12. ČÍSLO / XXVIII. ROČNÍK

14 Kč • 0,76

22. BŘEZNA 2020

Z obsahu:
O blahoslavenstvích –
Blahoslavení plačící
Katecheze papeže
Františka při generální
audienci 12. února 2020,
Řím, aula Pavla VI.
– strana 2 –
Svatá Rafka (Rebeka
ar-Rayyas de Himlaya)
Libor Rösner
– strana 4 –
Cesta k Bohu (10)
Sv. František Saleský
– strana 5 –
Matka
Evženie Ravasio (11)
– strana 7 –
Sto růží Panny Marie
pro rozjímání (21)
P. Clemente
Arranz Enjuto
– strana 8 –
Gabriele Kubyová,
obhájkyně pro-rodinné
politiky, vyhrála soud
– strana 9 –
Králíky – Hora
Matky Boží
Petr Bobek
– strana 10 –
Rodina, která se společně
modlí, zůstane spolu
– strana 13 –

Sousoší Ecce, Homo, Králíky – Hora Matky Boží

Matka Evženie Ravasio (11)
V následujících pasážích se nebeský
Otec vyjadřuje ke svému království, aby
nám vysvětlil, že kvůli tomu, aby jeho království mohlo v plnosti přijít na tuto zemi,
musíme uznat i jeho a uctívat ho jako Krále tohoto království, protože jen takto nás
může nanovo obdarovat svými dary, skrze
něž se toto Boží království pak na zemi
uskuteční v celé plnosti. To však v žádném
případě neznamená, že bychom měli odstranit anebo zrušit svátek Krista Krále.
Uctívat Otce a Syna jako Krále
„Se vší horlivostí uctíváte královský
majestát mého Syna Ježíše; to je pravda.
A v něm přece uctíváte i mne! Avšak upřete
svému Otci tuto velkou čest, vyhlásit i jeho
za Krále, anebo mě alespoň nechat kralovat, aby svého Otce mohli všichni lidé poznat a milovat?
Ano, přeji si, abyste slavili svátek královského majestátu mého Syna, a tím odčinili urážky, které obdržel od Piláta a také
od vojáků, kteří bičovali jeho svaté a nevinné člověčenství. Nežádám tedy, aby byl tento svátek zrušen, právě naopak, ať se slaví
s oduševněním a horlivostí.
Ale aby všichni mohli skutečně poznat
tohoto Krále, Ježíše, je nutné, aby taktéž
poznali jeho království.
Proto pokud máte dokonale dospět k tomuto dvojnásobnému poznání – poznání Ježíšova královského vládnutí a poznání jeho království
– je rovněž nutné poznat
Otce tohoto Krále, poznat
Stvořitele tohoto království.
Děti moje, Církev, toto
společenství – k jehož založení jsem poslal svého Syna – vskutku završí mé dílo tím, že naučí lidi uctívat
toho, který je jejím Původcem: vašeho Otce a Stvořitele.
Někteří z vás, děti moje, mi nyní řeknou: »Církev
ustavičně rostla, křesťané
jsou stále početnější, to je přece dostatečný
důkaz toho, že naše Církev má už všechno!«“
Ano, je pravda, že Ježíš Kristus založil Církev, ale učinil tak v nejužší jednotě s Otcem, vlastním původcem Církve,
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od kterého všechno vychází. Jen jak ho
takto uznáme – a k tomu patří i to, že se
v Církvi bude oficiálně slavit jeho svátek
– bude jeho království završeno.
„Vězte však, děti moje, že váš Otec nad
Církví bděl vždy, od okamžiku jejího zrození; a že ve shodě se svým Synem a Duchem
Svatým chtěl – prostřednictvím Svatého otce,
svého zástupce – aby byla neomylná. Přece jen, kdyby mě křesťané poznali takového, jaký jsem: jako něžného a milosrdného
Otce, dobrotivého a velkorysého, zcela jistě
by toto svaté náboženství praktikovali o to
odvážněji a upřímněji.“
Poznat Otce,
abychom ho skutečně milovali
„Děti moje, kdybyste věděly, že máte
Otce, který na vás myslí a miluje vás nekonečnou láskou, potom byste si i vy daly
víc záležet na tom, abyste věrněji plnily své
křesťanské, a dokonce i občanské povinnosti, abyste byly spravedlivé a Bohu i lidem dávaly, co jim náleží. Nemám pravdu?
Kdybyste skutečně poznaly tohoto Otce,
který vás všechny bez rozdílu miluje a který vás všechny bez rozdílu nazývá tím pěkným jménem »dítě«, i vy byste mě milovaly
jako láskyplné děti! Nemám pravdu, že by
se tato mnou poháněná láska, kterou byste
mi potom opětovaly, stala činorodou láskou
a rozšířila by se na ostatní lidi – na všechny,
kteří ještě nepoznají společenství křesťanů a ještě
méně znají toho, který je
stvořil a je jejich Otcem?
Jen se zamyslete, kdyby tak někdo přišel ke
všem duším, které jsou
vydány napospas svým
pověrám, anebo k mnohým jiným, které volají
k Bohu, neboť ví, že existuji, ale neví, že jsem jim
nablízku! Kdyby jim řekl, že jejich Stvořitel je
i jejich Otec, který na ně
myslí a stará se o ně, který je v jejich mnoha útrapách a samotě zahrnuje vroucí láskou, ten by dosáhl obrácení i těch nejvíc zatvrzelých duší.
Tato obrácení by byla početnější a také
pevnější, to znamená trvalá.

