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Blahoslavení Čestné stráže Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše
Duchovní formace ctitelů Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše

P

apež František v exhortaci Gau
dete et exsultate učí, že posvěcení
není cestou individualismu: „Ko
munita, která střeží ty nejmenší detaily lás
ky, jejíž členové se o sebe navzájem stara
jí a tvoří otevřený a evangelizující prostor,
je místem přítomnosti Vzkříšeného, kte
rý ji posvěcuje podle plánu Otce.“ Jednou
z takových komunit je Čestná stráž Nej
světějšího Srdce Pána Ježíše. Během její
ho trvání více jak sto padesáti let se k ní
přidalo mnoho lidí, kteří chtěli posvěco
vat svůj každodenní život prostřednictvím
ctností, lásky a vynahrazování Božímu Srd
ci. Jak úspěšná byla tato cesta, to potvr
zuje dlouhý seznam členů Čestné stráže
prohlášených za blahoslavené.
Byli mezi nimi lidé různých stavů,
v různém sociálním postavení, pocháze
jící z mnoha zemí celého světa.
Členem Čestné stráže byl bl. Pius IX.
(1792–1878). Tento Svatý otec se nejví
ce zasloužil o kult uctívání Božího Srd
ce. Zavedl v Církvi svátek Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova, blahořečil sestru Markétu
Marii Alacoque a věrným ctitelům dopo
ručoval Boží Srdce jako lék na ideologie
s křesťanstvím neslučitelnými. V roce
1864 Čestnou stráž Nejsvětějšího Srdce
Pána Ježíše nejen schválil, ale považoval
za čest, že do ní také mohl patřit.
Mezi kněze a řeholníky, kteří bděli
u Božího Srdce a byli blahoslaveni, patří:
Michael Rua, Alojzy Tezza, Joseph Co
lumban Marmion, Josef Maria Cassant
a Edward Poppe. Svým životem a kněž
skou činností šířili slávu Ježíšova Srdce,
kamkoli je Bůh poslal. Salesián bl. Mi
chael Rua (1837–1910) se stal hodným
být nástupcem sv. Jana Boska jako su
perior generalis společnosti salsiánů. Za
kládal po celém světě náboženské domy,
které sloužily chudobné mládeži. Při kaž
dém novém středisku mládeže vytvářel ta
ké centra Čestné stráže.
Pastorační činnost kamiliána bl. Aloj
ze Tezzy (1841–1923) nebyla soustředěna
pouze na jeho rodnou Itálii, kde byl gene
rálním ředitelem Čestné stráže. Poslušný
nadřízeným řádu pracoval také ve Francii
a v Peru, zcela oddán dílu milosrdenství.
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Irský benediktin bl. Joseph Columban
Marmion (1858–1923) se v celé Evropě
stal známým jako charismatický kazatel
a autor teologických prací. Nechal za se
bou pokladnici dopisů, ve kterých učil,
jak každodenně růst ve spojení s Kristem.
Dva blahoslavení, jak bl. Josef Maria
Cassant (1878–1903), tak bl. Edwarde
Poppe (1890–1924) zemřeli velmi mla
dí, ale jejich krátký život byl naplněn
láskou k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježí
še. Kněz Josef Maria Cassant vydal svě

dectví o své důvěře v Boží Prozřetelnost,
o křesťanském způsobu prožívání nemo
ci a důstojné přípravě na odchod k Pánu.
Kněz Edward Poppe se naopak navzdo
ry své srdeční chorobě neváhal vrhnout
do víru apoštolské, pedagogické a publi
kační činnosti.
K Čestné stráži Nejsvětějšího Srdce
Pána Ježíše patřily také řeholní sestry,
které byly církví vyneseny na stupně ol
táře: bl. Marie od Ježíše Deluil-Martina,
bl. Marie od Božského Srdce Droste zu
Vischering, bl. Marie od sv. Cecilie Řím
ské z Bélangeru a bl. Marie Romero Me
neses. Mezi nimi si zvláštní pozornost
zasluhuje bl. Marie od Ježíše Deluil-Mar
tiny (1841–1884), první vedoucí (zelátor
ka) Čestné Stráže. Díky ní se v roce 1864
připojili k organizaci dva francouzští kar
dinálové, arcibiskup a 22 biskupů, kte
ří přispěli k rychlému růstu popularity
tohoto společenství v zemi. Založila ta
ké kongregaci Dcery Srdce Ježíšova, je
jíž spiritualita je založena na spiritualitě
Čestné stráže.

