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Alice Lenczewská (1934–2012)
vali materiální pomoc. K němu přistavěl
i modlitebnu. Později z takovýchto zařízení vznikly diakonie – ústavy s kostely spravované dosazenými jáhny. To bylo za časů
císaře Alexandra, jedné ze vzácných výjimek mezi římskými imperátory, nastavených vůči křesťanství příznivě. Císař vyšel Kalixtovi vstříc a parcelu na stavbu mu
za menší finanční obnos podstoupil, ač se
o tuto lokalitu ucházel jeden z bohatých
Židů, jenž zde chtěl postavit hospodu.
Hlavní potíž tkvěla ve skutečnosti, že
toto místo za řekou Tiberou (Zátibeří) se
nacházelo v židovské čtvrti, jejíž obyvatelé nahlíželi na křesťany více než nevraživě. Stavba budovy v jejich hájemství, za
jaké svou čtvrť považovali, jim byla trnem
v oku. Snažili se římského biskupa u císaře pošpinit, ten však na ně nedal, znaje
Kalixta jako moudrého a ctnostného muže a jako hlavu náboženství, jehož vyznavači vynikali svým ctnostným životem.
Židé pochopili, že tudy cesta nepovede, rozhodli se proto vzít záležitost do
svých rukou. Vyvolali menší protikřesťanské vzbouření, při němž pronikli do nového ústavu, vyhodili Kalixta z okna na
dvůr, kde ho ukamenovali. Poté jej s kamenem na krku vhodili do studny. Došlo
k tomu 14. října 222.
Křesťané zbídačelou tělesnou schránku svého pastýře ze studny vyzdvihli. Aby
zbytečně nevyvolávali další vášně svých nepřátel, nenesli ji přes celé město do jím
kdysi spravovaných katakomb, ale pohřbili papeže-mučedníka na bližším Kalepodiově hřbitově při via Aurelia. Když po letech, již v lepších dobách, vystavěl papež
Julius při zátibeřském ústavu, vybudovaném Kalixtem, baziliku S. Maria in Trastevere, bylo do ní Kalixtovo tělo přeneseno.
Církev tohoto mučedníka připomíná
14. října. Na obrazech ho poznáte podle
papežské tiáry a knihy, na které leží kámen.
Poznámky:
(1)

Suché dny či kvatembr (quatuor tempora)
se vracejí 4x do roka (v týdnech po 3. neděli
adventní, po 1. neděli postní, ve svatodušním
týdnu a po svátku Povýšení sv. Kříže) vždy ve
středu, pátek a sobotu (pokud nepřipadne na
tyto dny významnější svátek, který má přednost – kupř. svátek sv. Josefa). Jsou zasvěceny postu a modlitbě, které nám připomínají
naši hříšnost a potřebu očištění.
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Z duchovního pokladu
Alice Lenczewské (23)
Místa v textu označena „†“ jsou slova Ježíšova, místa označena „•“ jsou slova Matky
Boží, andělů, svatých či duší v očistci. Biblické texty jsou vždy od Ježíše po Alicině
modlitbě a prosbě o slovo v duchu tzv. náhodného otevření.
Neděle 14. 6. 87, 23:50 h.
– Tolik mých proseb jsi splnil, Otče,
cožpak tato zůstane bez odpovědi?
† Nezůstala bez odpovědi. Mnoho jsi
vyprosila a mnoho jsem složil na tebe,
abych ti ulehčil a pomohl. Proč pochybuješ? Proč se tvá víra ohýbá pod tíhou,
o kterou jsi prosila? Nes tu tíži, tu bolest,
o kterou se Já dělím s vámi.

