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Druhý farář z Arsu
„Ve své diecézi mám druhého faráře z Arsu,“ řekl svého času pařížský kardinál, arcibiskup Léon-Adolphe Amette. Hovořil o Jeanu-Édouardovi Lamym (1853–1931).

J

ean-Édouard se narodil v roce
1853 jako syn prostého rolníka
v malé francouzské vesničce Pailly u Paříže. O dětský pokoj se dělil se svojí
sestrou, a tak ona se stala svědkem toho,
jak její bratr „strávil celou noc v modlitbě, vzpřímený klečel na klekátku před
obrazem Neposkvrněné... Ani jedenkrát
jsem se nevzbudila bez toho, abych nenašla svého bratra v této poloze.“
Není proto divu, že tento chlapec v den
prvního svatého přijímání pocítil povolání ke kněžství. Vzhledem k tomu, že rodina přišla při požáru o celý majetek, nedalo se na studium v kněžském semináři
ani jen pomyslet. Jako 22letý musel narukovat do armády, kde přišel o pravé oko.
Přesto mu obláti sv. Františka Saleského
umožnili teologické vzdělání, a za to měl
15 let pracovat v institutu jako vychovatel chlapců. To měla být jeho protislužba. Když byl potom jako 33letý konečně
vysvěcen na kněze, stal se ještě oddanějším pastýřem svých svěřenců. „Často jsem
vyzpovídal 250 až 280 chlapců po sobě
– ve dne i v noci,“ vypověděl později. Jeho obětavost se neminula účinkem a přinesla ovoce: během jeho působení vyšlo
z tohoto institutu 23 kněží.
La Courneuve u Paříže, jeho první farnost, bylo místem setkání otrhanců, žebráků. Páter Lamy byl i daleko za hranicemi své vesnice znám jako farář chudých.
Lidé přicházeli také zdaleka, aby byli na
jeho mši svaté anebo aby se u něho vyzpovídali. Kromě ubohých jeho mimořádná
péče patřila také zde chlapcům a děvčatům. Není divu, že mu při takovém návalu práce bylo nebe zvláště nápomocné!
Zjevovala se mu nejen Panna Maria, aby
ho posílila a vedla, ale věrně ho provázeli i svatí a andělé.
Jeho přítel hrabě Dr. Biver, filosof, píše: „Všichni nejbližší páterovi známí dříve
či později zpozorovali, že hovoří s neviditelnými bytostmi, ba mnozí dokázali zachytit i hlasy jeho nebeských průvodců.“
Dr. Biver se poprvé stal svědkem takového rozhovoru 19. listopadu 1927. Dopro-
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Na přímluvu P. Lamyho se událo mnoho
duchovních i tělesných uzdravení.
Kromě toho, že byl divotvůrcem, byl velmi
vyhledávaný i jako duchovní rádce.
vodil pátera Lamyho do ložnice a sám se
uložil k odpočinku ve vedlejším pokoji.
„Uplynuly nanejvýš dvě tři minuty, když
jsem skrze velmi tenké dveře slyšel přátelský rozhovor ve vedlejším pokoji. V tichu noci se daly zřetelně a jasně rozlišit
tři mužské hlasy. Tato zvláštní událost ve
mně okamžitě vzbudila krajní zvědavost,
jakmile jsem si uvědomil celý její rozměr.
I když bylo velmi chladno, sedl jsem si
na postel, abych lépe slyšel. Ráno kolem
páté, když páter Lamy odcházel do kostela, jsem se ho zeptal: »Otče, včera večer, když jste mi popřál dobrou noc, jsem
vás slyšel ještě hovořit a zachytil jsem i jiné hlasy. Byli to snad vaši andělé strážní?« S úsměvem odpověděl: »To je možné, protože ti jsou večer mojí útěchou!«
Na mé opakované otázky mi páter Lamy
však přece jen potvrdil, že jsem skutečně slyšel hlas jeho andělů.“
O andělech strážných pátera Lamyho by se dalo skutečně mnoho vyprávět.

