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Alice Lenczewská (1934–2012)

Z duchovního pokladu Alice Lenczewské (15)
(Místa v textu označena „†“
jsou slova Ježíšova.
Biblické texty jsou vždy od Ježíše
po Alicině modlitbě a prosbě o slovo
v duchu tzv. náhodného otevření.)
Čtvrtek 2. 4. 87, 23:10 h.
– Bože můj, co dnes nebylo v pořádku?
† Lhostejnost.
– Trápím se v ní i ve své bezmocnosti.
† A odevzdalas Mi to?
– Asi ano, na modlitebním setkání.
† Trochu pozdě.
Vidíš, dítě, trochu se ztrácíš ve své bezradnosti, a Já chci odevzdání každé záležitosti ve chvíli, kdy se objeví. Nepodléhej znechucení. Také Mi je odevzdej. To
je jediná podmínka, kterou musíš splnit,
abys Mi dovolila působit v tobě.
– Což jsem se znovu posunula zpět?
† Ne, ale zastavila ses, a je třeba jít,
protože čas běží.
– Díky Ti, Pane, za ty obtíže modlitby.
Zbavil jsi mě všech citů a pocitů. Setrvávám silou vůle tak, jak jsi určil.
Pátek 3. 4. 87, 9:30 h.
– Slibovala jsem Ti věrnost a chci ji
dodržet, jenomže je to jinak.
† Buď vnímavá k malým věcem a snaž
se v nich jednat správně.
Ukázal jsem ti, jak obrovský rozdíl je
mezi velkými sliby a každodenní běžnou
skutečností.
Velikost se opírá o maličkosti a není
v ní místo na polovičatost pravdy. Všechno, cokoliv tě potká, je Mojí otázkou po
věrnosti, po lásce.
To, jak se zachováš, je odpovědí.
K ničemu nejsou velké činy, když jim
malé protiřečí.
Věnuj tedy pozornost vlastním reakcím
a slovům, abys neurážela lidi, abys je nesrážela. Takto urážíš Moji lásku, protože
Já všechny miluji a jsem v nich.
Každý, s kým se stýkáš, je ti dán Mnou,
abys mu ukázala Moji lásku v tobě a Moji pravdu, bez ohledu na to, co tě to bude
stát. Ne z pozice charismatické povýšenosti, ale ponížení. Bude-li to stát hodně,
tím lépe pro tebe, poněvadž tvá zásluha
a posvěcení je o to větší – nakolik to přijmeš s pokorou.
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„...prohledám Jeruzalém s pochodněmi, navštívím muže, kteří vězí ve své sedlině...“ (Sof 1,12)
Středa 29. 4. 87, 10:20 h.
– Opět narůstá pocit oddělení a ztěžuje mi všechnu oddanost.
† Stvořil jsem tě pro Sebe – výlučně.
Miluj natolik, jak je třeba milovat Mé děti. Pečuj o ně a pomáhej jim.(1) Nemusíš
v tom vidět vlastní potěšení či uspokojení.
– Co znamená to protékání proudu rukama až po tlak a píchání v prstech, obzvlášť v době modlitby?
† To je Moje moc a blízkost – síla sjednocující Tvůrce se stvořením.
Pronikám tě a vlastním. Tvá duše o tom
ví, a tvé tělo to vnímá.
Poddávej se Mé moci v tobě a tehdy pros a objímej Mojí silou ty, kterým
chceš pomoci. To je znamení, že v tobě
jsem a působím.
Ty máš být vskrytu. Tvým konáním je
modlitba a obětování se. A tichá, diskrétní pomoc tam, kam tě pošlu, a těm, které ti pošlu.
Nikomu se nevnucuj, ale buď vždy k dispozici – ochotná sloužit. Ta připravenost
už je činem.
„V každé době se modlete v Duchu.“
(Ef 6,18)
Pátek 1. 5. 87, 10:30 h.
– Nauč mě, Pane, milovat lidi otevřeněji.
† Ty je miluješ. Nemusí s tím vždycky
být spojena vnější upřímnost. A není třeba projevovat příliš velký zájem těm, kteří chtějí být vyznamenáváni v tvém srdci
a přivlastňovat si tvou lásku.
To, zda někdo dokáže milovat, se pozná podle toho, jestli je ochotný k obětavosti pro ty, kteří potřebují pomoc. Slabým
a nemocným je třeba projevovat největší
vlídnost, a to děláš. Avšak sebejistým a výbojným je potřeba jí dávat méně.
Nejde o vzájemné pochlebování si, ale
o skutečnou ochotu pomoci, a o to, aby
si druhý uvědomoval, že takovou pomoc
dostane, ačkoliv ta by nikdy neměla šanci
na oplátku v užším významu toho slova.
Ve velké lásce není potřebná sentimentalita. Čím větší citlivost a láska, tím bývají slova a gesta skromnější.

