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Otče arcibiskupe, otče biskupe 
Josefe, milí bratři a sestry, mi-
lí přátelé, uplynul rok a opět 

se setkáváme při pouti k vzácnému kně-
zi olomoucké arcidiecéze, svatému Janu 
Sarkandrovi, který v našem městě studo-
val, v našem městě trpěl i zemřel, který 
v našem městě byl i kanonizován pape-
žem Janem Pavlem II. Dějiny mu daly 
krásné, symbolické jméno – Rubín Mo-
ravy – protože rubín je drahokam temně 
rudé barvy, barvy krve. Jeho život jsme 
si připomínali vícekrát, tak dnes připo-
menu jen základní body a pak se zamys-
líme nad jedním detailem. Životní pouť 

svatého Jana začíná 20. prosince 1576 
ve Skočově v těšínském knížectví, kte-
ré už od roku 1291 patřilo k českým ze-
mím. Po smrti otce se rodina odstěhova-
la do Příbora na Moravě. Vyšší latinská 
studia absolvoval Jan v Olomouci, Praze 
a Štýrském Hradci. Roku 1609 byl vysvě-
cen v Brně na kněze, a než se stal farářem 
v Holešově, 15. května roku 1616, tak pů-
sobil v Opavě, Charvátech, ve Zdounkách 
a Boskovicích. Stal se knězem ve velmi slo-
žité a bouřlivé době nábožensko-politic-
kých bojů. V květnu 1618 pražskou defe-
nestrací začalo povstání protestantských 
šlechticů proti zákonitému katolickému 
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panovníkovi (tzv. stavovské povstání), jež 
skončilo jejich porážkou v bitvě na Bílé 
hoře 8. listopadu 1620, která trvala je-
den a půl hodiny. Závěr Janova života se 
tedy odehrál dobrého půl roku předtím, 
v době, kdy se i Morava přidala k povstá-
ní proti císaři. V Čechách i na Moravě 
byli u moci protestantští šlechtici; zem-
ský hejtman, katolík, Ladislav z Lobko-
vic i kardinál Ditrichštejn byli uvězněni. 
Svatý Jan Sarkander byl kvůli podezření 
ze zrady rovněž zatčen, v okovech přivle-
čen do Olomouce, kterou měli v rukou 

Pokračování na str. 12

Láska k Bohu projevená skutky 
při věrném zachovávání Bo-
žích zákonů. Tak by mohla 

znít v našich srdcích odpověď na Ježí-
šovy skutky lásky k nám, lidem, završe-
né výkupnou obětí na kříži, zmrtvých-
vstáním, nanebevstoupením a sesláním 
Ducha Svatého. Následující dny si bu-
deme v církvi připomínat onu Ježíšovu 
nebeskou slávu a splnění slibu, že nám 
bude poslán Utěšitel. Avšak chceme-li 
správně chápat význam těchto oslav, 
nesmíme zapomenout na všechno, co 
tomu předcházelo – učení, zázraky, 
utrpení, odsouzení, křížová cesta, bo-
lestná smrt... Dost možná i nás mohou 
napomenout slova bl. Marty Wiecké, 
že na tuto skutečnost tak málo myslí-
me. (str. 4–5) Slavit je krásné, ale vždy 
mějme na paměti, co je pravým důvo-
dem našich oslav a co jim předcháze-
lo. A že to vše patří k pravé lásce, kte-
rá nepočítá křivdy... (srov. 1 Kor 13,5)

Snad potom také hlouběji pochopí-
me, co znamenají Ježíšova slova z dneš-
ního evangelia: „Kdo mě nemiluje, ne-
zachovává moje slova.“ Milovat někoho 
totiž znamená vést svůj život tak, aby se 
líbil milovanému a naplňoval ho radostí. 
Mělo by to být o to snadnější, když víme, 
že milovaný pro nás vykonal mnohem ví-

ce než my pro něho. A v případě Ježíše 
je to nezměřitelná skutečnost... A přece: 
mnozí křesťané, žel i osoby Bohu zasvě-
cené, žijí nedobře a svým životem znesvě-
cují Boží jméno. I přesto, že jméno Ježíš 
„je obrazem nejvyšší Boží lásky, vprav-
dě žízně Boha po člověku, po jeho spá-
se, po jeho skutečném štěstí“, jak řekl ve 
své homilii při olomoucké městské pouti 
ke sv. Janu Sarkandrovi Mons. Antonín 
Basler. (str. 2 a 12) To zlo je důsledkem 
ďáblovy moci nad lidmi, k níž si otevřel 
cestu prvním svedením Adama a Evy 
v ráji. Ovšem, ďáblova moc je omezená, 
a to do té míry, v jaké mu člověk dovo-
lí působit ve svém srdci, ve svém životě.

Rovněž obecně – nejen ve vztahu 
k jednotě víry v Církvi – platí to, co bylo 
řečeno skrze Pannu Marii v Tre Fontane: 
každá činnost bez lásky k Bohu, k jeho 
přikázáním a k jeho zákonům je činnost 
ďábelská. (str. 13) Proto je mj. tak faleš-
né věřit náboženské svobodě pro všech-
na náboženství. Jak je bolestný pohled 
na to, když je zrazována pravá úcta, lás-
ka a poslušnost vůči tomu, kdo nás mi-
loval až k smrti na kříži!

O to více vystupují do popředí zář-
né příklady těch, kdo zachovali věrnost 
Ježíši až do konce, i přes mnohá život-
ní úskalí a trápení všedních dní. Patří 
k nim také profesor Václav Wolf, kněz 
Kristův a věrný dogmatický teolog, re-
spektovaný a oceňovaný v různých kon-
činách světa. Jeho životní pouť zde na 
zemi skončila (str. 11), a proto se mod-
líme, aby ho Ježíš vzal k sobě do své ne-
beské slávy, o niž tento vzácný muž svým 
životem pro církev pokorně usiloval. Pán 
Bůh mu dej věčnou spásu!

Končí měsíc květen, měsíc Kněžny 
máje. V jeho závěru nabízíme „úsměv“ 
Panny Marie Netínské, k níž může-
me putovat nejen skrze stránky Světla 
(str. 8–10), ale třeba i po známé poutní 
trase Velké Meziříčí – Netín. Konečně, 
jakákoliv pouť je vhodným duchovním 
prostředkem k obnově naší úcty, lásky 
a poslušnosti vůči Trojjedinému Bohu, 
stejně tak jako k povzbuzení v pravé 
apoštolské víře, staletími ověřené v ži-
votech četných světců a světic. Bude-li 
při tom ctěna Matka Boží, její milosrd-
ná pomoc a jemné vedení nás jistě po-
táhnou k cíli konečnému – do slávy ne-
be. Budiž skrze ni jméno Boží velebeno!

Daniel Dehner

Editorial
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Velká řeč na rozloučenou, kte-
rou Ježíš pronáší ve večeřadle, 
je jeho svatou závětí, ke které 

je třeba se stále vracet a uctivě rozjímat 
o každém jejím slovu. Pros Ducha Svaté-
ho, aby pomohl tvé sna-
ze o ztišení a usebra-
nost, a obrať se k Pánu 
celým svým srdcem.

Ježíš se loučí se svý-
mi přáteli, ale svým slo-
vem zůstane s námi. 
Možná by se ti líbilo, 
kdybys mohl každé jeho slovo slýchat 
přímo z jeho úst. Mesiáš se však vrací 
ke svému Otci. Odchází i v tvém zájmu, 
aby ti připravil místo (1), a to je pro něho 
tak velkou radostí, že za to zaplatí i tu nej-
vyšší cenu. Jestliže ho opravdu miluješ, 
musíš vědět, že milovat někoho zname-
ná přát především jemu to nejvyšší štěstí 
a radovat se z něho spolu s ním. A Ježíšo-
vou radostí je naplnit Otcovu vůli a vrátit 
se k němu jako náš předchůdce (2), i když 
jeho cesta povede nejdříve údolím poko-
ření, trýzně a smrti. Ale i když bude Pán 
u Otce, budeš mít vždy záruku, že je při-
praven stůl jeho slova. Na to, abychom je 
skutečně přijali a správně mu porozumě-
li, posílá nám jiného Utěšitele a Přímluv-
ce, který nás naučí všemu a připomene 
nám všechno.

Z toho můžeš poznat, jak velice Pánu 
záleží na tom, abys jeho slovo vždy pozor-
ně přijímal a věrně zachovával do všech 
důsledků. To, co Ježíš s takovou láskou 
zjevuje, je mnohem víc než pouhé sděle-
ní pro ukojení zvědavosti, podnět nebo in-
spirace, která by měla probudit tvé vlastní 
nápady. Je to jediný, a tedy závazný způ-
sob, jak máš přijetím Pánu osvědčovat 
opravdovost své lásky, aby Otec mohl na-
jít v tobě takové zalíbení, že si pak přímo 
u tebe spolu se svým Synem učiní příby-
tek. Jenom Ježíšovo slovo nám oznamuje 
plnou pravdu o Otci i o tom, jak si máme 
počínat, abychom ho náležitě oslavovali.

Uvaž dobře, s jakou pokorou a pozor-
nou úctou musí jeho slovo přijímat a ucho-
vávat člověk, který je tak slabý, náladový 
a tak snadno náchylný k omylu a sebe-
lásce, když ani Boží Syn neříká nic sám 
od sebe. To slovo, které hlásá, není jeho, 
oznamuje věrně a poslušně jen to, co při-
jal od Otce, který ho poslal. Jsou to slova 
věčného života (3), zcela nezasloužený, ale 

tím více závazný, nedotknutelný a nena-
hraditelný dar, kterým tě Pán řadí mezi 
své vyvolené a sytí tě jadrnou pšenicí. Tak 
nejednal s žádným národem, nezjevil jim 
svá přikázání (4). Jak bys tedy mohl z toho 

cokoliv zpochybňovat 
podle svého, dovolit si 
rozhodovat, zda to či 
ono z Pánova odkazu 
je pro tebe v době tak 
velkého pokroku ještě 
přiměřené a aktuální! 
Takové nápady a ná-

zory, ať jsou jakkoliv časté a hojné, ne-
jsou ani v nejmenším důvodem k tomu, 
že máme právo nakládat s Pánovým slo-
vem podle svého, nýbrž jen dokazují, jak 
daleko jsme se ve své vlažnosti, pohodl-
nosti, domýšlivosti a zbabělém přizpůso-
bování světu vzdálili od toho, co je sku-
tečná vůle nebeského Otce. Kdyby Boží 
pravda měla být podrobena názoru větši-
ny, Bůh by se sotva dostal k slovu.

Když tě tedy zaplaví pochybnosti, ne-
spoléhej na většinu, neraď se se světem 
ani s těmi, kteří se pokládají za moudré, 
ale ve skutečnosti svými sebevědomými 
řečmi druhé jen znepokojují a pletou, ač-
koliv nedostali žádné pověření. Boží slovo 
nám nebylo svěřeno, abychom s ním na-
kládali podle své libovůle.

Budeš-li jeho slovo opravdu zachová-
vat, Pán ti zaručuje, že k daru jeho slova 
se připojí také dar pravého pokoje. Ne jako 
svět dává, já vám dávám. To není pokoj bez-
starostného pohodlí a oportunismu, který 
se vyhýbá těžkostem a zápasům, to je po-
koj láskyplné důvěry a důvěryplné lásky, 
pokoj jistoty a spolehlivosti, kterou nám 
dává věčná Boží pravda. Je to pokoj, kte-
rý prověří sám Pán: bude vládnout v jeho 
srdci i uprostřed nejtěžších muk a bolest-
ného umírání. Jeho pokoj spočívá na jis-
totě a spolehlivosti konečného nejvyššího 
cíle, jak ho určila a přes všechna protiven-
ství bezpečně zajišťuje Otcova nejsvětěj-
ší vůle. Neboť Hospodinovy předpisy jsou 
správné, působí radost srdci (5).

Pánův pokoj je vzácný dar, v němž 
se věrně snoubí pravda a láska. Kdo se ne-
drží pravdy, slovo nezachovává, nemá 
v sobě ani lásku. Hledat pokoj v sebepro-
sazování a v sebeuspokojení, jak to dělá 
svět, to je způsob, který nevede k poko-
ji, nýbrž zasévá rozdělení. Takové svévol-
né výklady, za kterými se ve skutečnosti 

Liturgická čtení
1. čtení – Sk 15,1–2.22–29
Někteří lidé přišli z Judska do Antiochie 
a poučovali bratry: „Nedáte-li se podle 
mojžíšského zvyku obřezat, nemůžete 
dojít spásy.“ Pavel a Barnabáš se však 
s nimi dostali do hádky a úporně se s ni-
mi o to přeli. Bylo proto rozhodnuto, aby 
se kvůli této sporné otázce Pavel, Bar-
nabáš a někteří z nich odebrali k apoš-
tolům a starším do Jeruzaléma. 
Tehdy se apoštolové a starší spolu s ce-
lou církevní obcí rozhodli, že ze svého 
středu vyberou několik mužů a pošlou 
je s Pavlem a Barnabášem do Antio-
chie, totiž Judu, kterému říkali Barsa-
báš, a Silu – vedoucí muže mezi brat-
ry. A po nich poslali toto psaní: 
„Apoštolové a starší posílají bratrský 
pozdrav bratrům v Antiochii, Sýrii a Ki-
líkii, obráceným z pohanství. Dovědě-
li jsme se, že vás někteří lidé z našeho 
středu znepokojili a popletli svými řeč-
mi, ačkoli k tomu nedostali od nás žádné 
pověření. My jsme se tedy nyní jednomy-
slně rozhodli, že vybereme některé muže 

Pánovo slovo
Zamyšlení nad liturgickými 

texty dnešní neděle

Slovo, které slyšíte, není moje.