Avšak na jednu zvláštní událost místní
obyvatelé vzpomínali ještě dlouho. Když
jednou páter pospíchal domů ze svatyně
Naší milé Paní z lesa, kterou dal on sám
na pokyn Panny Marie postavit, měl skloněnou hlavu, aby ho neoslepovalo slunce.
„Jelikož jsem už i tak byl téměř slepý, ze všeho toho, co bylo na cestě, jsem
neviděl vůbec nic. Najednou se přede
mnou vynořil cyklista. Nebyl dále než
vzdálenost délky ramena. Ve vteřině by
mě musel při nejbližší otáčce kola shodit na zem. Avšak hle, tu anděl uchopil bicykl za přední a zadní kolo a spolu
s chlapcem jej opatrně postavil na kraj
cesty k příkopě. Pro anděla váha nehrála žádnou roli. Chlapec zíral na nebeského atleta a na mě tak vyjeveně, že jsem
jen s velkou námahou dokázal potlačit
smích. Když jsem procházel kolem něho a před andělem jsem smekl klobouk,
v plné rychlosti dorazil také druhý cyklista. První na něho volal: »Oni jsou dva,
oni jsou dva!« Předpokládám, že myslel
anděla a mne. Panna Maria byla tak laskavá, že mě svěřila do ochrany mého nebeského přítele, což mi při mém špatném
zraku bylo velmi užitečné.“
Za druhé světové války volali tohoto
„druhého faráře z Arsu“ často ke zraněným vojákům. Těžce ranění muži byli uloženi ve vagónech ve vlakové stanici. Ně-

Poutní kostel Naší milé Paní z lesa
(Notre Dame de Bois)
v blízkosti Pailly, rodiště P. Lamyho.
Nesčetné množství děkovných tabulí
svědčí o projevech milostí, které byly
poutníkům na tomto místě uděleny.
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kdy zde bývalo až 80 vagónů najednou.
Páter Lamy i v této situaci zažil pomoc
svého strážného anděla mimořádně silně. „Svědomí zpovídajících jasně osvěcoval, a tak jsem mohl rychle udělovat rozhřešení a také pochovávat mrtvé, sloužit
bohoslužbu a jen Pán Bůh ví, co všechno
jsem ještě musel dělat... Uprostřed válečných hrůz jsem měl aspoň tu útěchu, že
jsem mohl vidět, jak milostivý byl anděl
k duším zesnulých.“
Apoštol svatých andělů
P. Lamy mohl hovořit o svatých andělech – ochráncích rodin, míst, provincií
a států – z vlastní zkušenosti a skutečně
to také často dělal, protože chtěl bezpodmínečně podporovat jejich uctívání:
„Našim nebeským duchům nepřipisujeme ten význam, který jim náleží, a dostatečně se k nim nemodlíme. Kdybychom je
jen lépe využívali! Vždyť andělé nás vidí
jako nuzné bratry, a proto je jejich dobrotivost vůči nám nevyčerpatelná. Žádný
přítel není tak věrný jako anděl. A jakou
má paměť! Všechno si pamatuje a může
nám všechno připomenout. Oznámí člověku zde na zemi to, co mu má říci, a pak
opět zmizí. Jací jsme my v porovnání s nimi jen maličcí!
Náš anděl strážný nás velmi často
ochrání před neštěstím. Měli bychom
se tedy plně svěřit jeho ochraně. Pokud
však nejsme ve stavu milosti posvěcující,
je bezmocný. Ale jestli jsme věrni Spasiteli, tehdy má anděl vůči nám volnou ruku.
A tak nám stojí vždy po boku, ale my na

Liturgická čtení

něho dostatečně často nenaléháme svými prosbami.
Nikdy jsem neviděl anděly s křídly, ale
vždy jako mladíky. Jejich blahosklonnost
vůči lidem se dokonce odráží v jejich tváři. Schází jen málo a mohli bychom je vidět. Je to tak, jako by nás od nich dělila
jen tenoučká membrána.

Pramen: Dr. Paul BIVER. Pater Lamy,
ein Apostel und Mystiker für die Welt von
morgen. Seewen 1994
Z Víťazstvo Srdca 124/2018
přeložil a upravil -dd-

Zveme Vás do VEČEŘADLA MKH v kostele Nejsvětější Trojice ve Zdounkách v neděli 6. 10. 2019
v 15 hodin. Scházíme se již dvacátý rok. Tomuto večeřadlu bude předsedat P. Mgr. Jiří Polášek ze
Zašové. Na programu je adorace, rozjímavý růženec, čtení z „modré knihy“, promluva, zasvěcení
Panně Marii. Večeřadlo bude zakončeno mší svatou.

