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 „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.“ (Mt 5,3)
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Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
Budeme se dnes konfrontovat 
s prvním z osmera blahosla-

venství podle Matoušova evangelia. Ježíš 
začíná svoji cestu ke štěstí hlásat paradox-
ní zvěstí: „Blahoslavení chudí v duchu, ne-
boť jejich je nebeské království.“ (Mt 5,3) 
Překvapivá cesta a podivný předmět bla-
ženosti: chudoba.

Musíme se tázat: Co tady znamená vý-
raz chudí? Kdyby Matouš použil pouze 
toto slovo, pak by mělo jednoduše eko-

nomický význam a označovalo by lidi, 
kteří mají nedostatečné nebo žádné pro-
středky k živobytí a jsou odkázáni na po-
moc druhých.

Matoušovo evangelium však na roz-
díl od toho Lukášova mluví o „chudých 
v duchu“. Co to znamená? Duch je v Bibli 
dechem života, který Bůh sdělil Adamo-
vi; je to naše nejintimnější dimenze, kte-
rá z nás činí lidi, vnitřní jádro naší exis-
tence. „Chudí v duchu“ jsou tedy ti, kdo 
jsou a cítí se chudými, žebráky v hloubi 

O blahoslavenstvích – Blahoslavení 
chudí v duchu (Mt 11,28–30)

Katecheze papeže Františka při generální audienci 
5. února 2020, Řím, aula Pavla VI.

Být chudý v duchu znamená mít 
ve svém srdci Trojjediného Bo-
ha a jednou získat slávu nebes-

kého království. – Prosté vyjádření toho, 
jak máme vést svůj život, čím se má pře-
devším vyznačovat. Blahoslavenství uve-
dena na začátku 5. kapitoly Matoušova 
evangelia nejsou jen obyčejným výčtem 
toho, jakou odměnu člověk získá, když 
bude takový, jak ono blahoslavenství vy-
žaduje. Stejně tak následná „běda“ zna-
menají pro život člověka mnohem více 
než jen jakési varování „co by, kdyby“. 
Ježíš zdůrazňuje význam těchto svých 
slov volbou místa, kde je pronesl. Je to 
počátek jeho horského kázání. A je to 
jednoznačně vyhlášený duchovní pro-
gram pro všechny jeho učedníky. Může-
me říci, že zatímco Desatero tvoří jakýsi 
základní rámec života člověka, tak bla-
hoslavenství představují jeho duchovní 
hloubku. Držet se Desatera ještě nutně 
neznamená, že mám Boha v srdci. De-
satero z různých pohnutek totiž dodržují 
i mnozí lidé, kteří své srdce Bohu neote-
vírají a řídí si život podle svých not. Ten 
však, kdo zavede do svého života blaho-
slavenství a snaží se je naplňovat, a varu-
je se oněch „běda“, otevírá ve svém srdci 
prostor Bohu a nechává ho působit a ko-
nat podle jeho svaté vůle. A tak umož-
ňuje Bohu, aby ho učinil již zde na zemi 

šťastným. A co víc: blahoslavenství spo-
lu s Desaterem jsou bezpečnou stezkou 
k cíli naší pozemské pouti – k věčné bla-
ženosti v nebi. Přičemž Desatero vyme-
zuje prostor a blahoslavenství způsob, 
jak se v tomto prostoru bezpečně a se 
zdarem pohybovat...

Podobně můžeme nasměrovat své 
myšlenky při čtení následujících strá-
nek. Neboť v každém textu najdeme ono 
„být chudý v duchu“. Počínajíce papežo-
vou katechezí, která je zaměřena přímo 
na toto blahoslavenství. O chudobě du-
cha rozjímáme také při poznávání živo-
ta Panny Marie. (str. 6–7) Rovněž svatý 
František Saleský nás učí, jak dosáhnout 
pevného připoutání k Bohu: je třeba ze-
mřít všemu pozemskému a stále zaměřo-
vat svoji vůli na setrvávání v Boží přítom-
nosti. (str. 8–9) A pak jsou zde životní 
příklady dvou osobností, které se zcela 
oprostily od všeho pozemského a celou 
svou myslí a celým svým srdcem se při-
mkly k nebeskému Otci a odevzdaly se 
jeho Prozřetelnosti. Je to svatý Eulogius 
z Córdoby, který spatřoval největší důle-
žitost v hlásání Krista, a nikoliv ve zvo-
lení mučednické smrti pro lásku k ně-

mu. (str. 4–5) Byl připraven i na oběť 
nejvyšší, ale nechal vše na Boží Pro-
zřetelnosti, až přijde ten správný čas... 
A je zde i matka Evženie Ravasio, kte-
rá musela vytrpět četná příkoří pro svo-
ji neoblomnost v rozhodování pro dob-
ro řeholního společenství, ale také pro 
bezmeznou oddanost Bohu Otci a jeho 
poslání jí svěřenému. (str. 10–11)

Můžeme tedy rozjímat rozličnými způ-
soby nad tím, co všechno obnáší „být chu-
dý v duchu“. Pakliže se nacházíme v do-
bě postní, nemůžeme opomenout pohled 
na Ježíšovo utrpení a jeho kříž. Nachází-
me zde něco pozemského? Jedině hříchy 
nás lidí, pro něž to vše Ježíš podstoupil. 
Od všeho ostatního je Ježíš oproštěn a je-
ho bytost je cele zaměřená na Otce a na-
plnění jeho svaté vůle. To je pravá chu-
doba ducha, o niž máme usilovat. Ježíš 
nás svým utrpením zve, abychom vyšli ze 
svého ega, odpoutali se od všeho pozem-
ského a vykročili tam, kam nás on zave-
de. Nejenže je to úkon naší víry v Ježí-
še a naší lásky k němu, ale je to i jediný 
způsob, jak se můžeme proměnit v ono 
Pavlovo „už nežiji já, ale žije ve mně Kris-
tus“ a jak se staneme rovněž požehnáním 
pro druhé... Kéž nás v tom provází Duch 
Svatý a Panna Maria nás na této cestě dr-
ží pevně za ruku!

Daniel Dehner

Editorial

svého bytí. Ježíš je prohlašuje za blahosla-
vené, neboť jim patří nebeské království.

Kolikrát jen se nám říká opak! Je tře-
ba být v životě něčím, někým... Stát se 
věhlasným... Z toho však plyne samota 
a neštěstí! Jestliže mám být „někdo“, sou-
peřím s ostatními a mám obsesivní sta-
rost o svoje ego. Jestliže nepřipustím, že 
jsem chudý, pojmu nenávist ke všemu, co 
mi připomíná moji křehkost. Právě tato 
křehkost totiž brání tomu, abych se stal 
někým důležitým a bohatým nejenom pe-
nězi, ale i věhlasem, vším.

Každý, sám před sebou, dobře ví, že ať 
se snaží jakkoli, vždycky zůstává radikál-
ně nedokonalý a zranitelný. Není líčidlo, 
které by tuto zranitelnost zakrylo. V nit-
ru je zranitelný každý z nás. Musí vidět 
kde. Pokud však odmítáme svá omezení, 

Pokračování na str. 5
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Duch tě chce dnes vyvést na vy-
sokou horu, daleko od tvé 
každodenní uspěchané všed-

nosti, ke vznešeným místům, kde se ne-
be stýká se zemí. Pán 
tě volá svým svatým po-
voláním, ne proto, že jsi 
něco vykonal, nýbrž pro 
svou milost, že On tak 
svobodně rozhodl. Při-
jmi toto jeho pozvání 
s pocity pokorné vděč-
nosti a nebudeš litovat úsilí, které je třeba 
vynaložit při výstupu na horu Proměnění.

Ježíš si tě odvádí na toto vyvýšené, osa-
mělé místo, vzdálené ode vší přízemnosti 
proto, aby obnovil a oživil tvůj pohled víry 
a rozhojnil tvou radost ze své přítomnosti. 
Stereotypní každodennost, která tě una-
vuje a všechno zahaluje všedností, se tak 
často nevyhne ani tvému vztahu k Pánu 
tvého srdce. Vytrácí-li se z tvé duše živé 
a přesvědčující vědomí a úžas nad jeho 
božskou vznešeností, bledne i tvá radost 
z nesmírného a nezaslouženého daru je-
ho přítomnosti a stáváš se ke své vlastní 
škodě unaveným hostitelem, kterému ze-
všedněl Ten, který je tvým hostem. Pros 
cestou Ducha Svatého, aby očistil tvůj 
unavený zrak a uschopnil tě vidět to, co 
se ztrácí v zakouřené mlze jednotvárné 
pozemskosti.

Tady vysoko na hoře se ti před zra-
kem víry náhle otevírá podívaná, kterou 
by tvůj pozemský zrak nikdy neunesl. 
Pohleď s radostí a úžasem na svého Pá-
na. Jeho tvář září jako slunce a jeho šat 
je oslnivě bílý. Tato slova však nesta-
čí, aby popsala jeho vznešenou krásu, 
protože před jeho jasem i slunce bled-
ne jako temná skvrna. Vtiskni si hlubo-
ko do duše tento obraz, který ti alespoň 
jako v zrcadle dává nahlížet na Ježíšovu 
božskou velebnost.

Pozdrav s úctou velké postavy Hospo-
dinových přátel, kteří přistupují k Pánu, 
aby s ním rozmlouvali. Poslouchej pozor-
ně, o čem s ním hovoří: o tom, že se při-
blížila chvíle, kdy tento Boží Syn k nim 
sestoupí, aby je spolu se všemi spraved-
livými od počátku světa, které zastupují, 
vyvedl z místa očekávání do slávy svého 
Otce. Až se s ním příště setkají, bude zá-
řit nejen jeho tvář a jeho sněhobílé rou-
cho, ale také pět jeho ran, ze kterých vze-
jde výkupná cena za spásu všeho světa.

Srovnej si, můžeš-li, pohled na této ho-
ře s pohledem, který před časem předvá-
děl Boží Nepřítel, když se podbízel tvé-
mu Pánu za všechna království světa 

a jejich slávu. Zraku, 
který vidí dar Boží slá-
vy, se všechno pozem-
ské ztrácí v propasti ni-
coty jako marnost nad 
marnost. Dnes můžeš 
pocítit zcela jasně, kde 
je tvoje místo. Vyznej 

to bez váhání: „Pane, dobře je mi zde, chci 
zde setrvat s Tebou a s Tvými svatými a kla-
nět se s vděčností a pokornou úctou Tvé bož-
ské velebnosti!“

Nelekej se světlého oblaku, který 
všechno kolem pokryl novým jasem. Má 
se ti dostat ještě mnohem výraznějšího 
svědectví, než jakým je pohled na odlesk 
božského jasu. Je tu Někdo, kdo se opráv-
něně raduje z Ježíšovy slávy: sám nebeský 
Otec sestupuje, aby dal najevo, jak veliké 
má zalíbení ve svém Synu, který nic ne-
lpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe 
ponížil, vzal na sebe přirozenost služebníka 
a stal se poslušným až k smrti (1). Co krás-
nějšího a vznešenějšího tě mohlo potkat, 
než stát se svědkem toho, jak věčný Otec 
veřejně vyznává svou lásku k tvému Pá-
nu! Co drahocennějšího bys mohl uslyšet, 
než jeho doporučení: Toho poslouchejte! 

Vstaň a otevři oči. Pán opět stojí u tebe 
jako tvůj bratr, v té prosté a lidsky blízké 
podobě, tak jako dříve. Pozvedá tě s vel-
kou něžností, aby tě povzbudil: „Neboj 
se! Je čas, abys, zcela proměněný, sestou-
pil do každodenní skutečnosti a vykročil 
za mnou. Mé kroky zde na této zemi mají 
jeden jediný cíl: míří na Golgotu. Poslední 
úsek mé pouti bude o to těžší, že vezmu 
na sebe poslušně dřevo kříže. Svým dneš-
ním proměněním jsem chtěl posilnit tvou 
důvěru, abys i ty měl odvahu vzít na se-
be svůj kříž (2), a měl tak zajištěno, že bu-
deš mít se mnou podíl na mé slávě (3).“

Povzbuzen přáním nebeského Otce 
slib svému Pánu bezvýhradnou posluš-
nost. Nikdo neví lépe, co je poslušnost, 
než Ježíš Kristus, který se jí naučil utrpe-
ním (4). Můžeš se spolehnout, že cokoliv 
od tebe žádá, sleduje stejný cíl jako jeho 
poslušnost až k smrti: Je to spolehlivá 
cesta k nejradostnější slávě, jejíž předtu-
chu jsi v posvátném úžasu prožil na ho-
ře Proměnění. Můžeš tu tedy odložit vše-

Liturgická čtení
1. čtení – Gn 12,1–4a
Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své 
země, ze svého příbuzenstva a ze své-
ho otcovského domu do země, kterou ti 
ukážu. Udělám z tebe veliký národ a po-
žehnám ti, oslavím tvé jméno a budeš 
pramenem požehnání. Požehnám těm, 
kdo ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo 
tě budou proklínat. V tobě budou požeh-
nána všechna pokolení země.“ Abrám 
se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin.

2. čtení – 2 Tim 1,8b–10
Milovaný! Bůh ti dej sílu, abys nesl ja-
ko já obtíže spojené s hlásáním evange-
lia. On nás spasil a povolal svým svatým 
povoláním, a to ne pro naše skutky, ale 
z vlastního rozhodnutí a pro milost, kte-
rou nám dal v Kristu Ježíši před dávný-
mi věky. Ale to se projevilo teprve nyní, 
když přišel náš spasitel Kristus Ježíš. On 
zlomil moc smrti a přinesl nám světlo 
nepomíjejícího života v evangeliu.

