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„Můj Ježíši, miluji Tě a z lásky k Tobě chci hodně trpět.
Ježíši, teď můžeš obrátit mnoho hříšníků, protože tato oběť je moc veliká.“
(Devítiletá sv. Hyacinta Marto krátce před svou smrtí)

P. Štěpán Maria Filip OP
při smrti je nezvratný, přimluv se tedy za
mě, nejlaskavější Matko, aby byl kladný,
a já tak mohl spatřit „požehnaný plod života tvého, Ježíše“ a radovat se v jeho blízkosti navěky. Amen.
Z Meditations of the mysteries
of our holy faith together with
a treatise on mental prayer
ven. Father Louis de Ponte, S. J. Díl 1,
rozjímání IX, str. 139–151
Zdroj: https://ia800506.us.archive.org/
3/items/MeditationsOnTheMysteries
OfOurHolyV1/MeditationsOn
TheMysteries OfOurHolyV1.pdf

Duchovní svaté přijímání
Lidem, kteří z různých důvodů nemohou přistoupit ke svátostem, se nabízí
duchovní svaté přijímání. Mnozí však nevědí, o co přesně jde. Zde je vysvětlení.
„Eucharistie se jeví jako vrchol všech
svátostí a vede k dokonalosti společenství s Bohem Otcem skrze ztotožnění se
s jednorozeným Synem působením Ducha Svatého. […] Právě proto je vhodné
pěstovat v duši stálou touhu po eucharistické svátosti. Z toho vznikla praxe »duchovního přijímání« rozšířená v Církvi již po
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Poznámky:
(1)

Sv. Tomáš AKVINSKÝ STh III, q. 59, a. 5.
2 Kor 5,10.
(3)
Řím 14,10.
(4)
Žid 9,27
(5)
Srov. Dan 7,9.
(6)
Srov. Zj 20,11.
(7)
Srov. Zj 14,13.
(8)
Srov. Zach 3,1.
(9)
Srov. Ž 109,6; sv. Řehoř, hom. 39 in Evang.
(10)
Ž 109,6–7.
(11)
Zach 3,2.
(12)
Srov. Joel 4,2. [pozn. překl.]
(13)
Srov. Gn 19,26.
(14)
Srov. 1 Kor 11,29.
(15)
Srov. Job 15,16.
(16)
Zj 12,10.
(17)
Srov. Jan 14,30.
(18)
Srov. Řím 2,15.
(19)
Mt 5,25; srov. Lk 12,58.
(20)
Srov. Mt 12,36.
(21)
Ž 75,3.
(22)
Sof 1,12.
(23)
Srov. sv. Bernard, serm. 55, in Cant.
(24)
Ž 143,2.
(25)
Srov. 1 Kor 4,4.
(26)
Srov. 1 Kor 11,31.
(27)
Zj 14,13.
(28)
Mt 25,41.
(29)
Jer 51,9.
(30)
Srov. Job 21,23.
(31)
Srov. Iz 14,11.
(32)
Mt 25,34.
(33)
Mt 25,21.
(34)
Srov. Lk 16,22.
(35)
Srov. Ž 34,22.
(36)
Srov. Ž 115,15.
(37)
Z hymnu Memento rerum conditor, modlitba
primy v hodinkách blahoslavené Panny Marie.
(2)
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staletí a doporučovaná učiteli duchovního života,“ píše papež Jan Pavel II. ve své
poslední encyklice Ecclesia de Eucharistia (č. 34). Duchovní přijímání je tak spojení duše s Ježíšem Kristem přítomným
v Eucharistii, a to nikoliv přijetím Nejsvětější svátosti, nýbrž touhou po tomto přijetí, vycházející z živé víry. Podstatná je
zde tedy výslovná touha po eucharistickém Kristu. Vírou, která je základem této
touhy, je především víra v reálnou přítomnost Krista v Eucharistii (Eucharistie je
samotný Ježíš Kristus) a víra v účinnost
touhy po přijetí svátostí, která za určitých okolností může nahradit samotné
přijetí svátosti.
Praxe duchovního přijímání se může
opřít o učitelskou autoritu Tridentského koncilu, který ve svém dekretu o svátosti Eucharistie učí, že někteří přijímají tuto svátost „pouze duchovně, totiž ti,
kteří pojídají tento nebeský chléb úkonem touhy, živou vírou, »která se projevuje láskou« (Gal 5,6), a tak získávají jeho
plod a užitek“. Koncil zde vychází z učení sv. Augustina a středověkých teologů,
včetně sv. Tomáše Akvinského. Novodobí duchovní autoři první třídy, jako jsou
sv. Terezie z Ávily, sv. František Saleský,
sv. Alfons Maria z Liguori a mnozí jiní,
se pak předhánějí v doporučování této
zbožné praxe.