– dokončení ze str. 3

Evangelium – Lk 16,19–31
Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý
člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák –
jmenoval se Lazar – plný vředů a rád
by utišil hlad aspoň z toho, co padalo
z boháčova stolu; a ještě k tomu přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel
a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben.
V pekle v mukách zdvihl oči a viděl
z dálky Abraháma a v jeho náručí La-
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P. Lamy a Dr. Biver

Často jsem v kostele v La Courneuve
slyšel, jak tři či čtyři andělé spolu hovořili, ale neviděl jsem je.
Co se mne týká, můj anděl strážný mě
nejčastěji podporoval mimořádným způsobem, když jsem byl unaven, anebo mě
dokonce přenesl z jednoho místa na druhé bez toho, abych to vnímal. Stačilo mi
jen říci: »Ó Bože, jsem tak unavený!« Přitom jsem byl na nejvzdálenějším konci své
farnosti a často se stalo, že jsem byl, pro
mne nevysvětlitelným způsobem, přenesen zpět na náměstí Sv. Lucie před faru.
Nedokázal bych vysvětlit, jak se to stalo.“
Když se 78letý sedřený a vyčerpaný
pastýř duší vydal 1. prosince 1931 na návštěvu k nemocným a chudým do Paříže, utrpěl mozkovou příhodu a několik
minut nato zemřel v kruhu svých přátel z rodiny Biverových. Právě hraběti
Dr. Biverovi vděčíme za biografii tohoto
svatě žijícího kněze, v níž osobně „v tisících rozhovorech“ sesbíral a důkladně
přezkoumal pravdivost všech citátů a vyprávění P. Lamyho.

zara. A zvolal: »Otče Abraháme, slituj
se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň koneček prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka
v tomto plamenu.« Abrahám však odpověděl: »Synu, uvědom si, že ty ses
měl dobře už zaživa, Lazar naproti
tomu špatně. A nyní se tu on raduje,
a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat
od vás k nám.«

Boháč řekl: »Prosím tě tedy, otče,
pošli ho do mého otcovského domu.
Mám totiž pět bratrů, ať je varuje,
aby se také oni nedostali do tohoto
místa muk.«
Abrahám odpověděl: »Mají Mojžíše
a proroky, ať je uposlechnou!«
On však odporoval: »Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde
z mrtvých, pak se obrátí.«
Odpověděl mu: »Jestliže neposlouchají
Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.«“
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Marie Johnová

Modlitebním procesím za štěstí našich dětí

V

noci z pátku 23. srpna na sobotu 24. srpna 2019 se uskutečnilo na Velehradě již pošesté
modlitební procesí proti šíření ideologie
genderu v naší vlasti. Toto procesí pravidelně organizuje mariánské večeřadlo
z farnosti Křenovice u Kojetína. Akce
měla požehnání otce kardinála Dominika
Duky i otce arcibiskupa Jana Graubnera.
Vytrvalým a neměnným cílem těchto
pravidelných nočních poutí je společná
modlitba a prosba o Boží pomoc ve snaze zamezit přijetí zákona, který by umožňoval manželství pro homosexuální páry,
dále podpora zákona o změně ústavy, kde
by měla být jednoznačná definice manželství jako svazku muže a ženy, a také odmítnutí parlamentní ratifikace tzv. Istanbulské úmluvy.(1)
Poutníci se shromáždili večer 23. srpna
v kostele Sv. Ducha ve Starém Městě, kde
proběhla první část programu – přednášky a modlitby litanií a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a Božskému
Srdci Ježíšovu, vhodně doprovázené zpěvem scholy z Uherského Hradiště. Všem
účinkujícím patří poděkování – někteří přijeli z Čech i ze Slovenska, mezi poutníky
bylo možné spatřit i rodiny s kočárkem,
mladé páry bez kočárků, ale s důvěrou
v Boží pomoc, která nás v tomto zdivo-

čelém vývoji neopustí. Já jsem patřila mezi seniory, kteří myslí na své děti i vnoučata, za ně se modlí a obětují svoji únavu
a nedostatek spánku pro jejich požehnanou budoucnost. Již dříve jsem si všimla
docela velkého počtu mužů, kteří vypadali
jako z nějakého zájezdu sportovních trenérů… Možná to byla skupina mužů z hnutí
Modlitby otců, zkrátka čas na seznamování nebyl, ale v tomto společenství jsem se
cítila opravdu dobře, věděla jsem, že jsem
na pravém místě. Nebylo minuty, která by
nebyla naplněna moudrým slovem, písněmi, modlitbou litanií a zasvěcení; během
procesí po cyklostezce následovaly tři růžence a hned po příchodu do baziliky mše
svatá, celebrovaná tentokrát P. Mariánem
Kuffou. Potom rychle na přistavený autobus, který rozvážel poutníky ke spojům
domů... Homilie byla plná skvělých podnětů, P. Marián hovoří jednoduše, žádná
složitá rétorika, je to ráz na ráz, problémy
nazývá pravými jmény – zlo je u něj zlem,
hřích hříchem; genderově citlivá výchova
dětí je vlastně eufemismus pro zkažení nevinné dětské duše.
Z mnoha myšlenek si dovolím volně interpretovat alespoň některé:
• Panna Maria vždycky vyslyší naše
prosby. Nedivme se, když to někdy není přesně podle našich představ, naopak