Zasvěcuji vás do Mého utrpení a pomáháte Mi v Mém poslání, které Mi dal
milující Otec. Má láska vám dala to utrpení a je to dar cennější než uznání celého světa.
Důvěřuj, Mé dítě, po slzách bude radost. Měj trpělivost. Neuspišuj to, co musí dozrávat v čase. Mezi zrnem a plodem
je zapotřebí čas, protože jinak se plod nerozvine do své plnosti nebo nebude vůbec.
„Je jako strom zasazený u vodních toků; ten ve svůj čas ponese plod a jeho listí
nikdy neusychá...“ (Ž 1,3)
† Miluji vás, Moje děti. A jsem velmi
blízko, přivinuji vás k Mému krvácejícímu Srdci. A spolu se Mnou krvácejí vaše srdce, aby vaše radost byla ve Mně.(1)
Přiviňte se ke Mně a buďte se Mnou
v té hodině Mé bolesti, která zrodila spásu pro mnohé. Neste Můj kříž, Mé děti,
dokud nepomine čas utrpení.

Středa 22. 7. 87, 7 h.
– Ježíši, přijmi tento den a buď se
mnou.
† Jsem.
– Prosím za ty děti, které mají problémy.(2)
† Jsou trochu lehkomyslné.
Láska vyžaduje především odpovědnost
za druhé i za sebe. Proto jsou tak důležité
povinnosti vůči rodině a vlastní závazky.
Lepší je dělat to solidně a obětovat Mi ty
těžkosti než hovořit o lásce, která končí
pouze u deklarací.
Je třeba uvážlivě sloužit druhým. Nemůže se to dít na úkor základních povinností a zanedbání vůči nejbližším. Jestliže
služba Mně rodí zlo, které se vkrádá do rodiny, tak je třeba vrátit se domů a tam Mě
oslavovat vším, co je možné vnést vlastním
srdcem, a tak obohacovat své nejbližší.
Sloužení Mé lásce je především vnášení lásky do našeho nejbližšího okolí. Nedá se jít s láskou dál a pominout to, co je
nejblíž. Je třeba přijímat takové podmínky,
jaké jsou, jaké jsem dal, a proměňovat je
Mojí láskou. Prosit za to, obětovat Mi to
všechno, i své obtíže, a zachovat věrnost.
Pátek 24. 7. 87, 22:30 h.
– Má modlitba je teď taková, že před
Tebou mlčím, poněvadž mi úplně schází slova, anebo nedokážu nic víc vyslovit,
jenom Tvé Jméno, můj Spasiteli. A stále
jsou slzy v očích.
† Učím tě Mé lásce.
Sobota 25. 7. 87, 9:30 h.
– A kromě toho, čas od času o sobě
dávají vědět mé lidské slabosti: netrpělivost, pýcha, lakomství, nepřejícnost, nezávislost.
† Jsi nadále sebou – jako každý člověk – bezmocná vůči svým nedostatkům.
Připomínám ti to, aby se ti nezdálo,
že jsi nad ostatními. Připomínám ti to také proto, abys nemyslela, že sama cokoliv zvládneš, nebo že máš nějakou vlastní hodnotu.
Všechno je Mým darem, a když třeba
jen trochu uberu z Mé milosti – ukazuje
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se tvá lidská ubohost a bezmoc vůči zlu,
které má bez Mé ochrany k tobě přístup.
Pamatuj na to, Mé dítě, a buď bdělá –
vždycky sjednocená s Mojí mocí.
Vždycky si to uvědomuj a nemyl se,
že Mi můžeš cokoliv dát kromě své bezmocnosti a lásky naplněné touhou po
Mé lásce.
A že cokoliv užitečného můžeš učinit kromě odevzdání Mi své vůle, abych
já skrze tebe konal dobro. Jediná cenná
věc, po které od tebe toužím, je tvoje láska a tvá vůle.
Musíš chtít, abych ti pomáhal vytrvat
v sebeodevzdávání, a Já to udělám.
To, nakolik tě budu moci proměňovat,
záleží na síle tvé touhy a na tom, aby sis
nepřipisovala jakoukoliv vlastní hodnotu
a jakékoliv možnosti.
Nezapomínej na to, abych ti nemusel
uštědřovat bolest k ponaučení.
Víš – poněvadž jsem ti to dal poznat –
jak velice toužím obdarovávat každé Mé
dítě, jak toužím, abyste byli šťastní, a jak