Obecně platí, že věřící může i vícekrát
během dne duchovně přijímat eucharistického Krista v době, kdy ho nepřijímá
a nemůže přijímat svátostně čili ve svatém přijímání. Zvláštní význam má toto
duchovní přijímání pro ty, kdo z jakéhokoliv důvodu nemohou přistoupit ke svátostnému přijímání. Duchovní přijímání
má však velký užitek i pro ty, kdo řádně přistupují ke svatému přijímání, neboť v nich udržuje a rozvíjí stálou touhu
po Eucharistii, je přípravou na svátostné
přijímání a jeho jakýmsi prodloužením
a pomáhá učinit celý náš život „eucharistickým“. Ten, kdo se nachází ve stavu
těžkého hříchu, by měl před samotným
duchovním přijímáním vzbudit dokonalou lítost, tj. lítost z lásky k Pánu Bohu,
a případně předsevzetí přistoupit k svátosti smíření, aby Krista nepřijímal nehodně. Vyjádřením a povzbuzením touhy, v níž spočívá duchovní přijímání, je
ústní modlitba, jejíž různé podoby můžeme nalézt v modlitebních knížkách
a kancionálech. Jedna z takových modliteb například prosí:
„Ježíši, v tebe věřím!
Ježíši, v tebe doufám!
Ježíši, tebe miluji!
Otvírám ti srdce své.
Přijď ke mně, Pane Ježíši,
a posvěť mě!
Přijď ke mně, Pane Ježíši,
a posilni mě!
Přijď ke mně, Pane Ježíši,
a živ mě k životu věčnému!“
Duchovní přijímání má jistě celou svou
hodnotu ze svátostného přijímání, ale na
druhé straně ukazuje na důležitost touhy
srdce ve vztahu k Eucharistii. To potvrzuje mimořádná událost, kterou ve své knize Pravá nevěsta Ježíše Krista zaznamenává sv. Alfons Maria z Liguori: Jedné
zbožné řeholnici se zjevil Pán Ježíš, ukázal jí dvě nádoby, jednu zlatou a druhou
stříbrnou, a řekl: „Ve zlaté nádobě uchovávám vaše svátostná přijímání a ve stříbrné nádobě vaše duchovní přijímání.“
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Matka Evženie Ravasio (12)
Velký příslib
„Protože tu obnovuji svůj slib, jehož naplnění je víc než jisté, přičemž tento příslib zní:
Všichni, kteří mě ve svém srdci nazvou jménem Otec, třebaže by ho použili
jen jednou, nebudou zatraceni, ale s jistotou budou mít ve společenství vyvolených
život věčný.
Vás však, kteří pracujete pro mou slávu
a budete usilovat o to, abych byl poznán,
uctíván a milován, vás ujišťuji, že vaše odměna bude velká, protože vám započítám
všechno, i tu nejmenší námahu, kterou vynaložíte, a ve věčnosti vám vše stonásobně odměním.“

Svátek ke cti
Otce je neodmyslitelný
„Jak jsem vám už řekl, ve svaté Církvi
se musí doplnit uctívání vašeho Boha tím,
že původce tohoto společenství bude uctívaný mimořádným způsobem; stejně jako
ten, který přišel, aby ho založil, a ten, který je jeho duší: jeden Bůh ve třech Osobách
– Otec, Syn a Duch Svatý.
Pokud každá z těchto tří Osob nebude uctívána samostatně – jak v Církvi, tak
i u všech lidí, bude tomuto společenství Církve něco chybět. Tento nedostatek jsem už
dal pochopit některým duším, ale většina
z nich na mou výzvu neodpověděla, protože