6. neděle velikonoční – cyklus C

skrývají sobecké zájmy, plodí jen různice 
a rozkoly. Vidíš to na příkladu antiochij-
ské církevní obce, co mohou způsobit sa-
mozvaní hlasatelé, kteří si Pánovo posel-
ství vykládají po svém. Co si pak počít, 
aby zůstala zachována jednota? Všimni si 
rozhodnosti, s jakou první biskupové vy-
stupují proti těm, kteří druhé popletli svý-
mi řečmi. Ukazují, že pravdu Ježíšova slo-
va není možno obětovat na oltář jednoty 
a pokoje. To není cesta lásky. Příklad apoš-
tolů naopak ukazuje, že v zájmu jednoty 
a pokoje někdy nezbude, než se ve svět-
le Ducha Svatého úporně přít s těmi, kdo 
jsou tak troufalí, že svými řečmi druhé ple-
tou a znepokojují. Pros s Žalmistou Du-
cha Utěšitele, abys zůstával vždy pokor-
ným posluchačem a služebníkem Slova: 
Chraň svého služebníka před zpupností, ať 
mě neovládne. Kéž se ti líbí slova mých úst 
a smýšlení mého srdce.(6)

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) srov. Jan 14,2; (2) srov. Žid 6,20;
(3) Jan 6,68; (4) Ž 147,14.20; (5) Ž 19,9;
(6) Ž 19,14.15.

Dokončení na str. 5
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Pocházela z vesnice Nowy Wiec, 
ležící v Pomořanském vojvod-
ství, tj. na severu dnešního Pol-

ska. To jako stát tehdy neexistovalo, by-
lo rozděleno mezi tři mocnosti. Území, 
kde se 12. ledna 1874 narodila, ovládalo 
Německo. Šest dní po svém narození by-
la ve filiálním kostele ve Sczodrowě po-
křtěna jako Marta Anna. Měla dva starší 
sourozence, po ní se zemanovi Marcelu 
Wieckému a jeho choti Paulině narodilo 
ještě deset dalších potomků.

Rodiče svým ratolestem předávali dvě 
hodnoty, které Poláky formovaly po sta-
letí a během trojnásobného záboru udr-
žovaly kontinuitu rodů i národ při životě 
– lásku k Bohu a lásku k vlasti. Jako se 
jinde museli Poláci bránit zuřivé rusifika-
ci, zde čelili neméně ostré germanizaci. 
Do toho přicházel i Kulturkampf, „kul-
turní boj“, agresivní politika propagova-
ná zejména kancléřem Bismarckem, na-
mířená proti všemu katolickému.

Rodinu Wieckých vzájemně poutala 
společná modlitba, s ní i společná čet-
ba a rozjímání Písma svatého. Společná 
modlitba rodiny též udržela malou Mar-
tu při životě, když ve dvou letech ochoře-
la tak těžce, že hrozilo nejhorší. Její nej-
bližší obraceli své prosby k Panně Marii 
Piasecké(1) a byli vyslyšeni. Je proto zce-
la pochopitelné, že Marta měla pozdě-
ji k Matce Boží obzvláště blízký, ba až 
osobní vztah, vždyť její přímluva ji uchrá-
nila před smrtí. Říkávala, že Svatá Pan-
na vždy odpovídala na její prosby a byla 
jí celoživotní oporou.

Byla taktéž ctitelkou našeho sv. Jana 
Nepomuckého. Odmala k němu konala 
soukromé pobožnosti; když pak dostala 
od svého strýce Diviše světcovu sochu, 
přiměla rodiče, aby ji postavili na zahra-
dě u cesty. Zbožnost malé Marty byla i ve 
veřejnosti známa, a když ve svých 12 le-
tech poprvé přistoupila ke svatému přijí-
mání, prohloubil se její vztah ke Spasiteli 
ještě více. Ačkoli bylo jejich sídlo dobrých 
12 km daleko od farního kostela ve ved-
lejších Skarszewách, využila Marta kaž-

dé příležitosti, aby mohla být u zpřítom-
nění Ježíšovy oběti (vstávala kvůli tomu 
denně v 5 hodin). Sama pak zpřítomňo-
vala lásku ve svém srdci každodenní péčí 
o mladší sourozence poté, co těžce one-
mocněla její matka.

V 18 letech Marta všechny své blízké 
opustila a odešla k tomu, který jí byl nej-
bližší. Chtěla tak učinit již před dvěma le-
ty, jenže kvůli nízkému věku jí představená 
Kongregace Milosrdných sester sv. Vin-
cence de Paul vstup odepřela. V roce 
1892 však již nezaklepala na fortnu kláš-
tera v Chelmnu, ale toho v Krakově, kde 
26. dubna zahájila postulát a od 12. srp-
na noviciát. Martina starší sestra Františ-
ka vstoupila k alžbětánkám.

Rodičům napsala: „Co se mne týče, ne-
jsem s to vyjádřit, jak jsem šťastná. Tolik 
bych Vám to, rodiče moji milovaní, toužila 
alespoň několika slovy popsat, ale kdo mů-
že obsáhnout to štěstí, větší než cokoliv jiné-
ho na světě, že se může spojovat se Snou-
bencem? Snad postačí těchto pár mých slov: 
Můj Milý je můj a já jsem Jeho. Kéž bych 
se s Ním co nejdříve mohla spojit v nebi.“

Blahoslavená Marta Wiecka
Dnešní blahoslavená byla Marií i Martou. Vybrala si správný úděl, milova-

la, sloužila, naslouchala u nohou Ježíšových. Ji pak milovali všichni, pod je-
jím vlivem padali k nohám Ježíšovým, mnohdy i poprvé.

Libor Rösner

Protože se osvědčila a prokázala, že je 
hodna hábitu vincentek, 21. dubna 1893 
jej ke své radosti obdržela. Následně byla 
vyslána do lvovského kláštera, kde půldru-
hého roku pracovala v nemocnici. Poté ji 
provinční představená poslala na pět let 
do Podhajců, kde spolu s dalšími čtyřmi 
sestrami pečovala o 55 neduživých ubo-
žáků. Opět se osvědčila, službu nemoc-
ným, která je jedním z charismat kon-
gregace, plnila s nápadně vřelou láskou 
ke každému pacientovi zvlášť i k celému 
společenství, takže byla 15. srpna 1897 
připuštěna k prvním slibům.

Vše vypadalo nadějně, leč přišel rok 
1899 a v něm další stěhování mladé řehol-
nice, tentokrát do města Bochnia. Zde se 
vrátila ke svému jménu Marta – v Podhaj-
cích totiž byla sestrou Zuzanou, ale po-
něvadž jedna sestra Zuzana v Bochnii už 
byla, musela si Marta Wiecka v duchu řá-
dových regulí změnit své jméno, aby ne-
docházelo k záměně jedné za druhou. To 
však nebyl důvod jejího trápení. Ten spo-
číval v něčem jiném.

Jeden zlý člověk, hodinář, o ní rozší-
řil ošklivou pomluvu: prý čeká dítě s jed-
ním z pacientů, konkrétně se studentem 
Janem Nosalem, který je shodou okolnos-
tí farářovým příbuzným. Jak už to bývá, 
veřejnost tomuto výmyslu snadno (a mož-
ná i ráda) uvěřila a učinila z nebohé Mar-
ty terč svých záštiplných útoků, posměš-
ků a nadávek. Její představená se za svou 
duchovní dceru bezvýhradně postavila 
a nechala ji v Bochnii, aby dala jasně na-
jevo, že o Martině nevině ani v nejmen-
ším nepochybuje. Zároveň ji pověřova-
la stále stejně, tedy službou nemocným, 
a tu Marta stále konala s láskou a vlídnos-
tí. Nelehké období ji přitáhlo ještě více 
k Bohu, u nějž hledala útěchu uprostřed 
dlouhých hořkých dní.

Až když pominulo odsuzování ze stra-
ny veřejnosti, byla Marta poslána do své-
ho nového působiště – do ukrajinského 
Sňatyňu. Rovněž tam musela v duchu 
stanov pozměnit své jméno, protože jed-
na sestra Marta už zde žila. Odteď byla 
Martou Marií. Změna jména však ani zde 
neznamenala změnu vztahu k Bohu a li-
dem. Ani zde se neomezovala toliko na 
trpělivou službu v rámci svých povinnos-
tí, ale byla připravena pomáhat kdykoliv 
a komukoliv. Z její tváře nemizel úsměv, 
který obsahoval všechny odstíny radosti Blahoslavená Marta Wiecka
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a pošleme je k vám zároveň s naším dra-
hým Barnabášem a Pavlem, lidmi, kte-
ří nasadili svůj život pro našeho Pána 
Ježíše Krista. A tak jsme vypravili Judu 
a Silu, aby vám to vyložili ještě ústně. 
Rozhodl totiž Duch Svatý i my, že vám 
nemá být ukládáno žádné další břeme-
no kromě těchto nutných věcí: vyvarovat 
se toho, co bylo obětováno modlám, kr-
ve, masa z udušených zvířat a smilstva. 
Budete-li se těchto věcí chránit, jednáte 
správně. Buďte zdrávi.“

2. čtení – Zj 21,10–14.22–23
Anděl mě přenesl v duchu na velikou 
a vysokou horu a ukázal mi svaté město, 
Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Bo-
ha a září Boží vznešeností. Jiskřilo jako 
nejvzácnější kámen, jako křišťálově prů-

hledný jaspis. Mělo silné a vysoké hrad-
by s dvanácti branami, na nich dvanáct 
andělů a jména nadepsaná na nich jsou 
jména dvanácti izraelských kmenů. Tři 
brány ležely k východu, tři brány k se-
veru, tři brány k jihu a tři brány k zápa-
du. Městské hradby mají dvanáct zá-
kladních kamenů a na nich dvanáct 
jmen dvanácti Beránkových apoštolů. 
Chrám jsem v něm však neviděl, neboť 
Pán Bůh vševládný a Beránek – to je je-
ho chrám. A toto město nemá zapotře-
bí ani slunce, ani měsíce, aby ho osvět-
lovaly, protože ho ozařuje Boží veleb-
nost. Jeho světlem je Beránek.

Evangelium – Jan 14,23–29
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě 
miluje, bude zachovávat mé slovo a můj 

Otec ho bude milovat a přijdeme k ně-
mu a učiníme si u něho příbytek. Kdo 
mě nemiluje, nezachovává moje slova. 
A přece slovo, které slyšíte, není moje, 
ale mého Otce, který mě poslal. To jsem 
k vám mluvil, dokud ještě zůstávám 
u vás. Ale Přímluvce, Duch Svatý, kte-
rého Otec pošle ve jménu mém, ten vás 
naučí všemu a připomene vám všechno 
ostatní, co jsem vám řekl já. Pokoj vám 
zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne 
ten, který dává svět, já vám dávám. Ať 
se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyše-
li jste, že jsem vám řekl: »Odcházím« 
a »zase k vám přijdu«. Kdybyste mě mi-
lovali, radovali byste se, že jdu k Otci, 
neboť Otec je větší než já. Řekl jsem 
vám to už teď, dříve než se to stane, 
abyste uvěřili, až se to stane.“

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

a lásky. Pomáhala lidem pronikat hlou-
běji do základů víry, učila je více milovat 
Boha, modlila se s nimi a za ně. Kolikrát 
se stalo, že za ní přišlo do špitální kaple 
i třicet či čtyřicet nemocných, aby se spo-
lu s ní pomodlili křížovou cestu. Neodo-
lali její výzvě: „Já teď jdu na křížovou ces-
tu do kaple, třeba se někdo z vás ke mně 
přidá. Pán Ježíš za nás tolik vytrpěl a my 
na to tak málo myslíme.“

Měla na lidi vliv, který bychom mohli 
označit jako pozoruhodný, mimořádný, 
fascinující. Nebylo známo, že by na od-
dělení, které měla na starosti, zemřel ně-
kdo bez zpovědi. Dokonce i mnozí židé, 
osloveni jejím vzorem křesťanské lásky, 
se nechávali pokřtít. Rabín, jemuž v ne-
přítomnosti službu konajícího lékaře na-
rovnala a zasádrovala zlomenou nohu, ji 
měl možnost pozorovat při péči o ostat-
ní pacienty. Tak ho její vpravdě až anděl-
ský přístup ohromil, že ji nazval „svatou 
sestrou ze Sňatyňu“.

Už tak neobyčejná osobnost mladé vin-
centky z Pomořan byla obdařena i charis-
matem předpovídání budoucnosti a míva-
la rovněž vidění Ukřižovaného, který k ní 
ze svého kříže promlouval a povzbuzoval 
k trpělivému snášení všeho příkoří. Těsně 
před oním nejtěžším údobím, kdy musela 
snášet veřejnou hanbu z křivého nařčení, 
k ní promluvil těmito slovy: „Snášej, dcero, 

trpělivě všechno očerňování a všechny sou-
dy a nadále služ svým bližním. Brzy si tě 
vezmu k sobě.“ Zcela jistě jí byla tato slo-
va útěchou, kdy jí bylo těžko u srdce, o to 
více, že Ježíš dodal: „Tvůj bratr František 
je spasen.“ František totiž nedávno umřel.

