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Jean Claude a Genevi ve Antakliovi

Divy svatého Šarbela Machlúfa (4 – dokončení)
Pater Luis Matar a 1001 divů svatého Šarbela
V Libanonu, v klášteře v Annayi je P. Luis Matar zodpovědný za to, aby sbíral z celého světa svědectví o svatém Šarbelovi. Jean-Claude Antakli a jeho manželka Genevi ve převzali tato svědectví přímo z úst P. Matara a napsali je. Z nich vyplývá, jak nám může svatý Šarbel pomoci, i když se všechno zdá být ztraceno.
Dorine Rayaneová se narodila na Filipínách. Je manželkou Ramiche Rayaneho,
který pochází z Indie. Oba jsou katolíci
a pracují v Dubaji (Spojené arabské emiráty). Jsou to praktikující věřící a chodí se
obvykle modlit do maronitského kostela.
Blízko oltáře se nechává Ramiche rád požehnat pod ikonami tří světců, kteří mu
byli, až na jednoho, důvěrně známí. Tímto jedním, jemu docela neznámým světcem byl svatý Šarbel.
Ramichova paní onemocněla rakovinou a podle lékařských vyšetření nebyla
její prognóza příliš dobrá. Rozhodl se dopravit ji na Filipíny, aby mohla být v blízkosti svých rodičů. Dříve, než opustil Spojené arabské emiráty, šel do kostela, kde
se jako obvykle modlil a nechal se požehnat pod ikonami těch tří světců, aby se –
jak řekl později – přimluvili za uzdravení jeho ženy.
Když chtěl opustit kostel, zadržely ho
dvě ruce přímo před obrazem sv. Šarbela. Řekl uctívanému světci tato slova:
„Neznám tě, ale prosím tě z celého srdce, aby ses přimluvil u Pána, aby se moje žena uzdravila.“
Manželé opustili Dubaj, aby odletěli na Filipíny, kde byla Dorine ihned dopravena do nemocnice, aby se podrobila
ošetření. Lékařskou dokumentaci z Dubaje si vzala s sebou. Nová lékařská vyšetření se ukázala jako nadějná. Ramiche se
spěšně vydal hledat kostel, kde by mohl
nalézt obraz jemu stále ještě neznámého
světce. Ptal se jednoho věřícího na jméno tohoto světce. Dověděl se, že to bude
pravděpodobně sv. Šarbel, jehož zázraky uzdravení jsou známy po celém světě!
Když byl Ramiche zase doma, pospíchal ke svému počítači, aby informace
o světci vyhledal na internetu. Chtěl se
dovědět něco více o tomto tajemném svatém, který zachránil jeho ženu, i když si
tím ale nebyl jistý. Nakonec navázal kontakt s jedním libanonským přítelem, Touficem Lucasem, který chtěl cestovat do
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Libanonu, aby navštívil svoji rodinu. Jemu svěřil Ramiche lékařskou zprávu, nyní už o úplném vyléčení své ženy. Dne
24. září 2016 bylo zaznamenáno v Annayi (v Libanonu).
*

*

*

Marguerite Marie Nohra Charbelová,
narozená v roce 1990, pochází z jižního
Libanonu. Vyučila se kosmetičkou. Od roku 2013 do roku 2016 prošla tvrdou cestu
utrpení. Trpěla bolestmi žaludku a žádný
z mnoha lékařů, jež žádala o pomoc (mezi nimi byl také Dr. Pierre Hanni), jí nemohl poskytnout úlevu
Zkoušeli na ní mnohou léčbu, měla
různé diety, proběhla vyšetření žaludku
a krve, aniž by se zjistila příčina těchto
bolestí. Bolesti se v průběhu měsíců stupňovaly. Byla v nemocnici u hory Libanonu, potom v nemocnici Haroun, která je
specializovaná na bolestivá onemocnění.
Tam byla vyšetřena skenerem a metodou
magnetické rezonance. Žádné z obou vyšetření neukázalo nic nápadného.