Někteří lidé budou při posuzování díla
lásky, které právě mezi lidmi uskutečňujeme, kriticky namítat: »Ale od dob, kdy misionáři přišli do všech vzdálených zemí, nehovoří přece nevěřícím o ničem jiném, než
o Bohu, o jeho dobrodiních, o jeho milosrdenství. Co víc by ještě mohli o Bohu říci,
když o něm neustále hovoří?«
Jistě, moji misionáři hovořili a hovoří ještě stále o Bohu, ale jen do té míry, do jaké
mě sami znají. Avšak já vás ujišťuji: Nepoznáte mě takového, jaký jsem; právě proto
přicházím, abych se slavnostním způsobem
stal známým jako Otec všech a jako nejněžnější ze všech otců, a tak poopravil lásku,
kterou mi sice projevujete, ale která je pokřivená strachem.
Přicházím a připodobňuji se svému stvoření, abych poopravil vaši představu o Bohu, který je odstrašujícím způsobem spravedlivý. Vidím totiž, jak všichni lidé žijí svůj
život bez toho, aniž by se svěřili svému jedinému Otci, který by chtěl, aby poznali jeho jedinou touhu: ulehčit jim cestu pozemského života, aby jim potom v nebi daroval
v plnosti život Boží.“
Nyní se nebeský Otec opět obrací na
všechny misionáře a „apoštoly jeho lásky“
a vyzývá je, aby ho lépe poznali, aby ho
potom mohli hlásat takového, jaký skutečně je. Jen touto cestou si lidé poopraví obraz o Bohu a ve všech situacích se
s důvěrou obrátí na nebeského Otce. Potom by se už nikdo z falešného strachu nevyhýbal svátosti smíření. Naopak, každý
by se svou bídou přišel k tomuto laskavému Otci s jistotou, že on dokáže všechno
napravit a odpustí i to největší selhání.
Žádná duše by si už potom dobrovolně nezvolila žít daleko od Boha, nerozhodla by se pro peklo, a tak by brána do
pekla zůstala zavřená.
„Chybějící důvěra lidí mi dokazuje, že
duše mě neznají lépe kvůli tomu, že vy sami mě ve skutečnosti neznáte, pokud nepřekonáte zastaralou představu, kterou o mně
máte! Nyní ale, když vám dávám toto světlo, zůstaňte ve světle a přineste světlo všem
lidem. Toto bude mocný prostředek, aby se
lidé obrátili, a dokonce, pokud je to možné,
aby se zavřela brána pekla.“
(Pokračování)
Z Víťazstvo Srdca 132/2020
přeložila a upravila -jk-
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Rodina, která se společně modlí, zůstane spolu
PĚT MILOSTÍ JAKO OVOCE DENNÍ MODLITBY RŮŽENCE
V dětství jsme s bratrem a sestrami nemohli v rodinném minivanu ujet ani metr
bez toho, aby naše maminka nevytahovala z kapsy růženec.
Bylo úplně jedno, s kým jsme jeli, jak
dlouho jsme jeli, mohli jsme se rozčilovat, obracet oči v sloup – nic nepomohlo, růženec byl vytažen a naše maminka
začala modlitbu. Nepamatuji si, kdy by
se naše maminka s námi nepomodlila
posvátný růženec aspoň jedenkrát denně. (Ano, někdy i víckrát.) Připouštím,
že tehdy jsme se s ní modlili a brblali při
tom. Všichni jsme to tak dělali.
Když se dnes ohlédnu zpět, jsou to
pro mě a moje sourozence ty nejvzácnější
vzpomínky. Byla to pro nás nesmírně silná formace, kdy jsme se naučili mnohému
o životě Ježíše Krista a o jeho evangeliu.
Růženec se pokládá za „Bibli na šňůrce“!
Víte, modlitba růžence si totiž vyžaduje
rozjímání nad životem Ježíše Krista. S jistotou můžu říci, že milosti, kterými nás
Bůh v našem životě skrze tuto jedinečnou
modlitbu zahrnuje, jsou velmi mocné.
Proto se chci jménem svých sourozenců
i svým podělit s vámi o pět milostí, které nám Panna Maria svou přímluvou vyprošuje skrze modlitbu růžence:
1. „Z nikoho, kdo se denně modlí
posvátný růženec,
se oficiálně nikdy nestane bludař.“
(sv. Ludvík Grignion z Montfortu)
To je naprostá pravda, člověče! Každý
z nás udělal mnoho chyb. Avšak přestat
milovat Pravdu mezi ně nepatří. Nejen
že tuto Pravdu milujeme, ale také se o ni
s radostí dělíme s ostatními.
2. „Rodina, která se společně modlí,
zůstane spolu.“
(bratr Patrick Peyton)
Se sourozenci, švagrovými, neteřemi
a synovci jsme si stále blízcí. Nepociťujeme vůči sobě žádné rozpaky, nehádáme
Ve středu 25. března 2020 o slavnosti Zvěstování
Páně bude MŠE SVATÁ S VEČEŘADLEM na Svatém
Hostýně v 9.30 hodin s P. Jaroslavem Střížem. Zveme
všechny mariánské ctitele.
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se, ani nic neřešíme dramaticky. Pochopitelně, že drobné neshody jsou i mezi námi, ale ne často a hned se vyřeší.
3. „Posvátný růženec je mocná zbraň.
Modli se ho s důvěrou
a budeš žasnout nad výsledky.“
(sv. Josemaría Escrivá)
Jako rodina jsme si také prožili svůj
podíl těžkostí a problémů. Obraceli jsme
se k růženci zejména v těch nejtěžších
časech. A Bůh nám vždy daroval smích
a pokoj – i uprostřed nejtěžších životních
zápasů. Bez ohledu na to, jak často jsme
zhřešili, svátosti nás vždy přitáhly zpět,
abychom se smířili s Kristem, jeho Církví a mezi sebou navzájem.
4. „Když lidé milují růženec
a modlí se ho, zjistí,
že je to činí lepšími.“
(sv. Antonín Maria Claret)
S jistotou mohu říci, že do dokonalosti
máme velmi daleko. Jsme však lepší než
jsme byli, a ještě ne tak dobří, jak doufáme, že budeme. S mocnou přímluvou
Panny Marie doufáme, že všichni budeme
svatí! Posvátný růženec s konečnou platností otevírá naše srdce, aby přijalo milosti potřebné pro to, abychom se mohli
stát takovými, jakými nás chce Bůh mít.

