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(Ž 119,1.15.18.48.105.130)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Dnes bych se chtěl pozastavit u modlit-

by, kterou můžeme konat na základě čet-
by biblického úryvku. Slova Písma svatého 
nebyla napsána proto, aby uvízla na papy-
ru, pergamenu či papíru, nýbrž aby byla 
přijata člověkem, který se modlí a umožní 
jim ve svém srdci vzklíčit. Boží slovo míří 

na srdce. Katechismus říká: „Četba Písma 
svatého má být provázena modlitbou, aby 
se stala rozhovorem mezi Bohem a člově-
kem.“ (KKC, 2653) Bibli nelze číst jako ro-
mán, přivádí k modlitbě, neboť její četba je 
dialogem s Bohem. Daný biblický verš byl 
napsán před mnoha staletími i pro mne, 
aby se mi od Boha dostalo nějakého slo-
va. Byl napsán pro každého z nás. Všichni 

Toto číslo Světla nám připomí-
ná, že se máme starat o dobro 
druhých, a to i za cenu obětí. 

Tak totiž pomáháme uskutečňovat a na-
plňovat Boží záchranný plán spásy, což 
je skutečným smyslem následování Ježí-
še Krista. (str. 3)

Kdybychom zaslechli Ježíšův požada-
vek: „Dej se zničit pro moji lásku“, co by-
chom mu na to odpověděli? Bylo těžké 
to přijmout i pro takovou mystičku, jakou 
byla Alice Lenczewská. (str. 5) A co te-
prve pro nás, kteří se často jen stěží lopo-
tíme po cestách spásy a bezvýhradného 
odevzdání se do rukou Pánových! Ježíš 
však neříká, že je to lehký úděl, a stejně 
tak nepředpokládá, že jej vždy uneseme. 
Avšak otevírá své milující Srdce, aby při-
pomněl, že to byly kapky jeho krve, které 
proléval za naši spásu na kříži. A tak kdy-
koliv, kdy se rozhodujeme pro sebe, pro 
někoho či pro něco, ale přitom opouští-
me Ježíše, působíme mu nesmírnou bo-
lest, kterou si dokonce dovedeme alespoň 
zčásti představit – jistě jsme již zažili, ja-
kou bolest nám způsobil odchod, ztráta 
někoho blízkého. Naší snahou má tedy 
být, abychom zůstali pod Ježíšovým kří-
žem spolu s jeho Matkou, Pannou Marií, 
a zde mu předkládali své bolesti a utrpení 
jako oběť za vysvobození a záchranu du-
ší druhých lidí. Neboť jen Kristův kříž je 
nástrojem vítězství nad satanovou mocí 
nad člověkem. Tak se potom stáváme spo-
lupracovníky na Božím díle spásy, kteří 
jako odměnu obdrží nejdokonalejší Dob-
ro – Boha na celou věčnost.

Slavnost Zvěstování Páně (25. břez-
na) je již 30 let v naší zemi také Dnem 
modliteb za úctu k počatému životu a za 
nenarozené děti. (str. 13) Nechceme ani 
v této době zapomínat na ty nevinné, bez-
branné človíčky, kteří jsou oběťmi lidské-
ho egoismu, ačkoliv to na první pohled 
nemusí být patrné, protože jsou zde „ob-
jektivní důvody“..., jak dokládají mno-
zí. I proto se znovu věnujeme ve Světle 
tomuto celospolečenskému tématu, jež 
vzbuzuje tolik emocí a je stále na pořa-
du dne. Zvláště, když skupina senátorů 
navrhuje zrušení zákona o umělém pře-
rušení těhotenství, což by mj. zapříčinilo 
umožnění potratu v ČR cizinkám, čili le-
galizovalo by tzv. potratovou turistiku.(1) 
Jak vidíme, ďábel nespí ani „v době ko-
ronavirové“...

Že potrat je skutečným zlem, dokládá 
i svědectví zdravotní sestry Amayi, která 
pracovala na potratové klinice. (str. 9–11) 
A nezasahuje jen život matky! Jak Amaya 
zpětně hodnotí: při potratu ničili hned 
životy čtyři – dítěte, matky, gynekologa 
a její... Můžeme však říci, že těch zniče-
ných životů je obvykle ještě více... A to 
nemluvíme o potratovém byznysu...!

Pokud jde o život matky, tak zkušenost 
s potratem v ní zanechává negativní psy-
chické i duchovní stopy, které nazýváme 
postaborčním syndromem. Jak se proje-
vuje a jaká je cesta k uzdravení z něj, vy-

světluje velmi přehledně P. Mieczysław 
Piotrowski TChr. (str. 12–13) Konečně – 
existuje tak velké množství krásných, po-
zitivních svědectví, že dává sílu nenechat 
přemluvit se k potratu, ať už lékařem, ro-
dinou, „okolnostmi“... Jedním ze svědec-
tví je to manželů Janczurowých. (str. 6–8) 
A jejich poselství pro každého z nás? Nej-
důležitější je svěřit vše, úplně vše do ru-
kou Božích, a to i přesto, že v takových 
situacích je to velmi těžké. Ať už to pak 
dopadne jakkoliv, jedno je jisté: Bůh člo-
věka neopustí, i kdyby Boží vůle byla ji-
ná než touha volajícího; a bez Boha ne-
ní možné situaci zvládnout...

Tolik inspirace, kterou možná využije 
spíše někdo z našeho okolí. Ale co z to-
ho plyne pro nás? Především: modleme 
se stále i za ochranu nenarozených dě-
tí. Můžeme-li, přinášejme Bohu smírné 
oběti za potracené životy. A jak jen je to 
v našich silách, „bděme pod korouhví kří-
že“, sledujme, co se děje v naší společ-
nosti, a reagujme, abychom zabránili dal-
šímu zabíjení dětí. A nejen jich... Snad 
bychom si mohli, stojíce u paty Ježíšo-
va kříže, představit velké město, ba spíše 
planetu nevinně zabitých: Co pro záchra-
nu jiných uděláme my? A nezapomeň-
me: Panna Maria stojí u kříže s námi...

Daniel Dehner

Poznámky:

(1) Viz https://hnutiprozivot.cz/clanky/2840-sku-
pina-senatoru-chce-uzakonit-potratovou-turisti-
ku.