Evangelium – Mt 17,1–9
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho 
bratra Jana a vyvedl je na vysokou ho-
ru, aby byli sami. A byl před nimi pro-
měněn: jeho tvář zazářila jako slunce 

Dar Otce
Zamyšlení nad liturgickými texty 

dnešní neděle

Toto je můj milovaný Syn.

2. neděle postní – cyklus A

Dokončení na str. 12

chen svůj lidský strach. Čeho by ses mohl 
ještě bát? On zbavil i samu smrt její moci 
a způsobil, že hlásáním evangelia jasně vi-
díme, jak dospět k životu a k nesmrtelnosti. 

Vyjdi ze své země, z těch svých poho-
dlných zvyků, nedůsledné polovičatosti 
a jdi do země, kterou ti ukáže (5). Tvůj Je-
žíš, milovaný Otcův Syn, bude přitom stá-
le s tebou. Ačkoliv do skromných způsob 
zahalil svoji slávu, ty nikdy nezapomínej 
na úžas, kterým tě zaplavila jeho vzneše-
nost na hoře Tábor. Není pro tebe důvo-
dem k úžasu i jeho vůle, aby ses stal spolu 
s Ním i pro své bližní pramenem požehná-
ní? Až vstane z mrtvých, nesmíš se bát 
hlásat všem i to, co jsi dnes viděl. Hos-
podinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, 
On sám je tvoje pomoc a štít.(6)

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) srov. Flp 2,6–8; (2) srov. Mt 16,24; 
(3) srov. Jan 13,8; (4) Žid 5,8; (5) srov. Gn 12,1;
(6) srov. Ž 33,18–22.
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Se vztahem ke křesťanům to bylo 
ze strany vyznavačů Alláha po-
dobné jako v dobách římského 

impéria ze strany císařské moci, nikdy 
však vůči nim nebyli nastaveni příznivě.

Křesťané byli označováni jako dhim-
mi čili sice jako svobodní, leč jako oby-
vatelé druhořadé kategorie. Měli omeze-
ná práva a museli platit tzv. džizju, tedy 
poplatek, jehož placením byl povinován 
každý nemuslim. Pokud tak nečinil, šlo 
mu o život. Pokud ovšem odpadl od víry 
a přijal islám, jeho společenské postavení 
se vmžiku změnilo. Pokud ne a zůstával 
věrný Kristu, nesměl se ani veřejně mod-
lit. Někteří emíři byli vcelku mírní, stačilo 
jim, když se křesťané vyplatili džizjou, ji-
ní je nutili pod pohrůžkou smrti k přijetí 
islámu, přičemž někteří z pronásledova-

telů byli ostřejší než ostatní. Jedním ta-
kovým byl i emír Abderám.

Své snahy vypořádat se s vyznavači Je-
žíše Krista zahájil Abderám někdy po roce 
850. Z této doby máme první konkrétnější 
zmínky o knězi jménem Eulogius, pochá-
zejícím ze zámožné rodiny. Osvědčil se 
jako věrný a pevný duchovní vůdce křes-
ťanů strádajících pod maurským jhem. 
Neúnavně vedl ty, kdo mu byli svěřeni, 
povzbuzoval je, učil, udílel jim svátosti.

Neomezoval se pouze na věřící na svo-
bodě, ale statečně navštěvoval i ty uvěz-
něné, jimž v maurských vězeních přiná-
šel svátostného Krista. Nabádal přitom ty 
venku, aby se v touze po oběti nehlásili ja-
kožto křesťané muslimským pánům sami 
a nestrkali tak dobrovolně a hlavně zby-
tečně hlavu do oprátky. Jejich posláním 

Svatý Eulogius z Córdoby
Narodil se v době, kdy bylo jeho rodiště Córdoba metropolí dominující mus-

limské enklávy ve Španělsku. Bylo to patrně v roce 800, ve kterém Karel Veliký 
přijal v Římě císařskou korunu. Tento významný panovník se marně pokoušel 
proniknout hlouběji na Pyrenejský poloostrov a vymanit jej z rukou emírů. Vlast-
ně to rozhodlo o Eulogiově osudu. A nejen o jeho, církev ví i o dalších mučedni-
cích pro víru, které připravili o život Maurové, jak se muslimským hegemonům 
v tehdejší části Španělska říkalo. O mnoha z nich pojednal právě sv. Eulogius 
ve svých spisech „Památník svatých“ (lat. „Memoriale sanctorum“) a „Doku-
menty mučednictví“ (lat. „Documentum martyriale“).

je hlásat Krista, říkal jim, umírat pro něj 
mohou až tehdy, když na ně dopadne ra-
meno zákona šaría, chodit mu však sle-
pě naproti není správná cesta.

Sám Eulogius se touto maximou řídil, 
přesto byl v roce 851 zatčen a uvězněn. 
Ještě však nepřišla jeho hodina a po ně-
kolika týdnech byl propuštěn. Své osvo-
bození připisoval přímluvám dvou čerst-
vých mučednic – sv. Flory a sv. Marie.

Flora byla dívka ze smíšeného man-
želství a dle tehdejší legislativy měla au-
tomaticky přijmout víru otcovu, tj. islám. 
Ona však netoužila po ničem, po nikom 
jiném než po Kristu a tuto svou touhu 
stvrdila i na mučidlech a posléze na po-
pravčím špalku. Spolu s ní vydala téhož 
24. listopadu 851 podobné svědectví její 
vrstevnice Marie.

Osud těchto dvou Eulogia inspiroval 
k napsání již zmiňované knihy „Memo-
riale sanctorum“. Nebyly to totiž jediné 
mučednice, jejichž život ukončilo v pl-
ném rozpuku ostří maurského popravčího 
meče. Desítky, ba stovky dalších křesťa-
nů v těch letech umíraly rukama musli-
mů pro Krista. Mnozí z nich za to byli 
církví odměněni slávou oltáře. Zmiňme 
např. sv. Theo domira, sv. Felixe, sv. Dig-
nu, sv. Anastáze, sv. Habencia, sv. Rode-
rika či manželský pár sv. Aurelia a sv. Na-
talii. Podle legendy vyzvala jejich přeživší 
dcera kněze Eulogia, aby sepsal jejich ži-
votopisy. Eulogius se prý dívenky tehdy 
žertem zeptal, co mu za to dá. „Vyprosím 
ti u Boha nebe,“ opáčilo děvče.

Psaní nebylo v dalších letech jedinou ná-
plní Eulogiova života. Neustal ani v modlit-
bách a postech, neupustil ani od své pilné 
pastorační péče o věřící. Když pak v roce 
858 zemřel toledský biskup Wistemir, byl 
Eulogius jmenován jeho nástupcem. Tím-
to způsobem byly přiznány zásluhy kně-
ze, jehož už dlouho uznávali běžní věří-
cí. V bouřlivých dobách, kdy každý vnější 
akt křesťanské víry dráždil Maury k nepří-
četnosti, ovšem nebyly vhodné podmínky 
pro jeho vysvěcení. Formálně však Eulogi-
us své poslání přijal a vykonával.

A byl to právě on, koho kontaktovala 
koncem tohoto roku 858 jistá Lukrecie, 
dívka z muslimské rodiny, kterou jedna 
z jejích služek – Lilioa – obrátila na kato-
lickou víru. V době přísně dodržovaného 
práva šaría hrozil oběma trest smrti. Lukre-
cie však nemohla déle vydržet vyznávat Bo-

Libor Rösner

Mučednická smrt sv. Eulogia z Córdoby



10/2020 5

žijeme špatně! Život je špatný, pokud ne-
stráví tato omezení. Pyšní lidé nikdy ne-
prosí o pomoc, nemohou chtít pomoc, 
vadí jim žádat o pomoc, protože chtějí 
dokazovat svoji soběstačnost. Kolik je ta-
kových, kteří pomoc potřebují, ale pýcha 
jim brání o ni požádat! Jak obtížné je při-
pustit pochybení a požádat o prominutí!

Když mluvím k novomanželům, kte-
ří chtějí nějakou radu do manželství, ří-
kám jim: Existují tři kouzelná slůvka – 
dovol, děkuji a odpusť. Jsou to slova, 
jež vycházejí z chudoby v duchu. Netře-
ba být dotěrným, nýbrž žádat o dovole-
ní: „Myslíš, že bude dobré to tak udělat?“ 
Takový je dialog v rodině, mezi manže-
ly: „To jsi udělala pro mne? Děkuji ti, to 
jsem potřeboval.“ Vždycky také dochází 
k pochybením, uklouznutí: „Odpusť mi 
to!“ Novomanželé, kteří jsou zde ve vel-
kém počtu přítomni, obvykle říkají, že 
toto poslední je nejtěžší, totiž poprosit 
o odpuštění. Pyšný to nedokáže. Neumí 
žádat o odpuštění, protože má vždycky 
pravdu; není chudý v duchu. Pána však 
nikdy neomrzí odpouštět! Jsme to bohu-
žel my, koho někdy omrzí prosit o odpuš-
tění (srov. Angelus 17. března 2013). Ko-

mu se omrzelo prosit o odpuštění, má 
ošklivou nemoc!

Proč je těžká prosba o odpuštění? 
Protože ponižuje náš pokrytecký image. 
Avšak žít ve snaze ukrývat svoje nedostat-
ky je namáhavé a skličující. Ježíš Kristus 
nám říká, že být chudými je příležitost 
milosti, a ukazuje východisko z oné ná-
mahy. Máme právo být chudí v duchu, 
protože taková je cesta Božího království.

Je však třeba podtrhnout zásadní věc: 
není zapotřebí, abychom se nějakou trans-
formací stali chudými v duchu; nemusí-
me se nijak transformovat, protože to už 
jsme! Jsme chudí... nebo jasněji: jsme 
„chudáci“ v duchu! Máme zapotřebí vše-
ho. Všichni jsme chudí v duchu, jsme žeb-
ráci. Takový je stav lidství.

Boží království patří chudým v duchu. 
Existují ti, kdo mají království tohoto svě-
ta: majetky a vymoženosti. Avšak takové 
království skončí. Moc lidí i ta největší 
impéria zaniknou a zmizí. Často v tele-
vizních zprávách či novinách vidíme ně-
jakého mocného vládce či vládu, kteří vče-
ra byli a dnes už nejsou, padli. Bohatství 
tohoto světa odchází, i peníze. Staří nás 
učili, že rubáš nemá kapsy. To je pravda. 

Nikdy jsem neviděl za pohřebním prů-
vodem stěhovací vůz. Nikdo si s sebou 
nic nevezme. Toto bohatství zůstává zde.

Boží království patří chudým v duchu. 
Ti, kdo mají království tohoto světa, ma-
jetky a vymoženosti, víme, jak skončí. 
Opravdu kraluje ten, kdo dovede mít rád 
pravé dobro víc než sebe. To je Boží moc. 
V čem se Kristus ukázal mocným? Tím, 
že uměl udělat to, co pozemští králové ne-
dovedou: dát život za lidi. A toto je pravá 
moc. Moc bratrství, moc dobročinnosti, 
moc lásky, moc pokory. To dělal Kristus.

V tom spočívá pravá svoboda: kdo má 
tuto moc pokory, služebnosti a bratrství, 
je svobodný. Této svobodě slouží chudoba 
velebená blahoslavenstvími. Existuje totiž 
chudoba, kterou máme akceptovat, chudo-
ba našeho bytí, a chudoba, o kterou máme 
naopak usilovat, totiž konkrétní oproště-
nost od věcí tohoto světa, abychom by-
li svobodní a mohli milovat. Vždycky je 
třeba hledat svobodu srdce, která má ko-
řeny v chudobě nás samotných.

Přeložil Milan Glaser, 
Česká sekce Rádia Vatikán 

(Redakčně upraveno)

O blahoslavenstvích – Blahoslavení chudí v duchu
– dokončení katecheze papeže Františka ze str. 2

žího Beránka bez nějakého vnějšího pro-
jevu, proto se přiznala rodičům.

Rozzuřený otec ji ve snaze obrátit zpět 
na islám ztloukl, avšak jeho snaha se mi-
nula účinkem. Nepomáhalo ani domácí 
vězení, ani nic jiného, dívka zamilovaná 
do Krista se jej odmítala vzdát, nakonec 
se ale, vidouc, že jinudy cesta nevede, od-
hodlala k válečné lsti.

Spojila se s biskupem Eulogiem a do-
mluvila s ním strategii. Začala se tvářit, 
že si přece jen dá říct, ovšem to jen proto, 
aby mohla jednat. Uspala tak pozornost 
svého okolí. Pod záminkou návštěvy pří-
buzné poté utekla z domova a ukrývala se 
u křesťanů, s nimiž vše domluvil Eulogius. 
Rodiče ji pochopitelně začali hledat, ne-
opomněli přitom na patřičných místech 
svou dceru udat.

Lukrecie se stala jednou z nejhleda-
nějších osob v zemi. Střídala místa poby-
tu, aby na své dobrodince neupoutávala 

přílišnou pozornost, věděla, že Maurové 
mají své špehy všude. Jeden takový stál 
i za jejím zatčením.

