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Nejvzácnější památkou uchovávanou v katedrále Notre-Dame v Paříži je trnová koruna.  
Korunu tvoří věnec o průměru 21 centimetrů z propletených větviček s trny,  

které jsou svázané zlatými nitěmi. Relikvii obdržel francouzský král  
Ludvík IX. od císaře Balduina II. mezi roky 1239–1241. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty 

se při požáru 15. dubna 2019 podařilo zachránit.
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Zahajujeme pouť postní dobou, 
která se otevírá slovy proroka 
Joela, naznačujícími směr. Je 

to výzva, která povstává ze srdce Boha, 
jenž nás s otevřenou náručí a očima pl-
nýma stesku snažně prosí: „Obraťte se 
ke mně celým svým srdcem.“ (Jl 2,12) 
Vraťte se ke mně. Postní doba je cesta 
zpět k Bohu. Kolikrát jsme Pánu v za-
neprázdněnosti anebo lhostejnosti řek-
li: „Přijdu za Tebou později, počkej… 

Dnes nemohu, ale zítra se začnu modlit 
a dělat něco pro druhé.“ A tak se to děje 
den za dnem. Nyní Bůh apeluje na naše 
srdce. V životě stále budou věci na dě-
lání a stále budeme mít pohotové omlu-
vy, avšak, bratři a sestry, dnes je čas vrá-
tit se k Bohu.

„Obraťte se ke mně, praví Hospo-
din, obraťte se ke mně celým svým srd-
cem.“ Postní doba je cesta, která se ce-
le týká našeho života i nás samých. Je to 

Jedině láska spasí svět – říkával 
sv. Alois z Orione. (str. 4–6) 
Není to však „láska“, jak ji čas-

tokrát chápe tento svět, není hédonis-
tická, povrchní, sentimentální... Pravá 
láska je obětavá, učí člověka zapome-
nout na vlastní přání a touhy. Tak ji pro-
žívala a rozdávala rovněž sestra Clare 
Crockettová (str. 9–12), která při vý-
chově mladých dívek kladla největší dů-
raz na umírání sobě. A radila jim, aby 
přestaly dělat, co se líbí jim, a začaly 
plnit Boží vůli, neboť v tom je oprav-
dové štěstí. Věděla dobře, o čem mlu-
ví: sama opustila večírky, alkohol, dro-
gy, svět showbyznysu, touhu po světské 
slávě. Nic z toho ji zcela nenaplňovalo, 
i když pocitově měla všechno, o čem sni-
la. Avšak šťastná nebyla. Až přijala po-
znání, že pouze konat to, co Bůh od ní 
chce, ji činí skutečně šťastnou. Není jen 
vzorem pro mladé lidi, ale do svědomí 
může snadno sáhnout každému z nás...

Dokonalým nositelem pravé lásky 
byl Ježíš a vrcholem této lásky jeho oběť 
života na kříži za spásu všech lidí: těch 
lidí, kteří ho svými hříchy zraňují a za-
tloukají další hřeby do jeho těla a zaráže-
jí trnovou korunu hlouběji do jeho hla-
vy. Není větší lásky než lásky Kristovy, 
lásky Boží! Když k tomu připočteme, 
že Ježíš jakožto Bůh znal srdce člověka, 
o to více bychom měli jeho oběť oce-

nit. Zvláště když v dnešním evangeliu 
vidíme, jak horlil pro Otcův dům, zne-
uctěný hříchem lichvy a jiných zlořádů. 
Byla to však i láska k člověku, která Je-
žíše spravedlivě rozhořčila, protože zde 
šlo také o spásu lidských duší a dobré 
slovo by se minulo účinkem, což Ježíš 
dobře věděl. (str. 3) Pravá láska se ne-
obává v případě nutnosti nekompromis-
ního jednání, ale pamatujme, že vždy 
vrcholí na kříži...

Postní doba nás vede nejen k nové-
mu přijetí této pravé Ježíšovy lásky, ale 
zároveň nás vybízí, abychom sami vyšli 
Bohu vstříc a projevili mu svoji lásku 
tím, že jeho vykupitelskou oběť napo-
dobíme umíráním sobě a ponecháním 
prostoru jeho milostiplnému působe-
ní ve svém životě. A protože jsme Bo-
žími dětmi, plodem naší lásky k němu 
je i láska k našim bližním – a to i teh-
dy, když nás někdo ponižuje, způsobu-
je nám trápení, ba i ohrožuje na životě. 
To všechno je pro nás příležitostí, aby-
chom každý takový trn bolesti přijali ja-
ko zadostiučinění za své hříchy. Mohli 
takto činit jiní, můžeme i my – zále-
ží jen na velikosti naší lásky. A mohla 
i Alice Len czewská (str. 12–13), jíž Je-

žíš ukázal, že to vše jsou trny z jeho ko-
runy, kterou mu dal jeho milující Otec. 
Můžeme tedy při zbožném pohledu na 
trním korunovaného Ježíše povzbudit 
svoji lásku k Bohu a k bližním a spo-
lu s ním snášet trny našeho ponížení.

Sestra Clare a sv. Alois Orione ma-
jí jedno společné: touhu vrátit se k Bo-
hu, do jeho nebeského království. Doba 
postní, v níž často rozjímáme o Ježíšo-
vě smrti, nás přivádí také k myšlence na 
vlastní konec pozemské pouti. Můžeme 
říci, že se těšíme na osobní setkání s Bo-
hem? To je otázka, která by měla prová-
zet každé podobné rozjímání, protože 
jen zásadní a upřímná odpověď na ni na-
povídá mnohé o našem vztahu k Bohu, 
ba i k lidem. A ještě více, když ji doplní-
me o další otázku: Proč tomu tak je? Jak 
sladce pak znějí poslední slova sv. Aloi-
se: „Už jdu, Ježíši, už jdu.“ To jsou slo-
va milujícího člověka, který svým živo-
tem v lásce vzdával chválu Nejvyššímu 
a chrám svého těla a duše dovedl v čis-
totě k osobnímu setkání s ním...

Pojďme i my, a nebojme se vyjít ráz-
ným krokem vstříc Boží lásce, která če-
ká na naši odpověď. A jestliže již kráčí-
me správným směrem, snažme se svůj 
krok zrychlit, neboť Láska si nezaslouží 
čekat, zvláště když se nám chce rozdat 
ještě více, až přijdeme a odevzdáme se jí.

Daniel Dehner

Editorial

čas k prověření stezek, jimiž se ubíráme, 
abychom našli tu, která nás dovede zpět 
domů, abychom opětovně odkryli onu 
zásadní vazbu k Bohu, na níž vše závisí. 
Postní doba není sbírka zbožných úko-
nů, nýbrž rozlišení toho, kam se zaměřu-
je srdce. Toto je jádro postní doby: Kam 
míří mé srdce? Zkusme se ptát sami se-
be: Kam mne vede má životní navigace, 
k Bohu, anebo k mému sobectví? Žiji k Pá-
nově potěše, anebo aby si mne někdo vší-
mal, chválil mne, upřednostňoval, stavěl 
na první místo a tak dál...? Mám vrtka-
vé srdce, které urazí krok vpřed a druhý 
zpátky, trochu miluje Pána a trochu svět, 
anebo mé srdce tkví pevně v Bohu? Libu-
ji si ve svém pokrytectví, anebo zápasím, 
abych srdce vymanil ze svazující oboja-
kosti a falše?

Pokračování na str. 7

Postní doba je pokorné sestupování 
do vlastního nitra a k druhým

Homilie papeže Františka při obřadech Popeleční středy  
17. února 2021 u oltáře Katedry ve Vatikánské bazilice
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Přidruž se k hloučku učedníků, 
kteří s Pánem stoupají vzhů-
ru do chrámu. Je to skutečný 

vý stup z hluboce položené prolákliny 
do horských výšin. Putovat k Bohu zna-
mená zbavit se přízemnosti a jejích pout, 
aby se duše mohla povznést až k Božímu 
příbytku. Ježíš vystupo-
val toužebně k Otcově 
svatyni již jako dítě, 
protože chtěl být v tom, 
co je jeho Otce (1).

Chrámové nádvo-
ří však pramálo připo-
míná posvátné místo. 
Křik prodavačů a ryk dobytka i jeho vý-
kaly svědčí snad o tržišti, nikoliv však 
o Božím příbytku. Vychytralí ziskuchtiv-
ci si udělali ze služby poutníkům výnos-
ný obchod. Není to hanebné, zneužívat 
posvátné místo a zbožnost příchozích jen 
ke svému obohacení?

Při takovém pohledu naplňuje Pána 
smutek a spravedlivé rozhořčení. Z mís-
ta, odkud se má vznášet modlitba chvá-
ly a díků, se stalo přímo lupičské doupě (2). 
Ježíš, který zná srdce člověka, ví, kdy po-
stačí dobré slovo a kdy je naopak třeba 
vystoupit s nekompromisní rozhodnos-
tí. Ačkoliv tu stojí sám proti celému zá-
stupu, nikdo se neodvažuje odporovat 
jeho majestátu. Skloň se pokorně před 
jeho vznešeností. S bezcitnou zpupnos-
tí a hamižností lakomců nemá slitování 
ani dobrotivý Pán, který má tiché a po-
korné srdce (3).

Bojovat proti zlořádům je však nevděč-
ný úkol. Pánovo nesmlouvavé úsilí očis-
tit Boží dům ode všech nepřístojností ne-
nachází pochopení ani u těch, kteří by 
především sami ze své profese měli dbát 
o důstojnost těchto míst. Oni však rychle 
přivykli této nepřístojnosti, protože sami 
mají na zřeteli spíše nezanedbatelný zisk 
než Boží přítomnost. Jsou si dobře vědo-
mi, že Pánův hněv platí i těm, kteří více 
dbají o svůj prospěch než o slávu Boha 
a jeho svatého příbytku. Protože nema-
jí, co by řekli na svou obhajobu, pokusí 
se ohradit alespoň tak, že zpochybní Je-
žíšovo právo zasahovat takovým způso-
bem v jeruzalémském chrámě.

Nepoznáváš v jejich postoji sám sebe? 
Neohrazuješ se i proti oprávněným upo-
zorněním a výtkám podobně jako oni: 
„Kdo ti dal právo…? Jak se odvažuješ…?“ 

Neměl by ses ptát spíše sám sebe: Kdo mi 
dal právo počínat si nevhodně a nedůstoj-
ně? Jak se odvažuji dávat druhým pohor-
šení? Čím vyšší je tvé po stavení, tím víc 
musíš dbát, abys byl světlem, které svítí. 
A i kdyby ti nastavil zrcadlo ten nejpo-
slednější z posledních, nezlob se na něho 

ani na zrcadlo, ale sám 
na sebe a svou skuteč-
nou podobu a pokorně 
si přiznej, že nejsi ta-
kový, jak si namlouváš, 
a tím méně takový, jak 
to od tebe právem oče-
kává tvůj Pán. Přijmi 

každou nepříjemnou výtku, jako by to 
bylo poslední varování před okamžikem, 
kdy sám staneš tváří v tvář Synu člověka, 
který má milosrdné srdce, ale umí si také 
splést z provazů důtky. 

Ježíš tu ovšem vystupuje z titulu té 
nejvyšší autority. Neřekl snad před chví-
lí výslovně, že zjednává pořádek v domě 
svého Otce? Kdo má větší právo a povin-
nost hájit Boží čest než jeho Syn? Ne-
dostatek úcty k Božímu chrámu a k Bo-
žímu Synu má společného jme novatele. 
Těm, kteří se tu dnes cítí tak pohoršeni 
jeho počínáním, podá zane dlouho nej-
výmluvnější důkaz o své nezpochybni-
telné autoritě. Stane se tak právě tehdy, 
až se jim bude zdát, že svého nepohodl-
ného karatele definitivně umlčeli tím, že 
zboří jeho chrám. On právě tento zboře-
ný chrám sám ve třech dnech opět postaví. 

Židé však pro svou domýšlivost nej-
sou schopni proniknout k podstatě Ježí-
šovy výpovědi, která se jim proto na prv-
ní pohled jeví takřka směšná. Jak daleko 
může být od pravdy ten, kdo si je tak jist 
sám sebou! Jak malicherná je každá lid-
ská jistota proti Boží moudrosti! Přijímej 
Ježíšova slova nikoliv proto, že odpoví-
dají tvému názoru a tvým představám, 
ale proto, že jsou to slova samého Bo-
ha, i když máš daleko k jejich plnému 
pochopení.

Až se těmto Ježíšovým odpůrcům 
dostane od strážců hrobu osobního svě-
dectví o Pánově zmrtvýchvstání, udělají 
všechno pro to, aby se o tomto neotřesi-
telném důkazu Ježíšovy božské autority 
nikdo nedověděl. Podobně si dnes počí-
nají ti, kteří jsou tak pyšní, že odmítají 
přijmout za svého Pána i Božího Syna. 
Co může být bláhovějšího? 

3. neděle postní – cyklus B
Liturgická čtení
1. čtení – Ex 20,1–17
Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já 
jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vy-
vedl z egyptské země, z domu otroctví. 
Nebudeš mít jiné bohy mimo mě. Neudě-
láš si modlu, totiž žádnou podobu toho, 
co je nahoře na nebi, dole na zemi ne-
bo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ni-
čemu takovému klanět ani tomu sloužit. 
Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. 
Stíhám vinu otců na synech do třetího 
i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nená-
vidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům 
pokolení těch, kdo mě milují a zacho-
vávají mé příkazy. Nezneužiješ jména 
Hospodina, svého Boha. Hospodin ne-
nechá bez trestu toho, kdo by jeho jmé-
na zneužíval. Pamatuj na den sobotní, 
že ti má být svatý. Šest dní budeš pra-
covat a dělat všechnu svou práci. Ale 

Dokončení na str. 6

Když tvůj Spasitel hovoří o chrámu své-
ho těla, připomíná ti, že Boží dům nesto-
jí pouze na Siónu. Také tvé tělo má být 
příbytkem, ve kterém chce přebývat Bůh.