Editorial

věřící mají tuto zkušenost: vícekrát dříve 
slyšený úryvek z Písma mne jednoho dne 
nečekaně osloví a objasní mi situaci, kte-
rou prožívám. Je však zapotřebí, abych se 
ten den na schůzku s oním Slovem dosta-
vil, abych tam byl a naslouchal Slovu. Bůh 
prochází každý den a osévá půdu našeho 
života. Nevíme, zda dnes najde vyprah-
lou či trnitou půdu, nebo tu dobrou, kte-
rá umožňuje růst (srov. Mk 4,3–9). Zále-
ží na nás, na naší modlitbě, na otevřeném 
srdci, s nímž přistupujeme k Písmu, aby se 
pro nás stalo živým Slovem Božím. Bůh 
ustavičně prochází kolem, a také skrze 
Písmo. Vracím se k slovům sv. Augustina, 

Pokračování na str. 8
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Zahloubej se do úryvku Janova 
evangelia z třetího čtení. Připoj 
se k řeckým poutníkům, kteří 

se přišli poklonit Hospo-
dinu. Ale tito příchozí by 
chtěli také spatřit Ježíše. 
Co krásnějšího si může 
člověk přát? Blahopřej 
jim k jejich svatému zá-
jmu a probuď v sobě stej-
nou touhu. Ty, kteří ho 
upřímně hledají, chce dnes Ježíš odmě-
nit nejen tím, že uvidí jeho samého, ale 
uslyší také hlas Otce, který se zalíbením 
shlíží na svého poslušného Syna. 

Tyto neobřezané sem přivedla přede-
vším pověst o jeho divech. Nyní se dovíš, 
že Ježíšova sláva má mnohem hlubší zá-
klad. Ten, který se ještě dnes těší pověs-
ti divotvůrce a dobrodince a celý svět jde 
za ním (1), bude již tento týden označen 
za bezectného zločince a nepřítele náro-
da. Těm, kteří by dnes rádi viděli Ježíše, 
chce dát dnes nahlédnout do vznešené-
ho tajemství, jak dojít opravdové slávy: 
Přišla hodina, kdy Syn člověka bude osla-
ven, ale stane se tak šokujícím způsobem. 
Když vidíme zrny obtěžkaný klas, zapo-
mínáme na to jediné zrno, ze kterého vy-
rostl. To zrno totiž umřelo v zemi, vyda-
lo ze sebe všechno, co mělo a čím bylo, 
a z jeho zmaru vzešel veliký užitek. Osud 
zrna, které hyne v zemi, je hlubokým sym-
bolem cesty určené nejen pro Ježíše, ale 
i pro jeho učedníky.

Tento neobvyklý dar nejsi schopen do-
cenit bez pomoci Ducha Svatého. Tvůj 
Pán ti nabízí svůj božský způsob, jak při-
nášet hojný užitek. Nemůžeš prokázat vět-
ší službu Bohu i světu, než když se s Je-
žíšem zcela spojíš na jeho cestě a budeš 
s ním procházet jeho bolestnou obětí. 
Dojdeš tak cti u Otce, protože pomáháš 
uskutečňovat a naplňovat jeho záchran-
ný plán spásy. To je skutečný smysl ná-
sledování Ježíše Krista a tajemství toli-
ka světců, kteří dnes zaplňují nebe nejen 
svou přítomností, ale i těmi, které přived-
li s sebou jako svůj mnohonásobný užitek: 
nepřehledné zástupy duší, kterým získa-
li milost záchrany a spásy díky své dob-
rovolné a bezvýhradné oběti.

Lekáš se pomyšlení, že máš sdílet osud 
zrna, které bylo zatlačeno do země, aby 
tam ztratilo svůj život? Nejsi sám, koho 
při této představě přepadá strach. Úzkost 

se nevyhýbá ani tvému Pánu, i on se chvě-
je, ale přece se nevzdává: vždyť právě proto 
přišel. Snést tuto úzkost také patří k přiná-

šené úplné oběti, která ne-
končí ve smrti a obsahu-
je mnohem větší útěchu: 
svou ochotou spolu s Pá-
nem zemřít jako zrno v ze-
mi přispíváš k tomu, aby 
zde na zemi bylo jméno je-
ho Otce oslaveno. Je mož-

no přát si něco většího a vznešenějšího? 
Hlas, kterým Otec tak jasně projevuje své 
zalíbení, se neozývá jen kvůli Ježíši, ale 
i kvůli tobě. Vzpomeň si na to, když tě bu-
de stravovat tíže samoty, úzkosti a bolesti. 
Dívej se na ně jako na porodní bolesti no-
vého života, který vyústí do slávy.

I Boží Syn nachází útěchu ve vědomí, 
že za ním půjdou zástupy těch, kteří při-
jmou jeho výzvu. Až bude povýšen od ze-
mě, bude svým příkladem neodolatelně 
přitahovat a probouzet v obětavých srd-
cích ochotu připojit se k jeho oběti. To 
bude onen hojný užitek, který vzejde z je-
ho smrti. Teprve na věčnosti bude zjev-
né, kolik je těch, kteří se vydali po jeho 
cestě, aby tak otevřeli dalším nesčetným 
duším přístup k nebeské hostině. Zástup 
Ježíšových následovníků tak poroste, až 
bude vládce tohoto světa definitivně vy-
hnán. Spolu s ukřižovaným Spasitelem 
se tak budou na jeho porážce podílet 
i Pánovi služebníci. Ačkoliv jim Nepří-
tel nabízí rozkoše, moc, majetek a svo-
ji slávu, Ježíšem přitahovaní následovní-
ci se pro něho rozhodnou právě proto, 
že bude oloupený, potupený a zmučený, 
povýšen od země. To bude Boží vítězství, 
že ti, které přitáhne k sobě, pohrdnou na-
bídkou vládce tohoto světa a učiní úplný 
opak: ukřižují své sobectví, znenávidí svůj 
dosavadní život, ve kterém se dosud pachti-
li jen za nespravedlivým potěšením, které 
žije na úkor těch druhých, dají se naopak 
uchvátit Kristovým bláznovstvím a jako 
on vydají sami sebe za oběť pro ty druhé. 