Blahoslavená Marie od Božského Srd
ce Droste zu Vischering (1863–1899) byla
německá mystička pocházející ze šlechtic
ké rodiny. Spasitel jí odhalil, že touží po
tom, aby lidstvo bylo zasvěceno jeho Srd
ci. Pravděpodobně to právě dopisy zasla
né bl. Marií od Božského Srdce urychlily
akt zasvěcení lidstva papežem Lvem XIII.
Na druhé straně bl. Maria od sv. Ceci
lie Římské z Bélangeru (1897–1929), na
daná kanadská pianistka, upustila od hu
dební kariéry a vstoupila do Kongregace
sester Ježíše a Marie. Zasvěcena Božímu
Srdci stala se nástrojem v rukou Krista.
Podobnou oběť přinesla bl. Marie Ro
mero Meneses (1902–1977), pocházející
z Nikaraguy. Odmítla perspektivu politic
ké kariéry a stala se salesiánkou a slouži
la chudým v Kostarice.
Blahoslavení Čestné stráže, to nejsou
jen zasvěcené osoby, ale i laici. Jedním
z nich je bl. Josef Toniolo (1845–1918),
slavný italský ekonom, sociolog a univer
zitní profesor. Pomohl připravit a uvedl
v účinnost sociální encykliku papeže
Lva XIII. Rerum novarum, podporoval ka
tolické organizace. Nezanedbával přitom
své povinnosti v rodině, vychoval v křes
ťanském duchu svých sedm dětí.
Inspirativní jsou také životopisy mu
čedníků náležejících do Čestné stráže
Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše. Sedm
blahoslavených řeholních sester řádu Na
vštívení Panny Marie (vizitky) z Madri
du: Marie Gabriela de Hinojosa, Tereza
Maria Cavestany, Josefa Marie Barrera,
Marie Agnieszka Zudaire, Marie Cecilia
Cendoya, Marie Aniela Olaizola a Marie
Lecuonovo – to jsou oběti pronásledová
ní církve ve Španělsku. V roce 1936 by
ly odsouzeny k smrti zastřelením. Před
tím řekly: „Pokud prolitím naší krve bude
Španělsko zachráněno, Pane, ať to nasta
ne co nejdříve.“
Život za víru dal také bl. Marcel Callo
(1921–1945), čtyřiadvacetiletý francouz
ský mučedník z období 2. světové války.
V roce 1943 byl poslán do pracovního tá
bora, kde byl považován za „příliš katolic
kého“, a proto byl zatčen a dán do trest
ního vězení, kde s ním bylo velmi špatně
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zacházeno, aby v něm zlomili jeho zápal
a apoštolského ducha. Zemřel vyčerpá
ním v roce 1945.
Na druhou stranu rumunský kněz
bl. Vladimír Ghika (1873–1954) byl obě
tí komunistického režimu. V roce 1952
byl úřady zatčen a uvržen do vězení. By
ly učiněny pokusy vnutit mu odpadlictví
mučením, a když to selhalo, byl odsou
zen – přestože mu bylo 80 let – k 30 le
tům vězení. V cele zbavené přístupu ke
světlu přežil jen rok.
Bohatství životopisů blahoslavených
členů Čestné stráže Nejsvětějšího Srd
ce Pána Ježíše inspiruje a fascinuje. Je
jich různorodé cesty k dosažení svatosti
měly jednoho společného jmenovatele:
naprostou důvěru v Boží Prozřetelnost
a lásku k Božímu Srdci. To je vlastně při
vedlo k dokonalé lásce k bližnímu, kte
rá jim umožnila zasvětit svůj život chari
tativní a apoštolské činnosti, a dokonce
přijmout palmu mučednictví a stát se zá
palnou obětí. Díky mnohaletému setrvá
vání u Spasitele v hodinách přítomnos
ti se srdce blahoslavených členů Čestné
stráže připodobnila Srdci Ježíšovu – stej
ně jako Ono se stali poslušnými, mírný
mi, pokornými, plnými dobroty a lásky.
Navrhovaná témata pro diskusi v rám
ci setkání Čestné stráže NSPJ:
1. Jak může být společenství nápomoc
no k posvěcování života?
2. Co více vím o blahoslavených Čest
né stráže?
3. Který životopis z blahoslavených
Čestné stráže mě dojal nejvíce?
Formace členů Čestné stráže
Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,
Krakov 2020
(Józef Gaweł SCI, s. Maria Wysocka OVM)
Překlad Jana Machandrová
(Redakčně upraveno)
Česká sekce Čestné stráže NSPJ:
Kristina Roszaková
Nábřeží svobody 17, 73701 Český Těšín
E-mail: kris.ros@centrum.cz
Tel.: +420 731 534 081
Tato formace je ve Světle uveřejňována
postupně, avšak nepravidelně. Předchozí
části byly otištěny v číslech 19, 22, 25
a 33/2021.
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Modleme se za Afghánistán
Kněz, který zasvětil Afghánistán Panně Marii Fatimské,
naléhavě prosí o modlitby
Víte, že Afghánistán je zasvěcen Pan
ně Marii Fatimské?
Otec Giovanni Scales, barnabitský
misionář (barnabité – řeholní řád kleri
ků, vycházejících z paulínského učení)
a představený Mission Sui Iuris of Afgha
nistan, zasvětil 13. října
2017 Afghánistán Panně
Marii Fatimské. Obřad se
konal v kapli na italském
velvyslanectví s katolic
kými ozbrojenými slož
kami, civilisty a řeholní
mi sestrami.
Kněz tehdy řekl, že se
chce „obrátit k nebi“ a za
světit zemi Neposkvrněné
mu Srdci Panny Marie: „Znamená to žít
v přesvědčení, že i ta nejnáročnější a nej
spletitější situace se dá vyřešit ihned bez
jediného zásahu člověka. Ti, kteří tvoři
li dějiny, stáli mimo ně,“ řekl otec Scales
v roce 2017. „Vzpomínám na zasvěcení
Ruska jen několik roků před pádem Ber
línské zdi a na konec Sovětského svazu