 Když ho dnes vidíš, s jakou horlivos-
tí čistí chrám z kamene, který se za něko-
lik málo desetiletí změní v hromadu tro-
sek, o co více mu záleží na živém chrámě, 
který si v tobě posvětil Duchem Svatým? 
Nezabydlely se i v něm nešvary a zlořády, 
které znesvěcují a znečišťují Boží příby-
tek? Aby se tvé nitro nepodobalo chrá-
movému nádvoří, kam vstoupila chamti-
vost a nečistota, pros Pána, aby se stejnou 
rozhodností vyčistil i chrám tvého srd-
ce a pomohl ti proměnit ho na dům tr-
valé modlitby. 

I tvoje rodina a tvůj domov mají být 
chrámem, kde se vzdává chvála Nejvyš-
šímu. Postarej se, aby se odtud vznášela 
k Bohu modlitba a přinášely oběti. Jak 
mnoho se může změnit k lepšímu, když 
si budete co nejčastěji společně připomí-
nat, že Bůh přebývá spolu s vámi, když 
všechno, co myslíte, mluvíte a konáte, bu-
dete konat před jeho svatou tváří.

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) srov. Lk 2,49; (2) Mt 21,13; (3) srov. Mt 11,29

Znesvěcení chrámu
Zamyšlení nad liturgickými  

texty dnešní neděle

Strávila mě horlivost  
pro tvůj dům.
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Narodil se 23. června 1872 
v Pontecurone u Turína. Jmé-
no Alois (Luigi) dostal po 

svém předčasně zemřelém bratrovi, a je-
likož byl pokřtěn 24. června, druhé je-
ho jméno znělo Jan (Giovanni). Už jako 
desetiletý musel vypomáhat svému otci 
dlaždiči v jeho namáhavé práci, aby i on 
přinesl do velmi skromného rodinného 
rozpočtu nějakou tu liru.

Tři roky mu byl k ruce, než v roce 1885 
vstoupil k františkánům ve Vogheře. Vy-
držel u nich jen asi tři čtvrtě roku, neboť 
byl pro těžký zápal plic propuštěn jako ne-
způsobilý k nošení řádového hábitu a pl-
nění všech z toho vyplývajících povinnos-
tí spjatých s tuhou františkánskou řeholí.

Od června roku 1886 se Alois inten-
zivně léčil a v říjnu se z nemoci vykřesal 
natolik, že zaklepal na dveře salesiánské 
oratoře ve Valdoccu. Shodou okolností se 
tak stalo na den sv. Františka z Assisi, je-
hož duchovním synem mu kvůli nemoci 
bylo znemožněno se stát. (Určitě se znal 
i s jiným sv. Aloisem – Versi gliou, o němž 
byla řeč ve Světle č. 7/2021.) Velmi přilnul 
k Donu Boskovi, přičemž přilnutí bylo vzá-
jemné, také Don Bosco si mladíka oblíbil. 
Alois dokonce v době světcova umírání 
nabídl Bohu svůj život za život jeho… Ja-
ko řadu jiných chlapců z oratoře příklad 
Dona Boska ovlivnil i Aloise Orioneho, 
jenž zatoužil kráčet v jeho šlépějích. Br-
zy ale poznal, že jeho cesta má vést jinu-
dy, a salesiánskou rodinu opustil.

V říjnu roku 1889 vstoupil dospívají-
cí Alois Orione do kněžského semináře 
v Tortoně. Salesiánský duch v něm ovšem 
nezemřel, zvláště když byl živen silně vy-
vinutým sociálním cítěním. To mělo pů-
vod v jeho osobních zkušenostech s vel-
kou bídou a bylo znásobeno vzory svatých 
kněží, kteří o chudé pečovali.

Během studií zemřel Aloisovi otec, 
což s sebou neslo i ztrátu možnosti platit 
kněžská studia. Představení vyřešili Aloi-
sův problém pragmaticky – spolu se dvě-

ma dalšími bohoslovci, kteří si nemohli 
studia platit, ho jmenovali dómským kos-
telníkem, za což dostával od dómského 
faráře menší plat.

Bůh nás k určenému cíli vede někdy 
po hodně klikatých cestách. Na Aloiso-
vě případu to můžeme názorně ukázat: 
Musel kvůli chatrnému zdraví opustit 
františkánský řád, poté poznat, že sale-
siánem se stát nemá, a také přijít o otce, 
aby ho kroky z titulu jeho funkce, k níž 
se dostal přičiněním představených, přes-
ně v danou chvíli zavedly k chlapci jmé-
nem Mario Ivaldi. Ten v šeru katedrály 
plakal nad políčkem, který kvůli nějaké 
špatné odpovědi utržil od katechety v ho-
dině náboženství. Zatvrdil se, že do ná-
boženství už nikdy nepřijde.

To byla chvíle pro bohoslovce Aloise 
Orioneho. Vyzval zhrzeného hocha ke 
společné modlitbě před obrazem Panny 
Marie, Matky dobré rady, načež jej zavedl 
k sobě. Zde mu začal vysvětlovat pravdy 
katechismu, a to úplně jinak, než to Ma-

rio až dosud znal. Mládenec ani nedý-
chal. Při rozloučení ho Alois vybídl, aby 
přišel znovu a vzal s sebou i své kamará-
dy. Mario opravdu přišel – a ne sám. Tak 
začal první den apoštolátu Aloise Orio-
neho mezi mládeží.

Zpočátku šlo vše náramně. Sice musel 
s chlapci opustit prostory katedrály, jež-
to v jeho malém pokojíčku přiléhajícím 
k dómu dělali až příliš velký rámus, a vzít 
zavděk náměstím Ukřižovaného; ačkoliv 
musel čelit stížnostem ctihodných obča-
nů, kteří byli stále se rozšiřujícím hlouč-
kem hlučných kluků pohoršeni. Ale po-
stavil se za něj místní biskup Igino Bandi, 
který Aloisovi a chlapcům poskytl dvůr 
ve svém sídle.

Uběhlo pár měsíců a na dvůr bisku-
povy rezidence docházela k pravidelným 
schůzkám již asi stovka tortonských kluků, 
rekrutujících se v naprosté většině z chu-
dých poměrů. To dalo podnět k založe-
ní první oratoře pro chudé chlapce, kte-
rá se měla stát útočištěm a školou lásky 
pro každého, kdo by do ní zavítal – orato-
ře vedené v duchu Valdocca, jak to Alois 
Orione zakusil na vlastní kůži ještě v ča-
sech Dona Boska. Zároveň je zde patrné 
i ovlivnění sv. Josefem Cottolengem a je-
ho úžasnou charitativní činností.

Potom však přišel ze strany biskupa zá-
kaz činnosti. Igino Bandi tak učinil z oba-
vy z Aloisova spolčení se s modernisty, 
kteří znamenali pro Církev smrtelné ne-
bezpečí.(1) Alois nechával dveře do ora-
toře otevřené všem, tedy i jim, de facto 
s nimi byl ve styku, nicméně neznamena-

Libor Rösner

Svatý Alois z Orione
Při šíření lásky Kristovy neznal žádné hranice, jak při jeho kanonizaci po-

znamenal Jan Pavel II. Za svého života prohlašoval, že „jedině láska spasí svět“, 
a opakoval, že „dokonalá radost pochází pouze z dokonalého odevzdání se Bo-
hu a lidem, všem lidem“. Jak mluvil, tak i činil. Žil pro Boha, žil pro lidi. Pro 
všechny lidi.

Don Alois Orione se svými chlapci

Sv. Don Alois Orione
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lo to, že by vycházel vstříc jejich zhoub-
ně působícím myšlenkám. Kněží pozoru-
jící jeho dílo však byli ve střehu a vadilo 
jim jeho stýkání se s nepřáteli pravověrné 
nauky, kteří přetáhli na svou stranu nejed-
noho nadějného muže Církve. A protože 
biskup Igino patřil k opatrným pastýřům, 
dopřál jim sluchu a Aloisovi zakázal na-
dále v jeho díle pokračovat. Mladý boho-
slovec, toužící dodržovat za všech okol-
ností poslušnost, se bez reptání podřídil.

Jako modernistickými jedy nedotče-
ného jej pak biskup Bandi 13. dubna 
1895 vysvětil na kněze. To už ve čtvr-
ti San Bernardino vedl Alois kolej pro 
chudé chlapce a mladíky. Jak vidno, po 
krátkém intermezzu, kdy se vše vysvětli-
lo, dostal ke svému dílu od tortonského 
ordináře svolení.

Ve svém výchovném programu razil 
tezi, že mladí v první řadě následují pří-
klad dospělých: „Mladí nerozumí všemu, 
ale sledují náš příklad a následují ho.“ A byl 
příkladem opravdu jedinečným, mladí za 
ním šli, což ovšem neznamená, že chtěl 
poutat pozornost na svou osobu. Nikoliv, 
vždy je chtěl vést ke Kristu, to byl jeho je-
diný cíl a smysl jeho konání.

Zvláštní pozornost věnoval Alois těm 
mladíkům, kteří měli taktéž povolání ke 
kněžství, avšak nedostatek financí jim 
v tom bránil. V roce jeho svěcení moh-
lo díky štědrým dárcům začít v seminá-
ři studovat prvních šest adeptů této svá-
tosti. Nejen z nich si vychovával budoucí 
spolupracovníky, moc dobře věděl, že 
sám na vše nestačí. Nikdy ale nikoho ke 
svátostnému kněžství v přemrštěné hor-
livosti nenutil, dokázal rozeznávat po-
volání. V první řadě se mu jednalo o du-
ši dotyčného chlapce. Takto například 
psal jednomu z nich, když jej zval k so-
bě do Tortony:

„Nechci z Tebe udělat kněze nebo brat-
ra, poněvadž jsem u Tebe nevypozoroval po-
volání k zasvěcenému životu, ale jen dobré-
ho člověka, štědrého, oplývajícího dobrými 
vlastnostmi, horlícího žít v křesťanském du-
chu, mravně silného, překypujícího zdra-
vým elánem a dobrou vůlí, aby ses jednou 
stal dobrým synem svého města a Církve. 
Máš kolem sebe hodně velkých nepřátel, 
máš jich ovšem hodně i v sobě samém. Ta-
dy u nás uslyšíš hlas přítele, jenž Ti bude 
dokazovat, nikoli slibovat, že pro Tebe chce 
opravdové dobro, že Tě miluje pravou lás-

kou v Kristu Ježíši a že o Tvé budoucnosti 
přemýšlí s otcovskou láskou. Budeš muset 
hodně bojovat, aby ses stal dobrým, ale já 
Ti budu pomáhat tak, jak by to dělala Tvá 
matka. A Bůh Ti pomůže.“

Biskup jej navíc pověřil vedením mlá-
deže v koleji sv. Kláry. Horlivý novokněz 
vyrážel i do okolních farností, aby zde ká-
zal a vedl exercicie. Navštěvoval rovněž 
vězení, nemocnice a chudobince, zkrát-
ka všechna místa, kde lidé hladověli po 
slovu Božím a útěše. Pln dobroty a přá-
telského ducha, pln lásky k bližním, pln 
„nakažlivé“ důvěry v Boží Prozřetelnost.

Alois ovšem neomezoval své působe-
ní výhradně na Tortonu, ale rozšířil je 
i do jiných italských měst včetně Říma. 
Později – na základě výslovných žádos-
tí – i do dalších, např. do Janova, Turí-
na či Palerma.

Rodák z Pontecurone to vše právem 
přičítal Boží Prozřetelnosti. Odrazilo se 
to i v jeho dalším úsilí, jež mělo svůj po-
čátek nejpozději v roce 1899, s nímž se 
snoubí jeho úsilí o vytvoření větve Ere-
miti Boží Prozřetelnosti. Jejich poslání 
mělo spočívat v působení v chudších ze-
mědělských oblastech Apeninského po-

loostrova, v nichž měli žít v duchu be-
nediktinského hesla „Modli se a pracuj“ 
a lásky k bližním, kterou měli projevovat 
mj. i tím, že jim měli vštěpovat lásku k Bo-
hu a Církvi. O čtyři roky později biskup 
Bandi mužskou řeholní kongregaci (Malé 
dílo Boží Prozřetelnosti) a ženskou (Dce-
ry Boží Prozřetelnosti) kanonicky schvá-
lil. To už Alois Orione dávno rozšířil pole 
své působnosti taktéž na dospělé a jejich 
evangelizaci prostřednictvím činné lásky, 

k níž nacházel stále dost spolupracovní-
ků. Chápal požadavky doby, upínal pro-
to svou pozornost také na dělníky, aby 
i oni setrvávali v přátelství s Kristem a ne-
sklouzli k socialistickým idejím.

V roce 1908 zareagoval promptně na 
děsivé zemětřesení na jihu Itálie, jemuž 
padlo za oběť přes 90 000 lidí. Naráz se 
zde bez přístřeší a zázemí ocitly spous-
ty sirotků, o něž bylo třeba se postarat, 
s nimi pak nespočet dospělých, kteří při-
šli o vše. Odjel tam a dal naději tolika li-
dem, že se to nedá ani vypovědět. Papež 
Pius X. ocenil počínání pátera Orioneho: 
zasadil se o jeho jmenování generálním 
vikářem messinské diecéze. (Podobně si 
Alois počínal v roce 1915, kdy ničivé ze-
mětřesení postihlo město Marsico a okolí 
a připravilo o život 30 000 lidí.)

