Krátke dejiny
Rytierstva Nepoškvrnenej
● Rytierstvo Nepoškvrnenej (Militia Immaculatæ —
M.I.) bolo založené P. Maximiliánom Kolbem dňa 16. decembra 1917 v Medzinárodnom františkánskom kolégiu
v Ríme. Príčinou vzniku M.I. bolo čoraz zjavnejšie pôsobenie nepriateľov Kristovej Cirkvi, okrem iného tiež manifestácia z príležitosti 200. výročia slobodomurárstva
v Ríme, ktorej bol P. Kolbe svedkom.
● Jednou z podmienok členstva v M.I. je prijatie a nosenie Zázračnej medaily. Zakladateľ M.I. na túto myšlienku
prišiel, keď sa vďaka tomuto medailóniku okrem iných
obrátil aj Žid Alfonz Ratisbonne.
● Hlavným bodom apoštolátu M.I. je rozširovanie Zázračnej medaily a distribúcia publikácií, ktoré vydáva
Rytierstvo Nepoškvrnenej.
● Od roku 1922 P. Maximilián Kolbe vydával mesačník
„Rytier Nepoškvrnenej“, ktorý mal formačno-informačnú
úlohu nielen pre Rytierov. Aktuálne Rytierstvo Nepoškvrnenej tradičnej observancie vydáva štrvťročník „Triumf Nepoškvrnenej“, ktorý realizuje ideu P. Maximiliána Kolbeho.
● Rytieri, ktorí sú zapísaní v knihe Milície, získavajú za
obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) v stanovených dňoch odpustky,
pokiaľ zložia alebo obnovia akt zverenia sa Nepoškvrnenej
a verne zachovávajú program M.I.

Militia Immaculatæ
a katolícka Tradícia

● Pred Druhým vatikánskym koncilom malo Rytierstvo
Nepoškvrnenej v Poľsku a vo svete štyri milióny členov.
● Zmeny, ktoré sa dotkli Rytierstva po koncile, úplne
zmenili jeho charakter. Zamlčal sa hlavný cieľ M.I. — obrátenie hriešnikov, heretikov, schizmatikov, a najmä slobodomurárov. Vytratil sa bojovný duch, ktorý kedysi sprevádzal snahy Cirkvi bojujúcej. Úloha Nepoškvrnenej bola
oklieštená.
● Preto v roku 2000 hlavný predstavený Bratstva
sv. Pia X. (FSSPX) povolil návrat M.I. v jej pôvodnej podobe,
tak, ako ju založil a viedol sám páter Maximilián.
● Rytierstvo Nepoškvrnenej tradičnej observancie má za
cieľ chrániť autentické dedičstvo pátra Maximiliána Kolbeho a vernosť čistej, nemennej katolíckej viere.
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Militia Immaculatæ
v tradičnej observancii

● V súlade s myšlienkou zakladateľa, do Rytierstva môže
patriť každý, rovnako ako duchovný, tak aj laik.

● Tradičná Militia Immaculatæ (Rytierstvo Nepoškvrnenej, poľ. Rycerstwo Niepokalanej) bola založená v roku 2000
vo Varšave, v Poľsku, aby zostali plne verní duchu pátra Maximiliána Kolbeho. Vyznáva pravé dedičstvo a učenie jeho
zakladateľa, a vyhlasuje jeho vernosť katolíckej viere, čistej
a nemennej. Odvtedy sa organizácia rýchlo rozšírila do celého sveta. Jej členovia sa snažia žiť podľa ideálov zakladateľa,
aby tak mali pravú úctu k Nepoškvrnenej Panne Márii a Jej
získali duše.

pre všetkých

● Rytierstvo Nepoškvrnenej je pre všetkých:
√ pre tých, ktorí chcú zachrániť svoju dušu pred
zatratením a vstupujú na cestu obrátenia;
√ pre tých, ktorí z lásky k Pánu Bohu a Nepoškvrnenej robia prvé kroky v duchovnom živote;
√ pre tých, ktorí túžia hrdinsky napredovať k svätosti.
● Vedomie, že človek nie je sám v okolitom svete, je dôležitým podnetom k vstupu do zástupov M.I., a poznanie,
že Nepoškvrnená po celom svete koná zázraky obrátenia, je
veľmi silnou motiváciou nasledovať cestu obrátenia a posväcovania.

Ó, Mária, bez hriechu
počatá, orodujte za nás,
ktorí sa k Vám utiekame,
i za všetkých, ktorí sa k Vám
neutiekajú, najmä za slobodomurárov a za tých, ktorí
sú Vám odporúčaní.
(strelná modlitba M.I.)

Program M.I.
Ona ti rozšliape hlavu
(Gn 3,15)

Všetky herézy sama si
zničila po celom svete

(z rímskeho breviára)

I. Ciel
Snaha o obrátenie hriešnikov, heretikov, schizmatikov, Židov atď., no najmä slobodomurárov, a o posvätenie všetkých
skrze a pod ochranou Nepoškvrnenej.

II. Podmienky
1. Úplne sa oddať Nepoškvrnenej a stať sa tak nástrojom
v Jej nepoškvrnených rukách.
2. Zapísať sa do knihy Milície na mieste, kde je Milícia
Nepoškvrnenej kanonicky založená.
3. Nosiť „Zázračnú medailu“.

III. Prostriedky
1. Podľa možností sa raz za deň obrátiť k Nepoškvrnenej
strelnou modlitbou:

● M.I. predstavuje Rytierom rovnováhu medzi činnosťou
a vnútorným životom, a ponecháva každému možnosť voľby
toho, čo najviac vyhovuje jeho duchovnu.
● Rytierstvo nie je určené len pre aktívnych ľudí, ktorí sú
oddaní apoštolátu obracania duší rozhovormi, rozdávaním
zázračných medailónov a publikácií M.I.
● Zakladateľ kládol dôraz na prvenstvo rozjímania a vnútorného života, veriac, že intenzívny apoštolát je založený na
živote modlitby, najmä na každodennej sv. omši a adorácii
Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

Ó, Mária, bez hriechu počatá, orodujte za nás,
ktorí sa k Vám utiekame, i za všetkých, ktorí sa
k Vám neutiekajú, najmä za slobodomurárov a za
tých, ktorí sú Vám odporúčaní.
2. Všetky prostriedky (akokoľvek čestné), ktorým nebráni
stav, podmienky a okolnosti, čo je ponechané na horlivosť
a rozvážnosť každého osobitne, predovšetkým sa ale odporúča šíriť Zázračnú medailu.
POZOR: 1) prostriedky (č. III) sú len odporúčané; 2) nič nezaväzuje pod hriechom, hoci najmenším; láska k Najsvätejšiemu
Srdcu Pána Ježiša, čo najviac duší prostredníctvom Nepoškvrnenej
čo najbližšie s Ním spojiť, je naším jediným podnetom.