– jak to vedlo ke konci komunismu. Proč
by tedy zasvěcení Afghánistánu nemohlo
přinést pokoj této trýzněné a těžce zkou
šené zemi?“
Po převratu v zemi, kde Tálibán převzal
16. srpna 2021 vládu, prosí barnabitský
kněz úpěnlivě o modlitby.
Mnoho obyvatel, včetně
křesťanských žen a dětí,
se stalo a stane objektem
hrozného zneužívání, zná
silňování, pronásledování
a zabíjení. Pro Vatikánský
rozhlas otec Scales uvedl:
„Žijeme ve dnech nevý
slovného strachu a obav
z toho, co nás čeká, co se
stane. Modlete se, modlete se, modlete
se, prosím, za Afghánistán!“ Kněz nalé
havě prosí každého, aby se co nejtěsněji
duchovně spojil s lidem v této zemi a pro
sil Pána, ať zachrání Afghánistán od ještě
většího utrpení a ať mu udělí trvalý pokoj.
Odpovězme tedy na tuto výzvu a pros
me ve svých modlitbách za Afghánistán!

MODLITBA K PANNĚ MARII FATIMSKÉ
A K NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE,
VELEBENÍ NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
„Královno posvátného růžence, v této
tragické hodině světových dějin se svěřu
jeme a zasvěcujeme tvému Neposkvrně
nému Srdci, našemu jedinému útočišti,
naší naději, naší záchraně. Slituj se nad
tímto světem, který se stal obětí vlastních
hříchů. Kéž by se tvoje Srdce slitovalo
a dojalo při pohledu na ruiny, bolest a žal.
Tvému mateřskému Srdci zasvěcuje
me všechny lidi, naše rodiny, zemi – ce
lé lidstvo.