Šéflékař řekl otci Marguerite, že případ jeho dcery je záhadou. Marguerite
Marie Charbelová se potom zase vrátila
zpátky domů a dál měla zase nepřetržitě
bolesti. Dne 11. srpna 2016 se rozhodla,
že se pomodlí u hrobu sv. Šarbela a bude ho vzývat. Už si nevěděla rady. O osm
dnů později, 18. srpna, byly její bolesti navzdory modlitbám ještě větší.
Během osmé noci zavolal její strýc Jehad ve 2.30 hodin ráno jejímu otci a řekl
mu: „Ihned vstaňte a zapalte svíce před
obrazem sv. Šarbela. On je v tomto okamžiku ve vašem domě a uzdravuje Marguerite z jejích bolestí, které trvají už příliš dlouho.“
Rodina později uvedla: „Všichni jsme
vstali, zapálili svíce a modlili se!“ Marguerite dosvědčuje: „V tom okamžiku
jsem cítila něco jako oheň a intenzívní
pálení v žaludku, to trvalo déle než jednu
minutu. Potom bolesti najednou zmizely
– poprvé po třech letech.“ Dne 25. srpna 2016 se všichni rozhodli vykonat děkovnou puť k poustevně a oznámit toto
uzdravení. Strýc společně se svojí ženou
strávil noc před poutí u Marguerite.
V této noci se zjevil sv. Šarbel strýci podruhé. Požádal o džbán vody, který požehnal. Dal pokyn, aby se celá rodina z něho napila. Strýc poklekl velmi usebraně
uprostřed pokoje, sjednotil se s modlitbami sv. Šarbela, položil ruce na hlavu Marguerite a požehnal jí. Ta propukla v jásot
a vytryskly jí slzy radosti.
Svatý Šarbel se obrátil na jejího strýce a řekl mu: „Očekávám vás zítra v poustevně, abyste tam zažehli svíci a dělali to
pokaždé, když se budete modlit.“ Uzdravení Marguerite bylo 2. října 2016 ohlášeno a podpořeno lékařským dobrozdáním.
*

Marguerite Marie Nohra Charbelová

*

*

Manouchak Ephrem Davidová se narodila v roce 1954. Pochází z Iráku a emigrovala do Nizozemí. Byla dopravena s rakovinou střev, která zachvátila také játra, do
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lékařského centra (Zikon Zourk), které se
specializuje na léčbu nádorů zažívacího
ústrojí. Rozhodli se ji operovat, aniž by
jí dávali mnoho naděje na uzdravení. Po
operaci následovala silná chemoterapie.
„Opustila jsem tuto nemocnici, abych
své dny dožila doma. Mojí jedinou nadějí byl modlitební řetězec, který utvořila moje rodina a moji přátelé. Modlili se
za uzdravení, které bylo podle mých lékařů nemožné. Jedné noci se mi ve snu
zjevil sv. Šarbel a měla jsem zvláštní vizi,
při níž jsem viděla, jak zavedl svoji ruku
do mého břicha a došel až k mým játrům,
jako by je chtěl operovat. Tento zvláštní
pocit trval několik minut, sen přešel potom dále až ke hrobu uctívaného světce,
kde se mi zjevila svatá Rafqa, která mě
vzala za ruku, aby mě osobně dovedla ke
sv. Šarbelovi.
Když jsem pak ráno čekala na poslední vyšetření, cítila jsem poprvé po pěti letech úlevu, aniž bych už uvěřila ve
své uzdravení. Prohlídka potvrdila potom definitivně tento zázrak k ohromení všech lékařů, kteří prorokovali brzkou
smrt! Dne 20. října 2016 jsem cestovala
do Libanonu kvůli tomu, abych svoje zázračné uzdravení nechala zaznamenat.“
*

