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Matka Evženie Ravasio (14)
Nesprávně chápaná
bázeň před Otcem
„Pokud mě milujete dětskou láskou plnou důvěry, budete i mé Církvi a mým zástupcům prokazovat laskavou a oddanou
úctu. Nikoli bázeň, jakou máte nyní, ve které si držíte ode mě odstup, protože máte ze
mě strach; tato falešná bázeň je nespravedlností, kterou pácháte vůči SPRAVEDLNOSTI, je ranou na nejcitlivějším místě mého
Srdce, protože v podstatě na mě zapomínáte a znevažujete mou otcovskou lásku.
To, co mě u mého izraelského národa nejvíc zarmoutilo a co mě při pohledu na dnešní lidstvo ještě stále zarmucuje, je právě tato
nesprávně chápaná bázeň přede mnou. Nepřítel lidského pokolení jí skutečně využil,
aby nechal lidi upadnout do modloslužby
a schizmatu. Nadále využívá tohoto nesprávného chápání a bude je používat proti vám,
aby vás vzdálil od pravdy mé Církve a ode
mě. Ach, nedejte se už víc svázat nepřítelem!
Věřte pravdě, která vám právě byla zjevena,
a přebývejte ve světle této pravdy!“
Pro ty, kteří se nehlásí
ke katolické církvi
„Vy, děti moje, které se nacházíte mimo
katolickou církev, vězte, že nejste vyloučeny z mé otcovské lásky. Něžně vás volám,
protože vy jste přece též mé děti. I když jste
byly doteď zajaty v osidlech ďábla, pochopte, že vás podvedl. Pojďte ke mně, ke svému Otci, a já vás přijmu s láskou a radostí.

I vy, kteří neznáte žádné jiné náboženství než to, ve kterém jste se narodili – a toto
náboženství není pravé – otevřete oči. Jen
se podívejte, tu je váš Otec, ten, který vás
stvořil a který vás chce zachránit.
Přicházím k vám, abych vám přinesl
pravdu a s ní spásu. Vidím, že mě neznáte a nevíte, že si od vás nepřeji nic jiného
než to, abyste mě poznali jako Otce a Stvořitele a také jako Zachránce. Tato nevědomost je tím důvodem, proč mě nedokážete
milovat. Zapamatujte si tedy, že vám nejsem tak vzdálen, jak si myslíte!
Jak bych vás jen mohl nechat samotné po
tom, co jsem vás svou láskou stvořil a přijal
za své děti? Následuji vás všude, ochraňuji
vás ve všem, abyste ze všeho mohli jasně poznat, jak jsem vůči vám velkorysý, i když na
mé nekonečné dobrodiní zapomínáte. Kvůli této zapomnětlivosti potom říkáte: »Vždyť
vše, co máme, je od přírody, ona nám dává
život a nechává nás i zemřít.« Ale zapamatujte si: Toto je čas milosti a světla! Poznejte
tedy, že já jsem jediný pravý Bůh!
Abych vám v tomto i v budoucím životě daroval pravé štěstí, chtěl bych, abyste
konali to, co vám v tomto světle navrhuji.
Nyní nastal ten okamžik, je příhodný čas,
nenechejte si uplynout lásku, která se takovým citlivým způsobem nabízí vašemu
srdci. Prostředek na to je – a o to všechny
prosím – zúčastňovat se mše svaté, která
je věrná liturgii; to je mi zvlášť milé. Po určitém čase vás naučím jiné malé modlitby,
ale nechci vás přetěžovat.
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Podstatné bude, abyste mě ctili tak, jak
jsem vám to řekl, a tím, že zavedete svátek
k mé úctě a budete mi sloužit s prostotou
pravých Božích dětí, dětí svého Boha, který je vaším Otcem, Stvořitelem a Zachráncem lidského pokolení.“