Tři roky působil na Sicílii, během nich 
stihl přinést viatikum i umírajícímu minis-
trovi A. Fortisovi, jenž se na smrtelné po-
steli zřekl svého členství v zednářské ló-
ži a zatoužil po návratu do Církve. Páter 
Orione k němu musel přijít v přestrojení 
za ošetřovatele, jelikož v kněžské sutaně 
mu zabránili k umírajícímu vstoupit For-
tisovi bývalí bratři z lóže.

V dalších letech se jeho dílo rozšířilo 
i za hranice Itálie, např. do Brazílie, Uru-
guaye, Argentiny, Polska, Anglie, USA či 
Rhodesie.

V roce 1915 založil syn chudého dlaž-
diče kongregaci Malých sester Misioná-
řek Lásky, zaměřenou opět na chudé li-
di, jimž měly sestry sloužit ve výchovných 
institutech, mateřských školkách a růz-
ných pastoračních institutech. O dva-
náct let později pak přikročil k založení 
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kontemplativní větve své duchovní rodi-
ny – sester sakramentek. Zakládal také 
sdružení laiků (Dámy Boží Prozřetelnos-
ti, Sdružení bývalých chovanců, Sdružení 
přátel, Sekulární Institut dona Orioneho 
a laické hnutí dona Orioneho). Krom to-
ho i zemědělská družstva určená právě pro 
chudobné a konající v duchu křesťanské-
ho společenství a nezištné dělby.

Další dobročinné ústavy, zemědělská 
družstva a koleje vznikaly po I. světové 
válce, která připravila o rodiče desetiti-
síce dětí. Nacházeli v nich azyl i dospělí 
bez domova a bez prostředků. Ty naproti 
tomu nechyběly jemu, majetní lidé, oslo-
veni jeho působivým nasazením, zasílali 
velké obnosy pro potřeby všech těch ústa-
vů, oratoří, škol a zemědělských družstev, 
jakých v celé Itálii v rámci charitativního 

díla značky Don Luigi Orione valem při-
bývalo. V roce 1931 mohl dokonce z pe-
něz dobrodinců vystavět v Tortoně kostel 
zasvěcený Panně Marii Strážkyni.

Otec Alois se těšil nebývalé úctě obyva-
tel Itálie, ale i netajenému respektu pape-
žů, počínaje Piem X. a konče Piem XII., 
jenž ho po jeho smrti nazval „otcem chu-
dých a dobrodincem trpících a opuštěných“. 
Náměstkové Kristovi ho dokonce pověřo-
vali rolí prostředníka při jednáních se zá-
stupci státu, přišla-li na přetřes obzvláště 
ožehavá témata. Jeho autorita byla obrov-
ská, rostla každým jeho kázáním, jichž po 
celé Itálii proslovil při svých cestách stov-
ky, jeho zpovědnici vyhledávaly nesčetné 
zástupy kajícníků. Organizoval poutě, ado-
race i lidové pobožnosti a jeho duch na-
plňoval desetitisíce.

sedmý den je den odpočinutí Hospo-
dina, tvého Boha. Nebudeš dělat žád-
nou práci, ani ty, ani tvůj syn a tvá dce-
ra, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani 
tvůj dobytek, ani přistěhovalec, které-
ho jsi přijal k sobě. V šesti dnech to-
tiž učinil Hospodin nebe i zemi, mo-
ře a všechno, co je v nich, a sedmého 
dne odpočinul. Proto Hospodin dni 
sobotnímu požehnal a oddělil ho ja-
ko svatý. Cti svého otce i svou matku, 
abys dlouho žil na zemi, kterou ti dá-
vá Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ. Ne-
zcizoložíš. Nepokradeš. Nevydáš křivé 
svědectví proti svému bližnímu. Nebu-
deš dychtit po domu svého bližního. 
Nebudeš dychtit po ženě svého bliž-
ního, ani po jeho otroku, ani po jeho 
otrokyni, ani po jeho býku, ani po je-
ho oslu, vůbec po ničem, co patří tvé-
mu bližnímu.“

2. čtení – 1 Kor 1,22–25
Židé si přejí zázraky, Řekové zase hle-
dají moudrost, ale my kážeme Krista 
ukřižovaného. Židy to uráží a pohané 
to pokládají za hloupost. Ale pro ty, 
kdo jsou povoláni, ať jsou to židé ne-
bo pohané, je Kristus Boží moc a Boží 
moudrost. Neboť „pošetilá“ Boží věc 
je moudřejší než lidé a „slabá“ Boží 
věc je silnější než lidé.

Evangelium – Jan 2,13–25
Byly blízko židovské Velikonoce a Je-
žíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. 
V chrámě zastihl prodavače býčků, ov-
cí a holubů i směnárníky, jak tam se-
dí. Tu si udělal z provazů důtky a vy-
hnal všechny z chrámu i s ovcemi 
a býčky, směnárníkům rozházel pe-
níze a stoly jim zpřevracel a prodava-
čům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! 
Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ 
Jeho učedníci si vzpomněli, že je psá-
no: „Horlivost pro tvůj dům mě stra-
vuje.“ Židé mu však namítli: „Jakým 
znamením nám dokážeš, že tohle smíš 
dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte 
tento chrám, a ve třech dnech jej zase 
postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám 
se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys 
ho zase postavil ve třech dnech?“ On 
však to řekl o chrámu svého těla. Te-
prve až byl vzkříšen z mrtvých, uvě-
domili si jeho učedníci, co tím chtěl 
říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Je-
žíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o veli-
konočních svátcích, mnoho jich uvěři-
lo v jeho jméno, když viděli znamení, 
která konal. Ježíš se jim však sám ne-
svěřoval, protože znal všechny a ne-
potřeboval, aby mu někdo něco o li-
dech vykládal. Sám totiž věděl, co je 
v člověku.

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3
Takto pilně pracoval až do února ro-

ku 1940, kdy jej schvátila angina pectoris 
v posledním stadiu. Po dlouhém přemlou-
vání dal na rady lékařů a přátel a ulehl 
v San Remu, v jednom z domů patřících 
do jeho péče. Při překračování prahu věč-
nosti 12. března 1940 hlesl: „Už jdu, Je-
žíši, už jdu.“

Průvod s jeho rakví prošel za obrov-
ského zájmu veřejnosti několika velký-
mi italskými městy – skrze San Remo, 
Janov a Miláno. Poslední zastávkou pak 
byla Tortona a krypta kostela Panny Ma-
rie Strážkyně, v níž našel zesnulý otec 
Alois Orione místo svého posledního 
odpočinku.

Dne 26. října 1980 jej papež Jan 
Pavel II. prohlásil za blahoslaveného, 
16. května 2004 pak za svatého.

Poznámky:

(1) Modernismus coby „snůšku všech herezí“ od-
soudil ve své encyklice Pascendi Dominici gre-
gis jeden z největších papežů v dějinách Círk-
ve, sv. Pius X. Podstatou této bludné nauky 
je mj. to, že objektivní realitu a pravdu na-
hrazuje ryze pragmatickým subjektivismem, 
v němž např. i takové dogma má smysl a cenu 
výhradně jen tehdy, když slouží člověku, jenž 
se víceméně stává mírou všeho. Tak i teolo-
gie má být v podání modernistů proměnlivá 
s ohledem na potřeby té či oné epochy, Cír-
kev se má přizpůsobovat modernímu myšle-
ní, zjevené pravdy podřizovat dobovému vě-
deckému bádání a v neposlední řadě má ob-
jektivní cesta logického uvažování při hledání 
Boha, tj. cesta rozumu, ustoupit vlastní intui-
ci a subjektivním prožitkům.

Sv. Don Alois Orione
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nesmíří vlastními silami. Obrácení srd-
ce, projevované gesty a úkony, je možné 
jedině tehdy, pokud vychází z prvenství 
Božího konání. K Bohu nás nenavrace-
jí naše schopnosti či zásluhy vystavova-
né na odiv, nýbrž jeho milost, nabízející 
se k přijetí. Zachrání nás milost, spása je 

čirá milost, čirá bezplat-
nost. Ježíš to jasně řekl 
v evangeliu: Neosprave-
dlňuje nás spravedlnost, 
prokazovaná před lidmi, 
nýbrž upřímný vztah k Ot-
ci. Na počátku našeho ná-
vratu k Bohu stojí uznání, 
že potřebujeme jej a jeho 
milosrdenství, potřebuje-

me jeho spásu. Toto je správná cesta, ces-
ta pokory. Buď vnímám, že jsem potřeb-
ný, anebo se cítím soběstačně.

Dnes skláníme hlavu, abychom obdrže-
li popelec. Na konci postní doby se sklo-
níme ještě víc, abychom bratrům umývali 
nohy. Postní doba je pokorné sestupová-
ní do vlastního nitra a k druhým. Zna-
mená to pochopit, že spása není výstup 
za slávou, nýbrž pokoření z lásky do na-
prosté nepatrnosti. Abychom na této ces-
tě neztratili směr, postavme se před Je-
žíšův kříž, který je mlčenlivým Božím 
stolcem. Hleďme denně na jeho rány, rá-
ny, které si odnesl do nebe a každodenně 
je ukazuje Otci ve své přímluvné modlit-
bě. Hleďme denně na jeho rány. V oněch 
otvorech rozpoznáváme naši prázdnotu 
a provinění, zranění hříchem, údery, kte-
ré nám ublížily. Jeho rány jsou pro nás 
otevřeny a jeho ranami jsme byli uzdra-
veni (srov. 1 Petr 2,25; Iz 53,5). Polibme 
je a pochopíme, že právě tam, v nejbo-
lestnějších trhlinách našeho života, nás 
Bůh očekává ve svém nekonečném mi-
losrdenství. Právě tam, kde jsme nejvíce 
zranitelní a nejvíce se stydíme, nám Bůh 
vyšel naproti. A nyní, poté, co nám vyšel 
vstříc, nás zve, abychom se k němu vráti-
li a znovu se těšili z toho, že nás miluje.

Přeložila Jana Gruberová,  
Česká sekce Rádia Vatikán  

(Redakčně upraveno)

Postní doba je pokorné sestupování do vlastního nitra a k druhým
– dokončení homilie papeže Františka ze str. 2

Cesta postní dobou je exodus, je to 
exodus z otroctví do svobody. Těchto 
čtyřicet dní nám připomíná čtyřicet let, 
po která Boží lid putoval pouští, aby se 
navrátil do země svého původu. Jak ale 
bylo těžké opustit Egypt! Bylo mnohem 
těžší opustit Egypt, který se Božímu lidu 
vryl do srdce, než ten, ze kterého prcha-
li. Tento Egypt si stále nosili s sebou. Na 
cestě se ustavičně objevuje pokušení opla-
kávat tamní blahobyt, obracet se zpět, vá-
zat se na minulé vzpomínky, na nějakou 
modlu. Pro nás platí totéž: návratu k Bo-
hu překáží naše nezdravá lnutí, zdržují 
jej svůdné smyčky neřestí, klamné jisto-
ty vkládané do peněz a vnějšího zdání, 
ochromující bědování nad vlastním osu-
dem. Pokud chceme kráčet dál, je třeba 
těmto přeludům strhnout masku.

Položme si tedy otázku: Jak na pou-
ti k Bohu postupovat? Pomůže nám vy-
právění Božího slova o takových cestách 
zpět. Pohleďme na marnotratného syna 
a pochopíme, že také pro nás nastal čas 
vrátit se zpět k Otci. Jako onen syn jsme 
zapomněli na vůni domova, cenné jmění 
jsme promrhali v nicotnostech a zůstaly 
nám prázdné ruce a nespokojené srdce. 
Upadli jsme: jsme děti, které neustále pa-
dají, jako batolata, která se pokoušejí cho-
dit, ale pokaždé skončí na zemi a potře-
bují, aby je tatínek vždy zdvihl. Na nohy 
nás staví Otcovo odpuštění: prvním kro-
kem na naší cestě zpět je Boží odpuštění, 
zpověď. Co se týče zpovědi, pěkně pro-
sím, aby zpovědníci byli jako otec, který 
nešvihá bičem, ale objímá.

Dále se potřebujeme vrátit k Ježíši, ja-
ko onen malomocný, který se k němu po 
uzdravení vrací, aby mu poděkoval. Bylo 
jich vyléčeno deset, avšak on jediný byl 
také zachráněn, neboť přišel zpět k Ježí-
ši (srov. Lk 17,12–19). Všichni, skutečně 
všichni máme duchovní nemoci, ze kte-
rých se sami nemůžeme vyléčit, všichni 
máme zakořeněné zlozvyky, které sami 
neumíme vymýtit, všechny nás ochro-
muje strach, který sami neporazíme. Po-
třebujeme se připodobnit onomu malo-
mocnému, který se vrátil k Ježíši a vrhl 
se mu k nohám. Prospěje nám Ježíšovo 

uzdravení, je zapotřebí ukázat mu své rá-
ny a vyslovit: „Ježíši, jsem zde před tebou, 
se svým hříchem a ubohostí. Ty jsi lékař, 
můžeš mne vysvobodit. Uzdrav mé srdce, 
uzdrav mne z malomocenství.“

Boží slovo žádá, abychom se vrátili 
k Otci a Ježíši. A ještě jsme vyzváni, aby-
chom se vrátili k Duchu 
Svatému. Popel na hlavě 
nám připomíná, že jsme 
prach a v prach se obrátí-
me. Avšak do tohoto na-
šeho prachu Bůh vdechl 
svého Ducha života. Ne-
můžeme tedy žít v honbě 
za prachem, pachtěním 
se po věcech, které dnes 
jsou a zítra pominou. Vraťme se k Du-
chu, Dárci života, vraťme se k Ohni, kte-
rý vzkřísí náš popel. Onen oheň nás učí 
lásce – ačkoli jsme nadále prach, jak ří-
ká liturgický hymnus, je to „prach zami-
lovaný“. Vraťme se k modlitbě k Duchu 
Svatému, opětovně odhalme oheň chvá-
ly, který spaluje popel nářků a rezignace.