Nesuď tedy druhé i sebe podle toho,
co je vnější.
Kromě toho láska, to je ochota pomáhat druhému člověku, a ne dožadování se
toho, co je pro nás příjemné. Čím je láska jemnější a čistší, tím je ta ochota větší,
méně se vnucuje a nechce nic za odměnu.
Láska musí být uvážlivá, aby obohacovala, a ne podporovala sobectví, dobyvačnost a pýchu.
Láskou je třeba vychovávat k obětavosti, a ne k uspokojování vlastních egoistických přání na něčí účet.
Lepší je zdrženlivost než přílišná otevřenost.
Přebujelost vnějších projevů může
ochuzovat to, co je nejcennější uvnitř.
Láska, to je pečovat o dobro milovaného člověka – tiše a pozorně střežit a být
připraven sloužit.
„Pokud jsme totiž byli jako smyslů zbavení, bylo to kvůli Bohu ... Pobízí nás totiž
láska ke Kristu ... Tak tedy neznáme napříště nikoho podle těla.“ (2 Kor 5,13–14.16)
Pátek 1. 5. 87, 22:10 h.
– Někteří si jsou tak jistí svým rozeznáváním…(2)
† Odpouštěj. Skoro každý prochází touto etapou. Je zapotřebí veliké zralosti, aby
někdo postřehl vlastní bezradnost a ukázal
ji druhým. Na začátku cesty se vyskytuje
domýšlivost na „své“ milosti, které jsem
daroval. Časem pomine, až budu vyjevovat slabost vůči nejjednodušším řešením.
– Cožpak cesta dětství spočívá v odmítnutí každé snahy a složení všeho na
Tebe? Setkala jsem se s takovým postojem.
† Úplně naopak! To vyžaduje značné
úsilí, odevzdat Mi všechno.
Ustavičné bdění v lásce a v touze.
A především v přijímání Mé vůle a v jejím vyplňování. Není to cesta pospávání
a pohodlnosti, ale odvážné odevzdanosti
a poslušnosti.
Pokud je někdo hluchý vůči Mým po
učením a líný, živí jiné svou nedokonalostí.
Sobota 2. 5. 87, 7:30 h.
– Je tolik nezapsaných slov Tvé lásky,
která nade mnou bdí.
Znovu jsi splnil moji touhu, kterou
jsem dokonce před Tebou ani nevyslovila.
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Facebook a Instagram zakazují jakoukoliv podporu
konverzní terapie kvůli „nenávisti“
Facebook a jeho foto-platforma Instagram zakazují jakýkoliv obsah reklamující anebo podporující léčbu pro
překonání nechtěné přitažlivosti ke
stejnému pohlaví. Zákaz spadá pod rámec norem sociálních sítí proti „nenávistným projevům“, informuje CNN.
Tento krok je vyústěním sporů ohledně britské křesťanské organizace Core
Issues Trust, která „pracuje s lidmi, kteří se dobrovolně snaží změnit svůj »homosexuální« životní styl na genderově-potvrzující“.
„Kristova Církev má zodpovědnost
s trpělivostí, pochopením, citlivostí
a úctou podporovat jednotlivce, kteří
† Jestliže jsou tvoje přání shodná
s Mou vůlí, jak bych je mohl nevyplnit?
Já vlévám do tvého srdce ty touhy i tu
nesmělost upomínat o ně. Jsi Mi poddaná i oddaná, proto jsou tvá přání Mými
přáními. Jdeme společně a všechno máme společné na cestě tvého povolání –
už jsi v noviciátu Mé Lásky Ukřižované.
„Čtěte tuto knihu, kterou vám posíláme,
abyste ji veřejně předčítali o dnech svátečních a o dnech shromáždění.“ (Bar 1,14)
– Cožpak se to doporučení týká našich rozmluv, Pane?
† Ano. Musíš je zpřístupnit, aby se
obohacovali druzí. Je v nich příklad Mého vychovávání duší. Chraň je, protože
všechno, cos zapsala, je potřebné druhým.
Proto jsem ti přikázal psát – jak sám
ve tvém srdci, stejně jako skrze tvého duchovního vůdce – a proto nesmíš podlehnout žádným opačným pokušením.
Sobota 2. 5. 87, 22:50 h.
– Ježíši, co Ty si o mně myslíš?
† Miluji tě.
– A já mám jedno přání – víš jaké.
† Vím a raduji se z toho.
– Tolik dobra a milostí dostávám od
Tebe. Tak často předbíháš mé prosby a jsi
tak štědrý. Stále mě to udivuje, dojímá.
† To je normální mezi těmi, co se milují.
Úterý 5. 5. 87, 9:15 h.
– Tolik už bylo povězeno a vykonáno.
Co ještě, Pane můj?
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se rozhodli překonat ty problémy, které je přivedly k homosexuálnímu impulzu,“ uvedla skupina. „Proces změny je
často mimořádně bolestivý a vyžaduje
podporu obratných mentorů a láskyplné komunity, aby byla dosažena celistvost a obnova.“
Podle Instagramu je tento postoj
nenávistný.
„Nedovolujeme útoky proti lidem na
základě sexuální orientace anebo genderové identity a aktualizujeme naše
normy s cílem zakázat podporu služeb
konverzní terapie,“ uvedla Tara Hopkinsová, ředitelka veřejné politiky Instagramu pro Evropu, Blízký východ a Afriku.
† Musíš být veselá, vždyť jsem s tebou. I když to ne vždycky pociťuješ, ale
víš. Vědomí toho tě musí naplňovat pokojem a radostí. Nepodléhej náladám nebo
povrchnímu vzdalování se. Co tě to zajímá, když patříš Mně a Já jsem s tebou.
„Jinak se, bratři, radujte; utvrzujte se;
povzbuzujte se. Buďte jednomyslní ... žijte v pokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.“ (2 Kor 13,11)

