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Kardinál Alexis Henri Marie Lépicier O.S.M. (1863–1936)
Pátek 21. 8. 87, 13:50 h.
– Uvažovala jsem dnes, Pane, o skutečnosti Tvého příchodu k apoštolům
po vodě a o tom, že se Petr topil, protože pochyboval.
† Ani ne tak pochyboval, jako odvrátil svůj zrak ode Mne, a jeho sluch Mě
také neposlouchal, jakmile ho ohlušil
zvuk přívalu.
Vidíš, Mé dítě, nebyl dostatečně zahleděný a zaposlouchaný do Mne, protože Mě málo miloval. Láska způsobuje
soustředění veškeré pozornosti a přilnutí
celým srdcem, tak, aby nic zvnějšku nedotíralo, aby nebylo vidět a slyšet nic, jenom svého milovaného. Milostné chvění
srdce uzavírá celý vnější svět a otevírá celý svět duchovní, kde se duše setkává se
svým Miláčkem a je v Něm pohroužená.
V takové situaci je satan úplně bezmocný, poněvadž prostě jeho snahy
o rozprášení, vyděšení i on sám jsou nepostřehnutelné.
Takový stav duše zabezpečuje naprostou volnost – nic, co není Mnou, nemá přístup ke tvé radosti ze sjednocení se Mnou.
– Co dělat, abych mohla tak milovat?
† Plnit Mou vůli a setrvávat u Mne.
Vůli naplňovat i v nejmenších věcech,
setrvávat při Mně vytrvale, též vzhledem k vnějším protivenstvím, a toužit
po Mé lásce.
Všechno to je obsaženo ve ctnostech:
ve víře, naději a lásce.
Odevzdávej své srdce s důvěrou, a naplním je čistou láskou.
A buď trpělivá, a vždy ochotná přijmout svého Snoubence.
Rád přicházím nečekaně. Bdi s nadějí na setkání.

Nejkrásnější květ ráje (25 – dokončení)
KRÁLOVNO MÍRU

(1)

PANNA MARIA,
PROSTŘEDNICE MÍRU
„Pohlédni na duhu a dobrořeč tomu, kdo
ji vytvořil, je neobyčejně krásná ve svém lesku. Obepíná nebe v nádherném oblouku,
ruce Nejvyššího ji napjaly.“ (Sir 43,11–12)
Poté, co Bůh očistil svět od hříchu,
kterým byl prodchnut, sesláním potopy,
která zničila celé lidské pokolení kromě
Noeho a jeho rodiny, slíbil patriarchovi,
že podobný trest již na zem nesešle. Potvrdil tento svůj slib i viditelným znamením a ustanovil, že duha bude lidem připomínat smlouvu, kterou s nimi uzavřel.
Mohlo by se pak očekávat, že lidské
pokolení, které se zanedlouho rozmnožilo, bude žít dlouho ve spravedlnosti a svatosti. Avšak člověk se brzy začal znovu
dopouštět modlářství a opět by byl opuštěn Bohem, kdyby se ve svém milosrden-

(Pokračování)
Z knihy Alicja Lenczewska: Świadectwo.
Dziennik duchowy.
Wydawnictwo Agape sp. z o.o., Poznań,
wydanie drugie zmienione, 2018.
Přeložila -vv(Redakčně upraveno)

Srov. Mk 2,17; Mt 9,13.
Neznámé místo v horách.
(3)
Srov. Mt 6,24; Lk 16,13.
(1)
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*

Franz Ittenbach (1813–1879):
Regina Pacis

*

*

Existují tři překážky našeho dokonalého smíření s Bohem. První je otroctví ďáblu, které je výsledkem dědičného hříchu,
jímž první člověk souhlasil s nabídkou
nepřítele. Druhou překážkou je samotný
hřích, který nás činí ohavnými před Bohem. Třetí překážkou je to, že hřích nám
uzavírá dveře do nebeského království.
Panna Maria je vskutku onou neporaženou Ženou, která odstranila tyto překážky našeho dokonalého smíření a pokoje
s Bohem. Neboť byla počata bez prvotního hříchu a nebyla pod mocí ďábla a s ní
se započal ten čas svobody, který je plodem narození jejího Syna. Za druhé porodila svého Syna Ježíše, Spasitele světa,
který svým utrpením a smrtí zvítězil nad
ďáblem a otevřel nám dveře ráje. Je tedy
oním radostným znamením, které vyzařuje z nebe a radostně volá, že lidstvo znovu
získalo přátelství s Bohem, neboť „jestliže jsme byli s Bohem ještě jako nepřátelé smířeni smrtí jeho Syna“ (Řím 5,10),
„bratři, máme Ježíšovou krví záruku žádanou pro přístup do svatyně“ (Žid 10,19).
*