prosba bývá často vyslyšena daleko lépe,
než si naše chudá lidská fantazie dokáže
představit.
• Když jsem zrovna na chvíli ztratila o půl třetí v noci pozornost a tak trochu usnula, najednou zpozorním a slyším
P. Mariána, jak říká: „Když se teď cítíte unavení, nevyspaní, máte hlad, a navíc si říkáte
»proč ten farář mluví a mluví a ne a ne skončit«, potom má vaše oběť ještě větší cenu!“
Jak jsem tato slova ráda vyslechla, vždyť
hovořil zrovna o mně!
• Přímo k problému šíření genderové
ideologie: P. Marián srovnal totality z minulého století (nacistickou i komunistickou) s nově nastupující totalitou liberálně
genderovou. Nacistická i komunistická totalita po desetiletích skončily, třebaže jejich ideologové nám slibovali „tisíciletou
říši“ a „vítězství na věčné časy“. Pravda,
podle tohoto příkladu se můžeme uklidňovat a očekávat, že i nová gender-totalita
skončí… Jenže když si uvědomíme, kolik
obětí měly překonané totality na svědomí
– kolik zmařených osudů! Ne, nesmíme
čekat, až se systém sám v sobě vyčerpá,
vyhnije a scvrkne na trapný formalismus.
Naopak je zapotřebí úsilí a angažovanosti,
aby naše děti byly tímto poznamenány co
nejméně! Pořád ještě máme šanci: pokud
nebude Istanbulská úmluva ratifikována,

Křesťané celého světa jsou vyzváni, aby ve fatimský den – 13. října 2019 spojili své síly v rámci Svaté ligy národů
a bojovali pod záštitou naší Královny, Panny Marie. Ten den se budou konat v mnoha národech

EUCHARISTICKÁ PROCESÍ S ODPROŠOVÁNÍM A ZASVĚCENÍM SE NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
Více např. zde: www.fatym.com/view.php?nazevclanku=eucharisticke-procesi-s-odprosovanim-zasveceni-se-panne-marii-libanon-neztracicas&cisloclanku=2019060174. Pojďme spojit síly už v předvečer fatimského dne a nechejme se sjednotit s naším Božským Mistrem a Králem
pod ochranným pláštěm naší Královny!
Tradiční NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ bude tentokrát EUCHARISTICKÉ – Ježíš, reálně přítomný v Nejsvětější svátosti,
bude uprostřed nás putujících na Svatý Hostýn za Pannou Marií Vítěznou.

Bystřice pod Hostýnem – Svatý Hostýn z 12. na 13. října 2019 (sobota – neděle)
ORGANIZACE POUTĚ:
21.00 hod. – zahájení v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem (modlitby, informace, požehnání na cestu)
21.15 hod. – začátek pěšího procesí na Svatý Hostýn s Nejsvětější svátostí
00.30 hod. – mše svatá v bazilice na Svatém Hostýně
02.00 hod. – odjezd autobusu do Bystřice pod Hostýnem na parkoviště u hřbitova a k vlakovému nádraží
Pro ty, kteří se nemohou pěšího výstupu zúčastnit ze zdravotních důvodů, bude připraven paralelní program v bazilice na Svatém Hostýně od 22.00 hod.
Z důvodu bezpečnosti nebude možný výjezd auty nahoru po dobu trvání procesí. Upravte proto svůj výjezd nahoru tak, abyste na noční program v bazilice
vyjeli do 21.45 hod. Více podrobností na www.veceradlo.cz. Těšíme se na Vás!
Mariánské společenství Večeřadla Křenovice a Římskokatolická farnost Bystřice pod Hostýnem