Bratři a sestry, tato naše zpáteční ces-
ta k Bohu je možná jedině díky tomu, 
že On se vydal na cestu k nám. Opač-
ně by to nebylo možné. Ještě předtím, 
než jsme se za Ním vypravili, sestoupil 
k nám, předešel nás, vyšel nám vstříc. 
Sestoupil ještě níže, než jsme si doká-
zali představit: učinil se hříchem, smr-
tí, jak nám připomněl sv. Pavel: „S tím, 
který byl bez hříchu, jednal kvůli nám ja-
ko s největším hříšníkem“ (2 Kor 5,21), 
jak jsme právě slyšeli. Sestoupil do naše-
ho hříchu a smrti, dotkl se hříchu, dotkl 
se naší smrti, aby nás nenechal samotné 
a provázel nás na cestě. Naše pouť tudíž 
spočívá v tom, že se dáme vzít za ruku. 
Otec, který nás volá, je ten, který vychá-
zí z domu, aby nás vyhlížel; Pán, který 
nás uzdravuje, je ten, který se dal zranit 
na kříži; Duch, který nás přivádí ke změ-
ně života, je ten, který silně a něžně va-
ne nad naším prachem.

Proto ona apoštolova úpěnlivá prosba: 
„Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20) Smiř-
te se s Bohem, protože ona pouť se neza-
kládá na našich silách, nikdo se s Bohem 
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Navzdory tomu, že o trnové 
koruně našeho Spasitele ho-
voří tři evangelisté, a často 

se o ní zmiňují první církevní otcové, ja-
ko např. Klement Alexandrijský či Orige-
nes, jen málo autorů z prvních šesti sto-
letí o ní píše jako o známé relikvii, která 
stále existuje a kterou uctívají věřící. Je 
pozoruhodné, že sv. Jeroným se zeširo-
ka rozepisuje o kříži, nápise a o hřebech, 
které objevila sv. Helena (Tobler, Itine-
ra Hierosolymitana, II, s. 36), ale neho-
voří nic o kopii ani o trnové koruně. Ješ-
tě překvapující je však mlčení Andrease 
Krétského z 8. století. I tu se však objevi-
lo několik výjimek. Svatý Paulinus z No-
ly se ve svých spisech po roce 409 odvo-
lává na „trny, kterými byl korunován náš 
Spasitel“ jako na relikvii, kterou si spolu 
s křížem, na kterém byl ukřižován, a se 
sloupkem, u kterého byl bičován, hlubo-
ce uctívají. (Ep. Ad Macar. in Migne, PL, 
LXI, s. 407) Cassiodorus (kolem r. 570) 
vzpomíná ve svých komentářích k žalmu 
86 trnovou korunu spolu s ostatními re-
likviemi, které jsou oslavou pozemského 
Jeruzaléma. Píše o ní jako o „trnové koru-
ně, kterou nesl na hlavě náš Vykupitel, aby 
se v ní spojily všechny trny celého světa a aby 
se zlomily“ (Migne, PL, LXX, 621). Když 
Řehoř z Tours (De gloria mart. in Mon. 
Germ. Hist.: Scrip. Merov. I, s. 492) tvr-
dil, že trny koruny jsou stále zelené, jejich 
svěžest se obnovuje každý den, neposílil 
tím historické svědectví, které by podpo-
řilo autenticitu relikvie, avšak „Breviari-
us“ a „Itinerary“ Antonína z Piacenzy 
z 6. století jasně potvrzují, že trnová ko-
runa byla v tom čase vystavena v kostele 
na hoře Sion (Geyer, Itinera Hierosolymi-
tana, s. 154, 174). Z těchto útržkovitých 
důkazů a dalších dřívějšího data – např. 
„Putování“ mnicha Bernarda – se doka-
zuje, že relikvie byla v roce 870 stále ještě 
na hoře Sion. Je jisté, že to, co považova-
li za trnovou korunu, věřící v Jeruzalémě 
uctívali už několik století.

I kdybychom přijali závěry M. de Me-
ly, že celou korunu přenesli do Byzance 
v roce 1063, je zjevné, že její menší čás-
ti se už dříve dostaly k východním vla-
dařům. V každém případě se uvádí, že 
Justinián, který zemřel v roce 565, da-

roval jeden trn sv. Germanovi, pařížské-
mu biskupovi, jenž ho uložil v Saint-Ger- 
 main-des-Prés. Také císařovna Irena posla-
la v roce 798 nebo 802 několik trnů Karlu 
Velikému, který je uložil v Cáchách. O os-
mi z nich se ví, že se nacházely v bazilice 
v Cáchách během jejího svěcení papežem 
Lvem III. Také následná historie dalších 
trnů se dá bez problémů vystopovat. Čtyři 
trny daroval v roce 877 Karel Lysý opat-
ství Saint-Corneille v Compiègne. Jeden 
trn poslal Hugo Veliký v roce 927 anglo-
saskému králi Athelstanovi při vyjedná-
vání o svatbě; potom se tento trn ocitl 
v opatství Malmesbury. Další trn dosta-
la v roce 1160 darem španělská princez-
na a ještě jeden byl v roce 1200 poslán 
do Andechs v Německu.

Ve snaze získat podporu pro svoji roz-
padající se říši nabídl katolický konstan-
tinopolský císař Balduin II. v roce 1238 
trnovou korunu sv. Ludvíkovi, francouz-
skému králi. Ve skutečnosti se však ocit-
la v rukou Benátčanů jako záruka velké 
půjčky. Nejdříve ji vykoupili a převezli 
do Paříže, kde pro její přijetí v roce 1248 
sv. Ludvík dobudoval Sainte-Chapelle. 
V ní tato vznešená relikvie zůstala až do 
Revoluce, kdy ji po přechodném uložení 
v Národní knihovně vrátili církvi. V roce 
1806 byla uložena v katedrále Notre Da-
me. O devadesát let později (1896) byl 
pro trnovou korunu vyhotoven nádher-
ný křišťálový relikviář, ze dvou třetin ob-
vodu vykládaný stříbrem a lemovaný dra-
hými kameny.

Odborníci se shodují v tom, že na výro-
bu „přilby“ z trnů, kterou k tomuto účelu 
používali římští vojáci, musel být použit 
určitý druh rákosu, který držel tyto trny 
pohromadě. Podle M. de Mely už prav-
děpodobně v době, kdy korunu přiváželi 
do Paříže, šedesát z jejích sedmdesáti tr-
nů, které později sv. Ludvík a jeho násle-
dovníci porozdávali, bylo od rákosového 
základu odděleno a uchováno v onom re-
likviáři. Žádný z nich už nyní není v Paří-
ži. Několik malých fragmentů rákosu se 
uchovává mimo trnovou korunu, např. 
v Arrasu a v Lyonu. S ohledem na původ 
a charakter trnů poukazuje tradice i exis-
tující pozůstatky, že musí pocházet z ke-
ře botanicky známého jako Ziziphus spina 

Christi, nebo častěji jako jujuba. Dosahu-
je výšky 4,5 až 6 metrů a hojně se vysky-
tuje v okolí Jeruzaléma. Jeho zakrouce-
né kořeny jsou osazeny trny, rostoucími 
v párech, ze kterých je jeden rovný jako 
jehlice a druhý zakřivený. Relikvie – tr-
ny uchovávané v Cappella della Spina 
v Pise, jako i v Triere, mají sice pochyb-
ný a záhadný původ, ale patří k nejdel-
ším trnům a dobře slouží k představě 
o jejich velikosti.

Nikdo nepochybuje o tom, že údajně 
posvátné trny, o kterých se dovídáme, 
nemohou být všechny autentické. M. de 
Mela dokáže vyjmenovat víc než 700 ta-
kových relikvií. Věta ze středověkého ne-
krologu, že Petr de Averio daroval ka-
tedrále v Angers „unam de spinis quae fuit 
apposita coronae spine ae nostri Redempto-
ris“ (M. de Mely, s. 362), zjevně znamená, 
že jde o trn, který se dotkl skutečné trno-
vé koruny. To vysvětluje pravděpodobný 
původ mnohých podobných relikvií. Ani 
v dnešní, nesrovnatelně modernější době, 
není jednoduché vystopovat původ a his-
torii těchto předmětů zbožné úcty, které 
byly často děleny a následně rozmnožová-
ny. V současnosti se uctívají dva „posvát-
né trny“ – jeden je v kostele sv. Michala 
v Gentu a druhý ve Stonyhurst College. 
O obou se na základě uspokojivých dů-
kazů tvrdí, že je darovala skotská králov-
na Marie Thomasovi Percymu, hraběti 
z Northumberlandu (srov. The Month, 
duben 1882, s. 540–556).

Nakonec je třeba poukázat na to, že 
vzhled trnové koruny v umění, konkrétně 
na hlavě Krista, pochází z dob sv. Ludví-
ka a budování Sainte-Chapelle.

Někteří archeologové uvádí, že kru-
hový tvar trnové koruny, která bývá ob-
čas obklopená chí-ró znaky(1), objevili už 
na prvních křesťanských sarkofázích, ale 
zdá se, že rovněž může představovat i vav-
řínový věnec.

Zdroj: https://catholicsay.com/ 
crown-of-thorns a www.lifenews.sk
Překlad -jk- (Redakčně upraveno)

Poznámky:

(1) Tj. dvě první písmena jména Kristus v řečti-
ně – Christos. [pozn. překl.]

Málo známá historie Ježíšovy trnové koruny

Herbert Thurston
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Světový klam

Clare Crockettová se narodila 14. lis-
topadu 1982 v Derry, v Severním Irsku. 
Od dětství bylo její velkou touhou herec-
tví, k němuž měla mimořádné vlohy. Pro-
jevovala veliký talent k hraní, pěkně zpí-
vala a hrála na kytaru, úžasně recitovala 
verše a skvěle napodobovala jiné lidi. Scé-

na byla prostředím, ve kterém se cítila jak 
ryba ve vodě. Nebylo nic divného, že si 
jejího talentu všimli nejenom ve škole, 
kde rozesmávala spolužáky a vyhrávala 
recitátorské soutěže, ale rovněž v profe-
sionálním studiu. V patnácti letech ved-

la televizní program pro mládež a o dva 
roky později se o ni zajímal americký te-
levizní kanál Nickelodeon. Dívka tehdy 
začala vystupovat ve filmech a po ma-
lých krůčcích směřovat k realizaci svého 
největšího snu: být slavnou a prosadit se 
v Hollywoodu.

Zároveň s rozvojem talentu ale nepo-
stupoval duševní rozvoj mladé dívky. By-
la sice vychovaná v katolické rodině, ale 
do kostela nechodila, o vnitřní život ne-
dbala, podléhala těžkým hříchům. Pravi-
delně chodila na večírky, vášnivě kouři-
la a byla závislá na alkoholu. Začala také 
s drogami a s chlapci.

Když jí v roce 2000 kamarádka na-
bídla výlet do Španělska, bez přemýšlení 
souhlasila. Fiesta, pláž, slunce a diskoté-
ky – to bylo to, co očekávala. Nevěděla, 
že tu vlastně začíná skutečná revoluce 
v jejím životě…

„Fiesta“ ve Španělsku

Není těžké představit si překvapení 
sedmnáctileté dívky, která na shromaž-
dišti před odjezdem místo živelných vrs-
tevníků spatřila lidi středního věku s rů-
ženci v rukou. Další rozčarování prožila, 
když se ukázalo, že nebude bydlet v hote-
lu, ale v klášteře, a že ji čeká týden reko-
lekcí. Dívku ihned přešla chuť na zájezd, 
ale jízdenky už byly koupené a couvnout 
se nedalo.

Dny soustředění mladé dívce uplynu-
ly v účasti na modlitebních setkáních, při 
kterých by její nepřítomnost byla zpozo-
rována. Na Velký pátek, po vybídnutí jed-
nou osobou, šla na křížovou cestu a usedla 
do lavice v zadní části kaple. Když se vě-
řící postavili do řady, aby polibkem vzdali 
čest Svatému kříži, Clare se k nim přidala 
s rukama v kapsách a s myšlenkou: „Kdy 
už to konečně skončí a budu si moct dát 
cigaretu?“ Vlastní chvíle adorace kříže ji 
samotnou zaskočila. Líbajíc nohy Pána 
Ježíše velmi silně pocítila, že Bůh za ni 
umřel na kříži – za její hříchy, marnivost, 
nevěrnost i nečistotu. Očima víry pozna-

Boží sláva sestry Clare
Večírky, alkohol, cigarety, drogy, svět showbyznysu a velká touha po slávě… 

To je každodennost sedmnáctileté Clare Crockettové. Mladé herečky, která o rok 
později vstoupí do řehole a svým životem ukáže, do jakých výšin může dojít člo-
věk, který se dá vést Bohem.