Poznámky:
(2)

ství nad ním nesmiloval. Bůh pak ustanovil, že lid bude spasen, a učinil tak ještě
slavnější slib, jímž přislíbil, že úctyhodné
Srdce jeho vlastního Syna, který se stal
člověkem, bude naším pokojem a smířením: Cor Jesu, pax et reconciliatio nostra.(2)
Bůh též ustanovil na nebi své Církve
druhou duhu, jíž je Matka Boží, přesvatá
Panna Maria, která je pro nás vždy znamením, že nás Bůh nechce opustit, abychom nehřešili a věčně nezemřeli. Tím má
člověk vždy před svým zrakem znamení
této smlouvy smíření a pokoje.

*

*

Přítomnost Panny Marie ve světě je
nejenom zárukou našeho smíření a pokoje s Bohem, ale též znamením pokoje
s naším bližním a se sebou.
Pokoj s naším bližním znamená jednotu smýšlení a citů, která ruší veškerý nesoulad, žárlivost a hněv a odstraňuje veškeré spory a roztržky. Tato harmonie není
ničím jiným než výsledkem té velké lásky,
kterou Panna Maria přinesla na svět skrze svého Syna a které nás učila svým pří-
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kladem. Pokoj se sebou samým znamená
dokonalý souhlas všech mohutností naší
duše a podřízení svých žádostí rozumu
a milosti. Proto opět: Panna Maria je nejen
naším vzorem, ale i mocnou Pomocnicí,
která nám získává od svého Syna milosti,
jimiž potřebujeme zvítězit nad nezřízenými touhami a podřídit je Božímu zákonu.
PŘÍKLAD – SV. MIKULÁŠ
Z TOLENTINA
Mikuláš se narodil na území Sant’ Angelo v městě Colle v provincii Ancona v roce 1245. Od svého raného věku projevoval velkou lásku k Bohu a brzy vstoupil do
řádu augustiniánů, kde se stal vzorem řeholních ctností. Zvláště vynikal ve zbožnosti, umrtvování a pravé lásce.
Velkou zbožnost, kterou pěstoval k blahoslavené Panně, nelze snadno popsat; je
to zbožnost, kterou nasál spolu s mateřským mlékem a která sílila, když vyrostl.
Ke cti Panny Marie se postil každou sobotu a často během dne ji pozdravil modlitbou Anděl Páně. Neopomíjel rozjímat
nad jejími hořkými bolestmi a doprovázel ji v myšlenkách skrze všechny bolestné okamžiky utrpení Pána Ježíše a oplakával s ní ztrátu jejího milovaného Syna.
Když byl ve městě Fermo, Panna Maria mu sdělila, že její Svatá chýše bude přemístěna na území Recanati. Proto často
stával u okna směrem k Jaderskému moři. Jeho představený se nad tím podivoval
a zeptal se, zda se modlí k rybám. „Ne, otče,“ odpověděl Mikuláš, „čekám na velký
poklad, který přijde,“ a brzy také uviděl
Svatou chýši, jak byla přenesena, a tím
mohl také potvrdit tuto skutečnost.
Jednou, když onemocněl horečkou, se
mu zjevila Panna Maria a sdělila mu, aby
požádal o kousek chleba a ponořil jej do
vody a tím že se uzdraví, jakmile jej okusí. A tak se i stalo. Avšak Mikuláš, který
byl pohnut soucitem k nemocným, požádal svou nebeskou Dobrotitelku, aby vyprosila od svého Syna milost, aby takto
směl požehnat i další chleby, s kterými by
pak uzdravil další nemocné. Panna Maria
vyslyšela jeho prosby a odtud také vznikl
chleba, který je nazýván podle jeho jména, tedy chléb sv. Mikuláše.
Když se přiblížil okamžik jeho smrti,
byl potěšen přítomností Pána Ježíše, blahoslavené Panny Marie a slavného zakla-
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datele řádu sv. Augustina. Panna Maria
mu zjevila, že třetího dne po jejím Narození přijde do nebeského království. Nelze ani popsat radost v jeho srdci, když
slyšel tuto nebeskou zvěst. Protože světec
věděl velmi dobře, že ďábel zdvojnásobí
své úsilí v posledním okamžiku jeho života, modlil se, aby ho tento zatracenec ďábel neohrožoval a nevyrušoval v jeho hodině smrti. Panna Maria mu vyprosila tuto
milost. Zemřel pak pokojně 10. září 1305.
MODLITBA
Ó Panno Maria, spravedlivě nazvaná
Královnou míru, neboť Tys nám dala Pána Ježíše, Knížete pokoje, v Tobě zavládl
nebeský pokoj s Bohem, s Tvým bližním
a se sebou samou, vypros nám, prosíme,
od svého Božského Syna, abychom na jeho milost odpověděli a mohli se radovat
z plnosti požehnání tohoto trojitého pokoje, který nám přinesl a který „přesahuje veškeré chápání“ (Flp 4,7).
KRÁLOVNO
(3)
SVÝCH SLUŽEBNÍKŮ
KRÁLOVSKÁ DŮSTOJNOST TĚCH,
KTEŘÍ SLOUŽÍ PANNĚ MARII
„Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník,
jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice.“
(Ž 116,16)
Vládnout – to je úsilí velkých duší, podnět ke statečným dílům. Avšak existují dva