Tomuto brzkému vzetí Ježíšem vyšla 
pak sama Marta Marie bezděky naproti. 
To když se v květnu roku 1904 nabídla, že 
uklidí a vydezinfikuje pokoj po ženě, jež 
zemřela na skvrnitý tyfus, místo mladé-
ho otce rodiny, v jehož popisu práce to 
běžně bylo. Již na druhý den se u ní ob-

jevily první příznaky této choroby. Kdo 
mohl, v dalších dnech klečel a modlil se za 
uzdravení oblíbené sestřičky „Matuszky“, 
dokonce i místní židé ve své synagoze…

Jenže Bůh plní své sliby a podle to-
ho, který dal sestře Martě Marii, ji vzal 
30. května 1904 k sobě. Předzvěstí blíz-
kého setkání pro ni bylo přijetí viatika 
z rukou rodného bratra P. Jana, které oči-
tí svědkové popsali jako extázi. Zemřela 
s hořící hromničkou v sepjatých rukou.

Z více než 270 svědectví z celého svě-
ta o milostech, jež se udály na přímluvu 
služebnice Boží Marty Wiecké, bylo vy-
bráno uzdravení z rakoviny prostaty Bro-
nisława Kohna ze Slubic. To přimělo pa-
peže Benedikta XVI. připojit svůj podpis 
pod připravenou beatifikační listinu. Akt 
blahořečení polské vincentky jeho jmé-
nem vykonal 24. května 2008 ve Lvově 
kardinál Tarcisio Bertone.

Nějaký čas po bl. Martě Wiecké umí-
ral i onen hodinář, který ji svého času 
křivě obvinil z toho, že otěhotněla s pří-
buzným bochnieského faráře. Na smrtel-
né posteli svou křivou výpověď odvolal…

Poznámky:

 (1) Piaseczno je víska, kde se v minulosti zjevila 
Panna Maria a která se stala vyhledávaným 
poutním místem.

Marta Wiecka jako mladá dívka
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Úcta k Duchu Svatému

Papež Lev XIII. v encyklice z 9. květ-
na 1897 Divinum illud munus vyhlásil, že 
novéna k Duchu Svatému by se měla ko-
nat každý rok jako příprava na slavnost 
Seslání Ducha Svatého, a udělil částečné 
odpustky 7 let a 280 dnů (7 x 40 dnů) za 
každý den novény a plnomocné odpustky 
pro jakýkoliv jeden den novény při splně-
ní obvyklých podmínek.(1) Stejné odpust-
ky mohou být získány také jakýkoliv den 
v týdnu mezi Sesláním Ducha Svatého 
a nedělí Nejsvětější Trojice.

I.
Novéna k Duchu Svatému 
jako příprava na slavnost 
Seslání Ducha Svatého

(Začíná v pátek 
po Nanebevstoupení Páně)

Novéna k Duchu Svatému je zdro-
jem každé novény, protože to byla první 
novéna, kterou ve večeřadle konali svatí 
apoštolové s blahoslavenou Pannou Ma-
rií a která byla obdařena viditelnými zá-
zraky a dary, především darem samotné-
ho Ducha Svatého, jenž byl darován pro 
zásluhy utrpení našeho Pána Ježíše Kris-
ta. On sám oznámil apoštolům před svou 
smrtí, že pokud nezemře, nemůže seslat 
Ducha Svatého: „Je vám ku prospěchu, 
když já odejdu; neboť neodejdu-li, nepři-
jde k vám Utěšitel; ale odejdu-li, pošlu 
vám ho.“ (Jan 16,7) Vírou poučeni víme, 
že Duch Svatý je láska, která je mezi ne-
beským Otcem a věčným Slovem a plyne 
od jednoho ke druhému; a proto dar lás-
ky, kterou Pán Ježíš sesílá do našich duší 
a která je tím největším darem ze všech, je 
obzvláště připisován Duchu Svatému, jak 
sv. Pavel říká: „Do našich srdcí byla vlita 
Boží láska prostřednictvím Svatého Du-
cha, který nám byl dán.“ (Řím 5,5) Pro-
to si v této novéně máme nejvíce ze vše-
ho uvědomit, jak nesmírná je cena Boží 
lásky, abychom ji chtěli obdržet a zbož-
nými cvičeními usilovali, zejména modlit-
bou, abychom jí byli účastni, neboť Bůh ji 
slíbil těm, kdo o ni pokorně prosí: „...dá 
Otec z nebe Ducha Svatého těm, kdo ho 
prosí.“ (Lk 11,13)

II.
Hymnus k Duchu Svatému(2)

(Jiná je verze překladu P. Zdeňka 
Mičky OP v Kancionálu, píseň č. 423)

Už Tvůrce Duchu Svatý přijď
nitra svých věrných navštívit
a naplň Boží milostí
hruď naši, kterou stvořil jsi.

Ty Těšitel jsi nazýván,
dar vzácný, jejž Bůh seslal nám,
zdroj živý, láska, oheň v ní
a posvěcení duchovní.

Tys Dárce darů sedmerých,
prst Boží v dílech veškerých,
jsi slavný slib, jejž Otec dal,
jimž hrdla řečí požehnal.

Zažehni světlo v myšlení,
svou láskou srdce prožehni,
v čem tělo klesá slabostí,
tam napřim síly milostí.

Odpůrce zažeň do dáli,
a uděl nám mír trvalý,
ať se vždy pod Tvým vedením
vyhneme vlivům škodlivým.

Nauč nás Boha Otce znát,
líp jeho Syna poznávat
a v Tebe, Ducha od obou,
vždy věřit s myslí pokornou.

Ježíši, každý tvor Tě chval,
neboť jsi slavně z mrtvých vstal,
i Otce, Ducha milosti
ať věčně všechno tvorstvo ctí. 
Amen.

III.
Litanie ke všem svatým

Kancionál, č. 068

Pokorná prosba k Duchu Svatému

Duchu Svatý, božský Utěšiteli, Otče 
chudých, Těšiteli zarmoucených, Světlo 
srdcí, Posvětiteli duší! Pohleď na mě po-
korně oddaného ve Tvé přítomnosti; kla-
ním se ti v naprosté oddanosti a opakuji 
tisíckrát se serafy, kteří jsou před tvým 

trůnem: „Svatý, Svatý, Svatý!“ Pevně vě-
řím, že jsi věčný, téže podstaty s Otcem 
a Synem. Doufám, že svou dobrotou po-
světíš mou duši. Miluji tě, ó Bože lásky! 
Miluji tě více než všechny věci na světě; 
miluji tě ze všech svých sil, neboť jsi ne-
konečné dobro, které si zaslouží všech-
nu moji lásku; a protože jsem nebyl vní-
mavý ke tvým svatým vnuknutím a byl 
jsem tolik nevděčný a urazil jsem tě to-
lika hříchy, prosím tě nyní o tisíceré od-
puštění a nejvíce lituji, že jsem se ti zne-
líbil, ó Nejvyšší Dobro! 

Obětuji ti své srdce, přestože je tak 
studené, a prosím tě, abys je osvítil svým 
paprskem světla a zažehl svým ohněm, 
aby roztál ztvrdlý led mých nepravostí. 
Ty, který jsi naplnil duši Panny Marie 
nesčetnými milostmi, a zažehl jsi srd-
ce apoštolů, rozniť i mé srdce ohněm 
své lásky. Ty, jenž jsi Duch Boží, uchraň 
mě před zlými duchy; ty, jenž jsi oheň, 
zapal ve mně oheň tvé lásky; ty, jenž jsi 
Světlo, osvěť mě, abych znal věčné vě-
ci; ty, jenž jsi Holubice, uděl mi čistotu 
srdce; ty, jenž jsi Dech plný sladkosti, 
rozptyl bouře, které rozněcují mé vášně 
proti mně; ty, jenž jsi Jazyk, uč mě neu-
stále tebe chválit; ty, jenž jsi Oblak, při-
kryj mě stínem své ochrany; a jako Dár-
ce všech nebeských darů, ó prosím tě, 
abys mi je daroval. 

Oživ mě svou milostí, posvěť mě svou 
láskou, řiď mě svou moudrostí, přijmi mě 
se svou štědrostí jako své dítě a zachraň 
mě svým nekonečným milosrdenstvím, 
abych nikdy nepřestal tebe velebit, tebe 

P. Francis Xavier Lasance (1860–1946)

Novéna k Duchu Svatému



21/2019 7

chválit, tebe milovat nejdříve zde na ze-
mi a pak i celou věčnost v nebi. Amen.

Modlitby k získání 
sedmi darů Ducha Svatého

1. Modlitba k získání daru bázně Boží

Duchu Svatý, božský Utěšiteli! Klaním 
se tobě, pravému Bohu, tak, jako se kla-
ním Bohu Otci a Synu. Velebím tě a při-
pojuji se ke chvále, kterou ti vzdávají an-
dělé a serafové. Obětuji ti celé své srdce 
a vzdávám ti celým srdcem díky za dary, 
které jsi světu udělil a neustále uděluješ. 
Ty, který jsi původce všech nebeských da-
rů, ty, který jsi okrášlil nesčetnými milost-
mi duši blahoslavené Panny Marie, Mat-
ky Boží, prosím, abys navštívil i mě svou 
milostí a láskou a udělil mi * dar své sva-
té bázně, abych se uchránil svých minu-
lých pádů nevěrnosti, pro které nyní pro-
sím tisíckrát o odpuštění.

Otče náš, Zdrávas, Maria, Sláva Otci 
– modlí se 3x.

2. Modlitba k získání daru zbožnosti

Duchu Svatý, ... (viz výše, až po znak *) 
dar zbožnosti, abych ti mohl v budoucnos-
ti sloužit s větší horlivostí, následovat tvá 
svatá vnuknutí s větší ochotou a plnit tvá 
svatá přikázání s větší svědomitostí.

Otče náš, Zdrávas, Maria, Sláva Otci 
– modlí se 3x.

3. Modlitba k získání daru umění

Duchu Svatý, ... (až po znak *) dar 
umění, abych mohl dobře poznávat vě-
ci Boží a osvícen tvými svatými naučení-

mi mohl vytrvale kráčet na cestě k věč-
né spáse.

Otče náš, Zdrávas, Maria, Sláva Otci 
– modlí se 3x.

4. Modlitba za získání daru síly

Duchu Svatý, ... (až po znak *) dar sí-
ly, abych mohl statečně překonávat všech-
ny útoky ďábla a uniknout všem nebez-
pečím světa, která stojí na cestě k mé 
věčné spáse.

Otče náš, Zdrávas, Maria, Sláva Otci 
– modlí se 3x.

5. Modlitba k získání daru rady

Duchu Svatý, ... (až po znak *) dar 
rady, abych mohl vybrat to nejlepší pro 
svůj duchovní růst a mohl rozlišit všech-
ny nástrahy a lsti zlého ducha, který mne 
pokouší.

Otče náš, Zdrávas, Maria, Sláva Otci 
– modlí se 3x.

6. Modlitba za získání daru rozumu

Duchu Svatý, ... (až po znak *) dar 
svého rozumu, abych mohl rozumět bož-
ským tajemstvím a abych rozjímáním ne-
beských věcí mohl své myšlenky a city 
vzdálit od všech marností tohoto světa.

Otče náš, Zdrávas, Maria, Sláva Otci 
– modlí se 3x.

7. Modlitba k získání daru moudrosti

Duchu Svatý, ... (až po znak *) dar 
moudrosti, abych mohl všechny své skut-
ky konat pro Boha, který je můj věčný 
cíl, abych Tě miloval a sloužil Ti v tom-
to životě tak, jak mám, a obdržel ne-

beskou blaženost v patření na Tebe v ži-
votě budoucím.

Otče náš, Zdrávas, Maria, Sláva Otci 
– modlí se 3x.

Z Visits to Jesus in the tabernacle: 
hours and half-hours of adoration before 

the Blessed Sacrament, with a novena 
to the Holy Ghost, and devotions 

for mass, holy communion, etc. (1898)

Zdroj: https://archive.org/details/
VisitsToJesusInTheTabernacle/pag 

Překlad -hš-

O autorovi: P. Francis Xavier Lasan-
ce byl americký římskokatolický kněz 
a spisovatel, spirituál Tabernacle Socie-
ty v Cincinnati.

Poznámky:

 (1) V prvotní církvi bylo pokání stanoveno na pří-
slušný počet dnů, roků, než penitent obdržel 
rozhřešení a mohl se opět plně účastnit svá-
tostného života. Toto počítání se uchovalo 
v knize odpustků Raccolta, která vycházela od 
roku 1807. V roce 1967 papež Pavel VI. v do-
kumentu Indulgentiarum Doctrina (kap. 5, nor-
ma 4) zjednodušil tento odkaz praxe prvotní 
církve, kdy namísto počtu odpustkových dnů 
se uvádí, že jde buď o částečný, nebo o plno-
mocný odpustek, viz Enchiridion odpustků.

