať žije  Kristus  Král!”  Sotva  dořekla  slova,  zasáhla  ji  do prsou kule.
Dešť  střel  se  na  bezbranné  sypal  dál  a  v  náručí  sestry  Lupiny  malátnělo  věrné
srdce. Náhlý obrat způsobil nepopsatelný zmatek. Všichni hledali úkryt a hrnuli se
branou  do  kostela.  Byla  však  velmi  úzká  pro  tolik  lidí  najednou.  Tělo  Mariino
kleslo k zemi a bylo pošlapáno. Paní Carmen, která vše až do této chvíle sledovala,
náhle omdlela a padla na zem. Když se vzpamatovala, ležela tváří na prsou Marii.
Krev z rány hojně vytékala a barvila její krásné zelené šaty.

Kdo si dovede představit chvíle po této krvavé události?
Výrostci  vystříleli  všech  šest  set  nábojů  ze  svých  pistolí  a  zásahů  bylo

opravdu mnoho. Mrtví z dospělých zůstali  kromě Marie čtyři:  dva mladí dělníci,
jeden obchodník a žebrák, který seděl u kostela. Kromě nich zemřelo několik dětí.
Matky je odnesly domů, aby se uchránily obtížného vyšetřování a pitvy.

Poněvadž  bez  nábojů  nemohli  gardisté  revoluci  ničím  prospět,  zanechali
plánu o vypálení kostela a rychle se vzdálili. Byl také nejvyšší čas, protože zatím
vyrazila skupina mužů, kteří byli odhodláni se s rudými utkat. Nezastihli  je však
již, poněvadž vládní dům byl nedaleko a rudí měli mladé nohy, třebaže jim trochu
svěžesti ubral alkohol.

Dlažba byla zbarvena množstvím krve usmrcených i raněných.
Když  se  rudí  vzdálili,  rychle  byli  ranění  ošetřováni  a  vneseni  do  kostela.

Marie byla v bezvědomí, ale ještě vydechovala. Kněz jí udělil poslední pomazání.
Srdce, pokud mělo ještě sílu, vypuzovalo ranou krev až ustalo úplně. Stalo se to v
půl jedenácté 30. prosince 1934.

Když  i  v  největším  nebezpečí  Marie  ujistila  gardistu,  že  zemře  pro  Krista
ráda,  jestli  toho  bude  třeba,  věřme,  že  to  také  udělala.  Celý  svůj  život  se  učila
přinášet oběti pro druhé, Pán Bůh jí dal sílu, aby mu podala i tu největší,  jaké je
člověk  schopen.  I  ta  byla  za  druhé.  Zachránila  mnohým  život  a  zachránila  jim
posvátné  prostory  chrámu,  aby  se  měli  kam  utéci  pro  posilu,  aby  se  měli  kde
osvěžiti v tak únavných zápasech.

Největší  čin své katolické  akce máš za  sebou!  Kolik jsi  již  měla  uspořeno,
aby ses mohla věnovat cele Bohu? Hle, jak on byl k tobě dobrý! Rázem tvé úspory
doplnil  a  nebylo  k  tomu třeba  ani  zlata.  Přidal  jen  kousek olova  a tvá  tužba  se
splnila, jsi celá a navždy jeho! Své sestře, nejevící touhu po životě v klášteře, jsi
rozhořčeně  odpověděla,  že  zůstane  za  branou  kláštera,  až  se  za  tebou  zavře.  A
nezůstala  sama.  Celý  tvůj  národ  je  dosud  mimo  své  poslední  útočiště  a  je  mu
opravdu  teskno.  Kolika  bouřemi  je  stále  zmítán,  kolik  příkoří  v  něm dosud trpí
věrní a oddaní Bohu! Za branou, kterou jsi prošla, však zůstali také všichni ostatní,
kteří  dosud musejí  dýchat dusivý vzduch tohoto neklidného světa. Zůstali  a mají
strach, co se s nimi bude dít. Jsou všichni tak odhodláni jako ty? Víš sama, že ne!
Vyprošuj jim tedy, kolik je jen v tvé moci, sílu, aby se dovedli všemu tak postavit
jako ty. Pozůstalí tě nazvali mučednicí katolické akce. Dnes se té cti již nebudeš
zdráhat,  poněvadž  víš,  že  je  to  ke  cti  velikého  Boha  a  proto  s  titulem  přijmi  i
závazky a podporuj dílo, jehož jméno bylo připojeno k jménu tvému.