Jeden z úmyslů Celosvětové sítě modlitby s papežem je vždy představen až na
začátku měsíce (nikoliv na celý rok dopředu), aby tak mohl lépe reagovat na
aktuální potřeby. S ohledem na tuto skutečnost není v technických možnostech redakce Světla zajistit včas kompletní přehled úmyslů. Na přání některých
našich čtenářů otiskujeme vždy na začátku měsíce alespoň již známé úmysly,
aby se tak mohli zapojit do společné modlitby. Aktuálně lze sledovat uveřejnění papežova úmyslu např. ve zprávách na https://www.vaticannews.va/cs.html.

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem,
který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je
i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť
zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA DUBEN 2019
VŠEOBECNÝ ÚMYSL:
Vysvobození ze závislostí. – Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem
závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.
NÁRODNÍ ÚMYSL:
Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách,
pornografii nebo internetu – ať pod ochranou blahoslavené Mlady
najdou cestu ke svobodě.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
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to byly duše příliš ustrašené. Jiné sice měly
odvahu, aby o tom s příslušnými představenými hovořily, avšak když jejich námaha
zůstala bez úspěchu, vzdaly to.“
V první části poselství hovoří nebeský
Otec výslovně o svém přání zavést pro
celou Církev svátek k úctě „Otce celého
lidstva“. Tento liturgický svátek, který
se má slavit o první srpnové neděli anebo 7. srpna, pomůže lidem poznat Otce
lépe, víc ho milovat a uctívat ho tak, jak
mu to náleží.
V druhé části poselství nebeský Otec
opět připomíná tuto prosbu, znovu a ještě více do hloubky ji zdůvodňuje. Jde mu
o to, aby nám ukázal cestu, jak se může jeho království uskutečnit na zemi: jak Otce
poznáme a uznáme jako Původce a Krále
tohoto království.
Slavit svátek k úctě „Otce celého lidstva“ je tedy ze strany lidí velmi rozhodujícím krokem ke spolupráci, aby se nebeský
Otec mohl projevit jako Otec a Král všech
a aby tak nastalo jeho království, jak o to
denně prosíme v prosbě modlitby Otčenáš.
Osvoboďte se z otroctví
„Nyní nastala moje hodina. Já sám přicházím, abych lidi, moje děti, seznámil s tím,
co dodnes ještě nepochopili. Já sám přicházím a přináším hořící oheň zákona lásky,
abych s jeho pomocí mohl roztopit a odstranit vrstvu ledu, která pokrývá lidstvo.
Ó milované lidstvo! Vy, lidé, kteří jste mými dětmi, vyjděte ven, osvoboďte se z pout,
ve kterých vás ďábel dodnes drží prostřednictvím strachu před vaším Otcem, který je
přece jen láska sama! Pojďte, pojďte blíže,
všichni máte právo přiblížit se ke svému Otci; doširoka otevřete svá srdce, proste mého
Syna, aby vám umožnil stále lépe poznávat
má dobrodiní, která vám prokazuji.
Vy, co jste v zajetí pověr a ďábelských zákonů, osvoboďte se z tohoto tyranského otroctví a dospějte k pravdě všech pravd: Poznávejte toho, který vás stvořil a který je vaším
Otcem! Nezacházejte tak daleko v tvrzení,
že jen využíváte své právo, když prokazujete úctu a klaníte se těm, kteří vás zlákali vést až do dnešního dne nesmyslný život,
ale pojďte ke mně! Čekám na vás všechny,
protože vy všichni jste mé děti.“
Ohlašujte Otcovu lásku
„A vy, kteří jste v pravém světle, tak řekněte ostatním, jak obšťastňující je žít v pravdě!
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Kající modlitba v době epidemie koronaviru
Arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a místopředseda ČBK Mons. Jan Graubner
sestavil v době těžké zkoušky tuto modlitbu:
Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.
Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.
Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.
Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků, hledali příjemnost
a pohodlí, zábavu či adrenalin, nedbali jsme na druhé, ani na
tebe a tvůj řád.
K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc. Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře. Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.
Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy, vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí, chovali se jako páni světa a vládci stvoření, upravovali si zákony i pravidla myšlení.
Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní, a absolutní je už jen naše nabubřelé já. Z toho pak pramení mnohé
naše konflikty. Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.
Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko. Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši, že v zemích
bez deště je hlad a lid utíká za chlebem. Jiní prchají před válkou, která se vede proto, aby měl někdo větší zisk, vliv a moc,
aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.
Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem, jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo i bídu chudáků v rozvojových zemích.
Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost, chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům, práva dospělých
nad práva dětí na lásku obou rodičů, na jistotu domova a zdra-