*

*

Seznam zázraků není ovšem úplný.
Člověk snadno zjistí, že ve všech těchto

Manouchak Ephrem Davidová

2/2019

Cela v poustevně, v níž žil sv. Šarbel
případech, které jsou P. Luisem Matarem pečlivě zaznamenány, patří příjemci
těchto nebeských milostí k různým náboženstvím. Úcta ke sv. Šarbelovi pochází
buďto od samotných nemocných, nebo
od někoho z jejich blízkého okolí.
Když sv. Šarbel vyslyší prosbu, zjeví se
a někdy uskuteční osobně vůli Pána. Mnozí, kteří byli zázrakem uzdraveni, mluví
o snu nebo snění v bdělosti a všichni jeho objevení se popisují se stejnými detaily, i když ho neznali.
Ze všech bouří, které se přehnaly přes
Blízký a Střední východ, bouří, které hrozily vyhlazením původu křesťanství a způsobily v pravidelných intervalech migrační vlny, zjišťujeme, že prostřednictvím
nich se stal tento orientální světec známým daleko od pobřeží Středozemního
moře. Je prvním maronitským světcem
z Libanonu, který byl v Římě svatořečen
a stal se známým v celém světě. A Annaya
v krásném pohoří Libanonu přijímá poutníky ze všech zemí.
Jak už bylo řečeno na začátku této reportáže z poustevny, sloužil P. Luis Matar mši svatou nad maronitským klášterem. Není možné vstoupit do světcovy
malé oratoře. Zůstali jsme stát v davu lidí,
kteří setrvávali v usebranosti. Stáli jsme
na vystupujících schodech, které leštily
tisíce bosých nebo klečících poutníků,
s nimiž jsme byli hluboce spojeni. Kázání bylo arabsky. „Otče, rád bych je přeložil. Můžete mi je poslat?“ prosil jsem ho.
Vzal mě s úsměvem za ruku: „Tady je.“
„Bůh je Láska; bez lásky nemůže být
míru, štěstí, žádná mírnost. Když vsadíme na lásku, blížíme se k Bohu. Láska vyžaduje respekt, toleranci, odpuštění, dialog a milosrdenství. Láska v sobě obsahuje
odvážné nesení kříže a sen o lepším životě cudnosti a svatosti. Láska nám připo-

míná Jeho, který zemřel na kříži, našeho
Pána Ježíše Krista, který spasil lidi, aby
je pozvedl k Bohu Otci a pomohl jim získat spásu tím, že jim odpustil všechny jejich hříchy, aby je smířil s Bohem.
Když pozorujeme Ukřižovaného na jeho kříži, uvědomujeme si, že kříž představuje jeho trůn, že hřeby jsou jeho skvosty
a trny jeho korunou. On vydal svůj život,
aby vykoupil Adamovu vinu a zachránil
svět. Svojí vůlí a nesmírností své lásky
nám ve víře dokázal, že za každým ukřižováním následuje vzkříšení.
Když se dnes podíváme na situaci současného Blízkého východu, co vidíme?
Vůdce, kteří obětovali svůj národ, aby
si udrželi svoje místo a svůj trůn! Kde je
jejich láska ke Kristu a k Orientu? Blízký východ je Bohem opuštěný, protože
se vzdálil od hodnot lásky a věnoval se

Pohled z terasy poustevny v Annayi
zlým silám války a jejím následkům: zničení, prolévání krve, devastace celých území civilizace a šíření nejrůznějších zkažeností (znásilňování, otroctví, prostituce,
obchod s orgány, s drogami…).
Co očekáváme od Blízkého východu
jiného, než že se navrátí k Božímu světlu, které nejenom že lásku šíří, ale také
ji žije! Zlo končí v sebezničení. Láska je
jedinou alternativou, která vede k Bohu,
vždyť Bůh je Láska.“
Z Maria heute 5/2018 přeložil -mp-

UPOZORNĚNÍ:
Další pokračování (39) textu z knihy
Vizionář: Tajemství zjevení v Tre Fontane od Saveria Gaety uveřejníme nejdříve až v 3. čísle Světla. Děkujeme za
pochopení.
Redakce
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fr. Štěpán Maria Filip OP

Matka Boží nemůže nebýt
Neposkvrněná a Nanebevzatá
Démon opěvuje
Neposkvrněné početí
V roce 1823 se dva otcové dominikáni v jednom jihoitalském městě účastnili exorcismu jedenáctiletého chlapce,
analfabeta. Tehdy, před rokem 1854, kdy
bl. papež Pius IX. vyhlásil dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie, se hodně
diskutovalo o tomto tajemství víry. Proto otcové dominikáni ve jménu Pána Ježíše Krista přikázali démonovi, aby dokázal, že Panna Maria byla neposkvrněná,
a aby tak učinil prostřednictvím sonetu,
tj. ve 14 jedenáctislabičných verších, rýmovaných a rozdělených na dvakrát čtyři
a dvakrát tři verše.(1) Toto jsou pak slova,
která vyšla z úst negramotného chlapce:
„Já jsem skutečná Matka Boha, který je Synem, a jsem mu Dcerou, i když
jsem jeho Matka, ab aeterno (od věčnosti) se on narodil a je můj Syn. V čase jsem se já narodila, a přece jsem mu
Matkou.
On je můj Stvořitel a je můj Syn, já
jsem jeho stvoření a jsem mu Matkou.
Bylo božským divem, že byl mým Synem
věčný Bůh a měl mě za Matku.
Bytí je téměř společné mezi Matkou
a Synem, protože bytí od Syna měla Matka a bytí od Matky měl také Syn.
Nuže, když bytí od Syna měla Matka,
buď je třeba povědět, že byl poskvrněný
Syn, nebo že bez poskvrny byla Matka.“(2)
Zhruba o třicet let později, v roce vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném početí, tedy v roce 1854, byl tento text předložen bl. papeži Piu IX. Když papež uslyšel
tyto verše, tak krásné a teologicky přesné, jeho tvář se rozzářila a hluboce dojat
se najednou rozplakal.(3)