5. „Růženec je moje
oblíbená modlitba.“
(svatý papež Jan Pavel II.)
Kromě mše svaté je růženec nejoblíbenější modlitbou naší rodiny. Také moji
bratři a sestry se ho modlí se svými dětmi každý den. Když se synovce Petea zeptáte: „Kde máš zbraň?“, hned vytahuje
z kapsy růženec. Má 10 let a sám se každý
den modlí růženec.
Díky Bohu za milost modlitby posvátného růžence, nejen v mé rodině. Růženec je kristocentrická, jednoduchá a mocná modlitba, jejímž prostřednictvím naši
rodinu Panna Maria zahrnuje milostmi,
pokojem a radostí. Růženec je modlitba
skutečného obrácení srdce. Růženec je
nádherný a úžasný.
Modlete se růženec ve své rodině, s přáteli, ve společenství. Modlete se růženec.
Děkuji Ti, mami! (pozemské i nebeské)
Panno Maria, Královno posvátného růžence, oroduj za nás!

Bridget Costello
(https://churchpop.com, 9. 2. 2020)
Přeložila a upravila -jk-

Poselství Panny Marie pro Mirjanu Soldo
„Drahé děti, vaše čistá a upřímná láska přitahuje moje mateřské srdce. Vaše víra a důvěra v nebeského Otce jsou vonící růže, které mi přinášíte – nejkrásnější kytice růží sestavené z vašich modliteb, skutků milosrdenství a lásky. Apoštolové mojí lásky,
vy, kteří se upřímně, čistým srdcem snažíte následovat mého Syna, vy, kteří ho máte upřímně rádi, vy pomozte, buďte příkladem
těm, kteří ještě nepoznali lásku mého Syna – ale, děti moje, nejen
slovy, ale i skutky a čistými city, kterými oslavujete nebeského
Otce. Apoštolové mojí lásky, je čas bdění a od vás žádám lásku, ne abyste soudili – nikoho, protože nebeský Otec bude soudit všechny. Žádám vás, abyste milovali, abyste šířili pravdu, protože pravda je stará, ta není nová, ona je věčná, ona
je pravda. Ona svědčí o věčnosti Boží. Přinášejte světlo mého Syna a rozhánějte
temnotu, která vás chce stále více zachvátit. Nebojte se. Skrze milost a lásku svého Syna jsem já s vámi. Děkuji vám.“
2. března 2020
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Matice cyrilometodějská s. r. o.
PRO KAŽDODENNÍ ŽIVOT
ZÁVISLOSTI SRDCE • JAK OPUSTIT
NEZDRAVÉ VZTAHY
Robert Hemfelt – Frank Minirth – Paul Meier
Z angličtiny přeložila Monika Kršková
Odpovědná redaktorka Ludmila Martinková
Problémy ve vztazích, hádky, trápení a neschopnost pokojného soužití. Těžkosti v zaměstnání, finanční problémy, alkohol, drogy. Nekontrolovatelný hněv, násilí,
smutek, deprese. Tělesná i duševní zranění, zneužívání, další bolavé prožitky i nutkavé poruchy... Tam všude se setkáváme se závislostmi srdce. Kniha je praktickým návodem, jak se osvobodit
od vztahů vzájemné závislosti. Pravá svoboda nespočívá ve vypjatém individualismu, ale ve zdravých vztazích s druhými lidmi.