moc trpím kvůli tomu, že Mi to nedovolujete. Že se ukrýváte před Mou láskou i před
Mými dary za svoji pýchu a samolibost.
Stále se vám zdá, že něco znamenáte
a dokážete. A Já, když vám chci pomoci,
vás musím bolestivě uzdravovat z těch iluzí. Tak obtížné je pro vás srovnat se s pravdou o sobě. Dokonce i ti, kteří o tom vědí,
tak rychle zapomínají, tak ochotně vytvářejí stále nové klamné projekty.
Není nic hodnotnějšího než Moje vůle.
Nejsou vůbec žádné hodnoty mimo Mne.
Dobro existuje jenom jako realizace Mé
vůle. Dobro v člověku a v jeho životě též!
Protivení se Mé vůli vedlo k prvotnímu
hříchu. Lidské působení – každého z vás
– neujednané v srdci se Mnou není dobrem. A to, co není dobro, je zlo. Nejsou
neutrální skutky. Nejsou neutrální situace – žádné. Vždycky, v každé životní chvíli je třeba vybírat: buď se Mnou, nebo ne.
Samostatnost je oddělením se ode
Mne. A je iluzí, poněvadž člověk nikdy
není nezávislý.
Nezávislý – to znamená působící beze Mne. Jestliže beze Mne, tak ze satanovy inspirace. Žádný člověk nikdy nic ne
učinil sám. Cokoliv udělal, udělal to z Mé
nebo satanovy inspirace.
Nejbolestnější omyly jsou tehdy, když
někdo touží pracovat pro Mne, ale nepočítá s Mou vůlí, poněvadž mu připadá, že
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ví, že dokáže sám rozhodnout, co je dobré – co se shoduje s Mou vůlí.
To je častá chyba Mých služebníků. Je
to chyba pýchy spočívající v připisování si
schopnosti rozpoznávání.
O rozpoznávání je třeba stále prosit,
a to prosit z pozice, že se nic neví. Protože tomu tak skutečně je.
V každé chvíli je třeba prosit, být vnímavý, setrvávat ve Mně, ptát se.
Mít otevřené oči na důsledky svých činů a uši pro hlas Mého hodnocení.
Pokora je ustavičná závislost na Mně, vyplývající z vážně braných Mých slov, že beze Mne nemůžete učinit nic(3) – nic dobrého. Proto je tak cenná cesta Božího dětství.
Dítě – dobré dítě – nedělá nic bez souhlasu rodičů.
Na všechno se ptá, prosí o dovolení, ze
všeho se vyznává.
Ví, že všechno záleží na rodičích. Jimi se
pyšní, z nich se těší, miluje je. Ví, že touží po
jeho dobru, a poslouchá je. Důvěřuje jim.
Jak mnohem větší jsou Mé možnosti než ty pozemských rodičů, jak větší láska. O kolik větší je bolest ze ztráty dítěte,
které si, když chtělo být „dospělé“, zvolilo nezávislost – čili odmítnutí Otce, třeba
jen krátkodobé.
Pády bezděčně způsobené tvou přirozeností jsou jen malým zlem.
Skutečným zlem je samostatnost, poněvadž v ní se skrývá odvrácení se od Mé
lásky, která bdí a pomáhá. V ní jsou totiž
obsaženy vlastní plány a ambice. Vlastní –
to znamená vycházející z pýchy a samolibosti nebo z klamu, že v tom může být něco dobrého.
A tak jsme došli k bodu řešení: Mým
milovaným dětem musím působit bolest,
abych odstranil jejich iluze a jejich závislost na satanovi.
„V něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme...
»Neboj se. Mluv dál, nemlč. Vždyť já jsem
s tebou...«“ (Sk 17,28; 18,9–10)
Neděle 26. 7. 87, 11:10 h.
† Rozmlouvejte se Mnou ve svých srdcích. Toužím po vašich srdcích a vaší oddanosti. I po úplném odevzdání se Mé lásce: ve všem, co se přihodí. Žízním po tom!
To nevadí, žes Mi to říkala mnohokrát.
Je zapotřebí se stále odevzdávat a obětovat.
Neustále v tom setrvávat, v tom žít. Tehdy
budeš Mým znamením, Mým srdcem, Mými ústy i Mýma rukama.