 (2) Všem, kteří se zbožně modlí tento hymnus, 
papež Pius VI. v dopise z 26. 5. 1796 udělil 
plnomocné odpustky jednou za měsíc za ob-
vyklých podmínek: odpustky 300 dnů v den 
Letnic a v jejich oktávu, odpustky 100 dnů 
v ostatních dnech v roce.

Maďarská prorodinná politika přináší plody
Prorodinná státní politika přináší 

dlouhodobé výsledky. Dokladem toho 
je Maďarsko, kde za posledních osm let 
klesl počet potratů o třetinu, rozvodů 
o 22 procent a počet uzavíraných man-
želství se zvýšil o 43 procent. A v minu-
lém roce se narodilo nejvíce dětí za po-
sledních dvacet let.

Za překvapivě pozitivním trendem 
však stojí důsledná prorodinná politika 
maďarského státu a ohromné finanční 
náklady. Maďarsko dnes vyhrazuje na 
podporu rodin 5 procent hrubého do-

mácího produktu, což je dvakrát tolik 
co v roce 2010.

Jak říká maďarská ministryně pro ro-
dinu, opatření, k nimž se sáhlo před de-
víti roky, byla reakcí na demografickou 
krizi. Odpovídala také vůli společnosti, 
v níž rodina stále sehrává důležitou roli. 
Rozhodli jsme se budovat zemi přátel-
skou rodinám a podpořit manžele, kteří 
vychovávají děti – uvedla Katalin Novak.

Jak poznamenala, maďarská proro-
dinná politika se setkává se silnou kri-
tikou v zahraničí. Jeden ze švédských 

ministrů ji označil za „nacistickou“. To 
není normální, zdůrazňuje maďarská mi-
nistryně. Za radikály označuje spíše ty, 
kdo mají za to, že pro Evropu je dnes je-
dinou volbou masová imigrace. Naším 
základním cílem je vytváření možností, 
aby mladí Maďaři mohli svobodně roz-
hodovat o svém životě. Copak v tomto 
spočívá krajní pravice? – ptá se maďar-
ská ministryně pro rodinu.

www.vaticannews.va/cs.html, 
3. 5. 2019
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Netín

Skutečnost, že poutní místo dostává 
velikost ne rozsahem, ale duchovností ja-
kou mu vtisknou sami poutníci, potvrzuje 
Netín. Najdeme jej na Vysočině, v okre-
se Žďár nad Sázavou. V obci s rozlohou 
přibližně 8 kilometrů čtverečních má do-
mov zhruba 350 lidí. 

Není jisté, kdy přesně byl Netín zalo-
žen. První písemné zmínky uvádějí sou-
vislost s třebíčským klášterem benedikti-
nů, respektive s proboštstvím, založeným 
29. května 1298 Václavem II. v Měříně. 
Mimo probošta v něm působilo šest brat-
ří a plnilo roli střediska správy klášter-
ního majetku, do kterého patřila i obec 
v zalesněné části pod vrchem Strážnice.

Ze starých dokumentů se dozvídáme, 
že život prvních obyvatel nebyl jednodu-
chý. V kopcovité, zalesněné oblasti na ne-
příliš úrodné půdě se živili především ze-
mědělstvím.

Přenesené základy

Víme také, že v obci se nacházel dře-
věný kostelík, k němuž se váže pověst – 
není uváděna podrobně a jako na dalších 
místech je nutné brát ji s rezervou.

Než kostel vznikl, plánovala se jeho 
stavba nedaleko odtud, na kopci Stráž 
u obce Olší. Jenže to, co se zde ve dne 

postavilo, bylo v noci přemístěno pod ko-
pec Strážnice. Nikdo to nedokázal vysvět-
lit a jev byl nakonec připsán Panně Ma-
rii a jejímu přání, aby se kostel postavil 
právě v Netíně.

Mělo se jednat o malou dřevěnou stav-
bu, zasvěcenou Nanebevzetí Panny Ma-
rie. Uvádí se, že koncem 13. století byla 
přestavěna na kamennou, nicméně fakta 
jsou v tomto ohledu nedoložená. Infor-
mace vychází pouze z nálezů v chrámo-
vé lodi, konkrétně ostění v oknech a již-
ního a západního vchodového portálku. 
Další indicií může být obdélníkové okno 

na severní straně lodi, postavené ze stej-
ného kamene.

Všechny tyto prvky nesou zpracová-
ním i materiálem znaky románského slo-
hu a pomáhají rozluštit záhadu, jak mohl 
kostel vypadat při svém založení. K této 
představě připočtěme i plochý strop z dře-
věných kazet nebo triumfální oblouk, za 
kterým nejspíš byla apsida se sakristií.

Kostel ve 12. století založili přímo be-
nediktini z Třebíče. Tamní klášter byl v le-
tech 1156–1298 také jeho patronem, než 
roli správce převzalo zmíněné měřínské 
proboštství.

Ve znamení přestaveb

Jako samostatná farnost měl Netín 
fungovat od roku 1414, nicméně písem-
né zmínky o faře se datují do roku 1423.

Do přelomu mezi 15. stoletím a stole-
tím následujícím se datuje velká přestavba. 
Tentokrát dostal kostel gotickou podobu, 
především v presbytáři, jehož strop tvo-
řila příčně obdélníková pole. Na severní 
straně kostela byla na čtvercovém půdo-
rysu vybudována také sakristie a oratoř.

Další přestavba, označovaná za vr-
cholnou, se ke slovu přihlásila v letech 
1739–1741. Jako iniciátor je uváděn Leo-
pold Hollstein, tehdejší držitel meziříčské-
ho panství. Barokizace se nejvíce projevi-
la na venkovním presbyteriu. V roce 1740 
vznikl také hlavní oltář, ozdobený obra-
zem Nanebevzetí Panny Marie. Jeho tvůr-
cem byl Karel F. Töpper.

Josef Ignác Weidlich zase provedl mal-
by umístěné na vedlejších oltářích – obra-
zy sv. Jana Nepomuckého a sv. Vendelína. 
Zdobení s typickými prvky baroka bylo 
uplatněno na kazatelně nebo na zpověd-
nicích umístěných pod kůrem.

Do barokní podoby se upravoval také 
strop. Ten se nese v duchu práce Jana Bla-
žeje Santiniho, podle všeho však „pouze“ 
prostřednictvím jeho žáků.

Poutní tradice

Dávno předtím, než k přestavbě do ba-
rokní podoby došlo, započala důležitá tra-

Petr Bobek

Netín – za Pannou Marií přes 300 let
Už přes tři sta let poutníci směřují do Netína, do nenápadné obce nedaleko Velkého Meziříčí. Právě odtud každoročně 

vycházejí velká procesí na zhruba deset kilometrů dlouhou pouť, vyznačující se podobou, jakou známe ze starých časů, a vý-
znamem, jaký dával putování Ježíš Kristus, tedy ve společenství věřících, hlásajících svou víru okolí.
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dice, ta, která Netín proslavila a pomoh-
la z něho udělat významné poutní místo.

Procesí k Panně Marii Netínské na tra-
se Velké Meziříčí – Netín vychází již od 
roku 1714 a letos dojde k velkému výro-
čí s číslem 305. Tehdy zde (jako na mno-
ha dalších místech) řádil mor, který si jen 
v Meziříčí od dubna do června vyžádal 
na 372 obětí. Neštěstí umocnil i fakt, že 
ve městě tehdy žilo ani ne 2000 obyvatel.

Místní si chtěli vyprosit ochranu a je-
likož ji toužili směřovat k Panně Marii, 
rozhodli se, že každý rok v procesí vy-
jdou za tou v Netíně. První taková pouť 
se uskutečnila 2. července 1714.

Traduje se, že tento den také na moro-
vou nákazu zemřel poslední člověk z Vel-
kého Meziříčí, údajně v momentě, kdy li-
dé došli k místům Tři kříže. Při této pouti 
bylo také slíbeno, že se vyberou peníze na 
sochu sv. Jana Nepomuckého, která byla 
také zhotovena a roku 1715 umístěna na 
netínskou náves.

Prvním knězem, který meziříčské pout-
níky uvítal, byl P. Ladislav Antonín Kříž.

Až do roku 1900 procesí vycháze-
lo vždy 2. července, nehledě na to, jaký 
je zrovna den; poté vždy nejbližší nedě-
li. Dne 15. srpna 1900 vyšlo procesí ješ-
tě jednou, přičemž se světila soška Pan-
ny Marie Lurdské, věnovaná kostelnicí 
Marií Králíčkovou. Až do období krát-
ce po první světové válce se dodržovala 
obě data poutí.

Konec těch červencových nastal 6. čer-
vence 1930. Srpnové, konané přesně ve 
svátek Nanebevzetí Panny Marie, nazna-
ly změnu se zřízením protektorátu. Teh-
dy se přesunuly na první neděli po svát-
ku. Roku 1944 pouť neproběhla vůbec.

Poutníci si to však vynahradili po válce. 
Dne 15. srpna 1945 se vypravili v počtu 
1 100 a společně děkovali za konec těž-
kých časů. Až do roku 1948 se opět těšili 
z dodržování data 15. srpna, nicméně ná-
stup totality řád poutí opět narušil. A od 
roku 1958 je mocní nechali zrušit úplně.

Lidé sice chodili potají, nicméně o slav-
nostní náladě nemohla být řeč. I když o de-
set let později došlo k jakémusi obnove-
ní, postupem času ale procesí směřovala 
k úpadku. Poutníci se mnohdy dali spočí-
tat na prstech jedné ruky. Z dostupných 
svědectví vyplývá, že například 12. srp-
na 1984 šli tam i zpět pouze čtyři pout-
níci: jeden muž, dvě ženy a jedna dívka. 

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 ak-
tuální potřeby. S ohledem na tuto skutečnost není v technických možnostech redak-
ce Světla zajistit včas kompletní přehled úmyslů. Na přání některých našich čtená-
řů 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, kte-

rý 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 prů-
vodcem 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 úmys-
ly Svatého otce a našich biskupů:

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ČERVEN 2019

EVANGELIZAČNÍ ÚMYSL:

Životní styl kněží.
Za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, 

aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.

NÁRODNÍ ÚMYSL:

Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, 
kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivosti.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

Na blíže neurčený rok v osmdesátých le-
tech je dokonce uváděna jediná poutnice.

Teprve s pádem komunismu se pro-
cesím do Netína vrátila dávná sláva. Již 
12. srpna 1990 vyšlo z Velkého Meziří-
čí 400 lidí a cestou se jejich počet navý-
šil na 500.

Pouť

Pouť na trase Velké Meziříčí – Netín je 
proslulá a chodí se dodnes. Procesí vyrá-
ží od kostela svatého Mikuláše ve Velkém 
Meziříčí, kde se uskuteční první společná 
modlitba a na cestu žehná místní kněz.

Dále se putuje kolem zámku, u jehož 
schodů se nachází Škvařilův kříž. Město 
se opustí na místě zvaném Tři kříže. Pout-
níci se zde modlí za meziříčské obyvatele 
a obvykle započnou růžencovou modlitbu.

Další kroky směřují polní cestou k mís-
tu zvanému Loupežník. Nad ním se mí-
jí Homolův kříž, odkud je již z dálky vi-
dět netínský kostel. Než k němu poutníci 

dospějí, musí projít obcí Lavičky – před 
ní je další Homolův kříž, dále kříž zva-
ný Héltůj, postavený roku 1850, jubilej-
ní kříž Bradáčův postavený v roce 2000 
a přímo v obci kříž Havelkův. Následuje 
Závist s Drápelovým křížem a nad obcí 

kříž Vlčkův. Kolem netínských chat a ryb-
níků se poutníci přibližují cíli cesty, aby 
pozvolna došli ke kostelu Nanebevzetí 
Panny Marie.

V procesí nechybí lidé oblečení do jed-
noduchých krojů a pochopitelně se nesou 
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zástavy nebo sochy Bohorodičky ozdobe-
né rozvinutými pentlemi.

Je třeba také podotknout, že 3. října 
1992 se pravidelné poutě do Netína roz-
šířily. Tehdy P. Vojtěch Kodet započal tra-
dici poutí vždy první sobotu v měsíci, a to 
nejen z Velkého Meziříčí, ale z jiných blíz-
kých obcí, jako Měřín, Nové Veselí, Vel-
ká Bíteš a dalších.

Jejich původ je spojen se zjevením Pan-
ny Marie ve Fatimě vizionářce Lucii a s při-
slíbeními, která jí tenkrát sdělila.

Současnost

Současná podoba netínského kostela 
z největší části vychází z přestavby do ba-
rokní podoby.

Na oltáři převládá zlatá barva, která 
obklopuje obraz Nanebevzaté Panny Ma-
rie. Do prostoru nad oltářem je také vsa-
zena zlatá soška Panny Marie s malým 
Ježíškem, která je jedním z nejvýznamněj-
ších zdejších předmětů. Jedná se o pozd-
ně gotickou Horáckou Madonu, údajně 
vznikla roku 1450.

V Netíně je dodnes k vidění i socha 
sv. Jana Nepomuckého, na kterou byly vy-
brány prostředky při první velké pouti. Je 
umístěna na návsi dnes u autobusové za-
stávky. Světec je na ní vypodobněn tradič-
ně, s křížem a mučednickou ratolestí v ru-
kách. Socha je vyrobena z pískovce, roku 

1928 byla oplocena a dokola byly vysázeny 
čtyři lípy. Dílo má status národní památky.