Byl to muž, jenž sledoval dům Eu-
logiův, který Lukrecie taktéž navštívila. 
Eulo gius se však někde kvůli jakýmsi po-
vinnostem zdržel a Lukrecie, nedbajíc 
nebezpečí a zapomínajíc na obezřetnost, 
zůstala a vyčkávala Eulogiova příchodu. 
Dočkala se však jen příchodu biřiců. Spo-
lu s ní bylo zatčeno celé osazenstvo domu 
včetně Eulogia, jenž domů dorazil později.

Lukrecie byla podrobena mukám a nu-
cena ke zřeknutí se Krista. Vše vydržela, 
a tak byla 15. března 859 popravena. Po 
pravici trůnu Božího Beránka na ni už če-
kal Eulogius, jenž byl odsouzen praktic-
ky okamžitě po zatčení a popraven za to, 
že tuto dříve muslimskou dívku pokřtil, 
což bylo v muslimském světě odjakživa 
jedním z největších přečinů. Stalo se tak 
11. března.

Jeho tělo bylo uloženo v kostele 
sv. Zoila. V roce 883 se pak vyslanci krá-
le Alfonse III. Velikého, toledskému kně-
zi Dulcidiovi, podařilo ostatky córdobské-
ho mučedníka (i Lukreciiny) vyzvednout, 
převézt je do Ovieda drženého křesťany 
a slavnostně uložit v kapli sv. Leokádie. 
Zde setrvaly až do roku 1737, kdy byly 
převezeny zpět do Córdoby – do chrámu 
sv. Rafaela. Přečkaly i bombový útok, kte-
rý na kapli v roce 1934 spáchaly levico-
vé bojůvky ničící vše křesťanské, jež měly 
v dalších letech na svědomí životy deseti-
tisíců těch, kteří se podobně jako sv. Eu-
logius hlásili ke Kristu Ježíši. Rovněž 
z jejich řad vzešli světci a světice. O ně-
kterých jsme na stránkách Světla již psali, 
s životy jiných čtenáře seznámíme, dá-li 
Pán, v budoucnu. Svatý Eulogius je kaž-
dopádně čelním představitelem mučed-
níků z dob panování Maurů na Pyrenej-
ském poloostrově.
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73. MARIA, CHRÁM 
A OBYDLÍ, KDE SE SETKÁVÁME 

S PÁNEM

Chrám ve všech náboženstvích a zvláš-
tě v náboženství židovském má jeden ob-
rovský význam. Chrám je viditelné a po-
svátné místo, ve kterém – předpokládá se 
– Božství se prezentuje zvláštním způso-
bem, aby vstoupilo do vztahu s člověkem, 
sdělilo mu svá tajemství a poskytlo mu 
ochranu; a člověk v chrámu vzdává Bo-
hu úctu a chválu a prosí ho o jeho přízeň.

V jeruzalémském chrámu to bylo všech-
no pro Židy, avšak bylo to jen dočasné, to 
znamená, že materiální chrám byl nahra-
zen živým chrámem Kristova těla a du-
chovním chrámem, kterým je jeho Cír-
kev: „Zbořte tuto svatyni a ve třech dnech 
ji postavím.“ (Jan 2,19)

Také Maria je posvátný chrám a sva-
té obydlí, protože přináší ve svém lů-
ně a mysli Božího Syna, ve kterém vždy 
přebývala plnost Božství. Maria je „sva-
tý chrám pro tvého Syna“, říká modlitba 
převzatá ze mše a nazvaná Panna Maria, 
chrám Pána.

„Maria,“ zpívá preface, „kvůli tajem-
ství vtělení a díky své poslušné víře se sta-
la jedinečným chrámem tvé slávy, Zlatým 
domovem ... se všemi druhy ctností, Krá-
lovským palácem, Svatým městem, Ar-
chou úmluvy“ (všechny tyto tituly mají 
význam velmi podobný chrámu).

Pán sestoupil z nebe při setkání s člo-
věkem a Bůh se chtěl setkat s lidskostí 
v Marii, v jejím mateřském lůně. Jaký je 
lepší rámec setkání pro představení ob-
rovské lásky Boha k lidem! A jaký je lep-
ší skutek díkůvzdání – pro část lidstva 
– než nabídnout Marii, nejsvětější a nej-
krásnější mezi všemi ženami, jako první 
příbytek a chrám Pána na zemi!

Bůh přichází skrze Ježíše, ale bez Ma-
riina tepla se hledání stává těžkým a bo-
lestným. Kromě toho Maria a Ježíš jsou 
tak spojeni… Maria je v životě Ježíše jako 
úsvit dne, jako jaro u potoka. Kdo hledá 
Boha, nachází ho v Ježíši. Kdo hledá Je-
žíše, nachází ho v Marii.

Tak jako Maria dělejme ze svého života 
přívětivé místo, chrám, ve kterém Kristus 
přijímá chudého v tom, kdo hřeší, v kaž-

P. Clemente Arranz Enjuto

Sto růží Panny Marie pro rozjímání (19)
• který je lékařem pro zdraví prostitutek 

a malomocných,
• který odchází v noci do pouště, aby ho-

vořil s Bohem,
• který si přivlastňuje moc pro odčiňová-

ní skutků hříšných Božích synů,
• který koná zázraky s trochou chleba 

a vína,
• který čelí zneužívání a nekalým záleži-

tostem v chrámu,
• který chce nastolit království milosti 

a milosrdenství v každém člověku,
• který hlásá spásu a představuje se jako 

jedinečný spasitel,
• který osvobozuje ode všech bolestí, za-

chraňuje od hříchu a stejně tak i od smr-
ti,

• který často skandalizuje svými předklá-
danými návrhy,

• který nemá ženu ani děti, dům ani bo-
hatství a žije z almužny,

takového člověka najdeme v Marii. 
Ona nám ukazuje celý život Ježíše. Po-

kud bychom nerozuměli Marii bez Ježí-
še, pak bychom nerozuměli lépe ani Ježí-
ši bez Marie.

75. MARIA, KNĚŽSKÝ 
SVATOSTÁNEK

Bůh se nechtěl přiblížit sám k lidem 
bez člověka. A to se stalo, když učinil 
člověkem Božího Syna, který získal lid-
skou přirozenost v Mariině lůně dílem 
Ducha Svatého. Tenkrát začala Ježíšova 
kněžská misie.

V Marii se pro Ježíše vytvořil klid, spo-
jilo se božské a lidské. Člověk hříšník a pa-
dající potřeboval povstat a být zachráněn 
skrze kněžskou misii Krista, jedinečného 
Prostředníka.

V Marii byl postaven most od nekoneč-
né Boží svatosti k hříšným lidem, když 
Bůh objal člověka v lidské přirozenosti 
Kristově. V Mariině lůně započalo tajem-
ství Kristovy kněžské lásky.

Maria je svatostánek a Matka všeho 
duchovního,
• protože byla ustanovena jako Matka je-

dinečného Prostředníka a Kněze, kte-
rým je Kristus, hlava mystického těla; 
zároveň se stala Matkou a vzorem všech 

dém člověku, který trpí mnoha způsoby 
a který neustále kráčí jako putující pout-
ník skrze toto údolí slz.

74. JESTLIŽE HLEDÁTE 
BOHA-ČLOVĚKA, 

VŽDY HO NAJDETE V MARII

Jestliže hledáte člověka „mystického“ 
a odlišného od druhých:
• který bydlí ve vesnici neznámé a nepří-

liš dobré pověsti,
• který hlásá svobodu všem lidem a svo-

bodné rozhodování svědomí,
• který prohlašuje ubohé a chudáky za 

šťastné na zemi,
• který považuje všechny národy a jejich 

postavení za rovnocenné,
• který je svým bytím otevřený pro dru-

hé,
• který vyhlašuje za bratry všechny lidi,
• který říká, že poslední budou prvními 

a první posledními,
• který ze svého utrpení a života utěšuje 

unavené lidi a rozumí jim,
• který hlásá pravdivou a bezpodmíneč-

nou lásku k těm, kteří nikoho nemilují,
• který mluví nepřetržitě o Otci nebes, 

jenž miluje všechny,
• který posílá lásku k nepřátelům, jestli-

že chce být i jejich,
• který mluví o prázdných kultech, pokud 

neexistují žádné závazky solidarity,
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kněží, a to nejen proto, že se podílela 
na jedinečném zasvěcení Spasitele Je-
žíše Krista mocí služebného kněžství, 
nýbrž všech těch, kteří křtem mají vše-
obecné kněžství věřících,

• protože se aktivně zapojila do života 
kněžské misie a jako Prostřednice své-
ho Syna Ježíše,

• protože zasáhla svým jednáním jako 
Prostřednice na svatbě v Káně,

• protože prošla se svým Synem Ježíšem 
cestu potupy a pokoření na kříži. Ježíš 
Kristus, aby došel k dovršení jako kněž-
ský Spasitel, odevzdal svůj život krva-
vě a Maria svůj život odevzdala v mu-
čednictví svého srdce.
Jestliže má více ducha kněžství ten, 

kdo více miluje a trpí s Kristem, Maria je 
dokonalým vzorem, učitelkou a duchovní 
Matkou všeho kněžského, protože je tou, 
která se nejusilovněji podílela na utrpení 
Krista spojeném s jeho svatou vůlí.

Ve svém všeobecném kněžství vyplý-
vajícím ze křtu, nebo pokud máte služeb-
né kněžství, podívejte se na Marii jako na 
nejlepší vzor kněžství po Ježíši. Nevzala 
si nic, ani si nic nerezervovala jen pro se-
be, ale žila oddána druhým, aby kněžská 
misie jejího Syna byla co nejefektivnější.

76. MARIINA CHUDOBA

„Jsem služebnice Páně; ať se mi stane 
podle tvého slova!“ (Lk 1,38)

Bavíme-li se o chudobě, okamžitě nám 
přijde na mysl nedostatek prostředků. Chu-
doba může být nedobrovolná, když nás ži-
votní okolnosti a situace staví na úroveň 
potřeby, a dobrovolná, když se někdo svo-
bodně zbavuje toho, co má, kvůli svobod-
nější službě Bohu a druhým.

Chudý je ten, který se stará o dobra 
nejen materiální, nýbrž všeho druhu, ja-
ko mohou být dobra duchovní a lidská. 
Jestliže někdo nevlastní dobra materiál-
ní, sympatie, moc, konexe…, avšak má 
dobra duchovní, ten není ve skutečnosti 
chudý. Maria byla chudá v prostředcích 
materiálních a nedržela se žádných po-
zemských náklonností.

Maria žila ve velké materiální chudobě. 
Malý nazaretský domek (vyhloubený do 
skály) byl velmi nuzný, včetně svého vyba-
vení i nábytku – taktéž jako dílna svatého 
Josefa. Tato situace přinesla Svaté rodině 
mnoho nedostatku a nemálo opovržení. 

V Betlémě pro ně nebylo místo, ani pří-
střešek, ani mezi příbuznými, protože pří-
buzní chudí jsou vždy příbuzní vzdálení. 
Při představování v chrámu Maria přines-
la svoji oběť chudých. Když Ježíš hlásal, 
že chudí jsou blahoslavení (a Ježíš hlásal 
to, co žil), je jisté, že Svatá rodina žila ve 
velké materiální chudobě.

Maria žila ve velké chudobě ducha. Pra-
vá ctnost chudoby nespočívá v tom, ne-
mít bohatství v srdci ani nemít srdce za-
puštěné v bohatství, nýbrž má svůj základ 
jen v Bohu.

Panna Maria už při vtělení ani po něm 
nejenže nebyla majetná, ale dokonce se 
nezištně obětovala jako pokorná služebni-
ce pro Pána po celý život. Když opustila 

dobra a náklonnosti až do svého vlastní-
ho osvobození, získala ve velké míře Boha 
a jeho milosti. Svatý Jan z Kříže říká, že 
když se Bůh setkává s opuštěnou a chudou 
duší, spěchá, aby ji naplnil svou milostí.

Vžijme se do Marie a ve srovnání s ní 
objevíme své připoutání k bohatství, vy-
znamenání, moci ... které nás okrádá o Bo-
ha v duši, odnímá nám svobodu, nedovolí 
nám účinně vykonávat apoštolát a odvra-
cí nás od cesty svatosti.

(Pokračování)

Zdroj: Clemente Arranz Enjuto: 
Cien rostros de María para la 

contemplación. San Pablo, Madrid 1998.
Přeložila -hk- (Redakčně upraveno)

Začala obnova Mariánského sloupu v Praze
Od 17. února 2020 probíhají na praž-

ském Staroměstském náměstí práce na ob-
nově Mariánského sloupu. Podle sochaře 
Petra Váni by replika barokního díla Jana 
Jiřího Bendla měla být veřejnosti slavnost-
ně představena 15. září letošního roku.

Staveniště připomíná prostranství, kde 
do roku 1918 stával na Staroměstském ná-
městí Mariánský sloup. Místo je obehna-
né plotem, kolem něj se shlukují skupin-
ky zvědavců, uvnitř pak pobíhá Petr Váňa 
se svými spolupracovníky. Neobvyklé dě-
ní v centru Prahy budí zvědavost i praž-
ských zastupitelů: je tu Jan Wolf (KDU-
-ČSL), který úspěšné hlasování o obnově 
Mariánského sloupu mezi zastupiteli ini-
cioval, osobně se na probíhající práce při-
šli podívat i Jiří Pospíšil (TOP 09) a Pa-
trik Nacher (ANO).