Sobota 9. 5. 87, 15:40 h.
† Já ti vyjevím to, co sama neznáš. Láska ti bude otevírat oči rozumu. Buď zahleděná do Mne. Já jsem Moudrost i Pravda.
Milujíc Mě zamiluješ si Pravdu a Moudrost, a poznáš. Poznáš srdcem a bude to
poznání dokonalejší než rozumem. Bude
širší a hlubší, poněvadž v lásce je obsažena moudrost i vědění.
Srdce ví víc. Ví to, co překračuje rozum a co slovo nevyjádří.
– Mé srdce se v poslední době stahuje
bolestí, protože jsi na mne dopustil mnoho trápení. Není teď schopné poznat nic.
Je v temnotě, obklíčené a němé.
† To pomine a ani nepostřehneš, kdy
tě unesu do světla. Je třeba vytrvat ve
věrnosti.
Středa 13. 5. 87, 22:30 h.
– Plný Tvé dobroty byl ten den a plný
Tvé vlídnosti. Je snad možné, aby každý
byl takový?

Navzdory všeobecnému naléhání,
že tzv. konverzní terapie představuje
vědecké nesmysly, existují studie, které
naznačují úspěch reparativní terapie při
zlepšování života. Zároveň to potvrzují i bývalí homosexuálové. Angel Colon
a Drew Berryessa patřící do této skupiny si přejí, aby také ostatní lidé bojující s nechtěnou přitažlivostí ke stejnému
pohlaví měli přístup k téže pomoci při
překonávání této přitažlivosti.
Zdroj: Calvin Freiburger,
lifesitenews.com, 17. 7. 2020
(Redakčně zkráceno)
† Je to možné, budeš-li Mě vždycky
zvát a projevovat Mi svoji lásku. A především, jestliže uvěříš, že jsem ti velmi blízko, i když Mě nevidíš. Mysli na Mě – tehdy budeš více pociťovat Moji přítomnost.
– Děkuji Ti, Ježíši, za projevení Tvé
blízkosti teď, tak zřetelně, ačkoliv tak
jemně.
Chtěla jsem se s někým podělit o Tvou
lásku. Smím o to prosit?
† Smíš, Moje dítě. Rád vyplním takovou prosbu. Prahni po tom, dělit se
o Moji lásku. Jsem štědrý. Nebudeš mít
méně, když dáš druhým. Spíše naopak:
budeš mít víc.
(Pokračování)
Z knihy Alicja Lenczewska: Świadectwo.
Dziennik duchowy.
Wydawnictwo Agape sp. z o.o., Poznań,
wydanie drugie zmienione, 2018.
Přeložila -vv(Redakčně upraveno)
Poznámky:
Členové skupiny P. Waltera, mezi nimi Alice,
se ve dnech 27. – 29. 4. 1987 účastnili evangelizačních rekolekcí předcházejících založení společenství Obnovy v Duchu Svatém ve farnosti sv. Jana Boska ve Štětíně. Alice byla blízko
P. Walterovi, zakladateli ACM – Apoštolů čisté lásky. Doprovázela mladé lidi, sloužila jim
pomocí, rozmluvou, modlitbou i darem proroctví.
(2)
Může se to týkat chování některých členů ACM.
(1)
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Matice cyrilometodějská s. r. o.
PRO DUCHOVNÍ RŮST
3D ŽIVOT • O DARECH BOŽÍ DOBROTY
Martin David • Odpovědný redaktor Pavel
Mareš
Tato knížka ostravsko-opavského biskupa
čtenáři připomíná velké bohatství darů v rozmanitých dimenzích lidského života. Dary jsme