Maria Zboralska

la, jak velmi Boha ranila, a že jediným 
způsobem, jak ho potěšit, je obětovat mu 
svůj život. Během deseti sekund porozu-
měla, že ji Bůh o něco prosí a že tím ně-
čím není odehrání role pro něho nebo tře-
ba modlitba růžence a účast na mši svaté, 
ale celý její život. Řekla Ježíšovi: „Udělám 
všecko, o co žádáš.“ Zároveň si uvědomi-
la, že současně s žádostí o vstup do řeho-
le přichází odmítnutí dosavadního života. 
A na to nebyla ještě připravena.

Zlomové události

Po dívčině návratu ze Španělska o so-
bě dal vědět její dřívější život, který ne-
měl nic společného s chudobou, čistotou, 
ani s poslušností. Clare přiznala později, 
že neměla sil k tomu, aby skončila s uží-
váním si a hříšným konáním, poněvadž 
neprosila Ježíše o pomoc. Vlastními sila-
mi chtěla zvládnout narůstající slabosti. 
Kdo ví, jak by ty záležitosti pokračovaly 
dále, kdyby se jí Bůh bezprostředně ne-
připomněl. A to dvakrát.

První událost se stala za výjimečných 
okolností. Clare se během představení 
opila a šla na toaletu zvracet. Tehdy na 
sobě pocítila Ježíšův pohled plný lásky. 
Ptal se jí: „Jak dlouho mě ještě budeš zra-
ňovat?“ Byl to tak silný prožitek, že Cla-
re neměla pochybnosti, že k ní promlu-
vil samotný Bůh.

Clare Crockettová  
jako kandidátka řehole, r. 2001

Sestra Clare s dětmi
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val opuštění blízkých, vlasti a rezignová-
ní na kariéru, ráda si připomínala slova 
papeže Benedikta XVI.: „Cožpak se my 
všichni nějakým způsobem nebojíme, že 
pokud zcela dovolíme Kristu vejít do na-
šeho nitra, pokud se mu zcela otevřeme, 
může nám on vzít něco z našeho života? 
Což se nebojíme náhodou rezignovat na 
něco velkého, jediného svého druhu, co 
činí život tak pěkným? Což se nebojíme 
rizika nedostatku a zbavení svobody? Ješ-
tě jedenkrát papež [Jan Pavel II.] touží ří-
ci: Ne! Kdo vpouští Krista, neztrácí nic, 
absolutně nic z toho, co dělá život svo-
bodným, krásným a velkým.“ (24. dub-
na 2005)

Život sestry Clare, její služba na řehol-
ních pracovištích ve Španělsku, ve Spo-
jených státech a v Ekvádoru ta slova do-
konale ilustrovala. Řeholnice se dočkala 
naplnění, zažila Boží lásku, život ve spole-
čenství sester, hlásání Krista dětem i mlá-
deži z chudých a problematických rodin.

Opravdová láska je v dávání

Na snímcích a ve filmech dokumen-
tujících život sestry Clare překvapuje její 
neobyčejná radost. Úsměv nemizící z tvá-
ře, nakažlivý, ten úsměv je vidět nejen na 
snímcích z rekreace, ale také při plnění 
povinností: při úklidu, vaření nebo kate-
chezi. Rovněž ve vzpomínkách svědků 

byla radost nejvýraznějším rysem sestry 
Clare. Vycházela především z jejího vzta-
hu s Kristem. V dopise zakladateli spole-
čenství P. Rafaelovi napsala: „Ačkoliv je 
Velký pátek smutný den, nevím, jak vyjá-
dřit radost a touhu plné nadšení, které cí-
tím, abych mohla trpět pro Pána. Všech-
no se mi zdá málo: nedostatek spánku, 
půst, horko, přijímání lidí… Všechno, co 
je těžké, mi působí radost, protože mě při-
bližuje k Pánu.“ Vstávání v pět ráno pro-
měňovala v „oběť chvály“. Psala: „Je toho 
tolik, co je možné světu dávat! Tolik dob-
rého udělat! Když přestaneš žít pro sebe, 
jsi poslušná a žiješ pro Boha, je všechno 
jiné. Nabírá na významu a má hodnotu.“

Zdržet se od naříkání, to je také plod 
práce sestry Crockettové na sobě. Řeholni-
ce vzpomínala, že se to naučila od sv. Ja-
na Pavla II. Ve svých zápiscích zanechala 
toto vyznání: „Dokonce když jsem una-
vená, tak se snažím nestýskat si a dávat 
dál.“ Dosáhla v tom dokonalosti, o čemž 
svědčí slova její představené, která po půl 
roce společné práce nebyla schopna zjis-
tit, která zaměstnání byla pro sestru Cla-
re příjemná a která ji stála více námahy. 
Na všechna vybídnutí totiž odpovídala se 
stejným nadšením. Takovému postoji uči-
la také mladé dívky, pro které sestry or-
ganizovaly letní tábory. Vysvětlovala jim: 
„Opravdová radost je v dávání, ne v bra-

Sestra Clare s mládeží ve 
španělském Belmontu, r. 2012

TO JE VLASTNĚ NÁDHERA!

Milá Suzy!
Chceme-li být svobodní a opravdově jít za Bohem, je 

třeba odevzdat všechna „zabezpečení“ – nejednou zabez-
pečení prázdná a falešná. Vlastní obraz může být a je čas-
to takovým falešným zabezpečením.

Je to něco, za co se můžeme schovat, něco, na co pří-
liš spoléháme. „Co si o mně budou myslet, jestli mě uvi-
dí v takovém stavu? Vypadám tlustá? Mám škaredé vlasy? 
A budou lidi chtít se mnou mluvit, když budu mít akné?“

Takové otázky jsou pro nás jako mučírna a ustavičná přítomnost vnitřní bou-
ře. To jsou našeptávání satana, který těmi prázdnými, povrchními i smutnými 
otázkami odpoutává naši pozornost od toho, kam skutečně chceme jít, i od to-
ho, kým chceme doopravdy být – kým skutečně jsme.

Zkoušíš vypadat dobře, ale Tvoje pohnutky jsou nevhodné. Bez ohledu na 
to, zda to vnímáš nebo ne, Tvé ustavičné trápení se tím, co si o Tobě lidé po-
myslí, Tě ochromuje!

Možnost skončit s tím „falešným obrazem“, s tou banální sebejistotou je zba-
vit se toho, přikládat tak velkou váhu vnějšímu vzhledu. Proto Tě prosím o to, 
o co Tě prosím! Koho to zajímá, co si druzí pomyslí?!

Láska – a budiž mi dovoleno dodat – i důvěra a poslušnost jsou nádherou duše.
sestra Clare +

(Z dopisu sestry Clare Crockettové, který napsala své svěřence Suzy Donovanové)

Druhé pobídnutí, a to natolik silné, 
že krátce poté překročila práh kláštera, 
se odehrálo v luxusním hotelovém poko-
ji v Manchesteru. Mladá herečka si před 
ulehnutím četla rozpis filmového plánu na 
zítřejší den. Náhle začala plakat. „Uvědo-
mila jsem si v tu chvíli, že mám všechno: 
mnoho kamarádů, přítele, kariéru, pení-
ze…“ A zároveň vnímala velikou prázdno-
tu. „Pociťovala jsem, že žádná z těch věcí 
není schopna mě naplnit: ani úspěch, ani 
sláva, ani lidská láska. Měla jsem všechno, 
o čem jsem snila, ale šťastná jsem nebyla. 
Pochopila jsem, že pouze konání toho, co 
Bůh ode mne touží dostat, mě dokáže uči-
nit šťastnou.“ Od té chvíle začala bojovat 
o nový rozměr slávy – Boží slávy.

Nejvýznamnější etapa duchovního 
boje skončila pro devatenáctiletou dívku 
11. srpna 2001. Tehdy Clare Crockettová 
začala formaci u sester Služebnic Domo-
va Matky ve Španělsku – na místě, kam 
před rokem a půl přijela na fiestu a zaži-
la dotek Boží lásky.

Dar povolání

Zpočátku měla Clare velké těžkosti 
s vykořeněním svých dávných návyků, 
byla však otevřená milosti a nechávala 
se vést. Pomalu poznávala, že „nás Bůh 

stvořil pro veliké věci, ne pro pohodlí“, 
a že to „on mě povolal a ví, co dělá. Mým 
úkolem je jenom mu důvěřovat. On mi dá 
sílu a moc.“

Po letech, když rozvažovala o obdrže-
ném daru povolání, který od ní vyžado-
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ní. Když se dělíme o své hřivny s jinými, 
přinášíme radost. Dokonce ani když ne-
máš chuť něco dělat, ale uložíš si tu ob-
tíž, nejenom dáváš radost druhým, ale sa-
ma se začínáš měnit.“

Ta slova dobře pochopila Esmeralda 
– mladá dívka, která trpěla depresivními 
myšlenkami, a které slova i příklad sest-
ry Clare vrátily radost ze života. Šťastná 
tvář řeholnice pomohla také při obrácení 
jednoho z pacientů nemocnice ve Valen-
cii. Muž, který tam ležel bez vůle k životu 
a bez naděje, byl srdečností sestry Clare 
uchvácen a otevřel se milosti. Po dvaceti 
letech přistoupil ke svátosti smíření a za-
čal denně přijímat Nejsvětější svátost.

Láska je obětavá

Evangelizační mise sestry Clare by 
nebyla plodná, kdyby za ní nešla láska: 
láska k Bohu a k bližním. Sestra toužila 
po tom, aby Krista poznali všichni, kte-
ré jí Pán stavěl do cesty. Žáky prvních 
tříd základních škol přiváděla do kostela 
na adorace Nejsvětější svátosti. Říkávala 
jim: „Snažte se vydržet tři minuty v sou-
středěnosti. Nic neříkejte. Nerozhlížej-
te se kolem sebe. Hleďte jenom na Nej-
světější svátost, poněvadž se vás za ty tři 
minuty může Pán Ježíš dotknout.“ Otec 
Fred Parke – kněz farnosti Jacksonville, 
v jejímž obvodu sestra Crockettová praco-
vala – byl udiven, jak brzy se jí podařilo 
vzbudit mezi dětmi eucharistickou zbož-
nost. Řeholnice rovněž založila „růženco-
vý klub“ pro mladé farníky a dbala o pra-
videlnou účast žáků na svátosti smíření.

Sama sestra Clare rok po roce trávila 
více času na adoraci. Vyznala, že jí od po-
čátku formace adorace Eucharistie a kříže 
pomáhala překonávat potíže a vzdalovat 
se pokušení. V roce 2015 v dopise P. Ra-
faelovi napsala: „Opírám čelo o svatostá-
nek a jsem chvíli s Pánem. To mi přiná-
ší tolik dobra.“ A ještě dodala: „Prosím 
o modlitbu za mne, poněvadž jak řekla 
sv. Terezie z Ávily: »Činy, dcery! Láska se 
vyjadřuje činy.« Vím, že všechny ty zku-
šenosti nic neznamenají, pokud nebudu 
žít ctnostmi.“

Sestra Clare se v každodenních po-
vinnostech cvičila ve ctnostech. Za nej-
významnější považovala lásku. Chránila 
mladé dívky před jejím špatným chápá-
ním jako příjemných pocitů. Psala: „Lás-
ka je obětavá, a ne povrchní nebo senti-

NEPODDÁVEJ SE!

Nejdražší Suzy!
Chtěla jsem Ti napsat jenom malý dopisek k narozeni-

nám, ale ten, který právě začínám psát, není úplně takový, 
jak jsem plánovala…

V životě jsou dvě cesty: úzká, která je obtížná a strmá, 
ale vede k životu, nebo široká, která je snadná, ale vede ke 
smrti. Ve zjednodušeném pojetí je to: život nebo smrt, na-
plnění nebo zničení, opravdové štěstí nebo štěstí klamné, 
pravda nebo faleš, svoboda nebo zotročení, Bůh nebo satan.

Fulton Sheen kdysi napsal: „Nejtemnějšími chvílemi v ži-
votě ženy jsou situace, kdy přestane dávat.“ Tvůj čas zde Ti 
může připadat jako peklo, pokud nejsi štědrá, odmítáš pro 
sebe odumírání a vzdávání se toho, o co Tě v tu chvíli pro-
sí Bůh. Toužím, abys byla šťastná, víc, než po tom Ty sama 
toužíš. Prosím Boha, aby vyplnil velikou prázdnotu, kterou 
v sobě nosíš, prázdnotu, kterou se snažíš zaplnit potěšeními, 
ačkoliv cítíš, že to neúčinkuje. Prosím Boha, aby Tě očis-
til, prominul Ti a ukázal Ti, jak velkou láskou Tě obdarová-
vá, abys mohla odpustit sama sobě a přestala se nenávidět.

Nejhorší věc, kterou teď můžeš udělat, je obklopit se zdí sebejistoty, protože tu 
zeď je třeba zbořit, abys opravdově poznala Boha i sama sebe. Kdysi pro mě bylo 
nejobtížnější dovolit Bohu, aby mi sundal všechny moje masky a ukázal mi, kým 
jsem doopravdy byla. Bylo to těžké, ale díky Boží dobrotě jsem dnes tím, čím jsem.

Suzy, říkala jsem Ti to mockrát: „Dítě, všecko, nebo nic.“ Samozřejmě to nezvlád-
neš udělat sama. Popros Boha o pomoc a neříkej, že se nedokážeš modlit, věřit ne-
bo cokoliv, protože ve skutečnosti jde o to, že příliš podléháš strachu nebo lenosti. 
Víš, že potřebuješ Pravdu, potřebuješ Boha. Po tom všem, co jsi udělala, ses vždyc-
ky vracela ke mně, aby sis povykládala. Dokonce i toho léta, kdy jsi dosáhla úrovně 
bahna na dně, jsi mi uprostřed toho všeho zavolala. To, co Tě přitahuje, to nejsem 
já, ale Ten, koho reprezentuji (dokonce i když to dělám mizerně!).