Ó Srdce Mariino, ty zdroji pravé lás
ky, naplň naše sobecká srdce milosrdnou
láskou a pravou bratrskou láskou, bez kte
ré nikdy nemůže nastat pokoj. Dej, aby
všichni lidé a národy pochopili a naplni
li příkaz tvého Božského Syna, abychom
se milovali navzájem, aby se pravý pokoj
pevně utvrdil v Kristově spravedlnosti
a pravdě.“ (Papež Pius XII.: The Devoti
on to the Sacred Heart of Jesus)

RŮŽENCOVÁ NOVÉNA K PANNĚ MARII FATIMSKÉ
„Královno posvátného růžence, tobě
se zalíbilo zjevit se ve Fatimě a třem pa
sáčkům prozradit poklady milostí, ukry
tých v růženci. I moje srdce naplň upřím
nou láskou k této modlitbě, abych se
rozjímáním nad tajemstvím našeho vy
koupení, které se v něm vzpomíná, oboha

til a vyprošoval pokoj pro svět, obrácení
hříšníků a Ruska, jakož i milost, o kte
rou v tomto růženci prosím … (zde řek
něte svou prosbu). Prosím o to pro větší
Boží slávu, pro úctu k tobě, Panno Ma
ria, a pro dobro všech duší, včetně mé
vlastní. Amen.“
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ÚKON SVĚŘENÍ SE PANNĚ MARII FATIMSKÉ
(Papež František svěřil lidstvo pod ochranu Panny Marie Fatimské 13. 10. 2013)
Blahoslavená Panno Maria Fatimská,
s obnovenou vděčností za tvou mateřskou přítomnost
připojujeme svůj hlas k hlasu všech generací,
které tě nazývají blahoslavenou.
Oslavujeme v tobě velké dílo Boha,
který se ve svém milosrdenství neúnavně sklání k lidstvu,
sužovanému zlem a zraněnému hříchem,
aby ho uzdravil a spasil.
Přijmi s mateřskou dobrotivostí
tento zasvěcující úkon,
který dnes konáme s důvěrou
před tímto tvým obrazem,
který je nám tak drahý.
Jme si jisti, že každý z nás je vzácný tvým očím
a že ti není cizí nic z toho,
co přebývá v našich srdcích.

Necháváme na sobě spočinout tvůj oblažující pohled
a přijímáme s potěšením pohlazení tvého úsměvu.
Opatruj náš život ve svém náručí:
žehnej a posiluj každou touhu po dobru,
oživuj a syť víru,
dodávej sílu a světlo naději,
vzbuzuj a rozněcuj lásku,
veď nás všechny po cestě svatosti.
Nauč nás svou mimořádnou láskou
k maličkým a chudobným,
k odstrčeným a trpícím,
k hříšníkům a v srdci zbloudilým,
shromáždi všechny pod svou ochranu
a všechny odevzdej tvému milovanému Synovi,
našemu Pánu Ježíši.
Amen.

LITANIE K PANNĚ MARII FATIMSKÉ
Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, dej, aby naši katolíci byli horlivější.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, vyprošuj zdraví těm, kteří v tebe důvěřují.
Panno Maria Fatimská, pomáhej těm, kteří k tobě volají o pomoc.
Panno Maria Fatimská, osvoboď nás ode všech nebezpečí.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, dopřej nám všechno, oč tě s láskou
prosíme.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám
drazí.
Panno Maria Fatimská, přiveď na správnou cestu naše blou
dící bratry a sestry.
Panno Maria Fatimská, učiň z nás čestné lidi a příkladné
křesťany.
Panno Maria Fatimská, učiň nás lidmi čistými a svatými.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí komunismu
a terorismu.

Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých
hříchů a urážek.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování tvého Bož
ského Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.
Bez hříchu počatá Panno Maria, oroduj za nás, kteří se k to
bě utíkáme.
Neposkvrněné Srdce Panny Marie, pros za nás nyní i v hodi
nu naší smrti. Amen.
Modleme se: Bože nekonečné dobroty a milosrdenství, na
plň naše srdce velkou důvěrou k tvé milé Matce, kterou vzývá
me jako Růžencovou Pannu Marii a Pannu Marii Fatimskou.
Dej nám prostřednictvím její mocné přímluvy všechny milos
ti, duchovní i časné, které potřebujeme. Skrze Krista, našeho
Pána. Amen.
(http://www.cm-fatima.cz/a/litanie-k-panne-marii-fatimske-50)

ZASVĚCENÍ SE NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
„Maria, Matko moje, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému
Srdci v životě i ve smrti, aby mě chránilo od každé záhuby du
še i těla. Vím, Matko, že ti, které ochraňuješ, jsou v bezpečí,
a proto se odevzdávám tvému Srdci s úplnou důvěrou pro čas
i pro věčnost. Amen.“
*