Dr. Takaši Nagai
Nebeský Otec v těchto řádcích výslovně prosí, abychom se účastnili mše svaté, která má být „prostředkem“, jak zakusit jeho lásku. Přitom hovoří ještě stále
k těm, kteří nepatří do katolické církve.
Na první pohled je to samozřejmě velmi
překvapující, ale když nad tím začneme
uvažovat, budeme žasnout, jaké nové obzory se otevřou i nám.
Nebeský Otec v žádném případě tímto pozváním nevyzývá nevěřící a příslušníky jiných vyznání k tomu, aby přijímali Pánovo Tělo, když neznají ani pravého
Boha, ani jeho přikázání.
Vyzývá je však k účasti na milostivé
atmosféře mše svaté, kterou prožíváme
o to intenzivněji, když je slavena důstojně. Také nevěřící se během oběti mše
svaté nachází na Kalvárii, kde i pro něj
tečou nekonečné proudy živé vody z Kristovy oběti kříže.
V uplynulých vydáních našeho časopisu [Víťazstvo Srdca – pozn. red.] jsme
přinesli svědectví obrácení, při kterých se
přesně událo toto: Lidí, kteří byli vzdáleni od katolické církve, se během mše
svaté natolik dotkla Boží milost, že úplně změnili svůj život, stali se katolíky
a horlivými apoštoly Pána. Jsou mezi nimi například japonský lékař a konvertita
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dr. Takaši Nagai, který přežil výbuch atomové bomby v Nagasaki (Víťazstvo Srdca,
č. 121), americký kněz Fr. Donald Calloway (č. 52), či Rafael Ferreira de Brito z Brazílie (č. 112). Když se nad tím
zamyslíme, může to pomoci i nám katolíkům, abychom hlouběji chápali hodnotu mše svaté.
Přesně v tom roce, kdy nebeský Otec
daroval své poselství světu, zažil japonský lékař a vědec dr. Takaši Nagai
(1908–1951) 24. prosince 1932 v Nagasaki svou první mši svatou. Jako ateista
přijal jen čistě z úcty a přátelství ke svému katolickému nájemci jeho pozvání ke

štědrovečernímu stolu. „Pane doktore,“
zeptal se ho pan Moriyama, „nechtěl byste jít s námi i na půlnoční?“ – „Ale já přece nejsem křesťan.“ – „To nevadí, ani pastýři a tři králové, kteří přišli do jeskyně,
jimi nebyli. Když však uviděli dítě, uvěřili.
Nikdy nenajdete víru, když se nepřijdete
modlit do kostela.“ Nagai se rozhodl pozvání přijmout. Do katedrály na půlnoční mši svatou se tlačilo téměř 5000 věřících. Nagaie se hluboce dotkla knězovo
kázání. „Toto je pokora…, která nás osvobozuje. Zde je vykoupení, po kterém touží naše srdce. Jak si můžeme stěžovat na
problémy, když v tuto noc Svatá rodina

přijala temnotu a bolest, protože to byl
láskyplný plán Otce?“ Rovněž hluboce se
ho dotýkaly zpěvy a Krédo, které mocným hlasem vyznalo 5000 věřících. Ještě po letech Nagai popisoval svůj vnitřní
zážitek a dojem, které se ho toho večera zmocnily. Kdesi hluboce uvnitř tušil,
„že tam v katedrále v Nagasaki byl přítomný živý Někdo, živé Ty“. Toto byl začátek cesty budoucího významného radiologa, která ho nakonec přivedla do
katolické církve.
(Pokračování)
Z Víťazstvo Srdca 132/2020
přeložila a upravila -jk-

Arcibiskup Aupetit se přihlásil ke službě nemocným
„Není důvod k tomu, aby se nemocným nakaženým koronavirem odpírala
duchovní služba, která může sehrát důležitou roli v jejich léčení,“ zdůraznil pařížský arcibiskup Michel Aupetit.
Arcibiskup Aupetit napsal v březnu
ředitelům pařížských nemocnic zvláštní list, v němž informoval, že má k dispozici 55 mladých kněží, připravených
k duchovní a svátostné službě mezi
nemocnými, při zachování všech bezpečnostních nároků. Také on sám se –
jakožto bývalý lékař – přihlásil k dobrovolnické službě nemocným.

Podle arcibiskupa Aupetita je neméně důležité zachování církevní pohřbů. Hrají totiž zásadní roli pro příbuzné zemřelých.
Na dotaz, zda se osobně bojí koronaviru, odpověděl, že vůbec ne. „Strach
nás neuchrání před smrtí nebo nemocí.
Kdo se bojí, nemůže virus přemoci. V takto obtížné situaci je potřeba vyzbrojit se
vnitřně. A pokud přišla moje hodina, znamená to, že ji pro mne vybral Bůh,“ uvedl arcibiskup Aupetit.
Poznamenal také, že díky této epidemii si lidé lépe uvědomují vlastní křeh-

kost. „Zdálo se nám, že jsme všemocní
díky technice, kterou dokážeme plně kontrolovat. Nicméně vidíme, že nedokážeme přemoci ani malý virus. Díky tomu
budeme snad napříště méně arogantní
a trochu pokornější. Budeme mít na paměti, kým jsme, a nebudeme si hrát na
čaroděje. Na každé katastrofě má člověk
částečně svůj podíl. Je příliš snadné shazovat celou vinu na přírodu,“ řekl arcibiskup Aupetit v rozhovoru pro deník
Le Parisien.
Podle TK KBS, 27. 3. 2020