„Požádám Národní muzeum, aby nám za-
půjčili originál kuželky z balustrády, která by 
se pak do sloupu zasadila,“ slibuje sochaři 
Váňovi Jiří Pospíšil. Ze všech, kdo se na 
začátek stavebních prací přišli podívat, vy-
zařuje optimismus. Platí to jak pro praž-
ského převozníka a ředitele Muzea Kar-
lova mostu Zdeňka Bergmana, tak pro 
historika Petra Blažka z Ústavu pro studi-
um totalitních režimů, kteří rovněž chtě-
li vidět historickou událost na vlastní oči.

Mariánský sloup na Staroměstském 
náměstí není jen kulturně-historickou 
památkou. Má i svůj duchovní rozměr. 
Byl postaven přesně na místě, kde byl bě-
hem třicetileté války zneuctěn ochranný 
obraz země české – kovový reliéf Mado-
ny s dítětem, tzv. staroboleslavské Palla-

dium. Ten je předobrazem Panny Marie 
Rynecké, obrazu, který Pražané jako po-
děkování Matce Boží za ochranu města 
před Švédy vložili po skončení třicetileté 
války do základů Bendlova sloupu.

Duchovní spojení mezi pražským Sta-
roměstským náměstím a Starou Bolesla-
ví se na Silvestra rozhodla připomenout 
i skupina poutníků, která usiluje o obnovu 
historické poutní cesty mezi Prahou a Sta-
rou Boleslaví, známou jako „Via Sancta 
Mariana“. „I nadále budeme po této cestě do 
Staré Boleslavi putovat, a to jednak jako výraz 
pokání, za uzdravení historických ran, jednak 
pro vyprošení ochrany Panny Marie pro celý 
náš národ,“ říká organizátorka pouti, sest-
ra MUDr. Dominika Bohušová.

TS ČBK, 17. 2. 2020 
(Redakčně upraveno)
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Modlitba

Mám nevýslovnou radost z toho, když 
pomyslím na velkou čest, kterou má člo-
věk, když smí být se svým Bohem a sám 
s ním mluvit, s Nekonečným. Skutečně, 
o tom, co srdce mluví k Bohu, neví ni-
kdo než Bůh sám. Není to nevýslovné ta-
jemství? Na to myslí učitelé náboženské-
ho života, když říkají: Abyste se mohli 
opravdu modlit, bylo by dobré, abyste si 
představili, že není na světě nic skutečné-
ho než Bůh sám.

Modlitba je rosa požehnání, jejímž ob-
čerstvením se v nás svatá touha zazelená 
a rozkvete, duše se očistí od svých skvrn 
a v srdci se zchladí a zhasne žár vášní.

Někteří lidé se mylně domnívají, že po-
třebují nějaké umělé techniky, aby se dobře 
modlili, a usilují o určité metody, jejichž 
ovládnutí se jim zdá být správné. Nepře-
stávají svoji modlitbu sledovat a zkoumat, 
aby viděli, jak ji vykonali nebo jak by tento 
způsob nejlépe uskutečnili. Jinak si mys-
lí, že modlitbu dobře nevykonali. Takoví 
lidé jsou jako ti, kteří se u cíle své cesty 
začínají znovu vracet, protože nevykona-
li cestu tak, jak byla vyznačena.

Tím míním, že v čase modlitby nemáš 
dbát na to, jestli jsi nějaké pravidlo dodr-
žel nebo ne. Nejlepší modlitba je tako-
vá, kdy je modlící se tak ponořen do Bo-
ha, že nemyslí ani na sebe, ani na to, co 
dělá. Jednoduchost je to nejlepší v nábo-
ženském životě. Kdo se opravdu vroucně 
modlí, nemyslí na modlitbu, kterou koná, 
nýbrž na Boha, ke kterému se modlí. Kdo 
je zapálen svatým ohněm lásky, nepozo-
ruje svoji lásku, ale zabývá se jenom Bo-
hem, kterého miluje.

Především ti doporučuji takzvanou 
vnitřní modlitbu a jejím předmětem nechť 
je především život a utrpení našeho Pá-
na Ježíše Krista. Když se budeš na něho 
v rozjímání často dívat, pak bude celé tvo-
je nitro naplněno jím. Budeš poznávat je-
ho chování a svoje přizpůsobovat podle 
tohoto vzoru. Ne nadarmo se on nazývá 
„chlebem, kterým sestoupil z nebe“ pro 
život naší duše.

„Ježíš“ je to velké slovo naší spásy. 
Ó kéž bychom mohli toto svaté jméno 
vyslovovat z celého srdce – myslím uči-

nit božskou lásku Ježíše opravdovým pro-
jevem našeho života, v němž on spočívá 
jako nejhlubší otisk v základu naší duše!

Úvahy o posledních věcech člověka 
budou užitečné tehdy, když je uzavřeme 
s důvěrou v Boží dobrotu. Proto se nemá-
me nikdy zabývat jednostranně myšlen-
kami na smrt nebo peklo, nýbrž postavit 
vedle toho kříž Spasitele, abychom když 
nás přepadne strach z jednoho, mohli vlo-
žit s vírou naději v to druhé.

Rozlišujeme zvláště rozjímání a nazí-
rání. Touha po božské lásce vede k rozjí-
mání, rozjímání k nazírání.

Rozjímání vidí předměty, které jsou 
vhodné, abychom se jich dotýkali, jed-
notlivě co nejpřesněji a takřka kousek 
po kousku. Nazírání se však zaměřuje na 
předmět, který miluje, jednoduchým sou-
středěným pohledem. Není to nic jiného 
než láskyplná, jednoduchá a vytrvalá po-
zornost ducha na Boží věci a jako celko-
vé nazírání vytváří živější a silnější dojem 
než analytická metoda rozjímání.

Nazírání má vždycky přednost, proto-
že se provádí s chutí, o to více, když se 
předpokládá, že člověk našel Boha a jeho 
svatou lásku a užívá jí podle slov: „Našel 
jsem toho, kterého miluje moje duše. Na-
šel jsem ho, nechci ho nikdy opustit.“ Tím 
se odlišuje od rozjímání, které vyžaduje 
obecně námahu a úsilí myšlení, protože 

náš duch kráčí od úvahy k úvaze a hle-
dá předmět své lásky – nebo lásku svého 
milovaného – hned tu a hned zase tam.

Blažení jsou ti, kteří nejdříve po zralé 
úvaze jako rozjímající zvážili důvody Bo-
ha milovat, a potom z toho vyvodili jediný 
závěr a po vzoru svatých Augustina a Bru-
na volali z hloubi svých duší: „Ó Dobro-
to, ó Dobroto, stará a vždy nová Dobro-
to!“, nebo jako svatý František z Assisi 
jenž opakoval celou noc na kolenou tato 
slova: „Bože, můj Bože a mé všechno!“

Máš-li podobnou lásku v modlitbě, 
pak se modli stále ve zbožném usebrání 
před Bohem a setrvávej v pocitech, kte-
ré ti přicházejí, aniž bys pospíchal. Snaž 
se, abys to, co říkáš, říkal se vší srdečnos-
tí. Jeden jediný zbožně pomodlený Otče-
náš je lepší než mnohé, které jsou kvap-
ně a bezmyšlenkovitě odříkané.

Pokud se tvé srdce cítí být spoutáno 
přítomností Milovaného, nemusíš pokra-
čovat, ale setrvej jen v této přítomnos-
ti. Nenamáhej se, dej své lásce průchod. 
Bůh řekne dosti tomu, kdo se na něho dí-
vá a nechá dívat se na sebe.

Když je duše takovým způsobem use-
brána v Bohu, může se stát, že prodlévá 
v takovém nazírání dobroty svého Milo-
vaného, že se jí zdá, že její pozornost už 
skoro není pozorností. Tak je jednoduchá 
a něžná. Je tomu jako u některých řek, 
které tak tiše a klidně tečou, že pozoro-
vatel na břehu nebo také plavec ve člunu 
nepozorují žádný pohyb. Tak klidně ply-
ne onen proud. To nazývá svatá Terezie 
„modlitba klidu“. Když prodléváš v ta-
kové prosté a čisté důvěře dítěte Božího, 
zůstaň v tom stavu a nesnaž se ani v nej-
menším probudit zvláštní úkony rozumu 
nebo vůle. Protože tato prostá, důvěrná 
láska, toto láskyplné spočívání v náručí 
Božím pochopí všechno samo v sobě, co 
tam hledáš. Je lépe spočívat na této sva-
té hrudi, než jinak bdít.

Ptáš se mne, milá duše, jak je možné 
ducha tak připoutat v Bohu, že jej nic 
od něho nemůže odloučit. Odpovídám: 
K tomu se musí zemřít a být vykoupen, 
pak teprve nemůže být už žádné odlou-
čení. Nebo myslíš roztržitost, když mlu-
víš o „odloučení“? Ale roztržitost tě ne-
odděluje od Boha, to dělá jenom hřích.

Musíme totiž rozlišovat mezi Bohem 
a pocitem blízkosti Boží, mezi vírou a po-
citem víry. Někteří si myslí, když už ne-

Sv. František Saleský

Cesta k Bohu (8)
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pociťují blízkost Boží, že se již nepohy-
bují v jeho přítomnosti. To je nerozumné. 
Když někdo vytrpí mučednickou smrt 
pro Boha, nemyslí možná ve svých bo-
lestech ani na okamžik na Boha, a přece 
je to nejvyšší láska.

Je vlastností lásky, že dělá milým pří-
tele a všechno, co s ním souvisí. Láska 
šíří svoji vůni a svůj půvab na všechno 
konání milovaného, i když to samo o so-
bě není nic velikého. Všechno dobré, co 
vykoná dítě Boží, je Bohem požehnané. 
Kdo daruje stromek, nedává s ním také 
listy, květy a plody? „Spravedlivý vzejde 
jako palma, poroste jako libanonský ce-
dr. Jsou zasazeni v Hospodinově domě 
a vzejdou v nádvoří našeho Boha.“ Lis-
ty, květy, plody porostou a budou požeh-
nány Boží důstojností.

Nemáme také výslovný, vyložený 
úmysl každý skutek vykonat pro Boha, 
i tak je přesto tento úmysl zahrnutý ve 
skutečné jednotě a společenství lásky, 
které nás spojuje s Bohem. A proto je už 
všechno, co konáme, a celá naše osoba 
posvěcena božskou dobrotou. Není prá-
vě nutné, aby dítě, které bydlí v domě své-
ho otce a užívá jeho přístřeší, prohlašova-
lo, že všechno, co získá, patří jeho otci. 
Protože jeho osoba mu patří, tak také be-
ze všeho to, co na tom závisí. Stačí už, že 
jsme dětmi Božími, aby všechno, co dě-
láme, bylo k jeho poctě.

Zůstaň tedy jen pevně ve svém zamě-
ření vůle, setrvávej stále v Boží přítom-
nosti, abys byl dokonale oddán jeho nej-
světější vůli!

Když s ním mluvíš, hleď jenom na 
něho, místo na způsob, jak k němu pro-
mlouváš! Když my stálým pozorováním 
svého konání chceme prohlédnout sami 
sebe – dostaneme se jistě do bludiště, kde 
ztratíme jakékoliv východisko. A byla by 
nesnesitelná snaha myslet si, co si myslí-
me – všímat si toho, čeho si všímáme – 
duchovně se dívat, co duchovně vidíme 
– rozlišovat, co rozlišujeme – a vzpomí-
nat si, co si vzpomínáme. Nedošli by-
chom do konce.

Mysli stále jenom na svůj pokrok 
v dobrém a na svoje dřívější hříchy a chy-
by – mysli jenom na to, aby ses před Bo-
hem pokořoval a velebil jeho milosrden-
ství, se kterým tě v milosti přijal.

Tvoje utrpení pochází z toho, že ses 
více obával zla, než že jsi miloval dobro. 

Snaž se o pokornou a milou lásku, konej 
s radostí svoji práci a nezapomeň své srd-
ce čas od času pozvednout k Bohu a své 
myšlenky k věčnosti.

Jestliže jsi příliš vázaný na všední věci 
a pozemský obchod, přineseš jenom nepa-
trné a pozdní květy. Pokud se však světa 
přidržuješ jenom do té míry, jak to vyža-
duje tvé povolání, brzy rozkveteš v lásce 
a budeš šířit příjemnou vůni.

Nezapomínejme tedy občas se stáh-
nout do ústraní, i když jsme navenek me-
zi lidmi a svými záležitostmi. Jako mají 
ptáci svá hnízda na stromech, aby se do 
nich mohli podle potřeby schovat, jako 
mají jeleni v lesním houští svá zákoutí, 
kde hledají ochranu a schovávají se před 
letním úpalem, tak má mít i naše srdce 
každý den útočiště, ať je to u kříže nebo 

v ranách Ježíšových nebo jinak v blízkosti 
Boha, abychom se do něho skryli a odpo-
činuli si jako v ochlazujícím stínu lesa, ne-
bo nalezli ochranu jako v pevném hradu.

Často se stává, že jsme při práci tak 
spojeni s Bohem jako při rozjímání. Zde 
mohu jenom zopakovat: Kde je více lás-
ky, tam je to nejlepší.

Jak šťastná je duše, která si v klidu 
svého srdce uchovává svatý pocit přítom-
nosti Boží! Její sjednocení s Boží dobro-
tou se stále zvětšuje, i když to třeba ne-
pozorujete, a proniká celou vaši bytost 
svatou láskou.