*

*

„Pamatuj, láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno,
abys opustila toho, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval
tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu. V této důvěře se také já
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k tobě utíkám, Panno Panen a Matko. K tobě přicházím, před
tebou stojím já, kající hříšník. Dobrá Matko Slova, neodvracej
se od mých slov, ale slyš je a vyslyš. Amen.“
(Memorare sv. Bernarda)
Zdroj: https://www.lifenews.sk/33003/
knaz-ktory-zasvatil-afganistan-panne-marii-fatimskejupenlivo-prosi-o-modlitby-zan
Připravila -jk- (Redakčně upraveno)

9

Matice cyrilometodějská s. r. o.
MEZILIDSKÉ VZTAHY
JAK ŽÍT A PŘEŽÍT MANŽELSTVÍ
Rob Parsons • Z angličtiny přeložila Jana
Pláteníková • Odpovědná redaktorka Tereza Šerá
Autor si nedělá naprosto žádné iluze o obtí
žích, které člověk v manželství zažívá. To, co po
máhá dělat kroky kupředu, je upřímnost a vědomí,
že nejste jediní na světě, kdo je v podobné situaci.
Autor se zaměřuje na deset konkrétních cílů: 1. Pěstujte efektivní
komunikaci; 2. Udělejte si čaas; 3. Jak zvládat konflikty; 4. Při
jměte, co nezměníte; 5. Buďte krotiteli duchů; 6. Jak být rodičem
a nepřijít o rozum; 7. Věřte v milování; 8. Jak si poradit s dluhy;
9. Myslete na děti; 10. Zbavte se iluzí. Pokud manželství funguje
dobře, posílí ho to; pokud prochází obdobím krize, mohou sta
novené cíle v manželství nastartovat potřebný obrat k lepšímu.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 135x195 mm, 88 stran, 149 Kč
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 neschop
nost pokojného soužití. Těžkosti v zaměstnání, fi
nanční problémy, alkohol, drogy. Nekontrolovatelný hněv, nási
lí, 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 osvobo
dit od vztahů vzájemné závislosti. Pravá svoboda nespočívá ve vy
pjatém individualismu, ale ve zdravých vztazích s druhými lidmi.
Autoři poutavě a s pomocí mnoha příkladů popisují vztahy vzá
jemné závislosti: jak rychle se rozvíjejí, jak ničivé jsou i jak se od

Knihkupectví a zásilková služba
nich můžeme osvobodit. Citlivě zapojují i svůj křesťanský pohled.
Dílo určené především rodinným a manželským psychoterapeu
tům a psychologům budou číst s užitkem ti, kdo sami trpí závis
lostí, ti, kdo chtějí porozumět chování svých blízkých a pomoci
jim k plnohodnotnému životu, a pracovníci pomáhajících profesí.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 130x190 mm, 336 stran, 379 Kč

PRO DUCHOVNÍ ŽIVOT
JEŽÍŠ – LÉKAŘ TĚLA I DUŠE
Elias Vella • Ze slovenštiny přeložila Michaela
Houšková • Odpovědná redaktorka Drahomíra
Syrůčková • Úvod Dr. Mgr. Alena Gollová
a P. Anton Gubala
Přepis přednášek z exercicií na téma vnitřního
uzdravení. Konec téměř každé kapitoly tvoří mod
litba P. Velly, která shrnuje dané téma. Chybí zde však nejdůleži
tější část exercicií, a to je osobní modlitba. Chcete-li mít z knihy
opravdu užitek, je třeba, abyste každou kapitolu probrali s Ježí
šem osobně – v modlitbě. Tématu vnitřní uzdravení hrozí nebez
pečí, že informace zůstanou jen v rozumu, nepřejdou do srdce,
a náš život se nezmění.
Karmelitánské nakladatelství • Druhé vydání
Brož., 137x205 mm, 352 stran, 399 Kč
KŘÍŽOVÁ CESTA K BOŽÍMU
MILOSRDENSTVÍ
Viera Nemcová
Tato křížová cesta je sestavena převážně ze zje
vení Pána Ježíše sestře Faustyně, apoštolce Boží
ho milosrdenství.
Sypták • Brož., A6, 32 stran, 45 Kč
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