Řekněte i křesťanům, těmto tak milovaným
stvořením, mým dětem, jak obšťastňující je
myslet na to, že existuje Otec, který všechno vidí, všechno ví, který se o vše stará a je
nekonečně dobrý, který rád odpouští a který jen s těžkým srdcem a zdráháním trestá.
Potom jim též řekněte, že v jejich těžkostech života, když se cítí opuštěni a bez zásluh, nenechám je samotné. Nechť jen přijdou ke mně: Já jim pomůžu a ulehčím
jim břemeno, osladím jim jejich těžký život
a opojím je svou otcovskou láskou, abych je
učinil šťastnými nyní i ve věčnosti.
A vy, děti moje, které žijete v temnotách, protože jste ztratily víru, pozvedněte
oči a uvidíte jasné paprsky světla, které vás
ozáří. Já jsem slunce, které osvěcuje, hřeje
a nově rozehřívá. Zakuste, že já jsem váš
Stvořitel, váš Otec, váš jeden a jediný Bůh.
Jen proto, že vás miluji, přicházím, abych
se nechal vámi milovat, abyste byli všichni zachráněni. S touto výzvou mé otcovské
lásky se obracím na všechny lidi po celém
světě. Chci, abyste tuto nekonečnou lásku
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vé morální životní prostředí, protože jsme se nedokázali zříct
špatného příkladu.
Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci, milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit, a tak vymíráme a nemá
na nás kdo pracovat.
Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme. Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí jen šikovné ruce
a chytré hlavy, zatímco jejich země bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.
Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání. Očisti nás,
když s lítostí uznáváme svou vinu.
Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě, který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.
Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství. Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.
Obrať nás a my se k tobě vrátíme. Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.
Vrať nám radost ze své ochrany a bezbožné budeme učit
tvým cestám, svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.
Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on, když ze sebe
nezištně milovat nedokážeme.
Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, nechat se vést
moudrostí tvého slova, aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé
království, království spravedlnosti, lásky a pokoje.
Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, že nás, Bože,
nezklameš. Amen.
Zdroj: www.cirkev.cz, 15. 3. 2020

poznaly, ona je stálá a nemění skutečnost.
Milujte, milujte, milujte vždy; ale také učte
všechny milovat tohoto Otce, abych odteď
mohl všem ukázat tohoto Otce, který vás
miluje tou nejvášnivější láskou.“
Století privilegované
před všemi ostatními
„A vy, moje vroucně milované děti, kněží
a řeholníci, zavazuji vás k tomu, abyste lidi
obeznámili s touto otcovskou láskou, kterou
chovám k lidem a zvláště k vám.
Je přece vaší povinností pracovat na tom,
aby se má vůle uskutečnila v lidech a ve vás.
A tato vůle spočívá právě v tom, abych byl
poznán, uctíván a milován. Nedovolte, aby
se má láska tak dlouho nemohla projevit,
protože mě stravuje touha po tom, abych
byl milován!
Zbystřete, toto je století privilegované
před všemi ostatními. Nedovolte, aby toto
privilegium milosti pominulo nevyužité,
dávejte si větší pozor na to, aby vám nebylo opět odňato. Duše potřebují určité Bo-