Nevzdávej to, Suzy, nepoddávej se! Bojuj! Neprohrávej! Tak jak bylo napsané 
na tričku, které jsi nosila: „Buď svatý nebo zemři, až budeš zkoušet jím být.“ Po-
pros Boha, aby Ti dal touhu po změně, popros ho o pomoc v poslušnosti(!). Sva-
tý Augustin řekl: „Bůh, který tě stvořil bez tebe, tě nemůže spasit bez tebe...“ A na 
tu notu „sto lat, sto lat!“

Mám Tě ráda,
sestra Clare

(Z dopisu sestry Clare Crockettové, který napsala své svěřence Suzy Donovanové)

mentální. Učí člověka zapomenout na 
vlastní přání a touhy.“ Na umírání sobě 
kladla největší důraz. Záleželo jí na tom, 
aby si mladé ženy nevybíraly cesty egois-
mu, ale cestu lásky.

Zážitky z vlastní bouřlivé mladosti způ-
sobily, že sestra Clare nenechávala ztrace-
né mladé lidi sobě samým, ale ukazovala 
jim cestu k Bohu. Nazývala jejich problé-
my jménem, neznevažovala je. Vždy však 
dávala mladým naději na změnu života 
a sloužila jim svojí nezištnou pomocí. Pů-
sobila na ně nejrůznějšími způsoby: svou 
přítomností, rozmluvami, dopisy. Radila: 
„Zeptej se Pána, po čem od tebe touží. 
Přestaň dělat, co ty chceš a co se ti zdá 

dobré, a začni plnit Boží vůli. V tom na-
jdeš opravdové štěstí.“

Ne náhodou nazývaná „sestra všechno, 
nebo nic“ vybízela mládež k volbě Kris-
ta a duchovních hodnot, proti hlavní vl-
ně současnosti. Nesouhlasila s ledabylostí, 
mobilizovala mladé jít proti proudu, pus-
tit se do války o vlastní duši. „V duchov-
ním životě mír nespočívá v nepřítomnosti 
války,“ vysvětlovala, „mír je válečná fron-
ta. Jinými slovy, jestliže budeš bojovat se 
vším, s čím musíš, aby byla splněna vůle 
Boží, a budeš ve válečném stavu se svě-
tem, s tělem i se satanem, a přitom užívat 
zbraň, kterou ti Bůh dává, budeš mít po-
koj. Jestliže se budeš podílet na duchovní 
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válce, budeš válčit v boji a nepoddáš se 
hříchu a sobectví, budeš mít pokoj.“

Osm kroků ke svatosti

Sestra Clare Crockettová zahynula ve 
věku 33 let během zemětřesení v Ekvádo-
ru 16. dubna 2016. Poslední dny života 
jí a jejím spolusestrám uplynuly při těž-
ké práci: uklízely spoušť po velké povod-
ni, která zemi postihla. Nikoho z Ekvá-
dorců tehdy nenapadlo, že je v krátkosti 
očekává další kataklyzma: zemětřesení, 
v jehož důsledku se pod troskami budo-
vy najdou těla pěti postulantek i sestry 
Clare. Tu poslední našli s kytarou v ru-
ce, s jejím nerozlučným atributem evan-
gelizace. Najednou si připomínali, jak pár 
hodin před katastrofou, když se rozho-
vor neočekávaně stočil na poslední věci, 
sestra řekla: „Proč bych se měla bát smr-
ti, když jdu k tomu, po kterém jsem tou-
žila po celý svůj život?“

Náhlý odchod sestry Clare zasáhl neje-
nom místní obyvatele, ale také všechny, 
na jejichž cestu ji Bůh postavil. K pře-
kvapení řeholnic nejenom z rodného Ir-
ska nebo ze zemí, kde sestra Crocketto-
vá působila, ale i z celého světa začaly 
přicházet informace o obráceních a ná-
vratech k svátostnému životu pod vlivem 
svědectví jejího života.

Sestra Clare po sobě nezanechala de-
ník ani duchovní závěť. Můžeme je ale 
najít v jejích dopisech, zápiscích, obráz-
cích nebo ve skicách katechezí. Jako na-
příklad v těch z roku 2008, připravova-
ných pro žáky ve škole v Jacksonville ve 
Spojených státech, kde řeholnice napsa-
la: „Co dělají svatí?

1. Vždycky stavějí Boha na první místo.
2. Snaží se dělat to, co Bůh chce, aby 

činili.
3. Často rozmlouvají s Bohem.
4. Pomáhají druhým a nečekají za to 

odměnu.
5. Usmívají se dokonce i tehdy, když 

se jim do toho nechce.
6. Snaží se být poslušní bez váhání.
7. Milují a jsou milí ke všem stvoře-

ním Božím.
8. Vědí, že vše jim bylo dáno Bohem.
I ty se můžeš stát svatým!“

Pramen: www.sisterclare.com
Z Miłujcie się! 2/2019 přeložila -vv- 

(Redakčně upraveno)

Místa v textu označena „†“ jsou slova Je-
žíšova, místa označena „•“ jsou slova Mat-
ky Boží, andělů, svatých či duší v očistci. 
Biblické texty jsou vždy od Ježíše po Alicině 
modlitbě a prosbě o slovo v duchu tzv. ná-
hodného otevření.

Úterý 25. 10. 88, 10:45 h.
† Připrav se, Mé dítě. Je potřebné ve-

liké pokání za všechno, co Mě zraňuje, 
a za všechny, kteří Mne bičují.

Tebe jsem si vybral a toužím po tvé ab-
solutní oběti. Já udělám každý tvůj den 
a provedu tě jím. Neboj se. Jenom jako 
Kyrenejský pomůžeš nést Můj kříž.

Neboj se, Má vyvolená – jsme spolu 
v bolesti i v lásce.

Miluj všechno, co na tebe přijde, 
a z lásky přijímej každý trn ponížení, těž-
kosti, utrpení – to jsou trny z Mé koruny, 
kterou Mi dal milující Otec.

Skloň se ve svém srdci a zlíbej z vděč-
nosti každého, kdo vtlouká ty trny do tvé-
ho srdce.

Moje milující ruka je řídí, aby bylo do-
konáno tvé povolání v bolesti vytvořené 
světem, do něhož nepatříš, a v Mé lásce, 
protože ona je tvým domovem a každo-
denním pokrmem.

Měj touhu, aby se naplnilo všechno, co 
pro tebe mám, aby ses stala tou, na kterou 
čekám s tesknou touhou v Mém domě.

Toužím tě již přivolat, ale je potřeba, 
abys Mi přinesla ovoce své oběti, a také 
abys mohla zaujmout místo, které na te-
be čeká v Mé komnatě.

„Milovaní, nepodivujte se tomu požáru, 
který uprostřed vás zuří, aby vás vyzkoušel, 
jako by se vám dělo něco podivného. Ale 
radujte se nad tím, že máte podíl na Kris-
tových utrpeních, abyste se rovněž, až se 
zjeví jeho sláva, radovali a jásali. Jste bla-
hoslavení, když vás tupí pro Kristovo jmé-
no, neboť Duch slávy, Duch Boží spočívá 
na vás.“  (1 Petr 4,12–14)

Středa 16. 11. 88, 8:45 h.
† Dám ti Moje Rány a bude to zna-

mení, jak velice obdarovávám ty, kteří 
Mě milují.

Neboj se, Mé dítě – všechno se do-
čká svého času a odpovídajícího stavu 
tvé duše.

Pros Moji Matku, aby tě učinila So-
bě podobnou. Aby Mi připravila obydlí 
ozdobené láskou a vystlané Svojí něhou.

Pros svého anděla, aby bděl na prahu 
Mého domu v tvé duši.

Pros svoje patrony, aby Mne tam ne-
ustále uctívali, poněvadž nebe se sklání 
nad tvou ubohostí, aby ji proměnilo v bo-
hatství tvého Snoubence.

Neobávej se Mého Majestátu, snou-
benko Boha. Setrvávej v modlitbě – ať na 
tebe skane Mé blahoslavenství a ať hoří 
Moje láska v tobě.

„Očistěte se od starého kvasu, abyste 
byli novým těstem, protože vy jste nekva-
šené chleby. Vždyť náš velikonoční berá-
nek, Kristus, byl už obětován.“ (1 Kor 5,7)

Úterý 10. 1. 89, 9:10 h.
– Vnímala jsem Ježíšovu bolest, kte-

rou Mu působí lidé, jež si povolal za Svo-
je svědky a apoštoly.

Bolest Ježíše ukřižovaného v jejich 
srdcích, která hledají vlastní chválu, Jím 
si posluhujíce.

Bolest Ježíše, po jehož krvi šlapou, za-
hleděni do sebe.

Bolest Ježíše, kterého učinili doplňkem 
k vlastním ambicím a prázdnotě, proto, 
aby je uspokojoval.

Bolest Ježíše opuštěného, zrazeného, 
zaprodaného, ztýraného vlastními.

„V budoucnu ať mi nikdo nepůsobí ne-
příjemnosti: nosím na svém těle Ježíšova 
znamení.“ (Gal 6,17)

– Jak dlouho budeš ještě tak trpět?
† Už ne dlouho.
– Kolik je mé viny?
† Nepříliš.

Sobota 14. 1. 89, 15:10 h. / Dnes se 
ke mně dostala informace, že:

– Znevažována a očerňována jsou slo-
va, která jsi vzkázal pro druhé…

† Prosilas o podíl na Mém utrpení – 
tady je.

Mk 15,16–20 / Vysmívaný Král (1)

Alice Lenczewská (1934–2012)

Z duchovního pokladu  
Alice Lenczewské (42)
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Neděle 15. 1. 89, 22:45 h.
– Možná je to znamení, že mám ode-

jít od těch lidí, a oběť za ně přinášet o sa-
motě?

† Tehdy by tvoje oběť nebyla úplná, 
neměla by žádnou hodnotu, protože se 
neshoduje s Mou vůlí.

Odevzdej se situaci, jaká je a jakou vy-
tvořím. A děkuj, poněvadž jsi už dostala 
dar spoluutrpení se Mnou.

V trápení zachovej klid a jednotu se 
Mnou, aby Moje láska v tobě neuhasínala.

Nemysli na sebe, ale s láskou objímej 
ty, kteří ti způsobili bolest. Ty máš vylé-
čit Mou láskou a svou obětí utrpení při-
jatou jako Můj dar.

Nevysvětluj, nepoučuj, jen miluj. Teh-
dy se tvá bolest promění v radost a je-
jich nepřejícnost v mír a v poznání Mé 
Pravdy.

Pondělí 16. 1. 89, 13:45 h.
– Zneuctili Tvé slovo, Kriste.
† Není to poprvé, co po Mně plivají ti, 

kteří se považují za svaté Izraele…

Úterý 17. 1. 89, 24 h.
– Doplňuje se můj podíl na Kristo-

vých utrpeních.
Děkuji Ti za to, že jsou tak velmi 

opravdová, i za to, že není nikdo, kdo by 
mohl pomoci.

Chraň Tvoji lásku v mém srdci, aby 
byla…

Proč to píšu?
† Aby bylo svědectví umírání.
Lk 21,13.16–17 / Pronásledování učed-

níků

Čtvrtek 19. 1. 89, 8 h.
– Dnes jsem během křížové cesty vy-

konala akt obětování se za Dílo i za za-
kladatele – v Pánově domu, kde byl za-
čátek…

Řím 1,8–12 / Modlitba a předpověď 
přicestování

Čtvrtek 19. 1. 89, 23:30 h.
† Od nynějška je každá bolest, kte-

rou pociťuješ, tvým podílem na Mých 
utrpeních.

Přijímej ji s láskou, protože to je zna-
mení, které nás sjednocuje v oběti kříže.

Neboj se, dám ti Moji sílu a neopus-
tím tě ve tvé hodině.

Buď veselá, poněvadž se mnoho napl-
ní skrze tvoji oběť.

Zamiluj si dotyk Mých Ran. Hovořím 
jimi k tobě a projevuji Moji lásku.

Doplní se tvoje svědectví znamením, 
na které čekáš. Doplní se všechno, po 
čem toužíš pro Moji lásku a pro ty, které 
miluješ ve Mně.

Doplní se o mnohem víc, než víš…
Jan 11 / Na poslední cestě do Jeruzaléma

(Pokračování)
Z knihy Alicja Lenczewska:  

Świadectwo. Dziennik duchowy.  
Wydawnictwo Agape sp. z o.o., Poznań, 

wydanie drugie zmienione, 2018.
Přeložila -vv- (Redakčně upraveno)

Poznámky:

(1) Autentický zápis Alice Lenczewské – stejně 
tak i dále. [pozn. red.]

Turínská univerzita zakázala náboženské symboly
Na pozadí obrazovky počítače ne-

mohou být žádné kříže ani jiné nábo-
ženské symboly. Takové nařízení bylo 
vydáno studentům univerzity v Turíně, 
kteří se připravovali na zkoušky. Kvů-
li pandemii se vyučování na univerzitě 
koná distančně on-line a stejně se kona-
jí i semestrální zkoušky. Proto univerzi-
ta připravila seznam pravidel platných 
během on-line spojení.