Zvony

Velkou část historie poutního kostela 
v Netíně napsaly i místní zvony, a to vlast-
ně už od doby prvního kostelíka. V něm 
byl umístěn malý zvon, oznamující obyva-
telům fáze dne, mše nebo úmrtí.

O prvním zvonu v pravém slova smyslu 
můžeme mluvit v souvislosti s první pře-
stavbou. Hledejme ho v roce 1587, kdy byl 
umístěn ve věži lodě kostela. Vážil 30 kg.

Roku 1780 byla dostavěna věž, na níž 
byly zavěšeny další tři zvony. Dva z nich 
ale neminul osud zvonům tolik známý – 
během první světové války je zrekvírova-
li pro vojenské potřeby.

Dne 9. května 1917 v Netíně zazněly 
naposled. Až po válečných útrapách by-
li k hodinám umístěni dva nástupci. Ten 
větší, vážící 380 kg dostal také výmluvný 
nápis: „Co válka 1917 vzala, láska farníků 
1929 dala.“

Na druhém se nacházela prosba k sva-
tému Václavu. Ani ta však nezabránila 
opakování dějin a opětnému roztavení 
netínských zvonů kvůli zabíjení. Žádalo 
si to protektorátní nařízení z roku 1941. 
Tehdy z poutního kostela zmizely rovnou 
čtyři zvony.

Až deset let po válce inicioval kněz Jin-
dřich Kocman objednávku tří nových. Po-
svěcení proběhlo 11. března 1956.

Je však ukázkovým dokladem, že te-
prve v roce 2001 se za odebrání zvonů 
dočkali Netínští odškodnění. To se po 
třech letech čekání změnilo na symbolic-
kých 1 000 euro.

Hrobka s kaplí

Při cestě do Netína nesmíme zapome-
nout na honosnou hrobku, nacházející se 
nad kostelem. Vede k ní skromná křížo-
vá cesta zahrnující jednoduché kapličky. 
Hrobku v novogotickém slohu nechala 
vystavět kněžna Leopoldina Lobkowicz 
na návrh brněnského architekta Augus-
tina Prokopa.

Slouží pro odpočinek Lobkowiczům 
a také ostatkům z rodů Harrach a Pod-
statzký-Lichtenstein.

Stavba je dvoupodlažní, kromě kryp-
ty se v ní nachází i kaple Sedmibolestné 
Panny Marie.

To Netínu, na první pohled skromné 
obci, přináší velkolepý prvek, ačkoliv nej-
větší kouzlo tohoto poutního místa stále 
spočívá v již zmíněném zachování podo-
by procesí, jaké známe ze starých časů.

Úsměv Panny Marie

Mimo hlavní svátky si zde na své při-
jde i poutník, který vyhledává klid, samo-
tu a poutní místo v té nejskromnější mož-
né podobě. Je třeba připomenout, že svou 
cestu může spojit i s putováním na 25 ki-
lometrů vzdálenou Zelenou horu.

Pouť do Netína může být také spoje-
na s velkou radostí – už jen proto, že od 
roku 1993 se Panně Marii Netínské říká 
Usmívající se. Toto přirovnání pochází 
z úst poutníků z Tasova. Při své pouti pro-
sili Pannu Marii o hezké počasí. Na ko-
nec pouti prohlásili: „Panna Maria se na 
nás tak usmívala...“ A hezké počasí jim ta-
ké bylo dopřáno.

Matice svatokopecká, spolek zve se spolupořádajícími Maticemi svatohostýnskou a velehradskou 
na PĚŠÍ POUŤ PO CYRILOMETODĚJSKÉ POUTNÍ STEZCE ZE SVATÉHO KOPEČKU NA VELEHRAD, která 
se uskuteční ve dnech 30. 6. – 4. 7. 2019. Vycházíme v neděli 30. 6. v 7.00 hod. od svatokopecké 
baziliky, pouť zakončíme ve čtvrtek 4. 7. společnou mší svatou v 16.00 hod. ve velehradské bazilice. 
Podrobný itinerář a informace o přihlášení na www.maticesvatokopecka.cz.
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Odešel P. prof. ThDr. Václav Wolf Díla prof. ThDr. Václava 
Wolfa vydaná v Matici 
cyrilometodějské s. r. o., 
Olomouc:
Syntéza víry – brož., A5, 200 str., 

155 Kč, rok 2003

Lidská identita v proměnách – 
brož., A5, 184 str., 188 Kč, 
rok 2004

Neposkvrněné početí Panny Marie 
v průběhu historie – brož., A5, 
96 str., 98 Kč, rok 2005

Psychologie Kristovy osobnosti – 
brož., A5, 128 str., 128 Kč, 
rok 2006

Pražská univerzitní teologie 
v 17. století – brož., A5, 
206 str., 215 Kč, rok 2007

Svátosti v pohledu českého baroka 
– brož., A5, 120 str., 139 Kč, 
rok 2009

Po stopách nekonečna – brož., A5, 
166 str., 179 Kč, rok 2010

Nehmotné bytí podle Rodriga 
Arriagy – brož., A5, 142 str., 
150 Kč (rozebráno), rok 2011

Na úsvitu lidských dějin – brož., 
A5, 58 str., 69 Kč, rok 2012

Úvodem k islámskému myšlení 
– brož., A5, 174 str., 189 Kč, 
rok 2013

Buddhismus v katolické 
perspektivě – brož., A5, 
162 str., 179 Kč, rok 2014

Ontologické aspekty čínského 
myšlení – brož., A5, 202 str., 
198 Kč, rok 2015

Hindu – brož., A5, 170 str., 
198 Kč, rok 2016

Ozvěny ze světa skepse – brož., A5, 
164 str., 196 Kč, rok 2018

Filosofické panoráma Latinské 
Ameriky – brož., A5, 168 str., 
198 Kč, rok 2018

Anotace k jednotlivým knihám 
a možnost objednávky najdete na 
www.maticecm.cz. Případně lze kon-
takt pro objednávku najít na posled-
ní straně Světla.

Bolestnou ztrátou pro katolic-
kou církev a všechen věřící lid 
je úmrtí Václava Wolfa, oběta-

vého kněze a významného teologa. Ve 
čtvrtek 25. dubna 2019 opustil tento svět 
ve svých požehnaných 82 letech. U člově-
ka jeho formátu se neodbytně hlásí myš-
lenka, že jsou lidé, kteří by zde mohli být 
100, 120 let i více a byli by stálým příno-
sem svému okolí. Takovým člověkem byl 
P. Václav Wolf.

Profesor Wolf se narodil 1. března 
1937 v Praze, po absolvování střední ško-
ly byl v roce 1955 přijat na Cyrilometo-
dějskou bohosloveckou fakultu v Litomě-
řicích. Kněžské svěcení přijal roku 1960 
a po dvouleté vojenské službě nastoupil 
do duchovní správy. V období let 1962–
1966 kaplanoval v pražských farnostech. 
V roce 1966 se stal doktorem teologie. 
Roku 1968 byl habilitován na univerzitě 
v Mohuči. Mezi roky 1971–1977 působil 
jako docent filosofie a dogmatiky na lito-
měřické teologické fakultě.

Po pádu komunismu byl v roce 1990 
jmenován jednak řádným profesorem 
dogmatické teologie, jednak děkanem Ka-
tolické teologické fakulty Univerzity Kar-
lovy v Praze. Tuto akademickou hodnost 
zastával do roku 1997. V letech 1987–2010 
byl děkanem kolegiální kapituly Všech sva-
tých na Pražském hradě. Dne 15. ledna 
2012 ho kardinál Dominik Duka jmeno-
val čestným kanovníkem Kolegiátní kapi-
tuly Nanebevzetí Panny Marie na hradě 
Karlštejně. V rámci kapituly užíval titulu 
čestný kanovník sv. Norberta.

O jeho erudici a pravověrnosti nemoh-
lo být pochyb. Své hlavní kněžské a peda-
gogické poslání – formaci kněžského do-
rostu – plnil svědomitě. Studium pod jeho 
vedením absolvovaly osoby duchovní i lai-
ci. Bohužel se na osobě prof. Wolfa potvr-
dilo, že za dobré skutky jsou jejich původ-
ci často potrestáni. Nepřízeň a soupeření 
o vedení fakulty jej vzdálily jeho přirozené-
mu působišti. Jeho akademická činnost by-
la do značné míry narušena závěrem roku 
2003, kde byl propuštěn z katolické teolo-
gické fakulty. Prof. Wolf se však nevzdal 
a jako uznávaný teolog se přesunul na Fi-
lozofickou fakultu UK v Praze, konkrétně 
na Ústav dějin UK. Přednášel zde syste-

matickou filozofii. Současně vedl mimo 
akademickou půdu vzdělávací semináře za-
měřené na teologii sv. Tomáše Akvinského 
a katolickou dogmatiku. Jeho přednášky 
měly trvale značný ohlas nejen mezi ka-
tolickou veřejností. Své znalosti předával 
dál. V letech 2003–2011 vydal osm vyni-
kajících teologických prací (např. Pražská 

univerzitní teologie v 17. století nebo Psycho-
logie Kristovy osobnosti). Zároveň byl ak-
tivní v řadě mezinárodních teologických 
společností. Jako vědecký pracovník pů-
sobil na proslulých římských papežských 
univerzitách – Gregoriánské a sv. Kříže. 
Díky své mimořádné jazykové vybavenos-
ti přednášel na zahraničních univerzitách 
v Evropě i v zámoří a také podnikal ná-
ročné studijní cesty, jejichž plodem jsou 
díla z posledních let, hutná, širokého zá-
běru. Službu oltáře konal P. Wolf v kos-
tele sv. Anny na pražském Žižkově. Přes 
různá nepochopení byl vždy věrným a po-
korným služebníkem Krista a Církve, bez 
stínu nenávisti a hněvu.

Ve večerních hodinách 25. dubna 2019 
prof. Václav Wolf zesnul v Pánu. Pohřební 
obřady 2. května v kostele Nejsvětějšího 
Srdce Páně v Praze vykonal pražský arci-
biskup Dominik kardinál Duka. Tělo ze-
snulého očekává slavné vzkříšení na Ol-
šanských hřbitovech.

Otevři mu svou bránu, Pane! Ať je 
Tvůj služebník Václav naším přímluv-
cem u Tebe!

Ve zbožné vzpomínce přátelé 
profesora Wolfa
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vzbouřenci, a v únoru roku 1620 několi-
krát vyslýchán a krutě mučen – ale bez-
výsledně. I za nepředstavitelných bolestí 
setrval v pravdě, vzývaje svatá jména Je-
žíš, Maria a Anna. A právě u tohoto mo-
mentu bych se rád zastavil.

Jméno Ježíš – to není pouhý zvuk, ani 
jen jakési pojmenování, ani „citoslovce“. 
To jméno, jistě dobře víme, určil svému Sy-
nu sám Otec, Bůh. Anděl sdělil toto Boží 
přání jak Panně Marii, tak i Josefovi a to 
jméno znamená: „Bůh je spása“, neboli 
„Bůh zachraňuje“. Jméno Ježíš, hebrejsky 
Jehošua, v sobě obsahuje to jméno, kte-
ré sdělil Hospodin Mojžíšovi z hořícího 
keře, JHWH, (překládáme je jako „Jsem, 
který jsem“). Jméno Ježíš tedy, podob-
ně jako symbol srdce nebo kříže, je obra-
zem té nejvyšší Boží lásky, vpravdě žízně 
Boha po člověku, po jeho spáse, po jeho 
skutečném štěstí. Když si toto uvědomí-
me, pak pochopíme nadšení svatého Ber-
narda, který volá: „Tvé Jméno je jako olej... 
olej, který svítí, sytí a léčí, jméno Ježíšovo je 
světlo, pokrm a lék... Suchý je všechen po-
krm duše, není-li tímto olejem skropen; je 
nechutný, není-li tímto olejem kořeněn. Pí-
šeš-li, nechutná mi, když tam nečtu »Ježíš«; 
hovoříš-li se mnou, netěší mne, když nesly-
ším »Ježíš«; kážeš-li, protiví se mi, když se 
neozve jméno Ježíšovo. Ježíš v srdci, Ježíš 
na rtech: v srdci radost, na rtech sladkost. 
Avšak i lékem je Ježíšovo jméno. Je někdo 
z vás smutný? Ať do jeho srdce vejde Ježíš, 
jeho příchodem se rozptýlí mraky a navrátí 

jasno. Klesá někdo do hříchu? Uvázl v léč-
kách smrti? Ať vzývá jméno Kristovo, a po-
vstane ihned ze smrti k životu.“ Tolik sva-
tý Bernard.

Jméno Ježíš bylo připojeno ke slovům 
Alžběty v první části modlitby „Zdrávas, 
Maria“ v roce 1456 na památku vítězství 
nad ohromnou přesilou Turků u Bělehra-
du, když islám už po tolikáté chtěl pohltit 
Evropu. Tehdy měli obránci, povzbuzova-
ní svatým Janem Kapistránem, který ká-
zal i v Olomouci, na svých štítech jméno 
Ježíš, bojovým zvolání bylo „Ježíš, Ježíš, 
Ježíš!“; a to bylo tehdy vsazeno do této 
nejčastější mariánské modlitby jako nej-
vzácnější drahokam do zlatého šperku.