Co to však znamená, že Maria je Matka Boží? Určitě to neznamená, že Maria
je matkou Ježíšova božství: to Pán přijímá od věčnosti a ve věčnosti od Boha Otce, který jeho, Syna, plodí. Také to neznamená, že Maria je matkou Ježíšovy lidské
duše: Pánova lidská duše byla stejně jako duše všech lidí bezprostředně stvořena a vlita Bohem. To, že Maria je Matka
Boží, tedy znamená, že je matkou pouze
Kristova lidského těla.
Pouze lidského těla? Je to něco malého a zanedbatelného? To v žádném případě nikoliv. Je to sice lidské tělo, skutečné
lidské tělo, není to však lidské tělo lidské
osoby, nýbrž je to lidské tělo božské osoby, druhé osoby Nejsvětější Trojice, Syna,
tedy samotného Boha: lidské tělo samotného Boha.
Proto platí to, co vyjadřují ony verše:
Maria je Matkou toho, jehož je Dcerou, jehož je tvorem, totiž samotného Boha. Bůh,

který je od věčnosti – který je věčný –, měl
za Matku tu, která se zrodila v čase.
„Lidský dech proniká
prvním Hybatelem“
Velký francouzský básník Paul Claudel
to ve svém hymnu na Nejsvětější Srdce vyjádřil podobně. Tentokrát nemáme před
sebou text, jehož vznik by byl tak mimořádně nadpřirozený, nýbrž slova geniálního básníka, i když jistě inspirovaná Boží milostí:
„Dítě, které je před časem, přijímá čas
v srdci své matky, Lidský dech proniká
prvním Hybatelem.“(4)
Ti, kdo jsou filosoficky vzděláni, dobře
vědí, co to znamená výraz „první Hybatel“: už antický filosof Aristoteles jím
označil Boha. Tedy tento první nehybný
Hybatel všeho; ten, který vše uvádí do pohybu, ale sám se nepohybuje – Bůh sám –,
nyní jako člověk přijímá v srdci Panny Marie čas a proniká ho lidský dech.
Žena žen na počátku
a konci Písma svatého
To, že Maria je Matka Boží, je důvodem, jak jsme si říkali, všech jejích výsad:

Mariino božské mateřství
Tyto verše nejprve opěvují Mariino božské mateřství a činí tak nanejvýš vhodně,
protože to, že Maria je Matka Boží, je základem všech jejích výsad, tedy i jejího
Neposkvrněného početí: Maria je počata bez poskvrny prvotního hříchu, protože je Matka Boží.
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Proč miluji tě, ó Maria!
je důvodem jejího Neposkvrněného početí, ale také jejího Nanebevzetí. Je důvodem
nejenom podivuhodného počátku jejího
pozemského života, ale také neméně podivuhodného konce tohoto jejího pozemského života: toho, že nemusela jako ostatní
lidé čekat až na konec světa na vzkříšení
svého těla, aby byla, jak vyhlásil ctihodný
papež Pius XII. v roce 1950 jako článek
víry, „na konci svého pozemského života
(…) vzata s tělem i duší do nebeské slávy.“
V této souvislosti můžeme říci, že Písmo svaté začíná i končí odkazem na ženu,
na Ženu žen: Tak ve třetí kapitole I. knihy
Mojžíšovy (v. 15) se uvádí Hospodinova
slova adresovaná hadu-ďáblovi po prvotním hříchu: „Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým
a jejím. Její potomstvo ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš šlapat po jeho patě.“ Obraz
ženy, která svou nohou drtí hlavu hada,
odkazuje na Mariino Neposkvrněné početí: na Marii, která se má stát Matkou Boží.
Písmo svaté na svém konci, v Apokalypse, hovoří opět o ženě, o téže ženě:
o „ženě oděné slovem, s měsícem pod
nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy“ (Zj 12,1). Je to Maria v tajemství svého nanebevzetí a nebeského oslavení: ta, která se v plnosti časů stala Boží
Matkou a nyní své božské mateřství završila. To slunce, do něhož je oděna, není
něčím vnějším, ale je to zář, která vychází z jejího nitra.
Mariina účast na Kristově vzkříšení
a nanebevstoupení
Platí-li, že Maria je Neposkvrněná
a Nanebevzatá, protože je Matkou Boží, můžeme také parafrázovat verše, které jsme citovali na počátku: „buď je třeba
povědět, že nebyl vzkříšen Syn, nebo že
vzkříšena byla Matka“. Svatý Pavel píše do
Korintu: „Kristus vstal z mrtvých jako první z těch, kteří zahynuli.“ (1 Kor 15,20)
Maria jako ta, která byla podle učení církevních Otců co nejtěsněji spojena s Kristem ve vítězném zápase proti pekelnému
nepříteli, a byla tak velkodušnou spolupracovnicí svého božského Syna na jeho
vykupitelském díle, nemohla nemít také
účast na tomto prvenství Ježíše Krista ve
vzkříšení z mrtvých: nemohla nebýt spolu s Kristem tou, která jako první vstala
z mrtvých.
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Sv. Terezie z Lisieux
Hle, nebeský posel nabídku ti skýtá,
by ses Matkou stala vždy věčného Pána,
vidím, že tvá duše víc panenství vítá,
jemuž před mateřstvím přednost tebou dána,
Panno bez poskvrny! Chápu, že tvá duše
milejší jest Pánu než nebeské sídlo.
V ní dlí Spásce světa, sladký Ježíš, tuše,
bezměrné že lásky v duši té jest zřídlo.
Láskou planu k tobě, malou zvouc tě pannou
Boha, jehož mocně tvá pokora jala.
Pokora tvá Pánu libou byla manou,
pokorou jsi paní všemocnou se stala.
Svatý Duch zastínil tebe lásky mocí,
Otci rovný Syn se vtělil ve tvém těle.
Mnoho bratří hříšných vytrh z hříchů noci:
Prvorozeným tvým zvát jej mohu směle.
Matičko, ty víš, že vzdor své nehodnosti
jak ty svého Boha v hloubi srdce chovám,
nechvěji se však, ač žádné nemám ctnosti.
Tvojím dítkem jsem – tu čest jak poklad schovám.
Tvým jsem navždy dítkem, ó Královno milá.
Nemohu tvých ctností svými v lásce zváti?
Když v mé přijde srdce Hostie ta bílá,
nemíní tvůj Syn, že u tebe jest, Máti?
(Z knihy Celá krásná – Pocta evropské poezie Matce Boží.
Překlad básně Anděla Janoušková. Uspořádal Josef Hrdlička.
Vydala Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc 2004.)
Opět sv. Pavel, tentokrát ve svém listě Efesanům, opěvuje moc Boha, která
se projevila, „když Krista vzkřísil z mrtvých a posadil ho po své pravici v nebi“
(1,20). Můžeme tudíž říci, že Maria byla
tak spojena s Kristem, že měla mimořádnou účast nejen na jeho vzkříšení, ale svým
nanebevzetím také na jeho nanebevstoupení. A můžeme doplnit parafrázi citovaných veršů: „Buď je třeba povědět, že nebyl vzkříšen a vzat na nebesa Syn, nebo že
byla vzkříšena a vzata na nebesa Matka.“
Maria přivádí ke Kristu
Je-li Maria tak úzce spojena s Kristem
jako jeho Matka, jako Neposkvrněná, jako ta, která se zcela zvláštním způsobem
podílela na jeho vzkříšení a nanebevstoupení, vyplývá z věci samé, že je také tou,
která nás přivádí ke Kristu, upevňuje naše
přátelství s Kristem a vede nás do Kristovy
slávy v nebi. Jak říkával sv. Ludvík Maria