Univerzita má speciální software za-
mezující stahování a zákaz zobrazová-
ní jakýchkoliv politických či nábožen-
ských symbolů v době zkoušky. I když 

studenti považovali za správné nepro-
jevovat své politické názory, druhá část 
nařízení narazila na silnou vlnu kritiky. 
Bylo zdůrazněno, že jde o jasný útok na 
náboženskou svobodu, který může v bu-
doucnosti vést k tomu, že již nebude 
možné nosit na zápěstí populární řetí-
zek s křížem anebo růžencem a symbo-
ly jiných náboženství. Jeden ze studen-
tů uvedl, že sochu sv. Otce Pia ze stolu 
neodstraní, i kdyby to znamenalo, že 
zkoušku nebude moci absolvovat.

Rozhodnutí univerzity v Turíně vyvo-
lalo bouři také na dalších italských uni-

verzitách, jejichž studenti se obávají, že 
rovněž zavedou podobná pravidla. Zdů-
razňují, že zbývá jen jeden krok k od-
stranění náboženských symbolů z ve-
řejného prostoru. Zároveň konstatují, 
že zkoušející, kteří vstoupí do jejích do-
movů díky internetu, nemohou rozhod-
nout, co se má nacházet v jejich soukro-
mém prostoru. Rovněž připomínají, že 
kříže a náboženské obrazy na stěnách 
italských domů jsou součástí italské 
křesťanské kultury, kterou nelze igno-
rovat, tím méně vymazat.

Zdroj: TK KBS, 16. 2. 2021

Ve Skotsku může genderová kritika brzy být trestným činem
Návrh zákona o zločinech z nenávis-

ti a o veřejném pořádku, který předlo-
žil skotský parlament, uznává každou 
kritiku genderové ideologie jako trest-
ný čin. Vedoucí křesťanských spole-
čenství vyzvali autory nového zákona, 
aby kontroverzní části návrhu odstrani-
li. Podle nich to ohrožuje svobodu slo-
va a svědomí.

V dopise ministrovi spravedlnos-
ti představitelé církví vyzvali k větší 

pozornosti ochrany občanských práv. 
„Lidé by měli mít úplnou svobodu vy-
jadřovat svůj názor včetně kritických 
poznámek o církvích a víře,“ píše se 
v dopise. Zdůrazňují, že rodové otázky 
jsou dnes předmětem široké a emotivní 
veřejné diskuse, která je nevyhnutelná, 
když společnost zápasí s novými myš-
lenkami. „Jsme přesvědčeni, že by mě-
ly být vyslechnuty i kritické názory, to 
znamená v rozporu s tezí, že rod je ne-

stálý a proměnlivý,“ napsali biskupové 
a evangeličtí duchovní.

Podle signatářů jsou čtyři týdny na 
schválení zákona určitě příliš krátkým 
obdobím, aby měl parlament dostatek 
času k tomu, aby mohl uvažovat o dů-
sledcích nového zákona. Tato nařízení 
by se měla podle nich odložit a měla by 
se otevřít diskuse o návrhu.

Zdroj: TK KBS, 16. 2. 2021
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Pondělí 8. 3. 2021
6:05 Pro vita mundi: Petr Chromčák 6:40 Made  in 
Ružomberok  7:20  V pohorách  po  horách  (88. díl): 
Jahňací štít – Vysoké Tatry 7:30 U NÁS aneb Od cimbálu 
o lidové kultuře (133. díl): My sme hráli(y) na cimbály… 
9:00 Živě s Noe [L] 9:15 Mezi pražci (95. díl): Březen 
2021 10:00 Outdoor Films s Petrem Ferry Kubátem 
(84. díl): Canyoning 11:35 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme 
si … [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá 
z kaple Telepace [L] 12:50 Příběhy odvahy a víry: Biskup 
Maletsky (16. díl): Don Bosco z Petrohradu 13:20 Bible 
pro Severní Koreu 14:00 Za obzorem [L] 14:35 Můj 
chrám: Leoš Ryška, ředitel TV Noe, kostel sv. Marka 
v Ostravě–Heřmanicích 15:00 Noční univerzita: Adam 
Viktora – Jan Dismas Zelenka – známý, neznámý [P] 
16:30 V souvislostech 16:55 Nebojte se... 18:00 Post 
Scriptum [P] 18:15 Živě s Noe [P] 18:30 Sedmihlásky 
(123. díl):  Plače  kočka  celý  deň  18:35  Divadélko 
Bubáček (18. díl): O sněhulácích 18:50 Hermie sou-
těží 19:00 Kapky na Mohelnickém dostavníku 2016 
19:30 Církev za oponou: Seminář 19:50 Přejeme si … 
20:05 Dům ze skla? [L] 21:10 Poutníci času (4. díl): 
S Hanou Svobodovou 21:30 Za obzorem 22:05 Harfa 
Noemova:  A.  Vivaldi  –  Čtvero  ročních  dob,  2. díl 
22:30 Kulatý stůl 0:05 Angola: Nepřestanu chodit uli-
cemi 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 9. 3. 2021
6:05  Pro  vita  mundi  (1. díl):  P. Anton  Srholec 
6:50 Kalvária Nitrianské Pravno 7:25 Život ve vztahu: 
Franz Kett a jeho pedagogika 8:05 Noční univerzita: 
P. Angelo  Scarano  –  Jeden  člověk  měl  dva  syny 
9:00 Živě s Noe [L] 9:15 V pohorách po horách (64. díl): 
Dráteníčky 9:25 V souvislostech 9:50 Jak potkávat 
svět (72. díl): S Drahomírou Míčkovou 11:25 Plečnikův 
kostel  sv. Františka v Lublani 11:35 Živě s Noe [L] 
11:45  Přejeme  si … [P]  12:00  Polední  modlitba [L] 
12:05 Největší přání 13:35 Okolo houslí 14:00 Za obzo-
rem [L] 14:35 Na větrné hůrce 14:55 Na pořadu rodina 
(5. díl): Děti na zemi  i v nebi 16:00 Muzikanti, hrajte 
16:30 Jak si mě našel Antonín z Padovy 17:10 Zambie: 
DJ Baza [P] 17:45 Živě s Noe [P] 18:00 Mše svatá 
z kaple Telepace [L] 18:50  Sedmihlásky  (123. díl): 
Plače kočka celý deň 18:55 Divadélko Bubáček (19. díl): 
Vodník z proskovického rybníka 19:05 Svatá Kateřina 
Sienská 19:30 Zpravodajské Noeviny: 9. 3. 2021 [P] 
19:50 Přejeme si … 20:05 Buon giorno s Františkem [L] 
20:50 Pražská Loreta 21:15 Řeckokatolický magazín [P] 
21:30 Za obzorem 22:05 Má vlast: Cholina 23:20 První 
křesťané: Velikáni víry – Svatý Augustin 23:55 Terra 
Santa News: 3. 3. 2021 0:15 Továrna mezi vodami 
0:55 Noční repríza dopoledních pořadů.

Středa 10. 3. 2021
6:05  Pro  vita  mundi  (2. díl):  P. Anton  Srholec 
6:40 Zpravodajské Noeviny: 9. 3. 2021 7:00 Hlubinami 
vesmíru s prof. Petrem Heinzelem, 1 díl 7:45 Hovory 
z Rekovic: Lenka Hrůzová 8:00 Recept na roztrouše-
nou sklerózu: Nerezignovat! 8:10 Kmochův Kolín 2019: 
Dechový  orchestr  mladých  ZUŠ  Jeseník  9:00  Živě 
s Noe [L] 9:15 Generální audience papeže Františka [L] 
10:20 Ateliér užité modlitby 11:20 Diakonie ve Valašském 
Meziříčí  –  Žijeme  tu  s vámi!  11:35  Živě  s Noe [L] 
11:45  Přejeme  si … [P]  12:00  Polední  modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Manželská 
setkání 12:55 Neřež na Folkových prázdninách 14:00 Za 

obzorem [L] 14:35 Dům ze skla? 15:40 Zpravodajské 
Noeviny: 9. 3. 2021 16:05 ARTBITR – Kulturní magazín 
(106. díl) 16:20 Jak potkávat svět (82. díl) 17:40 Setkání 
citeristů  v Lukově  18:00  Post  Scriptum  18:15  Živě 
s Noe [P] 18:30 Sedmihlásky (123. díl): Plače kočka 
celý deň 18:35 Divadélko Bubáček (20. díl): Moje pu-
tování vesmírem 18:45 Hermie a jeho přátelé: Buzbyho 
plážová party 18:55 Etiopie: Jděte a získávejte učedníky 
19:30 Terra Santa News: 10. 3. 2021 [P] 19:50 Přejeme 
si …  20:05  Adorace  s mladými  z DCM  Ostrava [L] 
21:15 Bačkorám navzdory: Lubor jede na výlet 21:30 Za 
obzorem 22:05 Noční univerzita: Kateřina Lachmanová – 
Vstanu a půjdu k svému otci 23:25 Generální audien ce 
papeže Františka 23:50 Příběhy odvahy a víry: Biskup 
Maletsky (16. díl): Don Bosco z Petrohradu 0:20 Cenakolo: 
svědectví o Lásce, milosrdenství a přátelství 1:00 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 11. 3. 2021
6:05 Pro vita mundi: Jan Špilar 6:45 Zambie: DJ Baza 
7:15 Terra Santa News: 10. 3. 2021 7:40 Čas pro Malawi 
8:25 První křesťané: Velikáni víry – Svatý Augustin 
9:00 Živě  s Noe [L] 9:15 Na cestě k Otcovu domu 
9:30 Kulatý stůl 11:05 Guatemala – Lidé kukuřičných polí 
11:35 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední 
modlitba [L] 12:05 Dvě koruny: Svatý, jakého svět ne-
znal 13:35 Generální audience papeže Františka 14:00 Za 
obzorem [L] 14:35 Don Rua – nástupce 15:00 Setkání 
15:20  Lidé  a město  16:00  Zpravodajské  Noeviny: 
9. 3. 2021 16:20 Večeře u Slováka: 4. neděle postní [P] 
16:50 Koncert tří sborů: Odry 2015 17:45 Živě s Noe [P] 
18:00 Mše svatá z kaple Telepace [L] 18:45 Ovečky: 
4.  neděle  postní [P]  19:10  BET  LECHEM  –  vnitřní 
domov  (3. díl):  Zbigniew  Ciendlik  –  polský  kněz 
v Česku 19:30 Zpravodajské Noeviny: 11. 3. 2021 [P] 
19:50 Přejeme si … 20:05 U NÁS aneb Od cimbálu o li-
dové kultuře (161. díl) [L] 21:30 Za obzorem 22:05 Pod 
lampou [P] 0:10 Zpravodajské Noeviny: 11. 3. 2021 
0:30 Zambie: Kazatelé na cestě 1:00 Noční repríza do-
poledních pořadů.

Pátek 12. 3. 2021
6:05 Pro vita mundi: P. Vojtěch Kodet 7:00 Zpravodajské 
Noeviny:  11.  3.  2021  7:20  Na  jedné  lodi  (1. díl) 
8:20 Adopce srdce 9:00 Živě s Noe [L] 9:15 Bible pro 
Severní Koreu 9:50 Moravská Hellas 10:25 Dům ze skla? 
11:25 V pohorách po horách (2. díl): Smrk 11:35 Živě 
s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední mod-
litba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:45 Plnou 
parou do srdce Beskyd 13:25 Roman Horký & Kamelot 
na Mohelnickém dostavníku 2012 14:00  Za  obzo-
rem [L] 14:35 Pod ostravským nebem: Zastavení v os-

travských sakrálních stavbách 15:00 Křížová cesta z Lurd 
15:15 Průplav Božího přání 16:00 Zpravodajské Noeviny: 
11. 3. 2021 16:20 Věk reforem (9. díl): Náboženské 
války 16:55 Buon giorno s Františkem 17:40 Bačkorám 
navzdory: Lubor jede na výlet 18:00 Post Scriptum [P] 
18:15 Živě s Noe [P] 18:30 Sedmihlásky (123. díl): Plače 
kočka celý deň 18:35 Divadélko Bubáček (21. díl): Princ 
za osmnáct a princezna bez dvou za dvacet 18:50 Na 
pořadu rodina (6. díl): Povolání dětí 19:50 Přejeme si … 
20:05 Kulatý stůl [L] 21:40 Za obzorem 22:15 Outdoor 
Films s Jaroslavem Jindrou (85. díl): Vtipálek s kame-
rou, který objel celý svět 23:45 Mexiko – země indiánů 
0:00 Cvrlikání (2. díl): Mošny 1:00 Noční repríza dopo-
ledních pořadů.

Sobota 13. 3. 2021
6:05 Pro vita mundi: Mgr. Mojmír Kovář 6:45 Noční uni-
verzita: Adam Viktora – Jan Dismas Zelenka – známý, 
neznámý 8:15 Sedmihlásky (123. díl): Plače kočka 
celý deň 8:20 Cirkus Noeland (9. díl): Roberto, Kekulín 
a karneval 8:45 Hermie a přátelé: Antonio a jeho sou-
peř neboli Statečný mravenec 9:25 Ovečky: 4. neděle 
postní 9:50 GOODwillBOY V.  (9. díl) 10:40 V posteli 
POD NEBESY (2. díl) 11:35 ARTBITR – Kulturní ma-
gazín (106. díl) 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Angelus 
Domini 12:05 Pod lampou 14:10 Turiec, region magic-
kých vod 14:35 Expedice Rembaranka: Umění přežít 
15:15 Josef a jeho bratři 16:10 Keď narastiem, ožením 
sa: Jánošíkove dni v Terchovej 2018 17:30 Příběhy od-
vahy a víry: Osud Anny Abrikosové (17. díl): Slib oběti 
18:00 Mše svatá z kaple Telepace [L] 19:00 Zambie: 
DJ Baza 19:30 V souvislostech [P] 19:50  Přejeme 
si … 20:05 Dobrodružství před kamerou (19. díl) [P] 
21:10 V pohorách po horách (89. díl): Teplické skalní 
město [P] 21:25 Chaplin se vrací z flámu [P] 21:55 Ruce 
Panny Marie 23:20 Za obzorem 23:55 Harfa Noemova: 
Josef Špaček hraje sólo 0:20 Za obzorem 0:50 Víra 
do kapsy: Jak se neunavit z dobra 1:05 Za obzorem 
1:35 Noční repríza dopoledních pořadů.