Mnozí mučedníci umírali se jménem 
Ježíš na rtech, a jistě on, Ježíš, byl první, 
jehož náruč je čekala za branou smrti, jak 
to říká Písmo o svatém Štěpánovi: „Vidím 
nebesa otevřená, a Syna člověka, jak stojí 
po Boží pravici…“

Podobně tedy i náš světec, svatý Jan, 
z tohoto jména, a jména Ježíšovy Matky, 
Panny Marie, a babičky, svaté Anny, čer-
pal tolik síly, že přes strašlivé mučení a bo-
lesti dokázal setrvat v pravdě, a on zůstal 
morálním vítězem, nikoli jeho mučitelé.

Ježíšovo jméno samo, jméno Panny Ma-
rie i dalších svatých může být modlitbou, 
je prosbou, chválou i díkem – naši zbožní 
předkové to tak chápali. Postupem doby, 
se ztrátou víry, se však obsah této krátké, 
ale nesmírně hluboké modlitby vyprázdnil 
a mnohým z toho zůstalo jen braní jmé-

na Božího nadarmo, nebo dokonce zakle-
ní. Tak to dopadá, když se vytratí obsah, 
když vymizí vztah k nositeli toho jména. 
Ale my, poutníci ke svatému Janu, bychom 
jej mohli a měli následovat, a s vírou hle-
dat sílu právě ve vzývání jména Ježíš nebo 
Maria, a to právě tehdy, když cítíme svoji 
slabost a Boží sílu potřebujeme.

Zkusme se zahledět na jméno Ježí-
še Krista, na Boží jméno ještě i z jiného 
úhlu. Křesťan přece skrze křest je nosite-
lem Božího jména. Největší zasvěcení je 
právě to křestní, které nás činí s Ježíšem, 
a tím s Trojjediným Bohem, jedno.

Žije-li křesťan špatně, znesvěcuje Bo-
ží jméno, tím spíše osoby zasvěcené. My 
máme přispívat svým životem, aby Bůh, 
aby Boží jméno bylo poznáváno a uzná-
váno jako svaté. Právě proto, že Ježíš ví, 
že to sami nedokážeme, učí nás prosit: 
„Posvěť se jméno tvé“ – tato prosba, aby 
on sám vzal do rukou svěcení svého jmé-
na, aby nám chránil podivuhodné tajem-
ství své volatelnosti, je pro nás jistě i vel-
kým zpytováním svědomí: Jak zacházím 
se svatým jménem Božím já? Stojím 
s úctou před tajemstvím hořícího ke-
ře, před nepochopitelným způsobem je-
ho blízkosti až k přítomnosti v Eucharis-
tii, v níž se nám opravdu dává do rukou?

Zkusme si, milí přátelé, připomenout 
tyto věci vždy, když vyslovujeme jméno Je-
žíš v modlitbě „Zdrávas, Maria“, nebo se 
obracíme k našemu Otci s prosbou: „Po-
svěť se jméno tvé“, vždyť víme, že Ježíš ří-
ká: „Já a Otec jedno jsme“; snažme se, aby-
chom také k posvěcování Božího jména 
svým životem přispívali – kratinká mod-
litba „Pro Tebe, Ježíši!“ může dát nejhlub-
ší motivaci každé naší práci, každé chví-
li utrpení i našeho života vůbec. A když 
uslyšíme, jak někdo bere jméno Ježíšovo 
nadarmo, vynahraďme to Pánu tichou 
modlitbou „Sláva Otci“... ve svém vlast-
ním srdci. Ať jméno Ježíš prozáří každý 
náš den i celý život světlem a radostí.

Věřím, že také takto můžeme naplňo-
vat odkaz našeho vzácného světce – sva-
tého Jana Sarkandra, že pro nás může být 
konkrétním vzorem i v takto prožívaném 
vztahu k Pánu. Amen.

Městská pouť ke sv. Janu Sarkandrovi
– dokončení homilie pomocného olomouckého biskupa Mons. Antonína Baslera

Milí čtenáři, na pondělí velikonoční jsem měla tu čest poznat fantastickou dámu na cestě vlakem 
z Prahy do Rokycan, dáma vystoupila dříve a s Pánem se vydala na procházku jarní krajinou. Leč 
ve vlaku zapomněla své chodecké hůlky. Moc by mne potěšilo, kdybych jí je mohla předat. Jedná 
se o dámu z Prahy, která měla syna deset let na Novém Zélandu, ráda chodí, sama, ale i s par-
tou šesti kamarádek. Napadá Vás, kdo by to mohl být? Pokud ano, propojili byste nás, prosím? 
Iva, tel. 606 293 396.

Lipový kříž – Společnost pro kulturní identitu Vás zve na přednášku Ing. Jiřího Pavla Peška s názvem 
OSUD PRÁZDNÝCH KOSTELŮ, která se bude konat v úterý 4. června 2019 v 18 hodin v sále 319, 3. pa-
tro, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5, Praha 1.

Dne 30. května 2019 na slavnost Nanebevstoupení Páně se koná ČESKO-SLOVENSKÁ NÁRODNÍ POUŤ 
S VEČEŘADLEM NA TURZOVKU. Odchod od Svatého kříže v 9 hodin Lašutovým chodníčkem. Mše 
svatá v 11 hodin v bazilice a ve 12.30 hodin v kapličce zjevení. Duchovní doprovod P. Jaroslav Stříž.
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Saverio Gaeta

Vizionář: Tajemství zjevení v Tre Fontane (56)
10. Poslední výzvy 

(Druhá část)

4. ledna 1999 (pokračování) (1)

3. U kněží a věřících dojde k nebezpeč-
nému obratu ve světě zatracených, který se 
na ně oboří s veškerými útočnými prostřed-
ky: falešnými ideologiemi a teologiemi! (2)

„Znenadání přijde z východu trest. 
Ti, kdo přijdou, obdrží sílu přesvědčit, 
že jsou bohové, a podmanit si ty, které 
oni nazývají »nevěřícími«. K tomu dojde 
velmi brzy.“

„Ale rok 1999 je rokem bolestí a úto-
ků nepřítele, posíleného těmi, kdo mají 
moc exorcizovat. Mohli ji užít, aby oddá-
lili toto zlo, ale neudělali tak, 
a duše jsou tak přemoženy 
zlem těchto mnohých, vámi 
chráněných, protože připra-
vujete duše k záhubě a ne ke 
spáse, protože nepředkládáte 
pravdu, ale mylné heretické 
a modloslužebné na uky, kte-
ré popírají pravou víru a ob-
hajují mylné víry, jež vedou 
k záhubě.“

„Drazí synové, je to Mat-
ka, která vám to říká: zkou-
mejte svého ducha, zda tam není zlo, čiň-
te všechno, abyste ho vypudili ven a od 
sebe vzdálili; pokud je tam dobro, žijte 
ho a vždy pamatujte na to, že Bůh je ve 
vás přítomný, a to až do dne partikulár-
ního soudu.“(3)

„Hle, proč vám říkám: myslete na sku-
tečnost pravého života, který vás čeká 
v budoucnosti; a v přítomném životě dě-
lejte všechno pro to, abyste získali zásluhy 
a vstoupili úzkou bránou věčného života. 
Mějte v sobě odvahu víry a pokoj ducha, 
abyste žili v pravém míru a mír dávali. 
Ten se obdrží v pravé víře a v pravé lásce.“

„Pokoj a láska nemají základ v lidském 
životě, ale mají základ v tom lidském, kte-
ré žije vírou a láskou, aby žilo pravou víru 
v lásce a pravou lásku v božském životě.“

„Čti a piš, co jsem ti řekla vzhledem 
k útoku nepřátel, kterým pomáhají ti, kdo 
jsou v Církvi, ale nejsou pro Církev, pro-
tože ji nežijí.“

4. Budou dny bolesti a smutku. Z vý-
chodní strany silný národ, avšak vzdálený 

od Boha zahájí hrozný útok a zničí nejsvě-
tější a nejposvátnější věci, až mu bude dá-
no, aby tak učinil.

„Moji synové, vybízím vás, abyste žili 
pravdu víry, nauku spásy! Snažte se, abys-
te žili svatými svátostmi, a tak ukazova-
li stádci takovou spásu a takové svátosti, 
které jsou v pravé Církvi, jež je obdržela 
od Trojjediného Boha, Otce a Syna a Du-
cha Svatého.“

„Modlete se, čiňte pokání, aby bylo 
odstraněno zlo, které učinil svět, když 
způsobil nesvornost a oddělil vás jedny 
od druhých, aby byly mezi vámi disku-
se a ne jednota pravého míru; to pak pů-
sobí válku a beznaděj. Vy musíte pomá-

hat duším, nejenom ve smyslu 
materiálním a lidském, ale ta-
ké v duchu.“

„Chybí ona síla víry a lás-
ky, která by nechala vzejít se-
mena života, milosti a víry, jež 
byla darována při křtu. Není 
rozkvět, protože chybí spolu-
práce pro spásu duší.“

„Někteří z vás, moji synové, 
materializujete duchovní a do 
mnohých z vás vstoupilo to, co 
je světské, tělesné a satanské, 

protože se přestrojilo do světla a vy jste 
neviděli, že je to anděl temnot.“

„Musím napomenout a povolat zpět 
mnohé z vás, kteří jste spolupracovali na 
tomto smrtelném a satanském zlu, a tak 
způsobili, že se v srdci stádce ztratila sí-
la milosti.“

„Moji synové kněží, milujte duše, dá-
vejte jim Chléb života, Eucharistii, živte 
je tímto nebeským pokrmem, kterým je 
Kristus, Slovo, Ježíš Pán, můj Syn, který 
se dal duším jako pokrm. Dejte jíst na uku 
spásy, kterou vám dal Ježíš, Slovo Otce, 
můj Syn. Zemřel, aby vás osvobodil od 
hříchu; stal se pro vás odčiněním prvot-
ního hříchu, když vám dal a zasvětil se-
be samého, a to právě proto, aby dal po-
znat nauku spásy, která, opakuji, je jedna 
jediná v jeho Církvi.“

„Jednejte, jak jsem vás naučila ve své 
nauce, abyste žili cestu pravdy a jedna-
li duchovně pro spásu a zdraví duší. Ne-
věřte, moji synové, náboženské svobodě 
v náboženstvích.(4) Taková svoboda ne-

dává milovat Boha, jeho přikázání a je-
ho zákony lásky.“

„Nyní říkám: každá činnost bez lásky 
k Bohu, k jeho přikázáním a k jeho zá-
konům je činnost ďábelská, která usiluje 
roztříštit jednotu víry v Církvi mého Sy-
na, jediné spáse pro lidstvo, jak je to psá-
no Duchem Svatým.“

„Satan obchází s politickou, hegemo-
nickou a zhoubnou prohnaností, s here-
tickými a pohanskými náboženstvími, 
a to právě proto, aby uvrhl do bahna na-
uku spásy a vás, mé kněžstvo, ustanove-
né v Církvi, mystickém Těle mého Syna. 
Budete-li pokračovat touto cestou, nebu-
dete již věřit ve věčný život a vrhnete ono 
zlovolné bahno na Eucharistii, na mě sa-
motnou, Neposkvrněnou a Matku Boží, 
a na Svatost Otce.(5) Můj Syn ho povýšil 
za svého zástupce na zemi. Úcta, láska, 
poslušnost v naukové pravdě.“

(Pokračování)

Z italského originálu „Il Veggente:
Il segreto delle Tre Fontane“

(Milano: Adriano Salani, 2016)
vybral a přeložil

fr. Štěpán Maria Filip OP

Poznámky:

 (1) Panna Maria od Zjevení zjevuje Brunovi 
Cornacchiolovi na konci jeho života tři dů-
ležitá poselství. První poselství z ledna 1999 
je spojeno s tím, že vizionář podle Mariiny 
výzvy znovu čte její první poselství z 12. dub-
na 1947 a vypisuje si z něho pět bodů, které 
se ho nejvíce dotkly. Těchto pět bodů pak 
Matka Boží komentuje. Minule jsme pub-
likovali komentář k prvním dvěma bodům. 
Dnes otiskujeme komentář k dalším dvěma 
bodům. [pozn. překl.]

 (2) Tato i následující slova napsaná kurzívou jsou 
tedy citacemi z prvního poselství Panny Marie 
od Zjevení z 12. dubna 1947. [pozn. překl.]

 (3) Tj. Božího soudu jednotlivců, ke kterému 
dochází ihned po jejich smrti, a to na roz-
díl od posledního soudu všech na konci ča-
sů. [pozn. překl.]

 (4) Totiž v tom smyslu, že každý může vyznávat, 
co chce. [pozn. překl.]

 (5) Tedy na to, co je někdy nazýváno trojí bě-
lostí: na Eucharistii, Pannu Marii a pape-
že. [pozn. překl.]
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dívča páva, Keď sem išel kolem panskej zahrady 18:45 Svatá 
Anežka 19:05 Dealer Božího slova 19:20 Terra Santa News: 
29. 5. 2019 [P] 19:40 O létajícím faráři 19:50 Dědek a jeho 
kreslený svět: Nebojte se strachu 20:00 Adorace [L] 21:05 BET 
LECHEM – vnitřní domov (22. díl): Matteo Pesce – O kláš-
teru Deserto di Varazze 21:30 Živě s Noe [P] 22:05 Noční 
univerzita: Jan Royt – Zrození raně křesťanského umění [P] 
23:35 Generální audience Svatého otce [L] 0:05 Příběhy od-
vahy a víry: Otec a syn (12. díl): A Bůh řekl Abrahámovi... 
0:30 Bělorusko – Květ mezi trny 1:00 Noční repríza dopo-
ledních pořadů.