(Pokračování)
Z Dienst am Glauben 4/2017 

(Překlad do němčiny Otto Karrer)
Český překlad -mp- 

(Redakčně upraveno)

Turínské plátno 
poprvé přezkoumal plastický chirurg

Turínské plátno patří k nej-
častěji zkoumaným předmě-
tům na světě. Zabývali se jím 
vědci z oborů, jako je hemato-
logie, chemie nebo biologie. 
Nyní jej však poprvé analyzo-
val plastický chirurg.

Toto prvenství si může při-
psat profesor Bernardo Hon-
tanilla z kliniky navarrské 
univerzity. Výsledky svých 
bádání publikoval v časopi-
se Scientia et Fides. „Všechna 
dosavadní bádání tvrdí, že po-
loha muže z plátna je typická 
pro mrtvé tělo. Ve skutečnosti 
však jde o obvyklý pohyb oso-
by, která se snaží vstát,“ do-
mnívá se španělský lékař. Na 
plátně je podle něho obtisk-
nuta podoba živého člověka. 
„Pokud plátno zakrývalo Je-
žíšovo tělo, zdá se rozumné 
domnívat se, že on by chtěl 
ukázat na témže předmětu 
nejen znamení smrti, ale ta-
ké zmrtvýchvstání,“ dodává 
profesor Hontanilla.

„Poloha těla ukazuje první, počáteč-
ní gesto zvedání se,“ pokračuje chirurg 
a s vědomím, že výsledky jeho zkoumá-
ní mohou vyvolat polemiky, ujišťuje, že 
své teze může vědecky doložit. „Jestliže 

všechny stopy, které se na 
plátně nacházejí, propojí-
me s tím, co popisují evan-
gelia, všimneme si, že se 
všechno dokonale shodu-
je, nejen pokud jde o smrt, 
ale také o zmrtvýchvstání. 
Na jednom a témže před-
mětu nacházíme jak static-
ké znaky smrti, tak i dyna-
mické znaky života. Jestliže 
podoba na plátně je Ježíšo-
vou podobou, pak mají křes-
ťané doklad o jeho smrti 
a zmrtvýchvstání,“ uvádí 
plastický chirurg Bernardo 
Hontanilla.

Připomeňme, že vzácnou 
relikvii uloženou v turínské 
katedrále bude možné spat-
řit na konci letošního roku. 
Mimořádný výstav schválil 
papež František u příleži-
tosti novoročního meziná-
rodního setkání Pouti důvěry 
na zemi, pořádané letos už 
po třiačtyřicáté ekumenic-
kou komunitou bratří z Tai-

zé (28. 12. 2020 – 1. 1. 2021) tentokrát 
právě v piemontské metropoli.

Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html, 
18. 2. 2020
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Proč by se mělo „malé Ježíšově 
rostlince“ dařit lépe než její-
mu milovanému Mistrovi, kte-

rý mimořádně bolestným způsobem za-
kusil, jak se radostné zvolání „Hosana!“ 
na Květnou neděli změnilo na nenávist-
né „Ukřižuj ho!“ na Velký pátek? Tak ja-
ko Ježíš i matka Evženie věděla, že také 
tehdy je v rukou nebeského Otce. Když 
v roce 1947 uplynulo dvanáct let v úřadě, 
který jí byl svěřen, sestry si ji znovu zvoli-
ly za generální představenou. Jednohlas-
ně. Hned po potvrzení jejího úřadu však 
došlo k vydírání. V tomto případě byla 
jidášem jistá nervově labilní sestra, kte-
rou matka Evženie vždy vyzdvihovala. Ta 
však nyní bezostyšně vyhrožovala: „Buď 
mě jmenujete za svou sekretářku, anebo se 
pomstím!“ Když tato funkce připadla jiné 
sestře a po poradě s biskupem Caillotem 
matka Evženie rozhodně zamítla požada-
vek oné sestry, zrada nenechala na sebe 
dlouho čekat. Ani ne za čtyři měsíce za-
slala tato sestra na Svaté oficium (dnes 
Kongregace pro nauku víry, pozn. redak-
ce) žalobu, ve které se uchýlila k závaž-
ným tvrzením a nepravdivým obviněním, 
že ji generální představená zneužila k ne-
morálním skutkům. Tímto osočením se 
proti čtyřicetileté Evženii rozpoutaly bouř-
livé útoky, o kterých ona sama s hořkos-
tí pravila: „V čase zkoušky mě opustili i ti 
nejmoudřejší a nejsvětější lidé a nepohnu-
li ani prstem, aby mě ubránili.“ Nečestně 
zbavená úřadu se znovu stala „ubohou 
sestrou Evženií“, jak se od té doby vždy 
podepisovala.

V roce 1949 řekla své důvěrnici, kte-
rá žila nedaleko Říma: „Svou obhajobu 
přenechám Ježíši a Otci. … Na jeho osla-
vu chci vypít tento kalich … až do dna. Bu-
du dělat společnost Ježíši, který byl nejen 
uvězněný, ale i poplivaný, bitý, tupený, vy-
smívaný.“ Když musela v Římě podepsat, 
že se zříká úřadu, zašla do kostela svaté-
ho Ondřeje (Sant’ Andrea delle Fratte), 
„kde jsem svůj úřad duchovní matky vložila 
do rukou Panny Marie zázraku. …Všechny 
duše, které mi Bůh svěřil, které jsem milo-

vala tak, jako je miluje Bůh, pro které jsem 
přinesla veškerou oběť a pro které jsem by-
la tisíckrát v nebezpečí, všechny jsem vzala 
ze svého krvácejícího srdce a vložila je do 
něžného, mateřského Srdce Panny Marie. 
Ještě jednou jsem za ně nabídla svůj život. 
… Rozhodla jsem se, že ve svém Bohu za-
svěceném životě budu pokračovat jako ma-
lá sestra. Můj denní program měl probíhat 
v tichu a v poslušnosti a spočívat v poníže-
ní, v přijímání, v mlčení, v milování, v mod-
litbě, v práci. … Ukryla jsem se v lůně Ot-
ce.“ Matka Evženie ustoupila do pozadí 
až do takové míry, že se už neoznačovala 
ani jako zakladatelka Adzopé, města pro 

malomocné, i když její kongregaci právě 
za tento čin Francouzská republika v ro-
ce 1950 udělila Couronne Civique, nej-
vyšší vyznamenání za sociální dílo.

Kardinál Ernesto Ruffini, arcibiskup 
v Palermu, který věřil v poslání sestry 
Evženie a byl jí nakloněn, to výstižně vy-
jádřil takto: „Nejdříve jste byla úhelným 
kamenem institutu, nyní jste se stala ka-
menem úrazu.“ Intriky, nedůvěra a tichá 
žárlivost spolusester vedly k tomu, že 
koncem roku 1952, pět let po odstoupe-
ní z úřadu, musela sestra Evženie institut 
opustit navždy.

Avšak již 2. února 1953 bylo matce 
Evženii svěřeno nové misijní poslání na 
jihu Itálie. Pověřil ji tím sám arcibiskup 
města Reggio Calabria, Mons. Giovanni 
Ferro, který byl dobře informován o ní 
i o její těžké situaci. Arcibiskup, jehož 
proces blahořečení už probíhá, jí dovolil 
nosit hábit a své sliby mohla soukromě 
obnovit před svým zpovědníkem. S po-
žehnáním biskupa a s povzbuzením „Ko-
nejte dobře a neustále pracujte!“ se tato 
zkušená misionářka bez váhání okamži-
tě vydala do nejobávanějších a nejchud-
ších čtvrtí města, kde nebyl ani kostel ani 
elektřina ani tekoucí voda.

Za krátkou dobu se matce Evženii – za 
vydatné pomoci dobrodinců a pomocní-
ků – podařilo postavit malý kostelík, ote-
vřít mateřskou školu a také dětské jesle. 
Ty nejprve vůbec nebyly plánovány, ale 
ukázalo se, že jsou velice potřebné, když 
jednou matka Evženie našla na skládce 
pohozené novorozeňátko. Bylo prvním 
z mnoha dětí, které byly nalezeny podob-
ným způsobem.

Vážené osobnosti města se postaraly 
o přívod vody a elektřiny. A na místech, 
kde byly předtím na zdech domů nená-
vistné nápisy, jako například „smrt fará-
řům a řeholnicím“, a odkud vyhnali bis-
kupa kameny, tam ho nyní při posvěcení 
kostela vítali hudbou a potleskem.

„Jdi do Říma!“

Matce Evženii velmi záleželo na bu-
doucím díle ke cti nebeského Otce, pro-
to se – podporována členy kurie města 
Reggio Calabria – vydala k Otci Piovi, 
který jí poradil: „Jdi do Říma, kde ti mé 
duchovní děti pomohou!“ Matka Evženie 
poslechla a 15. srpna 1956 přišla do Ří-
ma. To byl začátek nejistého období vze-

Matka Evženie Ravasio (9)
V tomto čísle našeho časopisu dokončujeme životopis matky Evženie. Nava-

zujeme tak na Světlo č. 4/2020. Dozvíme se, jak její misijní úspěchy vyústily do 
vnějškově nepřitažlivého kříže.

Matka Evženie Ravasio

Kardinál Ernesto Ruffini
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stupů a pádů, čekal ji dlouhodobý exil 
s desítkami stěhování.

Do tohoto těžkého období spadá je-
den výjimečný důkaz, svědčící o pravos-
ti poslání matky Evženie. O něm jsme se 
zmínili v úvodním textu o nebeském Ot-
ci. Papež Pius XII., který si na její adre-
su vyslechl všechno možné, poslal k mat-
ce Evženii důvěryhodného kněze. Byl to 
P. Girard Matthieu a měl o ní získat co 
nejpřesnější informace. Když P. Matthieu 
čekal na matku Evženii, viděl, jak k němu 
přichází z druhého konce chodby v záři-
vém světle a vznáší se půl metru nad ze-
mí. „Toto znamení a ještě mnohé jiné mi 
potvrdily Boží působení v matce Evženii,“ 
dosvědčil tento kněz.

Navzdory tomu se v církevních kru-
zích i nadále šířily zlomyslné řeči. V roce 
1972 byla v rozsáhlém novinovém článku 
označená za „pseudosestru, která se obo-
hatila o miliardy…“. Na základě toho se 
hluboce ponížená sestra Evženie dostala 
na čtyři měsíce do vězení Rebibbia; bez 
udání důvodu a bez výslechu! Vězeňský 
kaplan později dosvědčil: „Z jejích očí vy-
zařoval takový pokoj! Naslouchala druhým, 
jako by se jí nic nestalo. V její přítomnosti 
byli lidé prostě lepší. Zpívali a byli pokojní. 
Když odcházela, všichni plakali.“

V kruhu svých sester v Anziu

Posledních deset let života strávila 
matka Evženie v ústraní ve městě Anzio, 
které se nachází jižně od Říma. Žila zde 
v kruhu misionářek Unitas in Christo ad 
Patrem, ve společenství, které sama zalo-
žila. V její blízkosti se všichni cítili velmi 
dobře. Často bylo slyšet, jak v hlubokém 
soustředění šeptá: „Jsem zaneprázdněná, 
zavolali mě. … Musím pomoci, neštěstí … po-
moci duším předstoupit před Boha.“ Přitom 

každá její modlitba končila prosbou k Je-
žíši: „…a osvoboď duše z očistce!“ Postupně 
se pro matku Evženii, která se často v ti-
chosti modlila, stalo celé lidstvo a i všich-
ni svatí její „velkou rodinou“. Nedivme 
se, že jí Bůh ukázal věci minulé, budou-
cí, blízké i vzdálené; jako například vla-
kové neštěstí či zemětřesení.

Matka Evženie dala Bohu všechno 
a i on jí dal všechno, o co ho prosila. 
Proto se mnozí obraceli na tuto dobrou 
matku a nikdy neodešli s prázdnou. Na-
příklad jednomu ochrnutému děvčátku 
laskavě slíbila: „Buď klidná, tvoje utrpení 
vezmu na sebe. Ty jsi ještě mladá a musíš 
učinit mnoho dobrého.“ V tu chvíli se děv-
če vzpřímilo a k údivu svých průvodců do-
kázalo najednou chodit. Matka Evženie 
ale byla potom na stáří připoutaná na in-
validní vozík. Jako prorokyně nebeského 
Otce byla až do smrti věrná svému uni-
verzálnímu povolání: pomáhat každé du-
ši, aby dokázala uvěřit, že Bůh je OTEC.

Jednoho deštivého dne v Anziu mat-
ka Evženie najednou ucítila vůni čerstvě 
upečeného chleba. Vůně byla stále in-
tenzivnější a přivedla ji ven do zahrady, 
kde uprostřed trávníku našla velký křu-
pavý bochník chleba. Vypadal, že je prá-

vě čerstvě upečený, a vůbec nebyl mokrý, 
ačkoli intenzivně pršelo. Přinesla chléb 
do domu, a protože byla hladová, zača-
la z něho jíst. Ale nenasytila se jen ona. 
Den za dnem, několik měsíců, odkrajo-
vala matka Evženie krajíce chleba pro 
všechny, jednou dokonce 50 kousků za-
ráz. Přitom z bochníku neubývalo a po 

celou dobu zůstal čerstvý a voňavý. Pro 
povolání matky Evženie je tento zázrak 
velmi výstižný, přímo prorocký, protože 
ona sama se každodenně rozdávala a ne-
únavně se zasazovala za to, aby duchov-
ně vyhladovělé lidstvo našlo pokrm v po-
selství nebeského Otce.