12

39/2019

nebude zde prostor pro „soudružky“, které
by prováděly „genderově citlivou výchovu“
na školách, nebude prostor pro ideoložky
a kontrolorky z orgánu GREVIA(2), které jezdí po Evropě, šikanují státy, otravují
školy, úřady a diktují, jak má vypadat výchova, tolerance, citlivost, vstřícnost a respekt k tzv. jiným genderovým identitám…
• Ideologové vždy cílili na děti (vzpomeňme na ošátkované pionýry a na masové
vodění školních tříd na filmy a na přednášky…) Jenže tentokrát jde o děti docela malé, dokonce předškolní! Minule mezi poutníky nechala paní Jana Jochová kolovat na
ukázku učebnici, vlastně vzorový metodický materiál ke genderově citlivé výchově
v rakouských mateřských školách. Krásně
ilustrovaná publikace – samý barevný obrázek o šťastných homosexuálních rodinách, včetně názorných obrázků kamaráda, který jim ochotně předává v kelímku
svůj „genetický materiál“ a následně explicitní realistické zobrazení, jak si lesbické
partnerky v soukromí „dělají početí“. Kdo
tohle neviděl na vlastní oči, neuvěří! Něco
jsem si ofotila do mobilu, ale přiznám se,
že jsem měla problém to ukázat některým
dospělým; a už vůbec si nedovolím takové obrázky posílat na zveřejnění do Světla. Jeden tatínek po jejich zhlédnutí řekl:
„Opravdu bych nechtěl, aby se toto ukazovalo mým dětem!“ Myslím, že tím vyjádřil zcela jednoznačně přání všech soudných rodičů.
• Podle P. Mariána jsme teď v situaci,
kdy musíme křičet HOŘÍ! Při takovém
ohrožení nemá smysl rozvádět odborné debaty o hoření jako procesu oxidace
a že oxidace je vlastně normální přirozený chemický proces; nemůžeme se tvářit,
že máme spoustu času na korektní akademickou konverzaci o možnostech zamezení přístupu kyslíku, jestli je to vhodné,
žádoucí, či zbytečné... Jenomže: Skutečně hoří! Konec debat – musíme zachránit,
co ještě jde! Modlitbou, peticí, podporou
vhodných politických aktivit. Ve skutečnosti opravdu HOŘÍ! Proto se takto pravidelně scházíme k modlitbám za záchranu našich rodin a dětí a podporujeme tím
hlas ČBK, různá sdružení a společenství
a další osobnosti v jejich postoji a boji proti genderismu.
Tato prosebná procesí se konají ve
dvouměsíčních intervalech již rok a půl –
na Svatém Hostýně a na Velehradě. Za tu
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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 ŘÍJEN 2019
EVANGELIZAČNÍ ÚMYSL:
Aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.
NÁRODNÍ ÚMYSL:
Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených
svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

dobu jsme mohli vyslechnout dost přednášek – např. paní Jany Jochové z Aliance pro rodinu (paní Jana přinesla na ukázku onu zmíněnou metodickou publikaci
z Rakouska), pana JUDr. Antona Chromíka, předsedy slovenské Aliancie za rodinu, který informoval o jejich strategii:
naši slovenští přátelé jsou trochu dál než
v ČR – již v roce 2014 se jim podařilo přijmout ústavní zákon, který definuje manželství jako svazek muže a ženy, o což se
nyní snaží v českém parlamentu poslanci
KDU-ČSL (návrh předsedy pana Marka
Výborného). Na minulých setkáních často
vystupovaly se svými příspěvky senátorka
MUDr. Jitka Chalánková a bývalá poslankyně Mgr. Nina Nováková, která nevynechala ani jednu pouť. Všichni jmenovaní
znají problematiku politického střetávání zblízka, znají zákulisí a tlaky, kterým
bývají poslanci vystavováni, mají dobrou
představu o neúnavné strategii genderových aktivistů a o jejich ideologickém zakotvení v liberálním akademismu. Pořadatelům patří obrovské poděkování za jejich
vytrvalost a naději, která je těmito modli-

tebními setkáními posilována. Další noční
modlitební procesí je naplánováno na Svatém Hostýně 12. října 2019. Více podrobností o tomto procesí naleznete v informativním rámečku. Přijďte v hojném počtu
a modlete se s námi!
Poznámky:
(1)