Čtvrtek 30. 5. 2019
6:05 Putování Modrou planetou: Kanada BC 6:35 Abrahámova 
cesta 6:50 BET LECHEM – vnitřní domov (22. díl): Matteo 
Pesce – O klášteru Deserto di Varazze 7:05 Plnou parou do 
srdce Beskyd 7:45 Terra Santa News: 29. 5. 2019 8:10 Mezi 
pražci (77. díl): Květen 2019 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Dědek 
a jeho kreslený svět: Lesk a bída fantazie [P] 9:25 Světlo 
pro Evropu (10. díl): Volby aktuálně 9:35 Soucitná srdce 
9:55 Kulatý stůl: Ekologie 11:30 Živě s Noe [L] 12:00 Polední 
modlitba [L] 12:05 Mše svatá ze Slavnosti Nanebevstoupení 
Páně z kaple Telepace [L] 12:50 Má vlast: Sv. Kopeček 
u Olomouce 13:35 Generální audience Svatého otce 14:00 Živě 
s Noe [L] 14:30 Cesta k andělům (30. díl): Miloslav Fiala – 
prezident České katolické Charity 15:15 Muzikanti, hrajte 
15:50 V pohorách po horách (56. díl): Prachovské skály 
– Český ráj 16:00  Zpravodajské Noeviny: 28. 5. 2019 
16:25 Outdoor Films s Richardem Štěpánkem (80. díl): Vzdát 
můžeš zítra 18:00 Živě s Noe [P] 18:30 O Mlsálkovi (12. díl): 
Mlsálek a drak 18:40 Sedmihlásky (125. díl): Vrtěné – Páslo 
dívča páva, Keď sem išel kolem panskej zahrady 18:45 Kouzlo 
strun 19:00 Večeře u Slováka: 7. neděle velikonoční [P] 
19:30 Zpravodajské Noeviny: 30. 5. 2019 [P] 19:50 Dědek 
a jeho kreslený svět: Lesk a bída fantazie 20:00 Missio ma-
gazín: Květen 2019 [P] 21:15 Hovory z Rekovic: Jiří Novotný 
21:30 Živě s Noe [P] 22:05 Pod lampou [P] 0:05 Zpravodajské 
Noeviny: 30. 5. 2019 0:25 Můj chrám: Daniel Raus, kostel 
sv. Tomáše v Praze na Malé Straně 0:45 Světoznámé výšivky 
z Cífera 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Pátek 31. 5. 2019
6:05 Zpravodajské Noeviny: 30. 5. 2019 6:30 Můj chrám: 
Daniel Raus, kostel sv. Tomáše v Praze na Malé Straně 
6:55 Dům nejen ze skla 8:00 Příběhy odvahy a víry: Otec 
a syn (12. díl): A Bůh řekl Abrahámovi... 8:30 Víra do kapsy 
8:50 Noční univerzita: Jan Royt – Zrození raně křesťanského 
umění 10:20 Dědek a jeho kreslený svět: Empatie nezabije 
10:30 Přílet Sv. otce na letiště v Bukurešti: Papež František 
v Rumunsku [L] 10:50 ARTBITR – Kulturní magazín (76. díl) 
11:05 Uvítací ceremoniál, návštěva u prezidenta republiky 
a premiéra: Papež František v Rumunsku [L] 12:00 Setkání 
s představiteli občanského života a diplomaty: Papež František 
v Rumunsku [L] 12:35 Zpravodajské Noeviny: 30. 5. 2019 
13:00 V pohorách po horách (56. díl): Prachovské skály 
– Český ráj 13:10 BET LECHEM – vnitřní domov (22. díl): 
Matteo Pesce – O klášteru Deserto di Varazze 13:25 Marien 
na Mohelnickém dostavníku 2012 14:00 Studio František [L] 
15:10 Setkání se stálou synodou rumunské pravoslavné 
církve: Papež František v Rumunsku [L] 16:00 Modlitba 

Pondělí 27. 5. 2019
6:05 V pohorách po horách (56. díl): Prachovské skály – 
Český ráj 6:15 Klapka s ... (80. díl): Jaroslavem Kolčavou 
7:20  Tajemství mokrého ticha 7:55  Naše Prémontré 
9:00  Živě s Noe [L] 9:20  Dědek a jeho kreslený svět: 
Dejte mu moc a zblbne [P] 9:25 U NÁS aneb Od cimbálu 
o lidové kultuře (146. díl): Gaudeamus VŠE... sedmdesát 
let na scéně 11:00 Bělorusko – Květ mezi trny 11:30 Živě 
s Noe [L] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:50 Putování Modrou planetou: Kanada BC 
13:20 Dokonalá radost 13:50 Odkaz vysočanských předků 
14:00 Živě s Noe [L] 14:30 Cesta k andělům (27. díl): Václav 
Vacek – kněz 15:25 Noční univerzita: P. Raniero Cantalamessa 
– Udělejte všechno, co vám řekne 16:20 V souvislostech 
16:45 Příběhy odvahy a víry: Otec a syn (12. díl): A Bůh řekl 
Abrahámovi... 17:15 Můj chrám: Daniel Raus, kostel sv. Tomáše 
v Praze na Malé Straně 17:40 Víra do kapsy [P] 18:00 Živě 
s Noe [P] 18:25 Sedmihlásky (125. díl): Vrtěné – Páslo dívča 
páva, Keď sem išel kolem panskej zahrady 18:30 O Mlsálkovi 
(9. díl): Mlsálek je protivný [L] 18:45 Marien na Mohelnickém 
dostavníku 2012 19:10 CHKO České středohoří: Milešovka – 
Velemín a okolí 19:25 Ars Vaticana (12. díl) 19:35 Vezmi a čti: 
Květen 2019 [P] 19:50 Dědek a jeho kreslený svět: Dejte mu 
moc a zblbne 20:00 Dům nejen ze skla [L] 21:05 ARTBITR – 
Kulturní magazín (76. díl) [P] 21:30 Živě s Noe [P] 22:05 Noční 
univerzita: Roman Joch – Pařížská výzva 23:00 Terra Santa 
News: 22. 5. 2019 23:25 Mezi pražci (77. díl): Květen 2019 
0:15 Biblická studna 1:15 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 28. 5. 2019
6:05 Má vlast: Sv. Kopeček u Olomouce 6:45 V souvislos-
tech 7:05 Pod lampou 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Dědek a jeho 
kreslený svět: Zamilovaní mimoni [P] 9:25 Víra do kapsy 
9:40 Salesiánské sociální dílo v Buenos Aires 10:00 Muzikanti, 
hrajte 10:35 Noční univerzita: Roman Joch – Pařížská výzva 
11:30 Živě s Noe [L] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše 
svatá z kaple Telepace [L] 12:50 V pohorách po horách 
(56. díl): Prachovské skály – Český ráj 13:00 Poodří – mok-
řady mezinárodního významu České republiky 13:40 Dvanáct 
rwandských mučednic 14:00 Živě s Noe [L] 14:30 Cesta k an-
dělům (28. díl): Juan Provecho López – španělský augustinián 
15:25 Výpravy do divočiny: Do džungle Filipín 16:25 Kulatý 
stůl: Ekologie 18:00 Živě s Noe [P] 18:30 O Mlsálkovi (10. díl): 
Mlsálek zpívá do rádia 18:40 Sedmihlásky (125. díl): Vrtěné 
– Páslo dívča páva, Keď sem išel kolem panskej zahrady 
18:45 Animované příběhy velikánů dějin: Kryštof Kolumbus 
(1451–1506) 19:20  Poézia v obraze – Ľubomír Rapoš 
19:30 Zpravodajské Noeviny: 28. 5. 2019 [P] 19:50 Dědek 
a jeho kreslený svět: Zamilovaní mimoni 20:00 Buon giorno 
s Františkem [L] 20:55 Řeckokatolický magazín (203. díl) [P] 
21:15 Povolání – Sestra Olga 21:30 Živě s Noe [P] 22:05 Letem 
jazzem (2. díl) 23:10 Světlo pro Evropu (10. díl): Volby aktuálně 
23:20 Terra Santa News: 22. 5. 2019 23:40 Soňa 0:00 Záliv 
svatých 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Středa 29. 5. 2019
6:05 Noční univerzita: P. Raniero Cantalamessa – Udělejte 
všechno, co vám řekne 7:00 Kaplička pana Zemana 7:05 Zpívá 
celá dědina: Dolní Bojanovice 8:35 Zpravodajské Noeviny: 
28. 5. 2019 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Dědek a jeho kreslený 
svět: Nebojte se strachu [P] 9:30 Přímý přenos generální au-
dience papeže [L] 10:45 Vezmi a čti: Květen 2019 11:00 Lebo 
sme Nemci 11:30 Živě s Noe [L] 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Dům nejen ze skla 
14:00 Živě s Noe [L] 14:35 Cesta k andělům (29. díl): David 
Eben – muzikolog 15:30 Víra do kapsy 15:50 Zpravodajské 
Noeviny: 28. 5. 2019 16:10 Můj chrám: Daniel Raus, kos-
tel sv. Tomáše v Praze na Malé Straně 16:35 ARTBITR – 
Kulturní magazín (76. díl) 16:55 Klapka s ... (81. díl): Janem 
Křivým 18:00 Živě s Noe [P] 18:30 O Mlsálkovi (11. díl): Jak 
se Mlsálek topil 18:40 Sedmihlásky (125. díl): Vrtěné – Páslo 

v pravoslavné katedrále v Bukurešti: Papež František 
v Rumunsku [L] 16:20 Slovenští redemptoristé v Rumunsku 
16:40 Vezmi a čti: Květen 2019 17:00 Mše svatá v kato-
lické katedrále sv. Josefa v Bukurešti: Papež František 
v Rumunsku [L] 18:35 O Mlsálkovi (13. díl): Mlsálkovy ma-
léry 18:45 Sedmihlásky (125. díl): Vrtěné – Páslo dívča páva, 
Keď sem išel kolem panskej zahrady 18:50 Česká věda 
19:05 ARTBITR – Kulturní magazín (76. díl) 19:20 Dědek a jeho 
kreslený svět: Empatie nezabije 19:30 Noemova pošta: kvě-
ten 2019 [L] 21:00 Missa solemnis in D dur: kostel sv. Mořice 
v Olomouci [L] 23:05 Bible pro Severní Koreu 23:45 Výpravy 
do divočiny: Do džungle Filipín 0:45 Mosambik – Bom Padre 
1:10 Noční repríza dopoledních pořadů.

Sobota 1. 6. 2019
6:05 Terra Santa News: 29. 5. 2019 6:30 Čas pro Malawi 
7:15 Dědek a jeho kreslený svět: Být sám sebou [P] 7:20 Bůh 
je s námi 8:50 Sedmihlásky (125. díl): Vrtěné – Páslo dívča 
páva, Keď sem išel kolem panskej zahrady 8:55 Animované 
příběhy velikánů dějin: Kryštof Kolumbus (1451–1506) 
9:30 MFF Strážnice 2018: Procházka Strážnickým parkem 
9:55 Zpravodajské Noeviny: 30. 5. 2019 10:20 Mše svatá na 
poutním místě Şumuleu Ciuc: Papež František v Rumunsku [L] 
12:20 Pod lampou 14:25 Večeře u Slováka: 7. neděle veli-
konoční 14:55 Missio magazín: Květen 2019 16:00 Nic, jen 
Prozřetelnost 16:15 Návštěva katedrály Panny Marie Královny 
v Iasi: Papež František v Rumunsku [L] 16:45 Mariánské se-
tkání s mládeží a rodinami na náměstí v Iasi: Papež František 
v Rumunsku [L] 17:45 Studio František [L] 18:45 Příběhy 
odvahy a víry: Akademik Boris Rauschenbach (13. díl): Žiji 
na sklonku století 19:15 Světlo pro Evropu (10. díl): Volby 
aktuálně 19:30  V souvislostech [P] 19:50  Dědek a jeho 
kreslený svět: Být sám sebou 20:00 Hlubinami vesmíru se 
Zdeňkem Bardonem, robotizace dalekohledů [P] 20:50 V po-
horách po horách (36. díl): Pytlácké kameny – Jizerské hory 
21:00 Mezi pražci (78. díl): Červen 2019 [P] 21:50 Harfa 
Noemova: Ondřej Havelka a jeho Melody Makers [P] 22:10 Živě 
s Noe [P] 23:15 Poletuchy: Na skok do kraje razoviteho 
0:20 Řeckokatolický magazín (203. díl) 0:35 Noční univer-
zita: P. Raniero Cantalamessa – Udělejte všechno, co vám 
řekne 1:25 Noční repríza dopoledních pořadů.