Matka Evženie zemřela 10. srpna 1990 
ve věku nedožitých 83 let. Darovala se ne-
beskému Otci jako smírná oběť, aby se co 
nejdřív uskutečnilo to, co pochopila už 
v roce 1947: „U nohou Panny Marie jsem 
cítila nadlidskou sílu. Pochopila jsem, že 
toto malé »semínko utrpení« se nyní mu-
sí přenechat zemi. … Budou se ho snažit 
udusit, ale jednoho dne toto semínko záři-
vě vzejde ve světě i v srdcích lidí. A všichni, 
počínajíce Svatým otcem až po posledního 
věřícího, budou hovořit o Otci. O tom, který 
je a který vždy bude Alfa a Omega našeho 
života a naší jednoty v rodině a v Církvi.“

(Pokračování)

Z Víťazstvo Srdca 132/2020 
přeložila a upravila -jk-

Výročí zvolení papeže Františka
Dne 13. března 2013 byl zvolen 

266. papežem katolické církve kardi-
nál František Bergoglio SJ. Vyslyšme je-
ho opakované prosby o modlitbu za je-
ho osobu a modleme se, v době postní 

je příhodné se i postit, za něho a za Cír-
kev, kterou vede. Bůh jistě vyslyší prosby, 
které budou k němu úpěnlivě směrovány 
a budou podpořeny i postní praxí.

Redakce Světla

Panna Maria zázraku

Arcibiskup Giovanni Ferro Papež Pius XII.
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NABÍDKA AKCÍ DIECÉZNÍHO CENTRA 
PRO SENIORY HRADEC KRÁLOVÉ
22. 8. – 29. 8. 2020 – Pobyt pro prarodiče s vnoučaty 
a třígenerační pobyt, Penzion Marianum, Janské Lázně.

7. 9. – 10. 9. 2020 – Manželské setkání seniorů, Penzion 
Marianum, Janské Lázně.

11. 10. – 19. 10. 2020 – Mimořádný velký okruh Řeckem po 
stopách apoštola Pavla + pobyt na ostrově Thassos s biskupem Janem Vokálem. Na programu bude 
návštěva Soluně, Athén, Korintu, klášterů Meteora, plavba kolem svaté hory Athos, Filip a dalších 
zajímavých míst, včetně pobytu a koupání na nádherném ostrově Thassos. Kapacita již z poloviny 
zaplněna; uzávěrka přihlášek 31. 3. 2020.

Na všechny uvedené akce již probíhá přihlašování. Těšíme se na vás!

Přihlášky a informace: Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové • 
tel.: 495 063 661 nebo 734 435 360 nebo 734 435 360 • e-mail: dcs@bihk.cz • 
web: www.dcshk.cz nebo www.simeon.cz.

Římskokatolická farnost Soběchleby vás 
zve na POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU 

v sobotu 14. března 2020 
v Soběchlebích u Hranic na Moravě. 

Přednáší paní Jana Sieberová, 
zakladatelka domácí hospicové péče.

TÉMA: Zázrak naděje na konci cesty.
Program: 8.30 – zahájení, modlitba růžence 
světla • 9.00 – I. přednáška, meditace • 
10.30 – II. přednáška, meditace • 11.30 – 
modlitba bolestného růžence • 12.00 – oběd, 
přestávka • 13.30 – konference, odpovědi 
na vaše dotazy • 14.00 – III. přednáška, 
meditace • 15.15 – křížová cesta, svátost 
smíření • 16.00 – mše svatá ve farním 
kostele, závěr duchovní obnovy.
Všichni účastníci mají zajištěné občerstvení 
a oběd. 
Přihlášku s režijním poplatkem 180 Kč, studenti 
100 Kč na faře v Soběchlebích, nebo v sakristii 
kostela do 10. března 2020. Ostatní se mohou 
přihlásit na e-mail farasobechleby@seznam.cz 
nebo SMS na číslo 731 621 105. Poplatek pak 
zaplatíte na místě. Vezměte si s sebou Písmo 
svaté NZ a sešit na poznámky.

MŠE SVATÁ 
PODLE MISÁLU Z ROKU 1962 

bude sloužena 
každou neděli postní v 18 hodin v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie v Kladně

Jana
Sieberová

a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle – 
ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním 
rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl 
Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme ta-
dy. Chceš-li, postavím tu tři stany: je-
den tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eli-
ášovi.“ Když ještě mluvil, najednou je 
zastínil světlý oblak, a hle – z oblaku 
se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, 

v něm mám zalíbení; toho poslouchej-
te!“ Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří 
k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, 
dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte 
se!“ Pozdvihli oči a neviděli nikoho, 
jen samotného Ježíše. Když sestupo-
vali z hory, přikázal jim Ježíš: „Niko-
mu o tom vidění neříkejte, dokud ne-
bude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.“

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

Pod záštitou kardinála Mons. Dominika Duky 
a olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera se koná

NOČNÍ EUCHARISTICKÉ PROCESÍ NA SVATÝ HOSTÝN
proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, za ochranu rodiny a nenarozeného života
Bystřice pod Hostýnem – Svatý Hostýn z 27. na 28. března 2020 (pátek – sobota)

ORGANIZACE POUTĚ:
21.00 hod. – zahájení procesí z parkoviště v Bystřici pod Hostýnem (u hřbitova)
00.00 hod. – mše svatá v bazilice na Svatém Hostýně (hlavní celebrant: P. Antonín Krasucki OP, 
převor dominikánů v Olomouci)
1.30 hod. – odjezd autobusu do Bystřice pod Hostýnem na parkoviště u hřbitova.
Pro ty, kteří se nemohou pěšího výstupu zúčastnit ze zdravotních důvodů, bude připraven paralelní 
program v bazilice na Svatém Hostýně od 21.30 hod.
Bude vypraven autobus, do kterého můžete nastoupit na těchto místech: 
Kojetín – od kostela Panny Marie v 19.45 hod. (100 Kč), 
Kroměříž – od kostela sv. Jana ve 20.00 hod. (100 Kč), 
Hulín – autobusová zastávka na nám. Míru ve 20.15 hod. (80 Kč), 
Holešov – autobusové nádraží ve 20.30 hod. (80 Kč).

Po skončení programu na Svatém Hostýnu se vrací autobus stejnou  trasou nazpět.
Informace na www.veceradlo.cz.

Těšíme se na Vás!

Mariánské společenství Večeřadla Křenovice
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BALÍČEK DUCHOVNÍ ČETBY PRO CELOU RODINU
Cena kompletu 10 knih pro čtenáře Světla je 290 Kč včetně poštovného. Nabídka platí do vyprodání zásob.

ROZJÍMÁNÍ O UTRPENÍ A SMRTI PÁNA JEŽÍŠE
Michal Kretschmer • V knize byly použity fotokopie rytin 
Gustava Paula Dorého

Předkládaná rozjímání byla sepsána v 60. až 70. letech 20. sto-
letí a šířena jako samizdat. Místy jsou mírně poznamenána poli-
tickou atmosférou té doby. Jsou však stále aktuální, vždyť Ježíšo-
vo utrpení a smrt se týkají celých dějin spásy. Kniha představuje 
rozjímání o jednotlivých zastaveních křížové cesty doplněná o dal-
ší scény z posledních Ježíšových dnů. V závěru každého rozjímá-
ní je modlitba vycházející z textu.

Brož., A5, 136 stran, původní cena 136 Kč

CELÝ ROK S ANIČKOU
Mons. doc. ICLic. František Polášek, Th.D.

Malý duchovní průvodce na každý den v roce – slova a myšlen-
ky Aničky Zelíkové z jejích vlastních písemností nebo písemností 
dr. Hloucha či sestry Ludmily, kteří je uvádějí jako slova Aničky. 
Ve svých 14 letech zcela zdravá Anička nabídla Bohu svůj život 
jako oběť za nenarozené děti usmrcené umělým přerušením tě-
hotenství. Učinila to na Zelený čtvrtek r. 1938 a následující den 
dostala chrlení krve. Lékaři jí dávali dva měsíce života, Anička 
však žila ještě více než tři roky a zemřela 11. září 1941 ve svých 
17 letech. Dobu své nemoci využila k intenzivnímu rozvinutí du-
chovního života a k apoštolátu. Umírala v láskyplném odevzdání 
sebe samé Ježíši, ve vděčnosti, že její oběť je přijímána.

Brož., A5, 104 stran, původní cena 95 Kč

DUCHOVNÍ OBNOVA S ANIČKOU
Jan Graubner

Cílem křesťanského života, který máme mít před očima vždyc-
ky, v každé etapě životní pouti, je nebe – trvalé spojení s Bohem, 
který je jediným zdrojem a dárcem pravého štěstí. K úspěšnému 
putování je třeba mít dostatek pevné vůle a vytrvalosti, správnou 
výbavu, odvahu osvobodit se od všeho, co putování znemožňuje 
či zbytečně ztěžuje, a správně zvolit společníky. Zde se jako spo-
lečník nabízí Anička Zelíková. Tato knížečka vznikla při duchov-
ních obnovách, které dával olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Brož., A6, 70 stran, původní cena 69 Kč

KNIHA O MODLITBĚ
P. Ludovic de Besse OFMCap. • Z francouzštiny přeložil Jiří 
Stejskal

Kniha otce Ludovica o duchovním životě už mnoha duším po-
mohla poznat, že kontemplace není vyhrazena klauzurované „eli-
tě“, ale že tato podoba modlitby je v plnosti možná i ve světském 
prostředí. Otec Ludovic vychází z myšlenek sv. Terezie z Avily 
a sv. Jana od Kříže.

Brož., A5, 184 stran, původní cena 139 Kč

DVANÁCT PEREL PRO JEŽÍŠE • VIGILIE ZA POČATÝ 
LIDSKÝ ŽIVOT
Sestavila Markéta Tomečková • Úvodní slovo Mons. Josef Hrdlička

Svatý otec Benedikt XVI. nás vybízel k modlitbám za ochra-
nu lidského života od početí až do přirozené smrti. V této sbírce 
modliteb, ve vigilii za počatý lidský život chceme vyprošovat ob-

rácení a Boží milosrdenství pro ty, kdo mají účast na zlech spá-
chaných na nenarozených dětech, ale též ochranu a bezpečí pro 
všechny, kdo jsou na životě ohroženi. Jednotlivé perly (perla jed-
noty, perla růžencová, perla pravdy, perla pokání, perla smíru, 
perla odčinění, perla modlitby, perla svědectví, perla naděje, per-
la klanění, perla proseb, perla oběti) se lze modlit dohromady ja-
ko vigilii, nebo zvolit jen některé modlitby.

Brož., 117x170 mm, 88 stran, původní cena 80 Kč

DENNĚ SE MODLIT – ALE JAK?
Klemens Tilmann

Praktická pomůcka na cestě k životu modlitby. Uvádí zkuše-
nosti, povzbuzení, návody a některé texty modliteb.

Brož., A5, 40 stran, původní cena 43 Kč

BOŽÍ DĚTI
Z němčiny přeložila Jana Zelenková

Sbírka 16 strhujících pravdivých příběhů dětí a mladých lidí, 
vydávajících svědectví o čisté lásce k Ježíši, zejména v Eucharis-
tii. Obětavý, láskyplný odchod dětí do náruče Boží připomíná, 
co je nejdůležitější.

Brož., A5, 176 stran, původní cena 75 Kč

ADORACE S DĚTMI • PŘÍRUČKA PRO KNĚZE, 
RODIČE A DĚTI
Ludmila S. Trochtová

Knížka obsahuje úkony klanění, návrhy proseb, úryvky z evan-
gelií vhodné k četbě při adoraci, podněty k vděčnosti, krátká za-
myšlení a podněty k adoraci. Autorkou publikace je zkušená ka-
techetka, premonstrátka, která vyšla při tvorbě příručky ze své 
dlouholeté praxe.

Brož., A5, 88 stran, původní cena 89 Kč

ŠTRÚDL SVATÉ ANEŽKY • CYKLUS DUCHOVNÍCH 
ÚVAH INSPIROVANÝCH ŽIVOTEM SV. ANEŽKY ČESKÉ
Štěpánka Ráchel Popková OSCCap.

Královská dcera Anežka svými osudy připomíná figurku na po-
litické šachovnici, neboť o jejím životě rozhodovali většinou ji-
ní. Byla úžasná v tom, jak dokázala své situace přijímat, dovoli-
la jim, aby v nich dozrála, aby právě skrze ně dozrálo rozhodnutí 
pro Boha. Odevzdala svůj život. Ale i nám se každá naše situa-
ce může stát školou ke svobodě, ke svobodně přijatému odpověd-
nému rozhodnutí, jak se zachovám, co získám, k čemu dozraji…

Brož., A5, 56 stran, původní cena 59 Kč

PŮST II
Josef Janšta • Ilustrace Lucie Fričová

První část postní doby vyzývá křesťany především k půstu, 
ke změně smýšlení. Ve druhé části obrací liturgie naši pozornost 
více na blížící se Ježíšovo utrpení. Jsou to úryvky z Janova evan-
gelia, které odrážejí napětí mezi Ježíšem a farizeji a zároveň při-
tom předkládají nejsvětější pravdy zjevení. Osmý svazek edice Ve-
černí čtení se snaží v těchto textech vystihnout podstatné poselství 
a na příkladech ze současné doby je vysvětlit i dětskému čtenáři.