Tak láska Kristova, která v nich přináší 
mnohonásobný užitek, vykonává soud nad 
tímto světem. Kdo je míněn tímto světem? 
Pán tím má na mysli odvěkého Nepřítele, 
který si osobuje vládu nad naším světem, 
a všechny ty, kteří se s ním zapletou do té 
míry, že je nepřitáhne ani ukřižovaný, ani 
oslavený Ježíš. Budou vyvrženi ven, mimo 
Boží království. Navěky ztratí jakoukoliv 

5. neděle postní – cyklus B
Liturgická čtení
1. čtení – Jer 31,31–34
Hle, blíží se dni – praví Hospodin – 
kdy sjednám s Izraelovým a Judovým 
domem novou smlouvu: ne jako byla 
smlouva, kterou jsem sjednal s jejich ot-
ci, když jsem je vzal za ruku, abych je 
vyvedl z egyptské země; smlouva, kterou 
zrušili, ačkoli já jsem byl jejich pánem 
– praví Hospodin. Taková bude smlou-
va, kterou sjednám s Izraelovým domem 
po těch dnech – praví Hospodin: Vložím 
svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho 
do srdce, budu jim Bohem a oni budou 
mým lidem! Nebude již učit druh dru-
ha, bratr bratra: „Poznej Hospodina!“ 
Neboť mě poznají všichni od nejmen-
šího do největšího – praví Hospodin. 
Jejich nepravosti jim odpustím a na je-
jich hřích už nevzpomenu.

2. čtení – Žid 5,7–9
Kristus v době, kdy jako člověk žil 
na zemi, přednesl s naléhavým voláním 
a se slzami vroucí modlitby k tomu, kte-
rý měl moc ho od smrti vysvobodit, a byl 
vyslyšen pro svou úctu k Bohu. Ačkoli to 
byl Syn Boží, na  učil se svým utrpením 

Dokončení na str. 11

vyhlídku na návrat domů. Čím je hrůza, 
úzkost, kterou prožíváš z budoucího utr-
pení, před zoufalstvím a beznadějí, jaké 
panují v nekonečné tmě venku mimo věč-
né království! Někteří lidé si namlouva-
jí, že tento vnější prostor je pouhá smyš-
lenka. Neexistuje-li onen „vnější prostor“, 
pak není ani Boží království. Jaký by měla 
smysl Ježíšova namáhavá cesta? Čím by 
byli oslaveni ti, kteří mu uvěřili? Jaká síla 
by je mohla přitahovat až k Ježíši na jeho 
kříž? V čem by spočívala oslava Otcova 
jména? Ta spočívá v tom, že Ježíš, ačko-
liv byl Syn, zakusil, co je utrpení a posluš-
nost, a stal se pro ty, kteří ho poslouchají, 
příčinou věčné spásy.

Jestliže Ježíš volá: Otče, oslav své jmé-
no, je to totéž, jako kdyby řekl: „Vezmi 
si mne a ukřižuj, aby ti, kteří jsou moji, 
mohli vejít k tobě!“ Děkuj mu z celého 
srdce a vyznej: Pane, Tvůj služebník chce 
být tam, kde jsi Ty! (2)

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) Jan 12,19; (2) srov. Jan 12,26

Oslava Otce
Zamyšlení nad liturgickými  

texty dnešní neděle

Jestliže zrno zemře,  
vydá mnohý užitek.
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Datum jeho narození v šlech-
tické rodině není známo. Nej-
později to však muselo být 

v roce 601, jelikož když se v roce 631 stal 
biskupem, musel dovršit třicet let, jak zně-
lo ustanovení jednoho z církevních sně-
mů v Toledu. Spíše se ale klade hlouběji 
do 6. století, až do 80. let – nenarodil se 
ovšem dříve než v roce 585.

To však není tak důležité. Pro nás je 
podstatná skutečnost, že v jeho rodině 
bylo duchovních povolání hned několik 
– např. jeho bratr Frunimianus vedl opat-
ství v Rioja, sestra Pomponie byla abatyší, 
bratr Jan působil jako biskup v Zaragoze 
a kněžský stav si zvolili i jiní příbuzní. Jak 
vidno, víra se pod jeho rodnou střechou 
nebrala na lehkou váhu. Braulio nabýval 
vzdělání v zaragozském klášteře Osmnácti 
mučedníků – tam byl jeho bratr Jan před-
staveným (než usedl na biskupský stolec). 
Vlastně i bratrův příklad přiměl Braulia do 
kláštera vstoupit.

Poté přešel do sevillské katedrální ško-
ly, kde skvěle prospíval pod vedením zna-
menitého učence a světce sv. Isidora ze Se-
villy. Tento muž si Braulia natolik vážil, že 
mu posílal k pročtení a přípravným úpra-
vám své dopisy, dokonce i kapitoly svého 
veledíla Etymologie. Máloco může být prů-
kaznějším svědectvím o Brauliově schop-
nostech než tato důvěra, kterou ho sv. Isi-
dor poctil.

Na kněze ho vysvětil jeho bratr Jan, 
jenž ho povolal po svém biskupském svěce-
ní zpět do Zaragozy a pověřil administrati-
vou diecéze. Již od začátku svého kněžské-
ho života se musel Braulio potýkat s herezí 
alexandrijského kněze Aria (4. stol., exko-
munikován), která na Pyrenejském polo-
ostrově stále přežívala. Braulio se po boku 
svého mentora sv. Isidora snažil ze všech sil 
potírat bludné teze stoupenců arianis mu, 
spatřujících v Ježíši Kristu pouze člověka, 
čímž mu upírali soupodstatnost s Bohem 
Otcem. S Isidorem se Braulio zúčastnil i tří 

místních sněmů (v Toledu) řešících otáz-
ky věroučného charakteru, ale i ty týkající 
se disciplíny kléru.

Na třetím sněmu byl jeho účastníky vy-
zván, aby odpověděl papeži Honoriovi I., 
jenž právě nedostatek disciplíny ducho-
venstva španělskému episkopátu vyčítal. 
Zejména jim v tomto směru vytýkal likna-
vost v přístupu k evangelizaci nevěřících. 
Braulio se svěřeného úkolu zhostil náram-
ně – sestavil svou odpověď tak umně, že 
nástupce svatého Petra přesvědčil. Popsal 
mj. specifičnost poměrů ve Španělsku, kte-
ré nedovolí uskutečňovat papežovy před-
stavy vycházející ze zkušeností s poměry 
na Apeninském poloostrově.