Klauzurní sestry – rádkyně v umění žít o samotě
Mimořádná situace uvrhující do nucené samotky velké množství lidí dopadá tíživě zejména na ty, kdo žijí sami. Kam se obrátit s prosbou o pomoc?
Mnozí přišli na to, že praktickou zkušenost mají kontemplativní řády. „Zažíváme jakési obležení,“ říká klariska
z Assisi, sestra Thérese Myriam. Lidé
prosí o přímluvu za nemocné i zemřelé, ale mnozí se také ptají, jak žít v nucené izolaci.
Dalo by se říci, že mniši a mnišky
prožívají karanténu běžně, přitakává
klariska z Assisi. Máme to však snazší,
protože přijímáme životní styl precizovaný po dlouhé věky v Církvi. Jedním
ze základních prvků je dobré uspořádání času, rozděleného na různé etapy
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věnované různým činnostem – samozřejmě při zachování určité pružnosti,
osvobozující k objevování a odpovídání na inspiraci Ducha. Když žijeme ve
společenství nebo v rodině, je důležité,
aby během dne nechyběly chvíle prožívané společně, ani chvíle samoty, říká sestra Thérese Myriam.
„Musíme si však uvědomovat, že samota je časem duchovního boje. Nesmí nás to překvapovat. Samota není vždy snadná. Jsou chvíle, kdy po
ní velmi toužíme, jindy si však právě
v samotě uvědomujeme, že naše srdce
je skutečným válečným polem. Důležitým momentem je přechod od úleku
ke zvědavosti na to, co lze objevit. Díky
samotě můžeme poznat sami sebe, ob-

jevit své nitro, dovolit emocím, aby přišly ke slovu, a zjistit, že zaposlouchání
se do sebe nemusí být zničující. Vidíme totiž, že v nás nejsou jen negativní
věci, ale také věci velmi krásné. Přirozeně je nutné najít způsob, jak je vyjádřit – skrze psaní, kresbu nebo hudbu.
Jisté však je to, že samotu není možné
prožívat dobře, pokud na sobě necítíme pohled Pána Boha. Jedině tímto
způsobem v ní můžeme objevit štěstí
a pokoj. Poznáváme v ní totiž Pánův
pohled, který není kárající či soudící,
nýbrž něžný, velmi dobrý a v plnosti
nás přijímající.“
Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html,
24. 3. 2020
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P. Clemente Arranz Enjuto

Sto růží Panny Marie pro rozjímání (24)
90. MODLIT SE
PODLE MARIINA VZORU
Maria je posvátným a požehnaným
prostorem, kde se Ježíš zjevuje ve své největší nádheře. Maria má snadný a bezpečný přístup ke Kristu a ona je tou cestou
a bezpečnými dveřmi, které nás vedou
k Ježíši. Ona ví všechno o Ježíši, protože to všechno uchovávala ve svém srdci.
A to vždy ukazuje těm, kteří se na ni dívají s velkou láskou: „Ukaž nám Ježíše,
požehnaný plod tvého lůna, ó milosrdná
Panno Maria.“ A jak se setkat s Marií na
naší cestě k Ježíši? Modlit se s nesmírnou
oddaností po celý svůj život.
Modlit se, kde? Modlit se v Duchu Svatém a pravdivosti. Nyní přišla doba, ve které ani v Jeruzalémě ani v Gerase neuctíváte Boha, nýbrž v Duchu a v pravdě, řekl
Ježíš. Nejen v kostele dochází k modlitbě,
v uzavřené kapli nebo v krásné katedrále, ale na všech místech. Ať je tvá pozornost zaměřena na velmi zvláštní prožitky Mariiny. Vzpomeňme si na Marii při
zvěstování, na její těhotenství, v Betlémě,
na cestu do Egypta, všednost Nazareta,
cestu kříže, vzkříšení…
Modlit se, kdy a kolik? Modlit se v každém čase. Bez přestávky, jako vyučený
apoštol. Pouze pro začátečníky je vyhrazen minimální a pevný čas k modlitbě.
Ve známých modlitebních seminářích se
doporučuje a žádá, aby byla vykonána
posvátná půlhodinová každodenní modlitba. Avšak kterýkoli křesťan, katolický
kněz, katecheta či evangelizátor by měli
být osobou nepřetržité modlitby. Modlitba by měla být volena jako postoj a způsob života. Vždyť i Ježíš trávil celé noci

