
Vysvětlení a pastýřské slovo 

o Matce všech národů 

 

Úcta k Marii jako Ženě a Matce všech národů je dobrá a prospěšná, ale musí zůstat oddělená 

od poselství a zjevení. Kongregace pro nauku víry je neuznává. To je podstata vysvětlení, které 

bylo formulováno po dohodě s Kongregací poté, co se v poslední době v Nizozemsku  

i v zahraničí objevily různé zprávy o této úctě. 

Toto vysvětlení je výsledkem rozhovorů, které jsem vedl s Kongregací pro nauku víry  

v souvislosti se zprávami a otázkami, které se nedávno objevily v tisku. 

Použití obrazu a modlitby – vždy v podobě schválené Kongregací pro nauku víry v roce 2005 

– je povoleno. Také se mohou konat dny modlitby k uctění Panny Marie, Matky všech národů, 

ale bez odkazu na zjevení a poselství, která nejsou uznaná. 

Je třeba se vyvarovat toho, co lze chápat jako (implicitní) uznání poselství a zjevení, protože 

Kongregace vydala v tomto ohledu negativní stanovisko, které potvrdil i papež Pavel VI. Tato 

skutečnost bude pro mnohé novou informací. V roce 2002, kdy biskup Punt zaujal stanovisko 

k pravosti zjevení, byla známa pouze jedna notifikace z roku 1974. Můj předchůdce se v 80. 

letech 20. století domníval, že je možné tuto úctu povolit; nakonec se tak v roce 1996 rozhodl 

biskup Bomers. 

Pro každého, kdo se cítí být spojen s úctou k Matce všech národů, je dobrou zprávou toto 

upřesnění schválené Kongregací pro nauku víry, že úcta k Panně Marii pod tímto titulem je 

povolena a jsou jí adresována slova uznání. 

Pro mnohé věřící bude obzvláště bolestné, že Kongregací pro nauku víry a papežem 

Pavlem VI. byl o zjeveních vynesen negativní soud. Chci vám všem říct, že chápu vaše 

zklamání. Zjevení a poselství inspirovala mnohé. Doufám, že vás potěší, že uctívání Panny 

Marie pod titulem „Matka všech národů“ může pokračovat, jak v amsterodamské kapli, tak  

i v rámci modlitebních dnů, kterých jsem se v minulosti mnohokrát zúčastnil. 

Je to soud Církve, kterému se musíme podřídit v důvěře, že Pán vede svou Církev a neopouští 

ji, ale v žádném případě to nesmí ovlivnit naši vroucí lásku k Panně Marii, Ženě a Matce všech 

národů. 

Upřímně doufám, že v dobrých i zlých časech nás všechny posílí láska k naší nebeské Matce, 

které nás Pán svěřil na kříži: „Ženo, hle, tvůj syn!“. (Jan 19,26), hle, zde jsme my, tvé děti, pod 

ochranu tvou se utíkáme… 

 

Haarlem, 30. prosince 2020 

 

+ Johannes Hendriks 

Biskup z Haarlemu-Amsterodamu 