ží dotyky a čas kvapí. Nebojte se, jsem váš
Otec. Budu vám pomáhat při vašich námahách a vaší práci. Vždy vás budu podporovat a tím, že vaší službě a vaší horlivé práci umožním přinést plody, dám vám
zakusit pokoj a radost v duši už zde na zemi: toto je neocenitelný dar, protože duše,
která je v pokoji a radosti, požívá předchuť
nebe, neboť na věčnou odměnu ještě čeká.“
Nebeský Otec upřednostnil před všemi stoletími 20. století a opravdu ho doslova zasypal projevy milostí. Stačí si jen
vzpomenout na početná církevně uznaná zjevení Panny Marie v mnoha zemích
světa. Už jen samotné poselství z Fatimy
má tak velký význam pro svět, že papež
Pius XII. o něm řekl, že bylo „největším
zásahem do dějin Církve a lidstva od dob
apoštolů.“
(Pokračování)
Z Víťazstvo Srdca 132/2020
přeložila a upravila -jk-
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ROZJÍMÁME O VÍŘE A ŽIJEME V NÍ
LONGINOVO KOPÍ
Louis de Wohl • Z angličtiny přeložila Zora
Freiová • Redakce Markéta Kořená a Lucie
Mašátová
Román zobrazující období života v palácích
Římské říše až po neklidné Judsko, kde střet lásky a zrady, pomsty a výkupného sebedarování vrcholí Kristovým ukřižováním. Je to příběh nejdramatičtější popravy na světě, přičemž hlavní postavou je tentokrát jeden z jejích
málo známých účastníků – voják Longin, který do boku Krista
na kříži zabodl kopí.
Karmelitánské nakladatelství • Druhé vydání
Brož., 132x190 mm, 400 stran, 399 Kč
KŘÍŽOVÁ CESTA • NAŠE CHLOUBA JE
V JEŽÍŠOVĚ KŘÍŽI
Rozjímání nad jednotlivými zastaveními pobožnosti křížové cesty sestavená z textů sv. Jana Pavla II.
Trapistky • Brož., A6, křídový papír,
36 stran, 50 Kč
DIVES IN MISERICORDIA
Jan Pavel II. • Z latinského originálu přeložily S. M. Terezie
Brichtová, OP, a PhDr. Markéta Koronthályová
Reedice českého vydání encykliky Jana Pavla II. o Božím milosrdenství. Vyšlo s církevním
schválením.

Jiří Brauner • Reedice 1. vydání
Brož., 128 x 200 mm, 60 stran, 48 Kč

EUCHARISTIE ZNOVU OBJEVENÁ
Catalina Rivas • Z angličtiny přeložila Dana
Straková
Výpověď současné bolívijské mystičky Cataliny Rivas o tom, co jí Ježíš a Panna Maria sdělili o mši svaté – co se při ní odehrává a jak ji
prožít do hloubky srdce. Původní anglické vydání vyšlo s církevním schválením.
Matice cyrilometodějská s. r. o.
Dotisk prvního vydání • Brož., A6, 32 stran, 35 Kč
STÁLA JSEM U BRÁNY NEBE A PEKLA
Dr. Gloria Polo
Osobní svědectví dr. Glorie Polo, zubní lékařky z Kolumbie, která byla tak těžce zraněna, že
ležela několik dní v kómatu a byla udržována při
životě jen pomocí nemocničních přístrojů. Lékaři
jí chtěli přístroje odpojit, ale její sestra, také lékařka, trvala na tom, aby přístroje nechali dále v provozu. Dr. Gloria Polo v kómatu stanula na onom světě a směla se opět vrátit,
aby vydala svědectví těm, kteří nedokážou věřit. Směla nahlédnout do své „knihy života“. A tento zážitek jí natolik otřásl, že se
z příkazu Pána stala hlasem volajícím na „poušti víry“ dnešní moderní doby. Tato událost z roku 1995 je dobře zdokumentována.
Matice cyrilometodějská s. r. o.
Brož., A5, 64 stran, 45 Kč (cena = výrobní náklady)
Toto svědectví je povoleno šířit pouze nekomerčním způsobem.
Proto vyšlo zdarma jako příloha několika čísel Světla v roce 2008.
Pro velký ohlas bylo svědectví vydáno i jako brožura. Brožurku lze
objednat jen v Matici cyrilometodějské s. r. o., kde ji distribuujeme pouze za výrobní náklady, bez zisku.

Naše prodejna v Olomouci na Dolním náměstí 24 je otevřena také v sobotu v době od 8 do 12 hodin.
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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