v modlitbě; Maria také trávila, ve vší jistotě, své dny a noci v modlitbě.
Modlit se, jak? Modlit se s čistým srdcem, v hlubokém spojení s Bohem v jeho
radosti a bez vyčerpání, otevřeni největší milující péči a milosrdenstvím ke všem
chudým a trpícím. Je třeba dobře se modlit ve spojení se společenstvím jako Maria
při zrození Církve. Bez modlitby se Boží podoba rozmazává, apoštolát se stává
těžkým a obtížným úkolem, život ztrácí
své kouzlo, svět a hmota se zmocňují srdce. S modlitbou jako způsobem neustálého chování se naopak život mění ve světlo a neuvěřitelnou harmonii. S modlitbou
je všechno možné: kromě vykonávání plodného apoštolátu jsme disponováni k hluboké věrnosti v těžkostech a nebezpečích
hříšnosti našeho života.
Podívejme se na Marii usilovně se modlící při vtělení, v Nazaretě, ve veřejném
životě, při zrození Církve a dnes modlící se v nebi a přimlouvající se u Ježíše za
celý svět.
91. MARIA, VZOR MYSTIKŮ
Mystický život a lyrický a symbolický jazyk. Celé Kristovo tajemství bylo zjeveno
Marii postupně podle Božích plánů a ekonomie víry. Sám Bůh jí sdělil hlubokou
a ucelenou nauku, nejen fiktivní a kategorickou jako tu od teologa. Běžný a pojmový jazyk filosofů a teologů je nedostačující
a nepřiměřený pro vysvětlení nevypověditelných prožitků – a zcela jedinečných –
Přesvaté Marie.(1) Proto svatý Jan od Kříže ve svých dílech používá jazyk lyrický
a využívá symbolů, co nejvíce adekvátně
možných, pro vysvětlení podstaty mystických zážitků. Do mystického života při-

Poselství Královny míru
„Drahé děti! Já jsem s vámi celé tyto roky, abych vás vedla na cestu
spásy. Vraťte se k mému Synu, vraťte se k modlitbě a půstu. Dítka, dovolte, aby Bůh mluvil k vašemu srdci, protože satan vládne a chce zničit vaše životy i zemi, po které chodíte. Buďte stateční a rozhodněte se
pro svatost. Obrácení uvidíte ve svých srdcích a rodinách, modlitbu bude
slyšet, Bůh vyslyší vaše volání a dá vám mír. Já jsem s vámi a všem vám žehnám svým
mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

cházejí živé zkušenosti, které nejsou přeložitelné do pojmů.
Maria, jistě snášející ty nejtěžší zkoušky
víry, se disponovala k nevýslovným Božím zážitkům v mystickém životě. Je nemožné říci
něco objektivně přiměřeného o skutečnosti
Mariiných neproniknutelných mystických
zkušeností. Avšak protože je Maria vzorem
všech těch, kdo zakoušejí Boha, dále uvidíme, jak byla aktivně a pasivně připravena
ve velkých zkouškách víry (v opravdových
nocích ducha) pro mystický život:
• V Bibli se objevují neplodné ženy a také osoby v pokročilém věku, které prostřednictvím božského zásahu měly děti. Pán má
moc pozměnit zákony přírody. Ale protože
panna počala dítě a toto dítě byl Bůh…, a to
se přihodilo pouze jedenkrát v celé historii
lidstva… Všechno bylo tak zvláštní! Maria
byla před souhlasem se zkouškou víry, celé tak výjimečné a ojedinělé, avšak věřila
v Boha a důvěřovala andělovi.
• Když přišlo tajemné a nadpřirozené
těhotenství, přišla opravdu vážná zkouška:
Co dělat? Rozhodla se vejít do ticha v bezmezné důvěře v Boha. To vše byla pro Marii těžká zkouška.
• A dlouhé roky Ježíšova dětství, dospívání a mladosti, v běžném životě, v životě
beze změn, bez jakékoliv známky božství…?
Nebylo to velkou Mariinou zkouškou a duchovní nocí?
• A spolu s utrpením a křížem jejího
nevinného Syna tisíc otázek, které v bolesti vyvstaly, nepředstavovaly snad nejtemnější zkoušky víry, které lze na tomto světě prožít?
Bůh pro nás chce život bohatý, plný
radostných a hlubokých zážitků. Proto je
třeba se takto dívat na Marii, neboť ona
žila v teologálních ctnostech víry, naděje
a lásky, s nejhlubším zápalem a silou, jakou si lze představit.
(Pokračování)
Zdroj: Clemente Arranz Enjuto:
Cien rostros de María para la
contemplación. San Pablo, Madrid 1998.
Přeložila -hk- (Redakčně upraveno)
Poznámky:
(1)

Medžugorje 25. března 2020
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E. ANCILLI, María Santísima, en Diccionario
de espiritualidad II, Herder, Barcelona 1984,
536–55l.
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Matice cyrilometodějská s. r. o.