Brož., A5, 144 stran, původní cena 129 Kč
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si … [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:50 Gojdič – láska nade všecko 14:00 Živě 
s Noe [L] 14:30 Cesta k andělům (19. díl): Kard. Dominik Duka 
– primas český (1. část) 15:20 ARTBITR – Kulturní magazín 
(92. díl) 15:35 Zpravodajské Noeviny: 10. 3. 2020 16:00 Jak 
potkávat svět (77. díl): Se Simou Martausovou 17:25 Salesiáni 
na Haiti 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Víra do kapsy: Otec a dcera 
18:35 Mašinky (9. díl): O bludné výhybce 18:45 Sedmihlásky 
(110. díl): Letěl sokol 18:50 Polabský lužní les 19:05 II. vatikánský 
koncil a architektura: Jedovnice v Moravském krasu 19:25 Dědek 
a jeho kreslený svět: Empatie nezabije 19:30 Terra Santa News: 
11. 3. 2020 [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Adorace [L] 21:10 BET 
LECHEM – vnitřní domov (5. díl): Roberto Scavino – rozhlasový 
moderátor 21:30 Živě s Noe [P] 22:10 Noční univerzita: Kateřina 
Lachmanová – Vstanu a půjdu k svému otci 23:30 Generální 
audience papeže Františka 23:50 Post Scriptum 0:05 Má vlast: 
Prostějov I. 0:45 Plavební stupeň Přelouč 1:00 Noční repríza do-
poledních pořadů.

Čtvrtek 12. 3. 2020
6:05 Pro vita mundi (138. díl): MUDr. Marián Hošek 6:45 Misie slo-
venských salesiánů v Belgii 7:35 Pošta pro Holuba: Žena v církvi 
7:50 Terra Santa News: 11. 3. 2020 8:10 P. Vojtěch Kodet – 
Blahoslavenství: Blahoslavení chudí v duchu 8:50 Dědek a jeho 
kreslený svět: Být sám sebou 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Světlo pro 
Evropu (23. díl): Výročí pádu Berlínské zdi 9:30 Hlubinami vesmíru 
s dr. Petrem Scheirichem, 1. díl 10:15 Klapka s Ing. Jaroslavem 
Kolčavou 11:15  Mašinky (9. díl): O bludné výhybce 
11:25 Sedmihlásky (110. díl): Letěl sokol 11:30 Živě s Noe [L] 
11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše 
svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Mezi pražci (85. díl): Březen 
2020 13:35 Generální audience papeže Františka 14:00 Živě 
s Noe [L] 14:35 Cesta k andělům (20. díl): Kard. Dominik Duka – 
primas český (2. část) 15:25 Muzikanti, hrajte 16:00 Zpravodajské 
Noeviny: 10. 3. 2020 16:20 Tasovický Mojžíš: Klement Maria 
Hofbauer 17:10 Příroda kolem nás: Návrat praturů a divokých 
koní do přírody 17:30 Múzeum Kysuckej dediny vo Výchylovke 
18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Víra do kapsy: Kněz, nebo psycholog? 
18:35 Mašinky (10. díl): O srnečce a panu železničáři Mrázkovi – 
1. díl 18:45 Sedmihlásky (110. díl): Letěl sokol 19:00 Večeře 
u Slováka: 3. neděle postní [P] 19:25 Dědek a jeho kreslený svět: 
Být sám sebou 19:30 Zpravodajské Noeviny: 12. 3. 2020 [P] 
19:50 Přejeme si … 20:05 U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře 
(154. díl) [L] 21:30 Živě s Noe [P] 22:10 Pod lampou [P] 0:15 Post 
Scriptum 0:25 Zpravodajské Noeviny: 12. 3. 2020 0:45 Řád sva-
tého Huberta 1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

Pátek 13. 3. 2020
6:05 Zpravodajské Noeviny: 12. 3. 2020 6:25 Pro vita mundi 
(139. díl): Nejstarší oratorián Vojtěch Zezulka 6:50 Víc než chrám: 
Jednota různého 7:15 Noční univerzita: Kateřina Lachmanová – 
Vstanu a půjdu k svému otci 8:30 Dědek a jeho kreslený svět: 
Ty máš teda ránu 8:35 Duchovní malby (4. díl): Zjevení Páně 
9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Kalvária Nitrianské Pravno 9:55 ARTBITR 
– Kulturní magazín (92. díl) 10:05 Gojdič – láska nade všecko 
11:10 Mašinky (10. díl): O srnečce a panu železničáři Mrázkovi – 
1. díl 11:20 Sedmihlásky (110. díl): Letěl sokol 11:30 Živě s Noe [L] 
11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše 
svatá z kaple Telepace [L] 12:50 BET LECHEM – vnitřní domov 

Pondělí 9. 3. 2020
6:05 Pro vita mundi (136. díl): Eva Hudečková 6:50 Kde končí 
Evropa I.: Balkán: Sarajevo, Bělehrad, Záhřeb 7:50 Buon giorno 
s Františkem 8:45 V pohorách po horách (34. díl): Rakytov – Velká 
Fatra 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Dědek a jeho kreslený svět: Nebojte 
se strachu 9:25 Mezi pražci (85. díl): Březen 2020 10:10 Svatá 
Kateřina Labouré: Tichý posel Lásky 11:05 Sedmihlásky (110. díl): 
Letěl sokol 11:10 Mašinky (6. díl): O ubrečené mašince a borův-
kových knedlíkách 11:20 Legenda jménem Vesmír: DCŽM Vesmír 
11:30 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední mod-
litba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Indonésie: 
Povolání žít spolu 13:20 BET LECHEM – vnitřní domov (40. díl): 
Jiří Dušek – Šest čísel, která tvoří vesmír 13:35 Duchovní malby 
(4. díl): Zjevení Páně 14:00 Živě s Noe [L] 14:35 Cesta k an-
dělům (17. díl): Haig Utidjian – dirigent 15:30 V souvislostech 
16:00 Noční univerzita: PhDr. Jiřina Prekopová – Výchova k víře, 
naději a lásce 17:15 Můj chrám: MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., neona-
tolog a primář novorozeneckého oddělení v nemocnici v Olomouci 
v chrámu sv. Cyrila a Metoděje, Olomouc 17:30 V pohorách po 
horách (65. díl): Strážov – Strážovské vrchy 17:40 Víra do kapsy: 
Proč misie? 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Víra do kapsy: Dá se 
život plánovat? 18:35 Mašinky (7. díl): O trati, co vede kolem 
jezera 18:45 Sedmihlásky (110. díl): Letěl sokol 18:55 Pošta 
pro Holuba: Žena v církvi [P] 19:10 Jaroslav Wykrent & In Blue 
na Mohelnickém dostavníku 2018 19:45 Dědek a jeho kres-
lený svět: Nebojte se strachu 19:50 Přejeme si … 20:05 Svatá 
Františka Římská 20:45 ARTBITR – Kulturní magazín (92. díl) 
20:55 Terra Santa News: 4. 3. 2020 21:15 V pohorách po ho-
rách (54. díl): Kráľova studňa – Velká Fatra 21:30 Živě s Noe [P] 
22:10 Kulatý stůl: Dobrá literatura pro děti 23:45 Post Scriptum [P] 
0:00 Noční univerzita: P. Angelo Scarano – Jeden člověk měl dva 
syny 0:50 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 10. 3. 2020
6:05 V souvislostech 6:25 Z Jasné Hory do světa 6:45 Pod lampou 
8:50 Dědek a jeho kreslený svět: Lesk a bída fantazie 9:00 Živě 
s Noe [L] 9:20 Muzikanti, hrajte 9:50 Noční univerzita: P. Angelo 
Scarano – Jeden člověk měl dva syny 10:45 Příroda kolem nás: 
Návrat praturů a divokých koní do přírody 11:10 Sedmihlásky 
(110. díl): Letěl sokol 11:15 Mašinky (7. díl): O trati, co vede kolem 
jezera 11:30 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední 
modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 V poho-
rách po horách (34. díl): Rakytov – Velká Fatra 13:00 Má vlast: 
Prostějov I. 13:45 Stavitelé měst 14:00 Živě s Noe [L] 14:35 Cesta 
k andělům (18. díl): Dominika Bohušová – sestra dominikánka 
15:30 Štětcem a píšťalou 16:00 Kulatý stůl: Dobrá literatura 
pro děti 17:35 Harfa Noemova: Jakub Jan Ryba a jeho Stabat 
mater 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Víra do kapsy: Proč se mám 
postit? 18:35 Sedmihlásky (110. díl): Letěl sokol 18:40 Mašinky 
(8. díl): O zloději, který okrádal mašinky 18:50 Animované bib-
lické příběhy: Pane, věřím 19:20 Dědek a jeho kreslený svět: Lesk 
a bída fantazie 19:30 Zpravodajské Noeviny: 10. 3. 2020 [P] 
19:50 Přejeme si … 20:05 Výpravy do divočiny: Afrika Dr. Emila 
Holuba [L] 21:10 Řeckokatolický magazín [P] 21:30 Živě s Noe [P] 
22:10 P. Vojtěch Kodet – Blahoslavenství: Blahoslavení chudí 
v duchu 22:50  Má vlast: Uničov 23:50  Post Scriptum [P] 
0:10 Světlo pro Evropu (23. díl): Výročí pádu Berlínské zdi 
0:20 BET LECHEM – vnitřní domov (4. díl): Martin Kříž – sino-
log 0:40 Terra Santa News: 4. 3. 2020 1:00 Noční repríza do-
poledních pořadů.

Středa 11. 3. 2020
6:05  Pro vita mundi (137. díl): PhDr.h.c. Pavel Žák 
6:50 Zpravodajské Noeviny: 10. 3. 2020 7:15 Noční univer-
zita: PhDr. Jiřina Prekopová – Výchova k víře, naději a lásce 
8:30 Plamínky ohně 8:50 Dědek a jeho kreslený svět: Empatie ne-
zabije 9:00 Živě s Noe [P] 9:20 Přímý přenos generální audien ce 
papeže [L] 10:20 Víra do kapsy: Žena v církvi 10:35 Germán 
Lopéz a Antonio Toledo na Folkových prázdninách 11:10 Mašinky 
(8. díl): O zloději, který okrádal mašinky 11:20 Sedmihlásky 
(110. díl): Letěl sokol 11:30  Živě s Noe [L] 11:45  Přejeme 

(5. díl): Roberto Scavino – rozhlasový moderátor 13:05 Pošta 
pro Holuba: Žena v církvi 13:20 Jaroslav Wykrent & In Blue na 
Mohelnickém dostavníku 2018 14:00 Živě s Noe [L] 14:35 Cesta 
k andělům (21. díl): Jiří Strach – filmový režisér 15:30 Křížová 
cesta: Já jsem s Tebou 16:00 Zpravodajské Noeviny: 12. 3. 2020 
16:20 Srbsko: Semínko naděje 16:50 Výpravy do divočiny: Afrika 
Dr. Emila Holuba 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Víra do kapsy: O Marii 
trochu jinak 18:30 Mašinky (10. díl): O srnečce a panu želez-
ničáři Mrázkovi-1.díl 18:40 Sedmihlásky (110. díl): Letěl sokol 
18:45 Missio magazín: Březen 2020 19:45 Dědek a jeho kres-
lený svět: Ty máš teda ránu 19:50 Přejeme si … 20:05 Kulatý stůl: 
Adiktologie [L] 21:40 Živě s Noe [P] 22:20 Sedm výprav Josefa 
Vágnera (3. díl): Mezi zebrami 23:50 Post Scriptum 0:00 V po-
horách po horách (34. díl): Rakytov – Velká Fatra 0:15 Václav 
Hudeček – Galakoncert v Luhačovicích 1:05 Noční repríza do-
poledních pořadů.

Sobota 14. 3. 2020
6:05 Pro vita mundi: Kostelník František Polster ze Strážnice 
(1928–2010) 6:45 Biblická studna 7:50 Můj chrám: MUDr. Lumír 
Kantor, Ph.D., neonatolog a primář novorozeneckého oddě-
lení v nemocnici v Olomouci v chrámu sv. Cyrila a Metoděje, 
Olomouc 8:10 Bazilika s tajemným světlem (1. díl): Šlechtická 
a panovnická bazilika 8:25 Pod ostravským nebem: Zastavení 
v ostravských sakrálních stavbách 8:50 Dědek a jeho kres-
lený svět: Sliby chyby 8:55 Sedmihlásky (110. díl): Letěl sokol 
9:00 Animované biblické příběhy: Pane, věřím 9:35 Víra do 
kapsy: Krása 9:50 GOODwillBOY IV. (11. díl) 10:30 V posteli POD 
NEBESY IV. (11. díl) 11:25 Zpravodajské Noeviny: 12. 3. 2020 
11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Angelus Domini 12:10 Pod lam-
pou 14:15 U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře (154. díl) 
15:40 Terra Santa News: 11. 3. 2020 16:05 Večeře u Slováka: 
3. neděle postní 16:30 Příroda kolem nás: Návrat praturů a di-
vokých koní do přírody 16:50 Zázrak v pralese 17:20 Folkové 
prázdniny 2016 18:00 Duchovní malby (5. díl): Ježíšovo ve-
řejné působení 18:25  Sedmihlásky (110. díl): Letěl sokol 
18:30 Mašinky (10. díl): O srnečce a panu železničáři Mrázkovi 
– 1. díl 18:40 Muzikanti, hrajte 19:10 Dědek a jeho kreslený svět: 
Sliby chyby 19:15 Světlo pro Evropu (1. díl) [P] 19:30 V souvis-
lostech [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Dobrodružství před ka-
merou (7. díl) [P] 21:15 Průplav Božího přání 22:00 Živě s Noe 
23:10 Jaroslav Wykrent & In Blue na Mohelnickém dostavníku 
2018 23:45 V pohorách po horách (35. díl): Anenský vrch – 
Orlické hory 0:00 Letem jazzem (8. díl): Pořad nejen pro milov-
níky jazzu... 1:10 Noční repríza dopoledních pořadů

Neděle 15. 3. 2020
6:05 ARTBITR – Kulturní magazín (92. díl) 6:15 Outdoor Films 
s Janem Šťovíčkem (49. díl): Napříč Afrikou 7:50 Ars Vaticana 
8:00 Řeckokatolický magazín 8:15 U NÁS aneb Od cimbálu o li-
dové kultuře (154. díl) 9:40 Večeře u Slováka: 3. neděle postní 
10:05 Dědek a jeho kreslený svět: Malý a vražedný 10:10 Pošta 
pro Holuba: Žena v církvi 10:30 Mše svatá z kostela sv. Mikuláše: 
Tichá [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední modlitba Sv. otce 
Františka [L] 12:20 V souvislostech 12:40 Světlo pro Evropu 
(1. díl) 12:50 Zpravodajský souhrn uplynulého týdne 13:35 O za-
niklé Karviné 14:20 Muzikanti, hrajte: Ištvánci [P] 15:25 Noční 
univerzita: Kateřina Lachmanová – Vstanu a půjdu k svému otci 
16:45 Dobrodružství před kamerou (7. díl) 17:55 Sedmihlásky 
(143. díl): Tancoval tlusty s tlustu, To se num to poskakuje [P] 
18:00 Animované biblické příběhy: Ježíšova podobenství [P] 
18:35 Víra do kapsy: Konflikty, žádná tragédie 18:50 Příroda 
kolem nás: Záchrana puštíka a přikrmování ptáčků na kr-
mítku [P] 19:05 Dědek a jeho kreslený svět: Malý a vražedný 
19:10 P. Vojtěch Kodet – Blahoslavenství: Blaholavení pla-
čící [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Až na pokraji: Církev papeže 
Františka [P] 21:00 Klávesové nástroje v proměnách staletí: 
Podzimní festival duchovní hudby 2019 [P] 22:35 V souvislostech 
22:55 Výpravy do divočiny: Afrika Dr. Emila Holuba 0:00 Polední 
modlitba Sv. otce Františka 0:20 Zpravodajský souhrn uplynu-
lého týdne 1:00 Noční repríza 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 7. – 14. BŘEZNA 2020

 

Liturgická čtení
Neděle 8. 3. – 2. neděle postní
1. čt.: Gn 12,1–4a
Ž 33(32),4–5.18–19.20+22
Odp.: 22a (Ať spočine na nás, 
Hospodine, tvé milosrdenství.)
2. čt.: 2 Tim 1,8b–10
Ev.: Mt 17,1–9

Pondělí 9. 3. – připomínka 
sv. Františky Římské
1. čt.: Dan 9,4b–10
Ž 79(78),8.9.11+13
Odp.: srov. Ž 103(102),10a 
(Nejednej s námi podle našich 
hříchů, Hospodine!)
Ev.: Lk 6,36–38

Úterý 10. 3. – připomínka 
sv. Jana Ogilvie
1. čt.: Iz 1,10.16–20
Ž 50(49),8–9.16bc–17.21+23
Odp.: 23b (Kdo žije správně, 
tomu ukážu Boží spásu.)
Ev.: Mt 23,1–12

Středa 11. 3. – ferie
1. čt.: Jer 18,18–20
Ž 31(30),5–6.14.15–16
Odp.: 17b (Zachraň mě, 
Hospodine, svou slitovností.)
Ev.: Mt 20,17–28

Čtvrtek 12. 3. – ferie
1. čt.: Jer 17,5–10
Ž 1,1–2.3.4+6
Odp.: Ž 40(39),5a (Blaze 
tomu, kdo svou naději vložil 
v Hospodina.)
Ev.: Lk 16,19–31

Pátek 13. 3. – ferie
1. čt.: Gn 37,3–4.12–13a.17b–28
Ž 105(104),16–17.18–19.20–21
Odp.: 5a (Pamatujte na divy, 
které učinil Hospodin.)
Ev.: Mt 21,33–43.45–46

Sobota 14. 3. – ferie
1. čt.: Mich 7,14–15.18–20
Ž 103(102),1–2.3–4.9–10.11–12
Odp.: 8a (Hospodin je milosrdný 
a milostivý.)
Ev.: Lk 15,1–3.11–32

Pondelok 9. 3. o 13:55 hod.: Večerná univerzita 

Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup: Modlitba za 

druhých.

Utorok 10. 3. o 22:15 hod.: Medzi nebom a zemou

Zuzana Kuráňová pracovala ako dobrovoľníčka v Ugande, Kam-

bodži, ale aj v Iraku. Jej životný príbeh, o ktorý sa s nami podelí, 

je povzbudením, že sa oplatí ísť si aj za svojimi detskými snami. 

Moderuje Marián Gavenda.

Streda 11. 3. o 16:30 hod.: 

Katolícka Austrália 2/5 (dokumentárny cyklus)

V tejto časti seriálu Katolícka Austrália sa zoznámime s príbehom 

drobnej Eileen O’Connorovej, mladej ženy so zdravotným postih-

nutím, ktorej sa podarili neuveriteľné veci. Založila rád Sestry Pan-

ny Márie pre chudobných. Sestry v hnedom – ako ich ľudovo vo-

lajú – nám povedia o svojom povolaní.

Štvrtok 12. 3. o 22:35 hod.: Katechéza

Don Jozef Luscoň SDB: Sviatosti.

Piatok 13. 3. o 20:30 hod.: Dôkaz viery: Svätá Rita

V malej dedinke v horách chladnokrvne zbili a dobodali nemecké-

ho turistu. Ale láska jeho priateľky, odvaha horlivého kňaza a prí-

hovor svätej Rity z Cascie mu pomôžu zázračne sa vrátiť do života...

Sobota 14. 3. o 20:30 hod.: Máriina krajina (film)

Tajný agent dostáva špeciálnu misiu. Má na planéte vypočuť via-

cero svedkov tvrdiacich, že komunikujú s dávno mŕtvymi ľuďmi. 

Ježiša Krista nazývajú «Brat» a Pannu Máriu volajú «Matka». Ide 

tu o velký podvod, alebo majú tí čudáci predsa len pravdu? Čo ak 

sme naozaj deťmi Boha a môžeme ho nazývať Otcom?

Nedeľa 15. 3. o 10:30 hod.: Svätá liturgia z Bratislavy 

Priamy prenos z Katedrálneho chrámu Povýšenia Pánovho kríža.

Programové tipy TV LUX od 9. 3. 2020 do 15. 3. 2020

Viac informácií na www.tvlux.sk

Uvedení do první modlitby dne: NE 8. 3. PO 9. 3. ÚT 10. 3. ST 11. 3. ČT 12. 3. PÁ 13. 3. SO 14. 3.

Antifona 270 299 270 299 270 299 270 299 270 299 270 299 270 299

Žalm 783 881 783 881 783 881 783 881 783 881 783 881 783 881

Ranní chvály:

Hymnus 270 300 271 300 272 301 271 300 272 301 271 300 272 301

Antifony 313 348 935 1046 950 1062 965 1079 981 1097 998 1115 1014 1132

Žalmy 921 1030 936 1046 950 1063 965 1079 981 1097 998 1115 1014 1132

Krátké čtení a zpěv 313 349 317 353 321 357 324 360 327 364 331 368 334 372

Antifona k Zach. kantiku 313 349 317 353 321 357 324 361 328 365 331 368 334 372

Prosby 314 349 318 354 321 357 325 361 328 365 331 369 335 372

Závěrečná modlitba 314 350 318 354 322 358 325 362 328 365 332 369 335 373

Modlitba během dne:

Hymnus 273 302 273 302 273 302 273 302 273 302 273 302 273 302

Antifony 273 303 273 303 273 303 273 303 273 303 273 303 273 303

Žalmy 926 1036 940 1052 955 1068 971 1085 987 1103 1004 1121 1019 1138

Krátké čtení 314 350 318 354 322 358 325 362 329 366 332 369 335 373

Závěrečná modlitba 314 350 318 354 322 358 325 362 328 365 332 369 335 373

Nešpory: SO 7. 3.

Hymnus 268 297 268 297 268 298 269 299 268 298 269 299 268 298 268 297

Antifony 311 347 316 351 945 1057 960 1073 976 1091 992 1109 1009 1126 336 375

Žalmy 916 1025 930 1040 945 1057 960 1073 976 1091 992 1109 1009 1126 1025 1144

Kr. čtení a zpěv 311 347 316 352 319 355 323 359 326 363 330 367 333 370 336 375

Ant. ke kant. P. M. 312 347 316 352 320 356 323 359 327 363 330 367 333 371 337 375

Prosby 312 348 316 352 320 356 323 360 327 364 330 367 333 371 337 376

Záv. modlitba 314 350 314 350 318 354 322 358 325 362 328 365 332 369 339 378

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 1257 1395 1260 1398 1238 1374
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KÁZÁNÍ PRO DOBU POSTNÍ 
A VELIKONOČNÍ
Bernard z Clairvaux • Z latiny přeložila 
Markéta Koronthályová • Odpovědná 
redaktorka Eva Fuchsová

Sbírka kázání svatého Bernarda pro okruh do-
by postní a velikonoční navazuje na předchozí vý-

bor adventních a vánočních kázání (KRYSTAL OP, s.r.o., 2016). 
Bernard uvádí své posluchače do tajemství tohoto liturgického ob-
dobí, aby je mohli s užitkem slavit, čerpat nabízené milosti a ještě 
více se přimknout ke Kristu, jenž nás přišel vysvobodit z hříchu 
a povznést k důstojnosti a svobodě Božích dětí. Soubor přináší 
kázání pro neděli Devítník, pro dobu postní, na Květnou nedě-
li, na středu Svatého týdne, na Zelený čtvrtek a Zmrtvýchvstání 
Páně, na velikonoční oktáv, Prosebné dny, Nanebevstoupení Pá-
ně a na Seslání Ducha Svatého. Texty kázání jsou paralelně bi-
lingvní – v latině a češtině.

KRYSTAL OP, s.r.o. • Váz., přebal, A5, 272 stran, 330 Kč

VELKÝ PÁTEK ČÍHOŠŤSKÉHO FARÁŘE 
P. JOSEFA TOUFARA (KŘÍŽOVÁ CESTA)
Miloš Doležal – Marie Judit od Ježíše 
Zmrtvýchvstalého OCD • Ilustrace Bohuslav 
Reynek

Křížová cesta vystavěná na čtrnácti obrazech, 
čtrnácti pozastavených situacích na životní cestě 
i v trýznivém životním finále číhošťského faráře 

P. Josefa Toufara (1902–1950), jedné z prvních obětí komunis-
tického režimu u nás. Vznikala několik let. Doplňují je medita-

ce, modlitby, prosby karmelitánské řeholnice Marie Judit od Je-
žíše Zmrtvýchvstalého z kláštera v Dačicích.

Nezávislý podmelechovský spolek, z.s. 
Brož., 100x175 mm, 80 stran, 180 Kč

PROČ JÁ? • PŘÍBĚH ZÁZRAČNÉHO 
UZDRAVENÍ V LURDECH
Bernadette Moriauová ve spolupráci 
s Jeanem-Mariem Guénoisem • 
Z francouzštiny přeložila Věra Hrubanová • 
Odpovědný redaktor Stanislav Předota

Bernadette Moriauová vstoupila v 19 letech 
do řádu sester františkánek oblátek Nejsvětější-

ho Srdce Ježíšova a stala se ošetřovatelkou, o čemž od mala snila. 
Svůj život zasvětila Bohu a druhým. Brzy však začala trpět bolest-
mi zad, které se i po několika operacích postupně zhoršovaly. Mu-
sela přestat pracovat, velké bolesti tlumily léky a voperovaný neu-
rostimulátor. Nakonec se invalidní Bernadette mohla pohybovat 
jen s velkými obtížemi a na krátké vzdálenosti. Její praktický lékař 
jí v roce 2008 navrhl, aby se zúčastnila diecézní poutní cesty do 
Lurd. Po návratu domů pocítila, jak její tělo zalilo nezvyklé teplo 
a krátce nato všechny její obtíže náhle vymizely. Toto překvapivé 
uzdravení studovalo mnoho lékařů deset let. Nakonec konstatova-
li, že za současného stavu vědeckých poznatků je nejsou schopni 
vysvětlit. Začátkem roku 2018 diecézní komise jmenovaná bisku-
pem uznala Bernadettino uzdravení za zázračné. Je to 70. lurdský 
zázrak v posledních 160 letech. V této velmi upřímné zpovědi au-
torka opakovaně hledá tajemné důvody tohoto zázraku: Proč já?
Stanislav Juhaňák – TRITON • Váz, přebal, A5, 176 stran, 249 Kč
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Naše prodejna v Olomouci na Dolním náměstí 24 je otevřena také v sobotu v době od 8 do 12 hodin.

PRO DOBU POSTNÍ A VELIKONOCE

LURDY

Upozorňujeme také na nabídku speciálního BALÍČKU 10 KNIH PRO ČTENÁŘE SVĚTLA, 
kterou najdete na STRANĚ 13. Balíček můžete objednat spolu s jinými knihami z naší nabídky.