Toužím po odevzdanosti a lásce, protože to je obětavost.
„Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu...“
(Ef 6,1)
Neděle 26. 7. 87, 22:25 h.
† Nikomu nedávám utrpení nad jeho
síly. Dávám tolik, kolik je zapotřebí k povznesení na duchu. Neboj se svého utrpení, ani utrpení někoho jiného.
Je ho velmi zapotřebí, je potřebné. Jednou to pochopíš.
Miluji vás, Mé děti, a tak moc toužím
po vašem štěstí.
Všechno je z Mé vůle a všechno je potřebné, abyste se radovali ve Mně a pro radost těch, které ke Mně přivádíte.
– Zadržel jsi moji modlitbu slz…
† Není možné tak stále… Ve společném
životě se Mnou je potřebné bohatství forem. Modlitba slz je velmi vyčerpávající –
raduj se se Mnou jiným způsobem.
– Ale jsi teď jakoby vzdálený…
† To je zdánlivé. Jsem velmi blízko,
vždyť tě miluji a neopustím tě ani na chvíli. Pořád tu jsem a dívám se na tebe. Raduji se, když se tvé srdce na Mě usmívá.
Láska, to je úsměv a touha být blízko. Proto jsem neustále u tebe. Raduj se. Velmi tě
miluji a toužím po tvé lásce.
Pondělí 27. 7. 87, 22:25 h.
– Děkuji Ti za tíži tohoto dne. Děkuji
Ti za Tvoji lásku v tom obsaženou, neboť
Ti mám co dát.
† Přesvědčila ses, jak utrpení se Mnou
sbližuje a jak učí dětské odevzdanosti.
– Stále mi však chybí poznání rozsahu
mé viny. Ani ne tak bezprostřední viny, jako zla, které je ve mně a z kterého mě léčíš.
† Každé pokoření je léčbou z pýchy
a soběstačnosti. Přiblížila ses Mi víc…
Jestliže Mi něco odevzdáš – už se k tomu nevracej, protože to už není tvoje.
Uč se takovému postoji, abys získala
svobodu vůči tomu, co je od lidí, všeobecně od všeho, co není Mnou. Nádherná je
svoboda Božích dětí, které pečují jenom
o jedno: o Moji lásku.
Úterý 28. 7. 87, 22:50 h.
– Děkuji Ti, Kriste, za bolest i za lásku,
kterými jsi vyplnil tento den.
Tak mnoho lásky jsi vlil do mého srdce, že nedokážu mít zármutek či nechuť
k nikomu. Dokážu jenom milovat a toužit
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Kardinál Alexis Henri Marie Lépicier O.S.M. (1863–1936)
pomáhat. To je Tvá láska – v ní je možné
všechno přijmout a odpustit, přinést každou oběť. Rozšířil jsi to mé obětování donekonečna.
† Miluji tě a vyplňuji Sebou. Rozšířím
tvé srdce, abys do něj dokázala pojmout
mnoho neštěstí, mnoho zla a závisti.
Ve Mně není nic takového jako nenávist,
zloba, roztrpčenost vůči někomu.
Není nic, co by nebylo láskou.
Pokud dovolíš, abych tě naplnil, ztratí
se v tobě také negativní pocity. Prostě jich
nebudeš schopna.
V Písni písní je ukázána svatost, a to je
tvůj program a povolání.
– Dal jsi mi na srozuměnou: svatost, to
je milovat bez jakýchkoliv podmínek a nejvíc zřejmě ty, které ničí zlo. To znamená:
milovat a prokazovat lásku.
Pro člověka to je nemožné, ale Ty takovou milost dáváš každému, kdo touží.
Přeměňuješ a není v tom žádná zásluha
ze strany člověka. Dar lásky daný zcela
nezaslouženě.
† V nové epoše bude rozšířena možnost
milovat. Dám lidem schopnost navzájem
se milovat. Ti, kteří zůstanou, poznají Mou
lásku ve větším rozsahu než dosud. Zažijí ji a budou v ní žít.
Celá historie spásy vede k objevení Lásky. Ke stále lepšímu poznání Boha – Lásky.
Nyní začne přelomová doba: oddělení
toho, co je poskvrněné zlem, od toho, co
je čisté. Těch, kteří volí zlo, od těch, kteří touží po dobru. Slib lásky otevře brány
Mých velkých milostí. Toužím po tom,
abych mnohé mohl spojit se Mnou takovým slibem. Ten otevře nové možnosti milování. To je Můj dar pro Moje děti, které
touží milovat víc, než dokážou.