druhy vládnutí. První je vláda tyranů, kteří vládnou mečem, vítězí násilím a zlem.
Taková vláda má krátké trvání a vzpomínka na krutého vládce brzy zapadne v zapomnění. „Není památky po nich jako po
zvuku.“ (Ž 9,7) (4)� Ti druzí si však pro své
žezlo zvolili lásku a pro svůj trůn pokoru. Takové žezlo se nemůže rozbít a trůn
takto založený nemůže být sesazen; toto
je žezlo a trůn Ježíše Krista, Krále králů,
Pána pánů a Vladaře všech vladařů na zemi: „Kristus kraluje, Kristus vítězí, Kristus vládne.“ Království Ježíše Krista, založeno ve stínu kříže a posilněno velkým
pronásledováním, se neustále rozšiřuje –
neupadá ani nezaniká: „Tvé království je
království všech věků.“ (Ž 145,13)
Co je tedy základem tohoto věčného
království a stálého trůnu? Kupodivu nic
jiného než postoj služebníka, který si svobodně vybral Ježíš Kristus: „Vzal na sebe
podobu služebníka.“ (Flp 2,7) Opravdu,
vše, čeho se může dosáhnout pýchou a ctižádostí, je křehké a pomíjivé – na druhé
straně, sebeponížení vede do věčného království, neboť je psáno: „Slávu předchází
pokora.“ (Př 15,33)
* * *
Panna Maria vládne se svým Synem Ježíšem Kristem a její království stejně jako
jeho je královstvím nehynoucí slávy, neboť jejím trůnem je vlídnost, milosrdenství a odpuštění: „Zdrávas Královno, Matko milosrdenství...“ A co je tajemstvím
této slavné vlády? Nic jiného než pokorný postoj služebnice Páně: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38)
Při vyslovení těchto slov blahoslavené
Panny započalo také její vládnutí, neboť
se v tom okamžiku stala Matkou našeho
Krále: „A Slovo se stalo tělem.“ Vláda Panny Marie nad světem nikdy neskončí: stále se rozšiřuje, dokud neobejme celý svět.
Blahoslavení jsou služebníci Matky Boží! Jsou pod ochranou Královny tak něžné
a mocné, že nepostrádají nic nezbytného
pro život; a co se týče dober pro vlastní duši, mají je v plnosti, neboť „celý její dům
je oblečen do dvojího šatu“ (Př 31,21).
* * *