Neděle 14. 3. 2021
6:05 Pro vita mundi: P. Peter Krenický 6:45 Řeckokatolický 
magazín  7:00  Animovat  znamená  vdechnout  život 
7:15 Zambie: Kazatelé na cestě 7:45 Večeře u Slováka: 
4. neděle postní 8:10 U NÁS aneb Od cimbálu o lidové 
kultuře  (161. díl)  9:35  Církev  za  oponou:  Seminář 
10:00 Mše svatá z kaple Telepace [L] 11:05 Poutníci času 
(8. díl): s Leticií Vránovou Dytrychovou [P] 11:25 Velké 
ticho v Poličanech 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední 
modlitba  Sv. otce  Františka [L]  12:20  V souvislos-
tech 12:40 Zpravodajský souhrn uplynulého  týdne 
13:25 Muzikanti, hrajte 14:00 Dobrodružství před kame-
rou (19. díl) 15:10 První křesťané: Mniši, panny a pous-
tevníci 15:45 Noční univerzita: Kateřina Lachmanová 
– Vstanu a půjdu k svému otci 17:00 Stopy ve sněhu 
18:00 Sedmihlásky (143. díl): Tancoval tlusty s tlustu, 
To se num to poskakuje 18:05 Cirkus Noeland (10. díl): 
Roberto, Kekulín a žirafa 18:30 Modrý medvídek [P] 
18:45 Ovečky: 4. neděle postní 19:05 Chaplin se vrací 
z flámu  19:35  Do  varu  s Maxem  Kašparů  (1. díl): 
Křesťan  a média  19:50  Přejeme  si …  20:05  Missio 
magazín: Březen 2021 [P] 20:25 O bozích a lidech 
22:30 Buon giorno s Františkem 23:15 Cvrlikání (27. díl): 
Jiří Smrž 0:30 Polední modlitba Sv. otce Františka 
0:50 Zpravodajský souhrn uplynulého týdne 1:30 Noční 
repríza dopoledních pořadů.
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Změna v číslování breviáře: levý, nepodbarvený sloupec – dřívější vydání breviáře; pravý, podbarvený sloupec – nové vydání breviáře (2007)

BREVIÁŘ PRO LAIKY 6. – 13. BŘEZNA 2021

 

Liturgická čtení
 Neděle 7. 3. – 3. neděle postní
1. čt.: Ex 20,1–17
Ž 19(18),8.9.10.11
Odp.: Jan 6,68b (Pane, ty máš slova 
věčného života.)
2. čt.: 1 Kor 1,22–25
Ev.: Jan 2,13–25

nebo čtení z cyklu A (pokud se na 
Bílou sobotu křtí):
1. čt.: Ex 17,3–7
Ž 95(94),1–2.6–7b.7c–9
Odp.: 7c–8a (Kéž byste dnes 
uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte 
svá srdce!)
2. čt.: Řím 5,1–2.5–8
Ev.: Jan 4,5–42

Pondělí 8. 3. – připomínka sv. Jana 
z Boha
1. čt.: 2 Král 5,1–15a
Ž 42(41),2.3; 43(42),3.4
Odp.: srov. 42(41),3 (Má duše žízní 
po živém Bohu, kdy už ho spatřím 
tváří v tvář?)
Ev.: Lk 4,24–30

Úterý 9. 3. – připomínka 
sv. Františky Římské
1. čt.: Dan 3,25.34–43
Ž 25(24),4–5ab.6+7bc.8–9
Odp.: 6a (Rozpomeň se, Hospodine, 
na své slitování.)
Ev.: Mt 18,21–35

Středa 10. 3. – připomínka sv. Jana 
Ogilvie
1. čt.: Dt 4,1.5–9
Ž 147,12–13.15–16.19–20
Odp.: 12a (Jeruzaléme, oslavuj 
Hospodina!)
Ev.: Mt 5,17–19

Čtvrtek 11. 3. – ferie
1. čt.: Jer 7,23–28
Ž 95(94),1–2.6–7.8–9
Odp.: 7c–8a (Kéž byste dnes 
uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte 
svá srdce.“)
Ev.: Lk 11,14–23

Pátek 12. 3. – ferie
1. čt.: Oz 14,2–10
Ž 81(80),6c–8a.8bc–9.10–11ab.14+17
Odp.: srov. 11.9a (Já jsem Hospodin, 
tvůj Bůh, slyš můj hlas!)
Ev.: Mk 12,28b–34

Sobota 13. 3. – ferie
1. čt.: Oz 6,1–6
Ž 51(50),3–4.18–19.20–21ab
Odp.: Oz 6,6 (Chci lásku, a ne oběť.)
Ev.: Lk 18,9–14

Pondelok 8. 3. o 16:05 hod.: Vaticano
Spravodajsko-publicistická relácia o dianí nielen vo Vatikáne. Ma-
puje aktuality zo života Cirkvi a prostredníctvom reportáží a rozho-
vorov prináša zaujímavý pohľad na udalosti zo sveta kresťanstva.

Utorok 9. 3. o 16:30 hod.: V škole Ducha (234)
P. Michal Zamkovský CSsR: Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?

Streda 10. 3. o 20:50 hod.:  
Fundamenty (Život politického spoločenstva)
Uvažovanie nad dokumentami II. vatikánskeho koncilu. 

Štvrtok 11. 3. o 17:00 hod.:  
Povolanie laik: Dotyky raja (dokument)
Akademická maliarka Katarína Böhmová sa venuje tvorbe kňaz-
ských rúch a maľbe na hodváb. V krátkom dokumente sleduje-
me jej prácu v ateliéri, v ktorej každá činnosť je spätá s vierou.  

Piatok 12. 3. o 20:30 hod.:  
Svätý Anton z Padovy: Milosť a oheň (dokument)
Dokument približuje najdôležitejšie udalosti jeho života, opisuje 
jeho duchovnú cestu od rádu augustiniánov k bratom františká-
nom. Ponúka nám možnosť bližšie spoznať svätca z Padovy, kto-
rého spiritualita a charizma sa aj dnes dotýkajú sŕdc veriacich.

Sobota 13. 3. o 20:30 hod.:  
G. Moscati – Doktor pre chudobných 1/2 (film)
Giuseppe Moscati bol lekárom, profesorom, vedcom a preslávil 
sa svojim mimoriadnym prístupom k chudobným. Počas I. sve-
tovej vojny viedol nemocnicu pre ranených vojakov. Vždy vedel 
určiť správnu diagnózu. V roku 1987 bol kanonizovaný za svätého.

Nedeľa 14. 3. o 15:30 hod.:  
Krížová cesta 
Kráčať s ním. Autor Martin Kramara.

Programové tipy TV LUX od 8. 3. 2021 do 14. 3. 2021
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Viac informácií na www.tvlux.sk

FARNÍ POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA NAD ENCYKLIKOU „FRATELLI TUTTI“ S O. GÜNTHEREM ECKLBAUEREM OMI
Sobota 27. 3. 2021 • Klokoty
Program: 15.00 hod.: přednáška  (on-line) • 15.45 modlitba  (on-line) • 16.00 příležitost ke svátosti  smíření 
• 17.00 mše svatá. Vše můžete sledovat živě na www.klokoty.cz.

Uvedení do první modlitby dne: NE 7. 3. PO 8. 3. ÚT 9. 3. ST 10. 3. ČT 11. 3. PÁ 12. 3. SO 13. 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 338 376 1046 1165 1062 1182 1076 1198 1092 1215 1107 1232 1123 1248

Žalmy 1030 1150 1046 1166 1062 1183 1076 1198 1093 1215 1108 1232 1124 1249

Krátké čtení a zpěv 338 377 342 381 345 385 348 389 352 393 355 397 359 400

Antifona k Zach. kantiku 338 377 342 382 345 385 349 389 352 393 356 397 359 401

Prosby 338 377 342 382 346 385 349 389 352 393 356 397 359 401

Závěrečná modlitba 339 378 343 382 346 386 349 390 353 394 356 398 360 402

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 1035 1155 1051 1171 1067 1188 1081 1204 1097 1220 1113 1238 1128 1254

Krátké čtení 339 378 343 383 346 386 350 390 353 394 356 398 360 402

Závěrečná modlitba 339 378 343 382 346 386 349 390 353 394 356 398 360 402

Nešpory: SO 6. 3.

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

Antifony 336 375 340 379 1056 1177 1071 1193 1086 1209 1102 1226 1118 1243 361 404

Žalmy 1025 1144 1040 1159 1057 1177 1072 1193 1087 1209 1102 1226 1118 1243 1133 1259

Kr. čtení a zpěv 336 375 341 380 344 384 347 387 351 391 354 395 357 399 361 404

Ant. ke kant. P. M. 337 376 341 380 344 384 347 388 351 392 354 396 358 399 362 405

Prosby 337 376 341 380 344 384 348 388 351 392 355 396 358 400 362 405

Záv. modlitba 339 378 339 378 343 382 346 386 349 390 353 394 356 398 364 407

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 1257 1395 1260 1398 1238 1374
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LISTY JANOVY
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L. • Redakce Jan 
Roskovec • Lektorovali Jan Roskovec, Ph.D., 
a doc. Jiří Mrázek, Th.D.

Český ekumenický komentář k Novému zákonu. 
První Janův list by měl patřit k nejčtenějším novozá-

konním spisům, protože nabízí takřka souhrn křesťanského uče-
ní: nikde jinde v celém Novém zákoně není souvislost mezi vírou 
a láskou, vyznáním víry a skutky tak naléhavě a výslovně zdůraz-
ňována. Druhý Janův list patří asi k nejméně čteným spisům No-
vého zákona. Na první pohled se jeví jako soukromý list, i když 
je adresován konkrétní komunitě. Rozsahem se podobá typickým 
antickým listům. Třetí Janův list patří k nejkratším spisům Nové-
ho zákona a zároveň k těm nejméně „obsažným“ po stránce teo-
logické. Ze všech novozákonních listů však obsahuje nejvíc prv-
ků typických pro tento žánr.

Centrum biblických studií AVČR a UK v Praze  
ve spolupráci s Českou biblickou společností  

Brož., 150x225 mm, 124 stran, 128 Kč

DENÍČEK • BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI
Svatá s. M. Faustyna Kowalská • Z polštiny přeložil Jiří Hrdý 
• Odpovědná redaktorka Ludmila Martinková • Předmluva 
k prvnímu českému vydání P. Josef Prchal SJ • Předmluva 
k prvnímu polskému vydání Andrzej M. Deskur, titulární 
arcibiskup Teneský • Úvod s. M. Elżbieta Siepak

Kritické vydání deníku sv. Faustyny Kowalské, který psala bě-
hem posledních čtyř let svého života na přímou žádost Pána Je-
žíše, je svým způsobem památník, kam autorka průběžně zapi-
sovala především „setkání“ vlastní duše s Bohem. Pán ji obdařil 

velkými milostmi, které světice zaznamenala, aby připomněla ode-
dávna známé, ale zapomenuté pravdy víry o milosrdné Boží lás-
ce k lidem a předala novou formu úcty k Božímu 
milosrdenství. Jejich praktikování má vést k obno-
vě náboženského života v duchu křesťanské důvě-
ry a milosrdenství.

Karmelitánské nakladatelství  
Druhé, upravené vydání  

Váz., 117x185 mm, 678 stran, 449 Kč

BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ • ROZJÍMÁNÍ SE 
SV. FAUSTYNOU
Andrea Odstrčilíková • Fotografie archiv sester 
Kongregace sester Matky Božího milosrdenství 
v Krakově a ve Dvoře Králové

Rozjímání uvedená v této knize vznikala průběžně v letech 
2005–2015. Oslavují svátostného Krista a prohlubují úctu k Bo-
žímu milosrdenství. Citované texty pocházejí z Písma svatého, 
z Deníčku sv. Faustyny, z litanií a z Denní modlitby církve.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Brož., A5, 190 stran, 169 Kč

JEŽÍŠI, DŮVĚŘUJI TI! • VÝBOR MODLITEB SVATÉ 
SESTRY FAUSTYNY
Zpracovala s. M. Elżbieta Siepak • Z polštiny přeložil Jiří 
Hrdý

Vyšlo s církevním schválením. Brožurka obsahuje krátké před-
stavení svaté Faustyny Kowalské, pobožnost k Božímu milo-
srdenství podle svaté Faustyny, výbor modliteb 
této apoštolky Božího milosrdenství, modlitbu 
o vyprošení milostí na její přímluvu a odevzdání 
se Božímu milosrdenství.

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
Čtvrté vydání, v MCM třetí vydání  

Brož., A6, 64 stran, 43 Kč

Matice cyrilometodějská s. r. o. Knihkupectví a zásilková služba
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Matice cyrilometodějská s. r. o. Knihkupectví a zásilková služba

KOMENTÁŘ K NOVÉMU ZÁKONU

BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ


