
„TOBĚ OBĚTUJI VŠECHNO“
100. VÝROČÍ ÚMRTÍ 
JOSEFA ENGLINGA

Milá schönstattská rodino,
po oslavě 50. výročí úmrtí 
P. Kentenicha jsme v říjnu prožili 
další významné výročí - 4. října 
1918 přijala P. Maria dar života 
Josefa Englinga. Nabídl jí svůj život 
jako dar do kapitálu milostí 
pro celé schönstattské dílo. 
P. Kentenich nazývá J. Englinga 
„žitou zakládací listinou“ - příklad, 
jak dokáže P. Maria skrze svatyňku 
proměnit lidský život, když se jí 
dáme zcela k dispozici. 
Jako P. Maria jsme postupně 
uschopňováni k věcem, kterých 
bychom z vlastní přirozenosti jistě 
nebyli schopni - růst v lásce, která 
je ochotna za druhé darovat i svůj 
život. U J. Englinga můžeme 

naprosto „hmatatelně“ vnímat 
tři poutní milosti svatyňky: 
dar domova, vnitřní proměny 
i apoštolské horlivosti.
Do textu P. Kentenicha, ve kterém 
nám přibližuje akt Josefa Englinga, 
nás opět uvádí  Dr. Wolf:
Když zakladatel mluvil 
o „dokonalé úmluvě lásky", rád 
zmiňoval tyto tři kroky: Bianko 
plnou moc, inskriptio a akt Josefa 
Englinga. Nejvyšší stupeň vidí 
v tom, když někdo v životě dospěje 
od úmluvy lásky k ochotě, kterou 
slovy vyjádřil Josef Engling z řad 
první zakladatelské generace 
ve své modlitbě zasvěcení. Pater 
Kentenich cituje tuto modlitbu, 
kterou napsal Josef Engling jako 
mladý voják na frontě v posledních 
měsících první světové války. 
Večer 4. řijna 1914 proměnil 
v bezprostřední blízkosti Cambrai 
svou vydanost ve skutek.

Pater Kentenich představuje Josefa 
Englinga své duchovní rodině jako 
příklad a jako patrona. V situaci, 
kdy mnozí  v jeho společenstvích 
usilují o výšiny bianko plné moci, 
se toho může odvážit.
--------------------------------------------
Jsme si však také vědomi, 
že touto ochotou jsme ještě 
nedosáhli posledního stupně 
svého odevzdání. Jako ve všem, 
i zde je nám vzorem a patronem 
náš Josef Engling. Vždyť známe 
jeho zasvěcení. Zní:

„Milá Matičko, Mater ter 
admirabilis, odevzdávám se ti 
znovu jako oběť. Tobě obětuji 
všechno,  co jsem a co mám, 
své tělo i svou duši se všemi 
jejich schopnostmi, vše, 
co mi náleží, svou svobodu 
i svou vůli. Tobě chci zcela 
a úplně náležet. Jsem tvůj. 
Nakládej se mnou a se vším, 
co je mé, zcela tak, jak se ti líbí. 
Je-li to ovšem v souladu s tvými 
plány, dovol mi být obětí 
pro úkoly, které jsi naší rodině 
stanovila. V pokoře tvůj 
nehodný služebník Josef 
Engling" (3. 6. 1918).

Je vůbec třeba, abych 
upozorňoval na to, že krátká 
větička „Pokud se to shoduje 
s tvými plány, dovol mi být obětí 
pro úkoly, které jsi naší rodině 
stanovila," obsahuje a znamená 
více než to, co celá naše rodina 
rozumí bianko plnou mocí 
a činem rozhodujícím o životě?

Touto plnou mocí opakujeme 
ono Fiat (staň se) a Ecce Ancilla 
Domini (hle, služebnice Páně), 
které Panna Maria pronesla 
ve chvíli zvěstování. Dala tím 
najevo bezvýhradnou ochotu 
bezpodmínečně přijímat rány 
osudu, které Bůh připravil 
pro její mateřství. Tuto bianko 
plnou moc nikdy nevzala zpět: 
ať už vůle Boží dopustila, 
že musela prchat před vrahy 
najatými na její dítě a ztratit tak 
domov, ať jí poručila putovat 
poušti a cestami uprchlíků, ať ji 
přivedla do cizí země s cizími 
mravy a s cizími názory, s cizím 
náboženstvím, ať ji uzavřela 
do nazaretské samoty anebo ji 
dala provázet Spasitele světa 
na jeho vykupitelské cestě či ji 
postavila pod kříž, na kterém 
umíral Bohočlověk. 
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Stetit! (Je rozhodnuto!) Dostála 
vždy své bianko plné moci. Stála 
proto také pod křížem, když její 
mateřské srdce bylo probodeno 
mečem bolesti. Celý její život se 
vyvíjel ve službách toho, který si 
ji zvolil za svou matku, 
snoubenku a pomocnici. Proto 
každý osobní zájem ustupuje 
v jejím životě do pozadí. Zná jen 
jediný cíl: Vykupitele světa 
a jeho dílo. Což to není něco 
velikého a milostiplného, být 
udělením bianko plné moci 
povznesen nevyzpytatelnou Boží
dobrotou k podobné duchovní 
výši a životnímu úkolu?