Nejkrásnější květ ráje (24)
KRÁLOVNO POČATÁ
BEZ POSKVRNY HŘÍCHU
DĚDIČNÉHO
NEPOSKVRNĚNÉ
POČETÍ PANNY MARIE
„Tys sláva Jeruzaléma, tys radost Izraelova, ty čest jsi lidu našeho.“ (srov. Jdt 15,9)
Zde na světě neoslavuje Boha po hypostatickém spojení, tedy spojení Slova
s naší lidskou přirozeností, nic více než
Neposkvrněné početí Panny Marie.
Na počátku Bůh stvořil z ničeho člověka obdařeného rozumem, aby viditelně
zjevil svou velikost a slávu. Avšak hříšný
člověk vzpourou proti svému Stvořiteli znetvořil tento obraz božství vtisknutý do jeho duše: stal se nepřítelem Boha
natolik, že se stal v očích Stvořitele odporným. Zůstal zde alespoň někdo ušetřen této zkázy, která postihla všechny,

(Pokračování)
Z knihy Alicja Lenczewska: Świadectwo.
Dziennik duchowy.
Wydawnictwo Agape sp. z o.o.,
Poznań, wydanie drugie zmienione, 2018.
Přeložila -vv- (Redakčně upraveno)
Poznámky:
Srov. Jan 15,11.
Ve dnech 15.–26. 7. 1987 se konaly v Otorově
čtvrté rekolekce pro Apoštoly čistoty (později Apoštoly čisté lásky). Alicina slova vyjadřují starost o členy tohoto společenství.
(3)
Srov. Jan 15,5.

(1)

(2)
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rovna blaženému stavu Adama a Evy při
stvoření. Obdrží dokonce v okamžiku svého početí hojnější milost, než dostali naši první rodiče: „Ty jsi celá krásná, ó Panno Maria, a dědičný hřích v tobě není.“(1)
Můžeme vůbec popsat krásu Panny
Marie v okamžiku, kdy Bůh stvořil její
duši a vtiskl ji do jejího panenského těla? Spíše andělé si zaslouží, aby ji obdivovali! Ó Neposkvrněná Panno, potěšení
Nejsvětější Trojice, ty jsi vskutku „sláva
Jeruzaléma“!
*

*

Neposkvrněné početí Panny Marie
úradkem Božím mělo nejen zajistit novou
poctu Bohu, že svět obdržel příklad neporušené svatosti, ale pro lidské pokolení se
toto tajemství stalo zároveň zdrojem nekonečné radosti: „Ty jsi radost Izraelova.“
Skutečně, Neposkvrněné početí je vyjádřením pravdy o výjimečné ženě, kterou
viděl apoštol na Patmosu „oděnou sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou
dvanácti hvězd kolem hlavy“(2). Její krása
a čistota je pro porušený lidský rod zdrojem slávy a útěchy. Jestliže byl lidský rod
pošpiněn hříchem prarodičů, může se nyní chlubit tímto čistým květem, který tím
uděluje kmeni, z kterého vyrostl, větší čest
než původní provinění, které mu přineslo zkázu a hanbu.
Neposkvrněné početí Panny Marie jako zářivý rozbřesk ozdobilo Slunce Spravedlnosti, které rozptýlilo tmu hříchu
a přineslo světu světlo milosti, pravdy
a slávy. Neposkvrněné početí bylo předehrou té nové radosti, kterou Pán Ježíš obnoví zemi. Odtud také Církev zpívá: „Tvé
početí, ó Panno a Matko Boží, bylo předzvěstí radosti celého světa.“(3)
*

ve kterém by zůstal původní plán Stvořitele nepoškozený? Budou všechna stvoření poznamenána jedovatým uštknutím
pekelného hada?
Nikoliv, Boží dílo nemůže být zcela
zničeno. Panna Maria pro budoucí zásluhy svého Syna, Vykupitele, bude počata
bez hříchu, zcela krásná a naprosto čistá,