Grignion z Montfortu, Maria je „snadná,
krátká, dokonalá a jistá cesta“(5) ke Kristu.
A svou vpravdě prorockou knihu O pravé
mariánské úctě začíná slovy: „Skrze Pannu Marii přišel Kristus na svět a skrze Ni
také má ve světě kralovat.“(6)
Poznámky:
(1)

Srov. Francesco Bamonte: La Vergine Maria
e il diavolo negli esorcismi. Milano: Paoline,
2010, s. 37–38 (sloven. vyd.: Boj Panny
Márie a diabla počas exorcizmov. [Košice:]
Zachej.sk, 2016, s. 40).
(2)
Tamtéž, s. 39 (sloven. vyd.: s. 41).
(3)
Srov. tamtéž, s. 38–39 (sloven. vyd.: s. 41–42).
(4)
In: Paul Claudel: uvre poétique. Paris:
Gallimard, 2002 (Biblioth que de la Pléiade,
125), s. 404:
„L’enfant qui est avant le temps prend le
temps au c ur de sa m re, La respiration
humaine pén tre le premier moteur.“
(5)
O pravé mariánské úctě. Olomouc: Matice
cyrilometodějská, 1999, č. 152: s. 108.
(6)
Tamtéž, č. 1: s. 9.
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SVĚDKOVÉ VÍRY

HISTORIE

BRATR VYVRŽENÝCH
Guy Gilbert • Z francouzštiny přeložila Eva
Špinková

Kniha uvádí čtenáře do začátků působení
francouzského apoštola delikventní mládeže
v 70. a 80. letech 20. století v Paříži. Guy Gilbert pochopil, že o práci mezi mládeží není
třeba mluvit, ale že je třeba mezi mladými žít, poznat je, naslouchat jim, stát se jedním z nich. Kniha není jen dobovým
svědectvím o jednom výjimečném knězi, ale předkládá také
galerii postav a lidských osudů, mnohdy i velice dramatických.
Najdeme tu však i příběhy o nalezeném východisku a obnovené naději na nový život.
Portál, s. r. o. • Druhé vydání • Brož., A5, 94 stran, 179 Kč
ZJEVENÍ MATKY BOŽÍ V TURZOVCE
Jiří Kuchař

V roce 1958, sto let po slavném zjevení ve
francouzských Lurdech, se Panna Maria ukázala lesníkovi Matúši Lašutovi na hoře Živčáková nad kysuckou osadou Turzovka a později i dalším lidem. Zanechala úžasné poselství
a také znamení, viditelná dodnes. Nejen o tom je tato kniha.
Přibližuje historii významných mariánských zjevení v průběhu posledního tisíciletí, přináší duchovní odkaz zjevení v Turzovce a především unikátní původní rozhovor s Matúšem Lašutem. V barevné příloze jsou navíc zdokumentována místa
mariánských zjevení z celého světa.
Eminent • Váz., přebal, A5, 232 stran, 299 Kč

ČESKÁ KOLEJ V ŘÍMĚ • OD BOHEMICA
K NEPOMUCENU: 130 LET EXISTENCE
ČESKÉ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ
INSTITUCE
Tomáš Parma (ed.) • Redakce a rejstřík Jan
Palma • Předmluva Dominik kardinál Duka,
arcibiskup pražský

Tato publikace vychází z mezinárodní konference, která se
konala v roce 2009 v Nepomucenu. Dějiny obou českých kolejí začleňuje do širšího kontextu církevních, politických a intelektuálních dějin. Blíže se tu pojednává o poměru mezi Čechy a Němci, hodnotí se architektura Nepomucena, analyzuje
se ekonomické fungování koleje, intelektuální a duchovní život na koleji.
Karmelitánské nakladatelství pro Arcibiskupství pražské
Brož., A5, 296 stran + 8 stran černobílé obrazové přílohy, 290 Kč

PRO DUCHOVNÍ ŽIVOT
ROZJÍMÁNÍ O KŘESŤANSKÉM ŽIVOTĚ
Salvador Canals • Ze španělštiny přeložila Helena Vepřeková
Odpovědný redaktor Michal Šabatka

Úvahy o mnoha aspektech duchovního života z pohledu všeobecného povolání ke svatosti
hlásaného sv. Josemaríou Escrivá.

Axis – spolek pro dobrou literaturu
Brož., 115x185 mm, 160 stran, 180 Kč
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