obklopeni v přírodě i ve světě. Setkáváme se s nimi v lidech, s kterými žijeme, i v okamžicích, které život přináší. Dary Boží lásky nám připomíná liturgický rok – koloběh svátků zpřítomňující
události ze života Ježíše Krista. Jsme pozváni k vděčnosti za ně.
Karmelitánské nakladatelství
Váz.,145x145 mm, křídový papír, 64 stran, 199 Kč
MARIE MAGDALENA • PROROKYNĚ
EUCHARISTICKÉ LÁSKY
P. Sean Davidson, m.r.e. • Z angličtiny
přeložila Kateřina Kutarňová • Odpovědná
redaktorka Lucie Cekotová
P. Sean Davidson vidí Marii Magdalenu jako
vzor kontemplace, adorace, dokonalé kajícnosti,
bezmezné lásky a důvěry k Ježíši, pro niž Mistra následuje pod
kříž – zatímco všichni utečou, kvůli níž běží jako první k hrobu
– zatímco ostatní se ze strachu schovají. Je přesvědčen, že Marie Magdalena v Ježíši již během jeho pozemského působení intuitivně vidí Mesiáše, klaní se mu a miluje ho až za hrob.
Hesperion, z. s. • Brož., 150x220 mm, 136 stran, 215 Kč
PRŮVODCE DUCHOVNÍM ŽIVOTEM
Jean-Joseph Surin • Z francouzštiny přeložil Josef Koláček •
Odpovědný redaktor Michal Altrichter
I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mno-

Knihkupectví a zásilková služba
hokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního
života a další ho počítají mezi nejdůležitější
francouzské mystiky. K jeho pohnutému životu patří rovněž mnohá nespravedlivá obvinění (např. z posedlosti) – byl ale ze všech zcela rehabilitován.
Refugium Velehrad-Roma, s.r.o.
Brož., 130x205 mm, 236 stran, 220 Kč

HISTORICKÁ MONOGRAFIE
APOŠTOLSKÝ NUNCIUS V PRAZE • VÝZNAMNÝ
FAKTOR V ČESKOSLOVENSKO-VATIKÁNSKÝCH
VZTAZÍCH V LETECH 1920–1950
Marek Šmíd • Odpovědný redaktor Jan Vybíral • Předmluva
Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský
Předkládaná monografie rekonstruuje podrobný, komplexní
a věrný svět apoštolského nuncia v Praze v letech 1920–1950.
Do značné míry proto autor rozlišuje, z jakých poměrů a v jaké době do Československa který nuncius přicházel, jaké diplomatické zkušenosti měl za sebou a jaké povědomí si o Československu před příjezdem do Prahy utvořil. Jádrem práce je
nunciův pobyt v zemi, kde se vatikánské představy srážely s československými, a současně nunciovy názory s očekáváními státního sekretariátu, což
z každé nové diplomatické mise činilo jedinečnou zkušenost. Postava každého apoštolského nuncia byla do značné míry fenoménem československo-vatikánských vztahů
první poloviny 20. století.
CDK (Centrum pro studium demokracie
a kultury) • Váz., A5, 544 stran, 398 Kč

Objednávky knih – tel. 587 405 431 Administrace a inzerce týdeníku Světlo – tel./fax 585 222 803
Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc, e-mail: objednavky@maticecm.cz
Kompletní nabídku knižní produkce MCM naleznete na internetové adrese www.maticecm.cz
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