Hrdina je ten, kdo svůj život 
zasvětí něčemu velikému. My 
jménem celé rodiny nabízíme 
tento drahocenný Boží dar 
Panně Marii pro plány spásy 
světa. Nelze si představit větší 
dílo než je spása světa.

Z: J. Kentenich, Worte zur Stunde,
Druhá zakládací listina (Slova pro 
tuto hodinu).

Na základě tohoto textu lze 
krásně vnímat, jak vzájemná 
láska připodobňuje jednoho 
druhému. Jak se podobá životní 
postoj P. Marie sebedarující se 
lásce Ježíše Krista a podobně jak 
láska J. Englinga k P. Marii 
vtahuje do této sebedarující se 
lásky i jeho.

Opět nabízím několik otázek 
k osobnímu rozjímání či 
společnému rozhovoru:

1. Jistě může být těžší si 
uvědomovat pomalejší změny 
v našem vnitřním a osobnostním 
růstu, přesto může být zajímavé 
se zamyslet nad tím, jaký jsem byl
před delší dobou a kde stojím 
teď? Co tomu mohlo napomoci?  
Jakou roli  v tom mohl sehrát můj 
vztah s Pannou Marii či vztah 
k Schönstattu?

2. Josef Engling byl příkladem 
svatosti všedního dne, kterou 
dokázal věrně žít i uprostřed 
války.  Zvláštním nástrojem 
k tomu mu byl duchovní denní 
pořádek. Právě malé, ale 
každodenní krůčky dokáží 
radikálně proměňovat náš život. 

Jak jsem na tom s denními 
předsevzetími? Chtěl bych zkusit 
či zlepšit užívání duchovního 
denního pořádku? 

3. J. Engling se obětoval 
za všechny úkoly sch. rodiny - tedy
i za ty mé - chtěl bych mu některý 
z nich zvláště svěřit?

4. P. Kentenich připomíná, 
že největším dílem je dílo spásy - 
i na něm se můžeme podílet. 
Napadá mne, čím bych rád 
přispěl k dílu spásy?

5. Říjen je měsíc Panny Marie 
a je také měsícem uzavření 
úmluvy lásky. Jak bych se mohl 
P. Marii více přiblížit a obnovit 
s ní úmluvu lásky?

-------------------------------------------

Milá schönstattská rodino,
před námi je říjnový týden 
v Rokoli, kde nejen obnovíme naši 
úmluvu lásky, ale také budeme 
hledat téma, které nás bude 
provázet další rok. Podpořte nás 
prosím Vaší modlitbou! Kdo by 
chtěl, může v sobotu 20.10. přijet 

na veřejnou přednášku 
P. Heinricha Waltera: Volíme 
cestu svatosti, cestu růstu a 
zrání. Přednáška začne v 9:30 
v provinčním domě sester v Rokoli
a bude zakončena mší svatou 
ve 12 hod.

Posílám Vám požehnání, 
vyprošuji zažívání blízkosti Panny 
Marie a proměňující sílu její lásky.
V úmluvě lásky
+ P. Daniel Bořkovec

Použitý text i další zajímavé texty 
k úmluvě lásky najdete v knize 
Peter Wolf: Tvá úmluva naše 
poslání - Úmluva lásky - vybrané 
texty  P. Josefa Kentenicha.
V roce 2015 vydal Institut 
schönstattských rodin.   
ISBN 978-80-905780-3-6
Citovaný text je ze s. 74-76.

Vydává Schönstattské hnutí 
a texty všech čísel tohoto  měsíčníku 
Spoj nás v úmluvě lásky je možné 
si stáhnout na www.schoenstatt.cz. 
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