Nepsal tento dokument jako řadový 
diecézní kněz, nýbrž jako zaragozský bis-
kup, a do toho úřadu byl uveden po smr-
ti svého bratra Jana v roce 631.

Biskupské svěcení jej pohnulo k ještě 
svatějšímu životu, než jaký vedl doposa-
vad. A to je co říct, poněvadž jej už před 
tím široké okolí vnímalo jako muže pev-
ných zásad, ctnostného a bohabojného 
života, mravně bezúhonného, pokorného 
a moudrého. Tyto vlastnosti vedly ostatně 
k tomu, že mu bylo svěřeno poslání bisku-
pa. Ani největší škarohlíd v tomto rozhod-
nutí nespatřoval výsledek pletichaření, jež 
by mohli mít na svědomí Brauliovi šlech-
tičtí příbuzní. Braulio byl zkrátka respek-
tovanou kněžskou osobností, nepotřeboval 
protekci. Koneckonců – odpověď papeži 
by jeho spolubratři v biskupské službě ne-
svěřili jen tak někomu.

Nadále žil velice skromně, nějaký lu-
xus či okázalost ve vnějších projevech bys-
te u něj hledali marně. Stravoval se dos-
ti prostě a pokrmy si navíc často odříkal, 
přehnaný důraz nekladl ani na své oděvy. 
Pouze k službě u Božího oltáře na sebe 
navlékal honosné ornáty, aby tak vzdával 
úctu tomu, jehož oběť právě vysluhoval.

Věřící lid bezpečně vnímal pravdivost 
jeho zbožnosti. Z Braulia pokora a láska 

k Bohu v Trojici přímo čišely, dlouhé hodi-
ny trávil na klekátku, kde ho mohli věřící 
vídat a kde bylo rovněž znát, že to z Brau-
liovy strany není žádná hra na efekt. Stej-
ně tak přesvědčivé bylo i jeho charitativní 
počínání, k němuž se také upínal, věda, že 
chudých je a bude vždycky hodně.

Na lidi působil i svými rétorskými 
schopnostmi. Jeho kázání oslovovala celé 
zástupy, a když se utkával s případnými ná-
zorovými oponenty na pomyslné řečnické 
tribuně, dokázal je kolikrát i na místě sa-
mém přesvědčit a přimět ke změně názoru.

Velkou ranou byla pro Braulia ztráta 
zraku, která ho postihla na sklonku živo-
ta. Přijal ji však jako vůli Boží, jako příleži-
tost dát Pánu drahocenný dar, aniž by že-
hral na nelítostný osud. Naopak, zakoušel 
vnitřní radost, kterou dosvědčil i v posled-
ní den svého života (18. března 651), který 
v předtuše blížícího se konce strávil zpě-
vem žalmů ke slávě Hospodinově. Brau-
liova hrobka byla objevena v roce 1290 na 
místě budoucího chrámu Nuestra Sigñora 
del Pilar (Naše Paní na Sloupu).

Z jeho písemností vyvěrá neobyčejná 
moudrost a zbožnost tohoto muže, stejně 
jako rozsah vědomostí a přehled o tom, co 
který učenec na dané téma napsal. Svatý 
Braulio je autorem Životopisu sv. Emiliá-
na, Skutků zaragozských mučedníků a ně-
kolika desítek hymnů. Dochovalo se též 
44 dopisů vlivným osobnostem, mezi ni-
miž nechyběli biskupové či vizigótští krá-
lové. S velkou pravděpodobností redigoval 
taktéž Credo pro obrácené židy přijímají-
cí křest (Confessio Iudaeorum civitatis Tole-
tanae). Jeho liturgická památka byla na po-
čátku 19. století přesunuta na 26. březen.

Libor Rösner

Svatý Braulio ze Zaragozy
Představujeme dalšího ze světců, kteří jsou dnes přinejmenším v našich kon-

činách neznámí: sv. Braulia, patrona města, od něhož má svůj přídomek. Šir-
ší povědomí o něm bude možná jen ve Španělsku. Přitom za svého života patřil 
k nejpřednějším osobnostem církevního života a k jeho slovům přistupoval s re-
spektem i sám Kristův náměstek. Ohlédněme se nyní v krátkosti za životem to-
hoto světce a vyveďme ho tak z krajiny zapomnění.

Svatý Braulio ze Zaragozy
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Středa 25. 1. 89, 9 h.
† Dej se zničit pro Moje Jméno. Ode-

vzdej své jméno pro Moji lásku.
Což chceš ode Mne odejít v těchto 

dětech? (1)

– Myslela jsem, že bych chtěla nemít 
už nic společného s těmi lidmi.

S tak velkým smutkem ses zeptal, Ježí-
ši. Ve Tvé otázce bylo to, co ve Tvém po-
hledu… tenkrát…

† Když se rozhoduješ pro sebe, pro 
někoho anebo pro něco, a Mě opouš-
tíš, působíš Mi bolest, která je Mým veli-
kým smutkem. Protože Já jsem si tě zvo-
lil a všechny kapky Mojí Krve, když tekly, 
patřily tobě.

Zanechal jsem všechno, abych ti je 
odevzdal.

Proč ty nechceš udělat totéž pro Mě?
Odežeň špatné myšlenky, které k tobě 

přicházejí. Odevzdej Mi je a nehleď na ně.
Hleď do Mých očí – je v nich hlubina 

lásky, která se ti odevzdala navždy, na ce-
lou věčnost. Copak ti to nestačí?

Mé dítě, zůstaň pod Mým křížem, zů-
staň s Mou Matkou.

Buď Jí pro Mé děti – vidíš, jak velmi 
slabé. Nemysli na svoji slabost, ona bude 
bohatstvím, když Mi ji odevzdáš.

Neplač, Moje dítě, naučím tě lásce 
a budeš Mě umět milovat. V bolesti tě 
naučím a v krvi uzavřeme příměří, navě-
ky opojeni láskou.