Knihkupectví a zásilková služba

LIBANONŠTÍ MNIŠI

ky Neposkvrněného Srdce Panny Marie). V dodatku je uvedeno
několik schémat pro zpěv před evangeliem. Aby bylo možné tento zpěv zpívat podle libovolného schématu s příslušným textem
verše před evangeliem, je v graduálu vložena samostatná příloha obsahující texty veršů před evangeliem pro neděle v mezidobí. V dodatku je také uvedeno apoštolské Vyznání víry, které složil P. J. Olejník pro P. Cyrila Vrbíka a jeho farnost v Dubu nad
Moravou v roce 1997, některé modlitby a několik antifon, které
jsou určeny k liturgii, ale bez konkrétního zařazení. Vyšlo s církevním schválením.
Ve varhanním doprovodu je vlepeno CD s nahrávkami zpěvů
z Nedělního graduálu. CD nazpívaly tyto scholy a sbory: Cecilská
hudební jednota Ústí nad Orlicí, Chrámový sbor Velká Bystřice
u Olomouce, Beati Cantores Holešov, Campanula Jeseník, Schola Dolní Lhota, Schola
Opava a Schola OP Olomouc, Schola Ostrava-Pustkovec a Schola Arcibiskupského gymnázia Kroměříž.
Matice cyrilometodějská s. r. o.
Zpěvník – váz., A5 na šířku, 372 stran, 295 Kč
Varhanní doprovod – váz., A4 na šířku, 334 stran, 397 Kč

SVATÝ ŠARBEL MACHLÚF A DALŠÍ LIBANONŠTÍ
SVĚTCI • MODLITBY K MARONITSKÝM SVĚTCŮM
Jiří Gračka • Úvodní slovo P. Pavel Ryšavý
Tato knížka, která vyšla s církevním schválením, seznamuje
českého čtenáře se třemi světci a jedním blahoslaveným z prostředí Blízkého východu – Libanonu. Všichni byli mniši a mnišský život v sobě skrývá pro křesťanství něco nesmírně důležitého.
Mnišský život je životem bez kompromisů a obyčejní lidé ho potřebují aspoň zahlédnout, aby se mnišským příkladem povzbudili
a ochotněji následovali Krista. Mniši svým životem vždy ukazovali
ke Kristu. Proto jsou jejich životní vzory příkladem pro každého
křesťana. V této knížce jsou to: sv. Nimatulláh Kasáb al-Chardíní,
sv. Šarbel Machlúf, sv. Rebeka Šabak ar-Rajís a bl. Štěpán Júsuf
Nehme. Ke každému z nich je sestavena novéna. Je to nabídka
k osobní modlitbě i výzva ke ztišení a zastavení se
– na pár minut, a nejlépe před Nejsvětější svátostí.
Vydala římskokatolická farnost Kojetín
ve spolupráci s nakladatelstvím
Matice cyrilometodějská s. r. o.
Brož., A5, 56 stran, 65 Kč

LITURGICKÉ ZPĚVY
NEDĚLNÍ GRADUÁL • LITURGICKÉ ZPĚVY
PRO NEDĚLE A SLAVNOSTI PÁNĚ V LITURGICKÉM
MEZIDOBÍ
P. Josef Olejník • Uspořádání a předmluva Vladimír Pavlík
Úvodní slovo Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
Nedělní graduál obsahuje liturgické zpěvy pro všechny neděle
v liturgickém mezidobí a slavnosti Páně v liturgickém mezidobí,
tedy slavnosti Ježíše Krista Krále, Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (včetně související památ-

DĚTI SE MODLÍ
CESTIČKA K BOHU
P. Ferdinand Neubauer • Výtvarný doprovod Božena Brablecová
Modlitební knížka pro děti s kresbami Boženy Brablecové.
Malým čtenářům pomůže k pochopení základů křesťanské víry
(modlitba, den s Bohem, křest, biřmování, příprava ke sv. přijímání a ke svátosti smíření), starší si své znalosti prohloubí a dále rozšíří (svátost manželství, svěcení kněží, křížová cesta). Vyšlo s církevním schválením.
Matice cyrilometodějská s. r. o. • Dotisk 6. vydání
Váz., A6, 198 stran, 159 Kč

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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