*

*

*

Neposkvrněné početí Panny Marie je
nejen zdrojem duchovní radosti lidského
rodu, ale je také pro věřící, tedy pro lid Ježíše Krista, předurčením odměny života
věčného, velká to pomoc v jeho pozemských těžkostech a jistá záruka vítězství:
„Ty jsi čest našeho lidu.“
Po pádu našich prvních rodičů do propasti hříchu a utrpení si ďábel již myslel,
že zvítězil nad jejich potomstvem: ale byl
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Matice cyrilometodějská s. r. o.
NA ŽIVOTNÍ CESTĚ S BOHEM
OTCOVO SRDCE
Neal Lozano – Matthew Lozano • Z angličtiny
přeložil Jiří Černý • Redakce Daniel Mikšík •
Předmluva John Eldredge a P. John Horn SJ
Kniha odkrývá životodárnou pravdu a krásu
lásky Boha Otce ke každému z nás. Neal Lozano nám svým rozjímáním, životními příběhy i osobními modlitbami umožňuje snáze spatřit a zakusit něžnou lásku nebeského Otce, který je „Abba“.
Pavel Nebojsa – Doron • Brož., 115x165 mm, 276 stran, 349 Kč
VÝZVY STÁRNUTÍ
Aleš Opatrný • Redakce Kristina Veselá
Tato útlá knížka chce napomoci k tomu, abychom se úkolu stárnutí, který je také přípravou
na smrt, včas chopili a dobře se ho zhostili. Autor, katolický kněz a pastorální teolog, vede čtenáře krok za krokem k přemýšlení o tématu a vybízí k modlitbě, aby tak bylo možné zakoušet i nadále na životní cestě
Boží vedení a doprovázení.
Pavel Nebojsa – Doron • Brož., 115x165 mm, 120 stran, 189 Kč

KAPESNÍ PŘÍRUČKA PRO VARHANÍKY
VARHANÍKEM V NAŠICH ČASECH
Michal Altrichter • Odpovědná redaktorka Luisa
Karczubová • Recenzent doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Služba varhaníka, v místech, kde má svou tradici, patří k duchovnímu bohatství chrámu, ale i společenského a kulturní-

Knihkupectví a zásilková služba
ho života. Text reflektuje nesnadnou profesi
z pohledu spirituality. Dbá nejen o praktická
provozní témata, ale připouští rovněž otázky
niternějšího rázu.
Refugium Velehrad-Roma, s.r.o.
Brož., A6, 40 stran, 48 Kč

BLAHOSLAVENÝ K NÁM PROMLOUVÁ
SEDLÁK PROTI HITLEROVI • SKRYTÝ ŽIVOT
FRANZE JÄGERSTÄTTERA
Erna Putzová • Z němčiny přeložila Jindra Hubková •
Odpovědná redaktorka Ludmila Martinková • Předmluva
Dr. Ludwig Schwarz SDB, biskup linecký, a Dr. Manfred
Scheuer, biskup innsbrucký, vicepostulátor
Kniha podává barvitý životní příběh rakouského sedláka,
který odmítl obsazení své země nacisty a následně i službu
v nacistické armádě. Franz Jägerstätter byl beatifikován v roce 2007, ještě za života své ženy a tří
dcer. České vydání knihy obsahuje
i výbor zásadních Jägerstätterových
textů, dopisů a přípisů. Na motivy jeho života natočil v roce 2019 režisér
Terence Malick film Skrytý život, který získal cenu ekumenické poroty na
festivalu v Cannes.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 130x190 mm, 168 stran
+ 8 stran černobílých fotografií,
229 Kč
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