Toužím, abys udělala pro Mne to, co 
Já jsem učinil pro tebe.

Čtvrtek 26. 1. 89, 8 h.
† Přijmi hořkost obvinění a sebezapře-

ní s pokojem a láskou a raduj se z vítěz-
ství Mé Pravdy a Mé vůle.

Nenechávej se odradit, vytrvej. Přijímej 
každou hořkost nespravedlnosti.

Miluj Mé děti takové, jaké jsou.
Tvoje prorocké poselství bylo potvr-

zeno nejen ústy Mého kněze(2), bylo ta-
ké potvrzeno obětí utrpení, kterou v něm 
obětuješ.

Takové potvrzení a takový postoj 
v pravdě všech vůči Mně jsou potřebné.

Neboj se. Držím tě v Mých krvácejí-
cích rukách a spojuji s Mojí bolestí. V Mé 
lásce jsi ponořena celá.

Sobota 25. 2. 89, 6:40 h.
† Skutečně vysvobodit a zachránit dru-

hého člověka je možné pouze bolestí obě-
tovanou za něho z lásky.

Moře bolesti je zapotřebí k tomu, aby 
byl zachráněn tento svět.

Chceš se na tom také podílet?
Toužím tě stále víc obdarovávat da-

rem společného utrpení a společného 
milování se Mnou. Já skrze tvoje srdce 
a v něm budu umírat z lásky, jako ten-
krát... a všechno, čím Mi způsobili bo-
lest, se tě dotkne stále šířeji. Přijímej, ja-
ko jsem přijímal Já.

Já v tobě toužím přijmout a vykonat 
do konce, tak jako jsem přijal a vyko-
nal tenkrát...

Odevzdávej Mi svoji duši v hodině umí-
rání, jako jsem Já odevzdal Svoji Otci. Ať 
Moje láska v tobě bude nekonečně větší 
než bolest oběti.

A nemluv. Nevyjevuj to druhým, po-
něvadž ani tak nepochopí.

2 Kor 5,1–10 / Tváří v tvář posled-
ních věcí

Čtvrtek 20. 4. 89, 9:10 h.
† Pokud chceš někomu naklonit ne-

be, tak musíš do sebe vdechnout peklo, 
které je uráží.

Zlo existuje reálně a jenom oběť lás-
ky ho může umenšit.

Z veliké oběti plyne velikost ničení 
zla. Abys konala mnoho dobra, musíš při-
jmout mnoho zla.

Zlo, které přijímáš, se projevuje v bo-
lesti, která se tě dotýká.

Pokud je láska v tobě větší než bolest 
– zachraňuješ, jako Já jsem zachránil Mo-
jí obětí lásky ze Sebe.

Neděle 23. 4. 89, 11:15 h.
† Zralá láska spočívá v tom, že tvým 

štěstím je obšťastňování toho, koho mi-
luješ.

Já miluji všechny Moje děti a Mojí ra-
dostí je darování plnosti štěstí každému.

Člověk si sám nemůže zajistit štěstí. 
Může je dostat ode Mne, jestliže obšťast-
ňuje druhé.

Moje dobro – Má láska se realizuje 
v mezilidských vztazích služby a oběti. 
Tam jsem živý a skutečný: Bůh – Štěstí 
Věčné každého z vás.

Pouze bezmezná láska je láska oprav-
dová. Každý stín hledání vlastního uspo-
kojení je vadou v lásce.

Čistá láska je naprostým sebezapře-
ním, odejitím od sebe. Je úplnou ode-
vzdaností a nasměrováním se na konání 
dobra druhým.

Tehdy takovou duši naplňuji Sebou: 
Láskou, která je štěstím nebe.

Kdo pečuje jen o sebe, sám si ubližu-
je, poněvadž se zříká Mne – Čisté Lásky.

Kdo se stará o dobro druhých, obdrží 
nejdokonalejší Dobro na celou věčnost.

(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) Pro nesnáze Alice možná uvažovala odejít 
ze společenství Apoštolů čisté lásky.

(2) Jde o P. Mieczysława Wołoszyna SJ, který 
rozpoznal, že – podle jeho mínění – slovo 
Pána pro Apoštolát čisté lásky se shoduje 
s učením katolické církve.

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

Alice Lenczewská (1934–2012)

Z duchovního pokladu Alice Lenczewské (44)
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Agnieszka a Andrzej s dětmi

Začneme příběhem narození na-
šeho prvního dítěte. Těhoten-
ství probíhalo bez potíží. Ale 

hned po narození našeho syna Karolka 
u něj objevili tonicko-klonickou třesavku 
a USG hlavy ukázalo četné cysty v moz-
ku. Lékař potvrdil, že se z toho může vy-
vinout hydrocefalie. Tato informace pro 
nás byla skutečným šokem. Začali jsme 
se vroucně modlit, avšak během dalších 
návštěv potvrdili diagnózu… Třesavka se 
opakovala. Obrátili jsme se na našeho 
známého s otázkou, jestli nám může do-
poručit ještě jiného specialistu, abychom 
to s ním mohli zkonzultovat. Jako člověk 
hluboké víry se nás nejdřív zeptal, jestli 
už je Karolek pokřtěný. Odpověděli jsme, 
že samozřejmě plánujeme křtiny, ale poz-
ději. „Nejdřív ho pokřtěte, pak budeme 
rozvažovat, jak ho léčit,“ – tak nám pora-
dil náš známý. Rychle jsme změnili svoje 
plány a o nejbližším víkendu byly křtiny. 
Za několik dní byl termín kontrolní ná-
vštěvy a ukázalo se, že cysty v Karolkově 
mozku se vstřebaly a nebyly u něj žádné 
náznaky, že by mohla vzniknout hydro-
cefalie, i třesavka ustala.

Lékaři potvrdili, že naše dítě určitě trá-
pilo něco jiného, než co diagnostikova-
li, a proto je chlapec zdravý. Tehdy jsme 
uznali, že to je určitě tak, jak říkají, a ani 
trochu jsme to nespojovali s tím, co se 
událo, se křtem. Dnes už ale dobře víme 
o uzdravující moci této svátosti.