Gentile da Fabriano (kolem 1370–1427):
Korunovace Panny Marie

Křesťan, který prahne po královské
slávě, by měl napodobovat Pannu Marii
a věrně sloužit Pánu, neboť On jej pový-
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ší na vznešenou důstojnost kněze a krále
podle slov sv. Petra: „Vy však jste »rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý,
lid náležející Bohu«, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do
svého podivuhodného světla.“ (1 Petr 2,9)
Abychom však dobře sloužili našemu Pánu, musíme se také naučit sloužit Panně
Marii: ve službě tak velké Královny budeme přirozeně vedeni ke službě Bohu, ve
kterém je naše největší důstojnost. Sloužit Panně Marii proto znamená vládnout:
Servire Mariae regnare est.
Vláda těch, kteří slouží Panně Marii,
není tyranství, není to vláda útlaku a násilí: je to vláda láskou, milosrdenstvím
a snaží se zmírnit utrpení těch, kteří jsou
sklíčeni. Je to vláda pokoje, který rány odplácí blahem: vláda pokory, která utrpení vkládá na jho Ježíše Krista: nádherná
a slavná vláda, která je pro šlechetné duše, předzvěst věčného království, která nás
doprovodí do nebe.
Ach, jen kdyby lidé znali, jaké je to blaho sloužit Panně Marii, odložili by bez váhání stranou své pozemské ambice a světskou slávu a zasvětili by se s horlivostí do
služeb tak slavné Královny!
PŘÍKLAD – ZJEVENÍ PANNY
MARIE V LURDECH
Blahoslavená Panna nepřestává předkládat svou mocnou přímluvu před Božím
trůnem, aby získala spásu pro své věrné
služebníky, protože stejně tak spolupracovala s Pánem Ježíšem pro naše vykoupení svým mučednictvím srdce. Mezi všemi
poutními místy na světě, na kterých sesílá své milosti, není žádné, které by Lurdy
předčilo ve své nádheře a proslulosti. Zejména na tomto místě ukazuje, že je naší
pravou nebeskou Přímluvkyní.
Před polednem dne 11. února 1858
chudá, ale zbožná dívka Bernadetta Soubirousová šla nasbírat otep dřeva na břeh
řeky Gavy. Přicházela na úpatí skály,
když náhle spatřila před sebou Paní nepopsatelné krásy. Ruce Paní byly zbožně sepjaty a skrze ně procházela zrnka
růžence, jako by se jej modlila. To bylo
první ze zjevení, která pokračovala do
pondělí 5. dubna v přítomnosti velkého
zástupu lidí.
Bernadetta se při této příležitosti začínala modlit růženec a naše blahoslave-
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Poselství Královny míru:
„Drahé děti! S vámi jsem tak dlouho, protože Bůh
je veliký ve své lásce i v mojí přítomnosti. Vybízím vás,
dítka, vraťte se k Bohu a k modlitbě. Měřítkem vašeho života ať je láska, a nezapomeňte, dítka, že modlitba a půst konají zázraky ve vás i kolem vás. Všechno,
co děláte, ať je ke slávě Boží, a potom nebe naplní radostí vaše srdce a vy pocítíte, že vás Bůh miluje a mne
posílá, aby zachránil vás i zemi, na které žijete. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“
Medžugorje 25. září 2020

Liturgická čtení

– dokončení ze str. 3

nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz
nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“ Ježíš prohlédl
jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě
pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz,
ná Panna, kterou tato modlitba těšila, neotálela se zjevit své vyvolené služebnici.
Skrze tuto zbožnou služebnici chtěla
Královna nebe ukázat světu poklady své
mateřské dobroty. Vybrala si Bernadettu
jako nástroj velkých událostí a jako posla
křesťanskému lidu. Ve středu dne 24. února téhož roku více než dvacet tisíc lidí se
shromáždilo na břehu řeky Gavy, aby byli svědkem nikoliv zjevení Panny Marie,
protože pouze Bernadetta měla zjevení,
ale aby spatřili proměněnou tvář této prosté a zbožné dívky v její extázi. Mnoho lidí tak mohlo skutečně vidět odlesk Panny
Marie v prozářené Bernadettině tváři, tak
jako se slunce odráží na vrcholcích hor,
kdy ono samotné je schováno za skalnatými velikány.
Při jednom zjevení Panna Maria řekla
Bernadettě, aby odkryla suchou zem svýma rukama, a v tom okamžiku z ní začal
vytékat malý pramínek vody, který se později změnil v průzračný pramen a který
od toho dne neustále hojně vyvěrá. Voda
se dostala do mnoha různých zemí světa
a přinesla mnoho zázračných uzdravení.
Můžeme tímto poznat, že Panna Maria, Matka milosrdenství, chtěla zvláště
v této době přispěchat na pomoc svým
služebníkům. Blahoslaveni jsou ti, kteří

kterým se platí daň!“ Podali mu denár.
Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim
řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“
složí celou svoji důvěru v ni, protože nebudou zklamáni.
MODLITBA
Ó Panno Maria, mocná Královno světa, zasvěcuji tento den zcela do Tvé služby.
Přijmi mě, prosím, přestože jsem hříšník,
mezi své služebníky a získej mi od Pána
Ježíše Krista, svého Syna, milost sloužit
Ti věrně v tomto životě a vládnout s Tebou věčně v nebi. Amen.
A. M. LÉPICIER: The Fairest Flower
of Paradise. London 1922. Str. 304–328
Zdroj: https://archive.org/details/
FairestFlowerOfParadise1922/page/n4/
mode/2up
Přeložila -hš- (Redakčně upraveno)
Poznámky:
Před tuto invokaci přidal papež Jan Pavel II.
dne 31. prosince 1995 novou: „Královno rodin“. [pozn. překl.]
(2)
Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření
– invokace z litanií k Nejsvětějšímu Srdci
Ježíšovu. [pozn. překl]
(3)
Tato invokace není součástí oficiálních loretánských litanií. [pozn. překl.]
(4)
Překlad Dr. Hejčla. [pozn. překl.]
(1)
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INFORMACE O   PŘEDPLATNÉM
TÝDENÍKU SVĚTLO NA   ROK 2021

CENA ZA JEDEN VÝTISK SVĚTLA V ROCE 2021 BUDE OPĚT 14 Kč
Roční předplatné tedy činí opět 728 Kč, pololetní předplatné 364 Kč, a to včetně poštovného.
Pouze odběratele, kteří odebírají 1 nebo 2 kusy týdně na svoji adresu, musíme bohužel prosit o doplatek části poštovného, protože
Česká pošta loni zdražila skokově poštovné za službu „Tisková zásilka“ o 2 Kč. Tyto odběratele proto prosíme o zaplacení 100 Kč
(na 1 kus) navíc nad rámec předplatného – tedy roční předplatné při odběru 1 kusu činí 828 Kč, při odběru 2 kusů činí 1656 Kč.
1.

Odběratelé, kteří již odebírají 1–10 kusů (včetně) Světla
týdně, najdou všechny informace spolu s přiloženou složenkou v tomto čísle Světla. Pokud patříte do této skupiny a složenku ani informace uvnitř nenajdete, ozvěte se
prosím na naši adresu uvedenou v bodě 4.

2. Odběratelé, kteří již odebírají 11 a více kusů Světla týdně,
budou dostávat faktury vždy začátkem měsíce, čtvrtletí,
pololetí či roku, stejně jako dostávali v tomto roce. První
faktura jim tedy přijde ve Světle č. 1/2021.
Pokud chcete provést nějaké změny v odběru (počet kusů,
adresa, termíny fakturace), prosíme, abyste je nahlásili nejpozději do 4. prosince 2020 na adresu uvedenou v bodě 4.
Nezapomeňte uvést své odběratelské číslo z pravého rohu
adresky.
3. Odběratelé, kteří si kupují Světlo od hromadných distributorů (např. v kostele), mohou pokračovat v tomto
odběru i nadále beze změn.

4. Ti zájemci, kteří ještě týdeník Světlo neodebírají a chtěli by
si jej předplatit na rok 2021 se zasíláním na svou adresu,
mohou si jej objednat na adrese:
Matice cyrilometodějská s. r. o.
Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc
tel./fax: 585 220 626, e-mail: periodika@maticecm.cz
Složenku vložíme do první zásilky.
VÝHODY PRO ODBĚRATELE SVĚTLA:
při odběru 10–19 kusů – 10% sleva z prodejní ceny
při odběru 20–49 kusů – 15% sleva z prodejní ceny
při odběru 50–99 kusů – 20% sleva z prodejní ceny
při odběru 100 a více kusů – 25% sleva z prodejní ceny
Na jaře a na podzim 2021 uveřejníme ve Světle nabídku
knih, kde poskytneme našim odběratelům slevu z prodejních
cen našich titulů a vybraných knih z jiných nakladatelství.

www.maticecm.cz

Matice cyrilometodějská s. r. o.
Dolní nám. 24
779 00 Olomouc
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