VÍC R A D O S T I  N E Ž  S M U T K U .

Aby bylo zřejmé, že vraždy nespáchala veřejná správa, vmísila se po všem do
věci  úřední  moc.  Mrtvola  Marie  byla  donesena  do  vládního  domu,  kde  se



používalo  staré  kaple za márnici.  Rodiče  se o události  dověděli  velmi brzy a  se
slzami  a  nářkem hleděli  na  tuhnoucí  tělo,  které  muselo  prozatím  odpočívat  pod
jednou střechou se svými vrahy. Ti byli podivuhodně veselí a spokojeni. Zvítězili.
Ale  ku  podivu,  vítězové  bledli,  jakmile  u  zavřených  vrat  domu  se  počaly
shromažďovat zástupy lidu a žádaly vydání vrahů. Vydáni ovšem nebyli, jejich pán
jim prokázal protislužbu a v převlečení je dostal do bezpečí.

Další  uplatnění  úřední  moci  bylo  v  převozu  těla  k  pitvě  do  nemocnice.
Výsledek bylo zjištění, že „mrtvola Marie de la Luz Camachové má ránu střelnou
zbraní ráže 45”. Dále úřední moc nesahala a sahati nesměla.  Vinníci  byli neznámí
pachatelé, nebylo je lze dopadnouti. Nic nevadilo, že byli uniformovaní, že přišli v
sevřených  řadách  na  místo,  že  používali  na  veřejném místě  střelných  zbraní,  že
byli podřízeni veliteli, že měli svůj prapor. Všechny tyto důvody proti pachatelům
sestavil profesor právnické fakulty E. Aspe a uveřejnil je 2. ledna 1935 v novinách.
Prohlásil,  že  se  nedal  vésti  podivem k zavražděné  dívce,  nýbrž  jen  technickými
důvody. Ale co pomohou všechny důvody, důkazy a právo, když má zločinec moc!

Radikální skupina studentského sdružení uveřejnila týž den toto prohlášení:
„Hluboce zakotveni  ve svém marxistickém přesvědčení  ...  protestujeme vší  silou
před  veřejným  míněním  proti  barbarskému  vraždění,  kterého  se  dopustili
provokatéři ve službách Garrida Canabala včera na lidech národa.”

Podobné projevy učinili někteří poslanci. Apelovali na presidenta Cardenase,
aby příkladně potrestal zbujníky. Dovolávali se jeho smyslu pro právo a pořádek.

V  novinách  ze  dne  3.  ledna  byla  zpráva  o  osvobození  obviněných  pro
nedostatek důkazů.

Starosta Margalli zůstal na svém místě, Canabal zůstal v ministerstvu. Jediná
odpověď presidenta byla: „Klerikálové si to zavinili sami a je třeba upozornit, aby
se  po  druhé  uvarovali  podobného  počínání  a  zůstali  jen  v  místnostech  jim
svěřených.” Marně jste se katolíci a nekatolíci domnívali, že president Cardenas se
postará o napravení bezpráví! Přece nebude proti svým záměrům! Či jemu záleží
málo na tom, aby katolická Církev utrpěla co největší škody? Ponechme však celou
věc Boží spravedlnosti  a odvraťme se od věcí smutných k světlým stránkám této
smrti.

Když  její  tělo  bylo  vezeno  z  nemocnice  do domu  rodičů,  shromáždilo  se
mnoho věřících.  Uctivě tělo položili  na růže a lilie,  kterých bylo sneseno veliké
množství.  Okolo  rakve  přešlo  přes  dva  tisíce  lidí.  Hlava  mrtvé  k  nim  byla
obrácena,  jako  by  je  vítala.  Katechetky  a  členky  katolické  akce  klečely  kolem
rakve.  Nejdojemnější  byl  příchod  dětí,  většinou  bývalých  jejích  žáků.  Nosily  jí
květiny na poděkování za vše, co pro ně vykonala vyučováním i pokusem o jejich
záchranu.  Večer  přišel  kněz  a  vložil  do rukou mrtvé  palmu.  Jeho příchod osušil
slzy. Všichni si mysleli to, co jim řekl, ale síla zvyku, je nutila při smrti plakat. Jak
se  jim  ulevilo,  když  kněz  prohlásil:  „Do  tohoto  domu  nevstoupila  smrt,  nýbrž
požehnání nebeské.” Přítomní poklekli a kdosi začal: Z hlubokosti volám k Tobě,
Panel  Kněz  jej  však  zastavil:  Za  mučedníky  se  není  třeba  modliti,  jest  je  třeba
prosit  o přímluvu! Nečekal dále a zvolal:  „Marie de la Luz, panno a mučednice,
oroduj za nás!”

Ráno v den pohřbu byla v Coyoacanu nebývalá podívaná. Ze sousedních měst
přicházeli noví a noví lidé, aby spatřili oběť za víru. Pohřeb měl vyjít v pět hodin,
ale již ve tři byly ulice v okolí domu Camachova naplněny lidmi. Také park, který
před dvěma dny zažil tolik rouhání, se naplnil.

Slavné vyzvánění rozvinulo průvod. Byl dlouhý přes dva kilometry. Pořádek
udržovali  členové  Sdružení  katolické  mládeže.  Jen  jediný  policista  sledoval  z
dálky toto moře lidí. Když se k němu přiblížila rakev, uctivě se požehnal.



Mučednice byla nesena v bílé rakvi. Kolem ní utvořilo kruh asi třicet jejích
přítelkyň,  bíle  oděných.  Před nimi šlo  sto bíle  oděných dětí  s  palmami.  Dělníci,
chudáci,  zámožní  lidé  se  tu  shodli  bez  revolucí,  bez  převratů.  Hymna  katolické
mládeže  provázela  kroky  průvodu.  Ze  vzácných  hostí  sluší  jmenovati  vdovu  po
bývalém presidentu republiky Rubiovi. Jaká byla propast mezi neznámou chudou
dívkou a ženou presidenta! A za dvacet let se kdysi vznešená a povýšená hlásí k té,
která  je  nyní  mnohem  vznešenější.  Nejvzácnější  host  byl  ovšem  sám  mexický
arcibiskup, jenž vyšel průvodu vstříc. Na třicet tisíc lidí, kteří se pohřbu zúčastnili,
mu nadšeně volalo slávu, jakmile se objevil. Potěšila jej příchylnost lidu, s nimiž
žil  a bojoval proti  nepřátelům pravdy, ale dnes nechtěl  přijímat pocty on, patřily
jeho věrné  ovečce.  Proto  radostně  uvítal  volání,  které  náhle  strhlo  celé  zástupy:
„Ať žije prvá mučednice katolické akce!” To znělo jinak upřímně než otřelá slova:
„Ať žije revoluce”, která do omrzení vykřikovali lidé, hledající záchranu lidstva ve
vraždění a ničení.

Pod vysokými  stromy na  farním hřbitově  složili  členové  katolické  akce  se
svých ramen bílou rakev. Pokryla ji hlína, ale lilie, nakupené na hrobě hlásají dále
slávu nevinné krve. Nevadnou. Žáci a žákyně Mariini to nedovolí. Přicházejí znova
a  znova  ke  hrobu,  vzpomínají  na  svou  učitelku  a  prosí  ji,  prosí,  neboť  v  jejich
vlasti není dosud lépe. Na veřejnost vystupovat jako katolík v Mexiku dosud může
jen ten, kdo má její odvahu, kdo má její lásku k Církvi a k trpícím bratřím.

Těm,  kdo  na  její  hrob  přijdou,  připomíná  prostý  nápis,  k  čemu  mají  mít
odvahu, když bude třeba. Nápis zní: Marie de la Luz Camachová ve věku 27 let,
30. prosince 1934, zemřela pro Krista Krále. - Nehonosný jako byl celý její život,
ale  jeho  obsah  mluví  za  dlouhá  pojednání.  Pro  Krista  žila,  pro  něho  umřela.
Neměla  jiných ideálů,  neměla  jiných přání.  Nehledala  odměn,  dostalo se  jí  však
takové  odměny,  jakou si  nedovedou ani  představit  ti,  kdo se  po  odměnách  pídí.
Mexický národ doufá, že tuto odměnu ještě zvětší jedenkrát úřední výrok Církve o
jejím heroismu. Ani my si nemůžeme přát nic jiného. Ať se zaskví veřejně ta, jež
zářila v skrytu.

Z Á V E R E Č N Ý  A K O R D .

Po výstřelu se ozve ozvěna. Po závěrečném akordu zaznívají téměř neslyšně
struny  ještě  dlouho  po  úderu  do  kláves.  Ani  píseň  Mariina  života  nedozněla
zároveň s výstřelem před chrámem v Coyoacanu. Tam zhasl jen plamen těla,  ale
duše se rozjásala slávou. Vlny její se šíří ve větších a větších kruzích, pronikají i
do nejvzdálenějších srdcí a uvádějí  je v souzvučné chvění,  vzbuzují  v nich ohlas
svého: „Ať žije Kristus Král!”

Neměly by i k nám tyto vlny zasáhnout?
Říká  se,  že  jsme  se  ve  státě  oficielně  přihlásili  ke  křesťanství.  Ať  je  to

jakkoliv, symbol křesťanství lze na veřejnost uvésti předpisem, ale nelze zákonem
do života uvésti  křesťanského ducha.  Změna povrchního a pokřiveného smýšlení
musí  nastat  zevnitř.  Přispěje  k  tomu jen  kvas  dobrého  příkladu,  kvas  poctivého
života, zdravých, ničím nezatížených názorů, kvas lásky k bloudícím. Jen tomu se
podaří vniknout do zanedbaného nitra našich mnohých spoluobčanů, kdo se dovede
snížit k jejich způsobu chápání, ale nebude sám trpět jejich nedostatky. Tento úkol
čeká na naši katolickou akci.

Členové, kteří jí chtějí nějak prospět, nejprve musejí poznat, co naše lidi bolí,
čeho  se  jim  nedostává,  kde  jsou  prameny  jejich  potíží  a  teprve  potom  mohou
přikročit  k  práci.  Kdyby  se  tato  stránka  katolické  akce  zanedbávala,  bojovali
bychom proti problémům a omylům, které již dávno padly do propasti zapomnění a
omyly  nynějšího  života  by  bujely  dále.  Je  samozřejmé,  že  dnes  neničí  duševní



zdraví  národa  darvinismus,  ani  náboženské  blouznění  nějakých  flagelantů  ze
středověku. Není tedy nutné tyto věci potírat, i když tu a tam někdo s nimi vyjde.
Jsou  tu  však  jiná  zla,  jiné  nemoci,  krajnosti  v  tom  nebo  onom  směru,  které
nepředpojatý rozum musí odmítnout, ale rozum zaujatý utkvělými představami je
vůbec nedovede posoudit. Dále budiž znova a znova opakováno, že katolická akce
nechce hubit nic jiného než mravní zlo, hřích. Nezáleží jí na zálibách nekatolíků,
nestará se o osobní sklony toho neb onoho, jestliže nenesou pečeť urážky Boha a
nepůsobí neblaze na druhé.

Každý člen katolické akce také musí napřed vědět něco o taktických chybách.
Mnoho našich lidí se domnívá, že zapůsobí na druhé, když jim vytknou, co dělají a
nedělají,  co  mají  dělat  a  co  nemají  dělat.  Kterýsi  zřízenec,  upřímně  věřící,  ale
trpící chybou nesprávné taktiky, mívá denně se svými kolegy v zaměstnání půtky,
jak říká, o víře. Nedovede pochopit, proč se vysmívají, když je kárá, že se nemodlí
před jídlem, že jak živi nepozdraví kněze, že nechodí nikdy poděkovat Pánu Bohu
na nějakou pouť atd. Všechny tyto projevy, které onen zřízenec požaduje od svých
kolegů, jsou však teprv následek hluboké víry a zbožnosti, nejsou základ, z něhož
by  vyrůstaly  božské  ctnosti  a  celý  křesťanský  život.  Lidé,  kteří  si  dosud
neodpověděli na otázky mnohem všeobecnější a zdánlivě jen filosofické povahy o
cíli  a původu věcí,  o Stvořiteli  a tvorech, se nesmíří  s tím, když jim někdo chce
ukládat povinnost vykonati pouť nebo něco takového.

Nelze  ustoupit  v  otázkách  základních.  Člen  katolické  akce  nikdy  nebude
souhlasit s řečí a tiskem nebo s jednáním, které podávají nesprávný pojem o Bohu,
které přisuzují  Bohu to, co mu nenáleží,  anebo jej  zbavují  dokonalosti,  která mu
patří.  Nikdy nebude  souhlasit  s  theoretickým a  praktickým porušováním Božích
zákonů. Bude si dobře pamatovat, že  porušováním zákonů církevních se nepřímo
porušuje také zákon Boží — neposlušností zplnomocněné instituce, že však zákony
pouze  církevní  může  Církev  měnit,  uvolňovat  a  utužovat,  jako  činí  každá  jiná
společnost se svými zákony. Tím nabude jistoty a neoctne se v úzkých, když bude
překvapen námitkou z církevní praxe, která se časem měnila.

Vědomosti a dobrá taktika by však nepostačily.
Mravní život je rozhodující činitel. Působí mnohem účinněji než důkazy pro

rozum.  Když  vlažní  lidé  vidí,  že  naše  slova  jsou  zaručena  prožitím,  teprve  jim
zaimponujú  Tento  účinek  nemá  vnějšková,  starozákonní  korektnost.  Lidé  vycítí
velice přesně, co vychází z nitra a co má pouze učinit dojem. A jestli poznají, že
ten, kdo se hlásí ke katolictví ústy na sto procent, o mnohých věcech jen mluví, ale
sám  se  jim  pečlivě  vyhýbá,  aby  nezatěžovaly  jeho  pohodlí,  je  všechna  námaha
zbytečná  a  práce,  která  má  člověka  připraviti  na  přijetí  milosti  —  pomoci  při
odstraňování  překážek  —  se  stává  novou  překážkou,  překážkou  velmi  těžkou,
poněvadž utvrzuje v omylu. Pohoršení lze dát různým způsobem a není nejtěžší to,
s nímž je spojen zvlášť hnusný vnější skutek.

Dočetli  jsme  zprávu  o  životě  cele  zasvěceném  katolické  akci.  Všichni
pracovníci  katolické  akce  nebudou  mít  takový  život,  jako  měla  Marie,  zejména
však její  smrti  dosáhne málokdo.  Je však naprosto nutné říditi  se  v činnosti  pro
záchranu druhých těmi zásadami, které řídily její činnost a jiti za jejím příkladem.
Své bolesti si ponechávat jen pro sebe,  bolesti druhých tišit a mírnit. Živit duše a
srdce druhých, ale netrpět sám duševní podvýživou. Sílu pro boje a práci hledat na
pravém místě, u Pána Ježíše. Ozbrojit se trpělivostí a zbavit  se přílišné citovosti.
Rána často přijde odtud, odkud jsme čekali jenom lásku a porozumění. A tu je pro
katolickou akci  největší  nebezpečí.  Jakmile  se začne pociťovat  osobní neúspěch,
osobní  zneuznání,  je  po  katolické  akci  a  všechno podnikání  není  nic  jiného  než
honba  za  vlastními  zálibami.  Není  se  však  třeba  bát  veřejného  násilí  a  útisku.
Naopak, každý tlak ze zevnějšku rozohní spravedlivý hněv a povzbudí k zvýšené



činnosti.  V  Mexiku  a  v  životě  Marie  de  la  Luz  se  to  zřetelně  ukázalo.  Čím
naléhavěji tísnili bezbožní ukrutníci zájmy Boží, tím odvážněji byly hájeny. Krev,
kulturní  boj,  psychologický  tlak,  vše  bylo  překonáno.  A  když  použili  prachu  a
olova,  nezískali  nic,  čile  Církvi  se  dostalo  nové  velké  mučednice,  která  povede
dále  vítězný  boj,  bude  svým příkladem  sílit  a  povzbuzovat  a  to  nejen  v  daleké
farnosti mexické periferie, nýbrž všude, kde toho bude třeba.
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