Plody Eucharistie

Vždycky jsme chtěli mít velkou rodi-
nu. V případě našeho druhého dítěte – 
Aninky – problémy začaly už v druhém 
měsíci těhotenství. Dostala jsem se v no-
ci do nemocnice s velkým krvácením. Dia-
gnostikovali mi placentární hematom, kte-
rý ohrožoval život maličké. Nedávali ani 
50% šanci na přežití. Lékaři tehdy dokon-
ce tvrdili, že pokud dítě přežije, bude třeba 
několik týdnů čekat, až se hematom vstře-
bá. Modlili jsme se ke sv. Ritě z Cascie, 
patronce řešení těžkých a beznadějných 
situací. Obrátili jsme se také na známé-
ho kněze s prosbou o sloužení mše svaté 

za naši dcerušku. Kněz nám odpověděl, 
že je mu líto, ale v nejbližším čase nemá 
žádné volné termíny. Avšak ještě týž den 
odpoledne telefonoval, že Eucharistii již 
odsloužil, a ptal se, je-li děvčátko zdravé. 
Ukázalo se, že když nás známý kněz uvě-
domil, že nemá volnou intenci, zazvonil 
mu telefon a byl pozván na koncelebraci 
mše svaté s biskupem. Ta mše se konala 
o 15. hodině, čili v hodině Božího milosr-
denství. Další den o 15. hodině bylo všech-
no pryč! Lékařka, která šetření provádě-
la, tvrdila, že kdyby nebylo toho, že ona 
sama nás přijímala do nemocnice, řekla 
by, že lékař, který diagnózu prováděl, se 
zmýlil. Uslyšeli jsme: „Nic už tady není, 
můžete se vrátit domů.“ Byli jsme velmi 
šťastní. Děkovali jsme Bohu za milosrden-
ství, které nám prokázal.

Přemlouvání k potratu

Žel, byl to jenom začátek našich pro-
blémů… Během dalších prenatálních vy-
šetření diagnostikovali naší dceři srdeč-
ní vadu (dítě bylo ještě příliš malé, aby 
se dalo pořádně zjistit, jaká vada to je) 
a velmi vysokou pravděpodobnost Dow-
nova syndromu. Tehdy nám poprvé na-
bídli odstranění plodu. Taková možnost 
pro nás nepřicházela v úvahu, o čemž 
jsme rozhodně informovali lékařku. Ale 
během dalších návštěv jsme byli nadále 

přemlouváni k tzv. „terminaci“. Prohlási-
li jsme, že musíme změnit vedoucího lé-
kaře. Dalším šetřením se ukázalo, že va-
da srdce, kterou má naše Aňa, je HLHS 
(chybějící levá komora srdeční). Lékaři 
nám vysvětlili, že levá komora je ta důle-
žitější, poněvadž zodpovídá za okysličová-
ní krve. Bez levé poloviny srdce dýchání 
dítěti nic nedává a ono zemře udušením. 
Později se ukázalo, že s tou vadou souvi-
sejí ještě jiné nepravidelnosti. U Aninky 
se objevilo zúžení aorty, všechny chlopně 
v srdci pomalu přestávaly pracovat a pra-
vá polovina srdce se dvaapůlkrát zvětšila 
a navíc se na ní objevila výduť.

Ježíši, bez tebe to nezvládneme!

Známí kněží nám říkali, abychom 
všechno svěřili Bohu. Snažili jsme se to 
tak udělat, ale bylo to velmi těžké… Modlili 
jsme se sice slovy: „Pane Bože, odevzdává-
me ti naši dcerušku a přijímáme tvou vůli,“ 
ale kdesi v hloubi srdce jsme ten souhlas 
v sobě neměli. Navzdory vyslovené mod-
litbě jsme se nedokázali smířit s myšlen-
kou, že naše dítě odejde… Když jsme si 
to uvědomili, začali jsme prosit o milost 
úplného souhlasu s Boží vůlí. Po jisté do-
bě přišla ta chvíle, kdy se nám podařilo 
naše dítě zcela svěřit Pánu Bohu.

Čas očekávání narození Aninky spadal 
do doby velikonočního postu. Obzvlášť 
niterně jsme prožívali křížovou cestu. Je-
žíš, který byl tehdy nespravedlivě odsouzen 
na základě výpovědí falešných svědků, se 
nevzdal. Nebylo místa na jeho těle, které 
by nebylo pokryto ránou, a stejně po kaž-
dém pádu povstával. Žádný člověk v ději-
nách lidstva netrpěl tak jako Kristus. Ale 
on nikdy neřekl: „Už nemohu, dál už ne-
jdu.“ Prosili jsme tenkrát v modlitbách: 
„Ježíši, bez tebe to nezvládneme. Dej nám, 
prosíme, takovou sílu, jakou jsi měl teh-
dy, když jsi nesl svůj kříž, abychom mohli 
dál bojovat o život a zdraví našeho dítěte.“ 
Četli jsme také Deníček sv. sestry Fausty-
ny. Četba kníhy naplnila naše srdce zno-
vu nadějí a vírou v Boží milosrdenství.

Modlitební útok

Modlili jsme se také Pompejskou nové-
nu. Hned po zakončení novény byla plá-
nována další kontrola. Měli jsme velkou 
naději, že nám konečně někdo řekne, že 
s Aniným srdíčkem už je to lepší, a pro nás 
to bude znamením, že Pompejská novéna 

Jenom Bohu děkujte!
Jsme manželé od roku 2012, máme tři nádherné děti  

a chtěli bychom se podělit o svědectví, jak Pán Bůh působí v našem životě.
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pomohla. Avšak lékaři jenom opakovali, 
že je to stále horší, že vada se zvětšuje…

Modlili jsme se za dceru vroucně, 
ale naučili jsme se také prosit druhé lidi 
o modlitbu za naše dítě. Modlila se celá 
naše rodina, známí i přátelé. Jak se uká-
zalo později, za Aninku se modlilo velmi 
mnoho lidí z Domácí církve. Dříve jsme 
s nikým nemluvili o víře, ale během ne-
moci našeho dítěte se to změnilo a ne-
měli jsme problém prosit lidi o modlitbu.