Neděle 2. 6. 2019
6:05 Putování Modrou planetou: Kanada BC 6:40 Jak potká-
vat svět (68. díl): S Janem Staňkem 8:05 Řeckokatolický 
magazín (203. díl) 8:20 Dědek a jeho kreslený svět: Ty máš 
teda ránu [P] 8:25 Missio magazín: Květen 2019 9:30 Večeře 
u Slováka: 7. neděle velikonoční 10:00 Mše svatá z kostela 
sv. Kunhuty: Čejkovice [L] 11:40 ARTBITR – Kulturní maga-
zín (76. díl) 12:00 Polední modlitba z Blaj: Papež František 
v Rumunsku [L] 12:20 V souvislostech 12:40 Světlo pro Evropu 
(10. díl): Volby aktuálně 12:50 Zpravodajský souhrn uply-
nulého týdne: Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News 
13:35 Hlubinami vesmíru se Zdeňkem Bardonem, robotizace 
dalekohledů 14:20 Hovory z Rekovic: Jaroslav Kneisl [P] 
14:40 Setkání s romskou komunitou v Blaj: Papež František 
v Rumunsku [L] 15:40 Muzikanti, hrajte 16:15 Závěrečný ce-
remoniál na letišti v Sibiu: Papež František v Rumunsku [L] 
16:45 Živě s Noe 17:55 Sedmihlásky (125. díl): Vrtěné – Páslo 
dívča páva, Keď sem išel kolem panskej zahrady 18:00 Hermie 
a jeho přátelé: Buzby a neposlušné děti 18:30 Animované 
příběhy velikánů dějin: Leonardo da Vinci (1452–1519) 
19:00 BET LECHEM – vnitřní domov (22. díl): Matteo Pesce 
– O klášteru Deserto di Varazze 19:15 Ceferino Jiménez Malla 
– Cikán v nebi 19:50 Dědek a jeho kreslený svět: Ty máš teda 
ránu 20:00 Filipínské rugby – hra o život [P] 20:45 Setkání 
s Václavem Hudečkem (1. díl): 39. ročník MF Pardubické 
hudební jaro 21:35  V souvislostech 22:00  Buon giorno 
s Františkem 22:55 Ve službě Šuárů 23:30 Noční univerzita: 
Jan Royt – Zrození raně křesťanského umění 1:00 Noční re-
príza dopoledních pořadů.

TELEVIZE 
DOBRÝCH ZPRÁV

 Vysílání denně 6.00 – 1.00 hod. 
 Denně: 8.00; 16.00 hod. – programová nabídka 

TV NOE (změna programu vyhrazena)

Podrobnosti na www.tvnoe.cz
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Změna v číslování breviáře: levý, nepodbarvený sloupec – dřívější vydání breviáře; pravý, podbarvený sloupec – nové vydání breviáře (2007)

BREVIÁŘ PRO LAIKY 25. KVĚTNA – 1. ČERVNA 2019

 

Liturgická čtení
Neděle 26. 5. – 6. neděle 
velikonoční
1. čt.: Sk 15,1–2.22–29
Ž 67(66),2–3.5.6+8
Odp.: 4 (Ať tě, Bože, velebí 
národy, ať tě velebí kdekterý 
národ! Nebo: Aleluja.)
2. čt.: Zj 21,10–14.22–23
Ev.: Jan 14,23–29

Pondělí 27. 5. – nezávazná 
památka sv. Augustina 
z Canterbury (v plzeňské 
diecézi: svátek Výročí posvěcení 
katedrály)
1. čt.: Sk 16,11–15
Ž 149,1–2.3–4.5–6a+9b
Odp.: 4a (Hospodin miluje svůj 
národ. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 15,26–16,4a

Úterý 28. 5. – ferie
1. čt.: Sk 16,22–34
Ž 138(137),1–2a.2bc–3.7c–8
Odp.: 7c (Zachraňuje mě tvá 
pravice, Hospodine. 
Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 16,5–11

Středa 29. 5. – ferie
1. čt.: Sk 17,15.22–18,1
Ž 148,1–2.11–12.13–14a.14bc
Odp.: Nebe i země jsou plny tvé 
slávy. Nebo: Aleluja.
Ev.: Jan 16,12–15

Čtvrtek 30. 5. – slavnost 
Nanebevstoupení Páně
1. čt.: Sk 1,1–11
Ž 47(46),2–3.6–7.8–9
Odp.: 6 (Bůh se vznáší za jásotu, 
Hospodin vystupuje za hlaholu 
trub. Nebo: Aleluja.)
2. čt.: Ef 1,17–23 
nebo Žid 9,24–28; 10,19–23
Ev.: Lk 24,46–53

Pátek 31. 5. – svátek Navštívení 
Panny Marie
1. čt.: Sof 3,14–18 
nebo Řím 12,9–16a
Iz 12,2–3.4bcd.5–6
Odp.: 6b (Vládne nad vámi Svatý 
Izraele.)
Ev.: Lk 1,39–56

Sobota 1. 6. – památka 
sv. Justina
1. čt.: Sk 18,23–28
Ž 47(46),2–3.8–9.10
Odp.: 8a (Bůh je králem celého 
světa. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 16,23b–28

Pondelok 27. 5. o 16:05 hod.: 

V škole Ducha

Marián Gavenda: Úvod do prednáškového cyklu: Svet, v ktorom žijeme.

Utorok 28. 5. o 16:05 hod.:

Bosco Boys z Nairobi (dokument)

Fetujú lepidlo, aby mali krajší život. Na uliciach hlavného mesta Kene 

musia dávať pozor, aby ich nezožrali hladné psy. Niektorí z domu utiekli 

už ako 5roční, aby viac nedostávali bitku od opitých rodičov. V internát-

nej škole Bosco Boys pracujú aj dobrovoľníci zo Slovenska, vrátane kňa-

za Petra Kuchára. Deti z ulice nachádzajú v centre novú rodinu, vzde-

lanie a nádej. Boli ničím a teraz sú na najlepšej ceste stať sa hrdinami.

Streda 29. 5. o 20:30 hod.: 

Fundamenty (Sedem prosieb modlitby Otče náš)

Zastavenie nad Katechizmom katolíckej cirkvi.

Štvrtok 30. 5. o 16:30 hod.: „Iba“ škola

Relácia o cirkevných školách, ktoré nie sú iba obyčajnými školami. Okrem 

vzdelávania žiakov vychovávajú a privádzajú ku Kristovi.

Piatok 31. 5. o 16:35 hod.: Eucharistické zázraky

Ďalšou krajinou, ktorú na našej púti po miestach spojených s eucharis-

tickými zázrakmi navštívime, je Španielsko. V novom diele nášho seriá-

lu navštívime Valenciu a dedinku Ivorra.

Sobota 1. 6. o 16:00 hod.: Fatimská sobota

Priamy prenos z Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Nedeľa 2. 6. o 16:40 hod.: Barberbieni (animovaný film)

Dobrodružný animovaný film o Paulínke – dcére prvého kapitána Švaj-

čiarskej stráže vo Vatikáne a troch včielkach z kamenného erbu slávnej 

rodiny Barberbieni. 

Programové tipy TV LUX od 27. 5. 2019 do 2. 6. 2019

Viac informácií na www.tvlux.sk

Uvedení do první modlitby dne: NE 26. 5. PO 27. 5. ÚT 28. 5. ST 29. 5. ČT 30. 5. PÁ 31. 5. SO 1. 6.

Antifona 518 582 518 582 518 582 518 582 632 711 1378 1544 1708 1924

Žalm 783 881 783 881 783 881 783 881 783 881 783 881 786 884

Ranní chvály:

Hymnus 518 582 518 582 518 582 518 582 632 711 1378 1544 1708 1925

Antifony 611 687 935 1046 950 1062 965 1079 633 712 1379 1545 1014 1132

Žalmy 921 1030 936 1046 950 1063 965 1079 813 914 813 914 1014 1132

Krátké čtení a zpěv 611 687 615 692 618 695 621 699 633 712 1380 1546 1710 1926

Antifona k Zach. kantiku 611 688 615 692 618 695 622 699 633 712 1380 1546 1385 1552

Prosby 612 688 615 692 619 696 622 699 633 712 1380 1546 1711 1929

Závěrečná modlitba 612 689 1375 1539 619 696 622 700 634 713 1381 1547 1385 1552

Modlitba během dne:

Hymnus 519 583 519 583 519 583 519 583 634 713 643 723 643 723

Antifony 519 584 519 584 519 584 519 584 635 714 643 723 643 723

Žalmy 926 1036 940 1052 955 1068 971 1085 635 714 1004 1121 1019 1138

Krátké čtení 612 689 616 693 619 696 622 700 637 716 1381 1547 651 732

Závěrečná modlitba 612 689 616 693 619 696 622 700 634 713 1381 1547 651 732

Nešpory: SO 25. 5.

Hymnus 517 581 517 581 517 581 517 581 628 707 628 707 1660 1877 641 721

Antifony 609 686 613 690 945 1057 960 1073 629 708 638 717 1382 1549 652 734

Žalmy 916 1025 930 1040 945 1057 960 1073 629 708 638 717 1661 1878 1025 1144

Kr. čtení a zpěv 609 686 613 690 617 694 620 697 630 710 639 719 1382 1549 652 734

Ant. ke kant. P. M. 610 686 614 691 617 694 620 698 631 710 640 719 1383 1549 653 735

Prosby 610 687 614 691 617 694 621 698 631 710 640 720 1383 1550 653 735

Záv. modlitba 612 689 612 689 1375 1539 619 696 634 713 634 713 1381 1547 655 737

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1238 1374 1242 1379 1260 1398 1238 1374

Srdečně zveme všechny lékaře, zdravotní sestry, nemocniční kaplany, další pracovníky ve zdravotnictví a všechny 
lidi dobré vůle na DEVÁTOU POUŤ LÉKAŘŮ A PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. Uskuteční se na poutním místě Svatý 
Hostýn v  sobotu 8. 6. 2019.
Poutní mše svatá bude v 10.15 hodin – hlavní celebrant Mons. Antonín Basler. Na mši svatou bude navazovat Cesta 
světla – povede ji Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných. Po odpoledním požehnání 
bude následovat koncert duchovní hudby (Antonín Dvořák: Biblické písně).
Informace o Svatém Hostýnu naleznete na www.hostyn.cz, bližší informace o pouti případně na e-mailu 
libuse.bene@gmail.com nebo moric.jurecka@seznam.cz. Pokud se nebudete moci zúčastnit osobně, přidejte se 
v 10.15 hodin alespoň virtuálně na http://bazilika.nwt.cz.

MUDr. Libuše Benešová, MUDr. Mořic Jurečka, KANK ČR – P. Václav Tomiczek
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MARIA – RŮŽE MYSTICKÁ
Sestavila Mgr. Jaroslava Krejčí

Malá brožurka kapesního formátu se-
znamuje se stručnou historií zjevení Pan-
ny Marie Růže Mystické v Montichiari 
a jejím poselstvím. Rovněž představuje 
vizio nářku Pierinu Gilliovou (1911–1991). 
Závěr brožurky obsahuje různé modlitby 
k Růži Mystické.

Matice cyrilometodějská s. r. o. 
Brož., A6, 56 stran, 58 Kč

OTEC PIO • KRÁTKÝ ŽIVOTOPIS
Teresio Bosco • Z italštiny přeložil P. Jan Ihnát SDB

Otec Pio je zářící postava, kterou Bůh daroval této době, 
aby všem připomněl nutnost „obrácení“, bez kterého lidé ničí 
sami sebe i svět. Příhody P. Pia jsou často líčeny v jeho životo-
pisech tak, aby se ho zastávaly, a používají výrazy a tóny, které 
poškozují jeho osobu. Tento životopis, po dlouhých a trpělivých 
úvahách autora s použitím přímých svě-
dectví, vypráví o velkých a trpkých chví-
lích stigmatizovaného světce ze San Gio-
vanni Rotondo s pokojnou vyrovnaností.

Matice cyrilometodějská s. r. o. 
Druhé, doplněné vydání 

Brož., A5, 104 stran + 8 stran barevné 
obrazové přílohy, 110 Kč

LITANIE KE SVATÝM OCHRÁNCŮM 
NAŠÍ VLASTI

Brožurka obsahuje kromě litanií také ob-
rázky světic a světců, které vzýváme jako pa-
trony naší země.

Sypták • Brož., A6, křídový papír, 
32 stran, 69 Kč

ZTRACENÉ NÁDOBKY
Maria Grace Dateno FSP • Z angličtiny přeložila Magdaléna 
Šobáňová • Ilustrace Paul Cunningham

Ve svém nejnovějším dobrodružství se sourozenci Caleb, 
Hana a Noe nečekaně dostávají do městečka Kafarnaa. Ta-
dy Ježíše všichni dobře znají, vždyť tu zrovna nedávno vzkří-
sil dcerku představeného synagogy, Jaira. Teď je na cestách, 
ale jistě se do Kafarnaa vrátí. Setkají se 
s ním konečně sourozenci? Jenže z hrn-
čířské dílny se ztratily vzácné nádobky 
a Caleb je podezřelý z jejich krádeže. 
Musí odhalit skutečného zloděje. Pove-
de se mu to? A poučí se z toho, co za-
žil na téhle výpravě do doby Ježíšovy?

Paulínky
Brož., 140x210 mm, 80 stran, 99 Kč
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MARIÁNSKÁ ÚCTA MODLÍME SE

PRO DĚTI

ŽIVOTOPIS SVĚTCE

Naše prodejna v Olomouci na Dolním náměstí 24 je otevřena také v sobotu v době od 8 do 12 hodin.