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. [pozn. red.]
(2)
GREVIO – je mezinárodní kontrolní orgán,
jehož ustanovení vyplývá z Istanbulské úmluvy. Státy, které ratifikují Istanbulskou úmluvu, se zavážou, že dovolí na svém území působnost tohoto kontrolního orgánu. Činnost
GREVIA je zcela bezprecedentní, stát má předat cizincům neuvěřitelné kompetence k jejich činnosti, jejich pobyt, pohyb a cestování
je hrazeno ze státních peněz, a výsledek práce GREVIA bude vlastně šikana: tvrdá kritika, závazné pokyny, „doporučení“ k další
hlubší genderově citlivé výchově, např. genderové kontrolorky budou mít pravomoc vyžadovat na státu, aby zabezpečil tzv. výchovu k „reprodukčnímu zdraví“, což ve skutečnosti znamená hromadnou výchovu k antikoncepční a potratové mentalitě. (Podle Důvodová zpráva k Istanbulské úmluvě)
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Matice cyrilometodějská s. r. o.
PRO DĚTI
PAMÁTKA NA KŘEST – BOX
Text Sally Ann Wrightová • Ilustrace Frank
Endersby • Z angličtiny přeložila Ivana Trefná
• Odpovědná redaktorka Ludmila Martinková
Inspirativní sada knížek obsahuje známé biblické příběhy, modlitby a svazeček, který bude připomínat křest a první kroky dítěte. Kmotři tak mají ideální dárek pro své kmotřence. Box obsahuje tyto knížečky: Památka na
můj křest (30 stran); Moje malá Bible (62 stran); Moje první modlitby (46 stran).
Karmelitánské nakladatelství
Box, váz., 140x175 mm, křídový papír, 349 Kč

Knihkupectví a zásilková služba
jich definitivnímu rozchodu. Autor během své dlouholeté kněžské
služby poznal řadu manželských párů. Některé zvládly neuvěřitelné obtíže, a jejich manželství přesto přežilo. Ani série špatných
rozhodnutí nemusí končit rozpadem manželství. Když se tak totiž stane, bolest všech zúčastněných je nesmírná. Vyvarovat se
je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat katastrofu. „Je třeba hledat cestu dál – a ne cestu k ukončení vztahu a společného
života,“ říká s nadějí autor.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 115x180 mm, 112 stran, 179 Kč

ŽIVOTOPIS SVĚTCE
OTEC PIO • SVĚTCŮV KRÁTKÝ ŽIVOTOPIS

SVATÁ ANEŽKA • PŘÍBĚH ČESKÉ PRINCEZNY
Text a ilustrace Oldřich Selucký • Odpovědný redaktor Pavel
Mareš
Okouzlující příběh svaté Anežky České
(1211–1282), té nejchudší, ale také nejpodivuhodnější české princezny. Ilustrované čtení pro školáky
a předškoláky, jejich rodiče a prarodiče.
Karmelitánské nakladatelství • Váz., 213x285 mm,
křídový papír, 32 stran, 219 Kč

PRO MANŽELE
O NESNÁZÍCH V MANŽELSTVÍ • JAK JE
VČAS ROZPOZNAT A HLEDAT CESTU DÁL
Aleš Opatrný • Redigovala Dagmar Kopecká
• Odpovědný redaktor Pavel Mareš
Žádné manželství není procházka růžovým sadem, těžkosti se nevyhnou nikomu. Manželé dělají chybná rozhodnutí, ale ta by neměla vést k je-

Gabriele Amorth • Z italštiny přeložila Terezie
Brichtová OP • Revize překladu Kateřina Lachmanová
• Odpovědná redaktorka Ludmila Martinková
Svěží životopis svatého Pia z Pietrelciny (1887–1968) z pera italského exorcisty Gabriela Amortha. Otec Pio působil v kapucínském klášteře v městečku San Giovanni Rotondo v italské Apulii. Byl vyhledávaným zpovědníkem, mužem obdařeným
stigmaty a schopností nahlížet do srdce kajícníků, kteří se k němu přicházeli zpovídat. Gabriele Amorth však nezakrývá ani řadu dramatických zlomů v životě tohoto oblíbeného světce. Otec
Pio vynikal službou Bohu a bližním, ale také přitahoval pozornost svými nadpřirozenými dary. V určitém období nesměl sloužit mše, vydávat knihy a zpovídat. V 60. letech 20. století se k němu ovšem
hlásí zástupy jeho duchovních dětí a krátce po
jeho smrti se rozbíhá kanonizační proces, který byl završen svatořečením 16. června 2002.
Karmelitánské nakladatelství • Druhé vydání
Brož., 130x189 mm, 104 stran, 179 Kč
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