Operace

Lékaři nám řekli, že ještě před několi-
ka lety děti s touto vadou umíraly po naro-
zení, ale v USA vypracovali operační me-
todu, která ve skutečnosti nevrací zdraví, 
ale může zachránit život. Kromě toho po 
operaci má dítě jenom jednu srdeční ko-
moru a už napořád bude v jakémsi stup-
ni nedokysličení.

Poslední týdny těhotenství jsem pro-
žila v nemocnici. V jednu chvíli poslední 
chlopeň v Anině srdci přestala fungovat. 
Paní doktorka, připravujíc nás na to, co 
se stane, řekla, že nedávno měli v nemoc-
nici dítě s podobnou vadou. Maličké ze-
mřelo několik dní po porodu, protože se 
nedalo nic dělat… Po té informaci jsem 
šla do kapličky, pomodlit se. Řekla jsem: 
„Ježíši, udělej s ní, co chceš. Ať se vypl-
ní tvoje vůle, odevzdávám ti Aňu úplně.“

Četli jsme už dřív, že prof. Edward 
Malec se učil metodu operování té vady 
přímo od jejího objevitele v USA, a nyní 
pracuje v Německu. Nemohli jsme ale na 
něj najít kontakt, a kromě toho jsme se bá-
li výjezdu našeho dítěte za hranice v tak 
těžkém stavu. Modlitba v kapli přinesla 
neuvěřitelný výsledek. Druhého dne rá-
no se mi podařilo najít přímý kontakt na 
prof. Malce. Manžel mu poslal výsledky 
vyšetření. Profesor zatelefonoval a potvr-
dil diagnózu, že to je velmi těžký případ 
HLHS. Slíbil však, že by se ujal operace. 
Problém spočíval v tom, že každou chvíli 
mohl začít porod, a maličké muselo být na 
klinice v Münsteru v pondělí. Také jsme 
se dozvěděli, že máme dva dny na získání 
300 000 zlotých(1) – taková byla cena ope-
race v Německu. O víkendu nebylo mož-
né nic prodat, vzít si půjčku, a na nějakou 
sbírku vůbec nebyl čas… Rodina si vypůj-
čila peníze, od koho jen mohla, a s Boží 
pomocí se podařilo získat potřebnou část-
ku. V pondělí jsme s nadějí vyjeli do Ně-

mecka. Tam po příjezdu provedli našemu 
dítěti vyšetření. Lékaři potvrdili diagnózu 
z Polska. Potvrdili však, že stav dítěte se 
velmi zhoršil. Všechny ty vady způsobily, 
že to malé Aninčino srdíčko už nedoká-
zalo protlačovat ani matčinu krev a do-
šlo k nedokrvení mozku… A tedy naše 
dítě mělo být ještě mentálně opožděné, 
jenom se nevědělo, jak moc.

Bylo rozhodnuto, že se déle čekat ne-
může a že je třeba vyvolat porod, aby se 
co nejdřív mohlo pomoci naší dcerušce. 
Prostředky na vyvolání porodu způsobily, 
že srdce malé Aninky přestávalo pracovat. 
Tehdy padlo rozhodnutí o císařském ře-
zu. Všechno se dálo bleskově, a nám nej-
víc záleželo na tom, aby byla Aňa co nej-
dříve pokřtěná. Ptali jsme se lékařů, zda 
otec bude moci maličkou pokřtít hned 

po narození. Řekli, že ne, poněvadž na-
še dcerka musí být napojena na speciální 
zařízení a dostat léky, aby se dožila ope-
race. Zeptali jsme se tehdy doktorů, zda 
nám oni mohou pokřtít maličkou. Uslyše-
li jsme, že oni nejsou věřící, ale když jim 
řekneme, jak to mají udělat, že ji určitě po-
křtí. Přivezli jsme totiž s sebou z Polska 
svěcenou vodu a na lísteček jsme napsali 
křestní formuli v němčině a dali jsme to 
lékařům. Slíbili, že hned po narození na-
ši malou pokřtí.

High-class

Aňa se narodila 20. května 2015. Lé-
kaři řekli, že zhruba po hodině ji můžeme 
uvidět. Uběhla první hodina, druhá, tře-
tí… Konečně nás pozvali. Když jsme vešli 
do sálu, kde byla naše dceruška, bylo tam 
mnoho lékařů a hodně sestřiček. Všichni 
rozesmátí. Přistoupil k nám prof. Malec 
a řekl: „Prosím vás, dnes všechno vypadá 
úplně jinak než včera. S největší pravdě-
podobností odtud vyjedete bez operace.“ 
Zeptali jsme se, jak je to možné. Lékaři 
nám odpověděli, že nemají ponětí, a uká-
zali nám sonograf Anina srdíčka. Zúžení 
aorty zmizelo, pravá komora se zmenšila 
na odpovídající rozměry, výduť zmizela, 
všechny chlopně vzorně fungovaly, a co je 
nejdůležitější, levá komora, která chybě-
la – se objevila! Ptali jsme se na Downův 
syndrom a nedokrvení mozku – „žádné 
genetické vady se nevyskytují a po nedo-
krvení mozku ani stopy“. Zůstali jsme na 
klinice mnohem delší dobu než operova-
né děti, protože lékaři si chtěli být jisti, že 
nás skutečně bez operace mohou poslat 
domů. Když jsme odjížděli, prof. Malec 
nám řekl: „Jenom Bohu děkujte.“

Po návratu do Polska byla Aňa ve stá-
lé kardiologické péči. Kardioložka, která 
měla těhotenství na starosti, nemohla uvě-
řit tomu, co se stalo. Samotná skutečnost, 
že naše dcera žije, už byla těžko vysvětli-
telná, ale to, že je úplně zdravá a neměla 
žádnou operaci, bylo neobjasnitelné. Pa-
ní doktorka potvrdila, že to není totožné 
srdce, které ještě nedávno vyšetřovala... Je-
den z lékařů se nejprve zajímal o to, jaké 
modlitby jsme posílali do nebe, a ne o to, 
jak v Německu léčili naši maličkou. Po ně-
kolika měsících Anince provedli vyšetření 
Holterovou metodou (čtyřiadvacetihodi-
nové monitorování EKG). Dozvěděli jsme 
se tehdy, že to není EKG nemluvněte, ale 

Zcela jsme svěřili své dítě Pánu Bohu

Aňa měla diagnostikovánu těžkou srdeční 
vadu, ale narodila se úplně zdravá
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EKG sportovce! Lékařka kroutila hlavou, 
jak je možné, že dítě, které jenom leží, má 
EKG jako sportovec. „Zjevně když už Pán 
Bůh něco spravuje, tak to dělá tak, aby to 
bylo high-class.“

Dnes má Aňa tři roky a je to neobvyk-
le energické a veselé dítě. Nic v životě pro 
nás není tak jisté jako to, že Bůh existuje 
a slyší každou naši modlitbu. Na svět se 
teď díváme jinak – i v malých věcech se 
snažíme vyčíst hluboký Boží úmysl. Za-
žili jsme, jak nádherné a neomezené je 
Boží milosrdenství. Jsme si jisti, že zá-
zraky, o kterých čteme v Bibli, se dějí 
i ve 21. století.