Autoři poutavě a s pomocí mnoha příkladů popisují vztahy vzájemné závislosti: jak rychle se rozvíjejí, jak ničivé jsou i jak se od
nich můžeme osvobodit. Citlivě zapojují i svůj křesťanský pohled.
Dílo určené především rodinným a manželským psychoterapeutům a psychologům budou číst s užitkem ti, kdo sami trpí závislostí, ti, kdo chtějí porozumět chování svých blízkých a pomoci
jim k plnohodnotnému životu, a pracovníci pomáhajících profesí.
Karmelitánské nakladatelství • Druhé vydání
Brož., 130x190 mm, 336 stran, 379 Kč

OSOBNOST ČESKÉ CÍRKVE
JAKO BYCHOM DNES ZEMŘÍT MĚLI
Miloš Doležal
Advent 1949, zasněžená mrazivá Vysočina,
nedělní dopoledne 11. prosince. V malém kostele v Číhošti se při kázání P. Josefa Toufara třikrát
zakýval dřevěný oltářní křížek a zůstal zkroucen
a vychýlen mimo těžiště. Pohyb křížku vidělo dva-

Knihkupectví a zásilková služba
cet svědků. Do rozbíhajícího se církevního objasňování se vlomila komunistická Státní bezpečnost. P. Toufar byl zatčen, uvězněn, mučením jej nutili lživě doznat, že vše podvodně sestrojil.
Jeho mučednická smrt zhatila chystaný inscenovaný monstrproces. Pro autora základní pohnutkou k sepsání díla nebylo vyvrátit či potvrdit, že se křížek skutečně tajemně zahýbal, ale naléhavá touha pochopit, kdo P. Josef Toufar byl a co všechno v jeho
údělu předcházelo dějství poslednímu. Po létech pátrání, shromažďování dokumentů, snímků i svědeckých výpovědí vznikla
kniha skládající ze dvou rovnocenných částí, textové a obrazové,
hluboce oslovující obraz kněze Kristova.
Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.
Váz., přebal, A5, křídový papír, 448 stran, 290 Kč

BELETRIE
ROUCHO
Lloyd C. Douglas • Z angličtiny přeložil Ladislav Mikulec
Historický román, jehož děj se odehrává v době Říše římské
za císařů Tiberia a Caliguly, tj. v 1. polovině 1. století po Kristu.
Líčí neobvyklou životní cestu římského patricije Marcella: Zúčastnil se hostiny na císařském dvoře, kde opilého následníka trůnu hosté oslavovali jako boha. To přišlo Marcellovi k smíchu. Za
trest byl poslán do nehostinné Gazy v Palestině a ustanoven velitelem tamní římské posádky. Mezi povinnosti posádky římské
pevnosti v Gaze patřilo udržovat v Jeruzalémě klid o velikonočních svátcích. Marcellově setnině navíc připadl úkol ukřižovat
Ježíše Krista. Tak se do jeho vlastnictví dostalo
Kristovo roucho. Nebyl to ovšem pouhý kus látky. Brzy se ukázalo, že na toho, kdo se ho dotkne
nebo se do něj obleče, mocně působí.
Karmelitánské nakladatelství
Vydání v KNA druhé
Brož., A5, 422 stran, 295 Kč
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