Agnieszka i Andrzej Janczurowie

Z Miłujcie się! 2/2019 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)

Poznámky:

(1) Asi 2 miliony českých korun. [pozn. překl.] 

Modlitba s Písmem svatým – dokončení katecheze papeže Františka ze str. 2

která jsem zmínil minulou neděli. Říkal: 
„Bojím se, že Bůh přejde.“ Čeho se obá-
vá? Toho, že Pána nevyslechne, nevšim-
ne si, že to byl on.

Modlitbou nastává jakési nové vtělení 
Slova. A my jsme „svatostánky“, ve kte-
rých Boží slova hledají přijetí a ochranu, 
aby mohla přebývat ve světě. Proto je třeba 
k Bibli přistupovat bez postranních úmys-
lů a bez manipulací. Věřící nehledá v Pís-
mu svatém podporu svých filosofických 
či etických vizí, nýbrž doufá v setkání. Ví, 
že bylo napsáno v Duchu Svatém a v tom-
též Duchu má být přijato a chápáno, aby 
se toto setkání uskutečnilo.

Trochu mi vadí, když někteří křesťané 
papouškují biblické verše: „Ano, Pán to 
tak říká... Pán si to tak přeje...“ V onom 
verši jsi však potkal Pána? Nejde o pro-
blém pouhé paměti, nýbrž o paměť srdce, 
která nás přivádí k setkání s Pánem. Ono 
slovo, onen evangelní verš vede k Pánu.

Čtěme tedy Písmo, abychom my byli 
„čteni“ Písmem. Je to milost, rozpozná-
me-li se v té či oné osobě nebo situaci. Bib-
le není napsána pro nějaké obecné lidství, 
nýbrž pro nás, pro tebe a pro mne, muže 
a ženy z masa a kostí, kteří mají jméno 
a příjmení jako ty a já. A je-li Slovo Boží, 
prosycené Duchem Svatým, přijato ote-

vřeným srdcem, nikdy nenechá věci, jak 
byly předtím. Něco se mění a v tom spo-
čívá milost i síla Božího slova.

Křesťanská tradice je bohatá na zkuše-
nosti a reflexe z modlitby s Písmem sva-
tým. Ujala se zejména metoda lectio di-
vina, zrozená v mnišském prostředí, ale 
nyní praktikovaná i mezi křesťany ve far-
nostech. Spočívá především v pozorném 
přečtení biblického úryvku, a řekl bych 
v „poslušnosti“ k textu, aby byl pocho-
pen samotný jeho význam. Následuje dia-
log s Písmem, takže se ona slova stávají 
důvodem k rozjímání a ústní modlitbě; 
v neustálém sepětí s textem se začínám 
ptát, co „říká mně“. Je to delikátní pře-
chod: netřeba sklouzávat do subjektivis-
tických interpretací, nýbrž zařadit se do 
živé brázdy Tradice, jež pojí k Písmu sva-
tému každého z nás. Posledním krokem 
lectio divina je kontemplace. Slova a myš-
lenky tedy ponechávají místo lásce, jako 
je tomu mezi zamilovanými, kterým ně-
kdy stačí mlčky se na sebe vzájemně dí-
vat. Biblický text trvá, ale jako určité zr-
cadlo, jako ikona ke kontemplaci. A tak 
nastává dialog.

Skrze modlitbu přichází Slovo Boží pře-
bývat mezi nás, a my přebýváme v něm. 
Slovo inspiruje dobré úmysly a podporu-

je skutky, dodává sílu a pohodu, a také 
když nám působí krizi, obdařuje nás po-
kojem. Ve dnech smolných a zmatených 
zajišťuje srdci zárodek důvěry a lásky, jež 
ho chrání před útoky Zlého.

Tak se Boží Slovo stává tělem – dovo-
lím si užít tento výraz – tělem v těch, kdo 
je přijímají v modlitbě. V jednom staroby-
lém textu se objevuje intuice, podle níž se 
křesťané natolik ztotožňují se Slovem, že 
i kdyby všechny Bible světa byly spáleny, 
bylo by možné se dobrat jejího „opisu“ ve 
stopách, které zanechala v životě svatých. 
To je pěkně řečeno.

Křesťanský život je současně dílem po-
slušnosti a tvořivosti. Poslušnosti, jelikož 
naslouchá Božímu slovu, a tvořivosti, ne-
boť Duch Svatý v nitru podněcuje k jeho 
uskutečňování a pokračování. Ježíš to říká 
na konci své promluvy, tvořené podoben-
stvími, tímto přirovnáním: „Každý učitel 
Zákona, který se stal učedníkem nebeské-
ho království, je jako hospodář, který ze 
své bohaté zásoby – tedy ze srdce – vyná-
ší věci nové i staré.“ (srov. Mt 13,52) Pís-
mo svaté je nevyčerpatelný poklad. Pán 
ať nám všem stále více umožňuje čerpat 
z něj modlitbou.

Z www.vaticannews.va/cs.html  
(Redakčně upraveno)

Den modlitby a postu  
za zabité misionáře-mučedníky

Připomínka zabitých kněží, řeholníků a laiků, kteří zemřeli při výkonu své 
misijní služby, se slaví od roku 1993 vždy 24. března jako „Den modlitby a postu 
za misionáře-mučedníky“.

Toto datum nebylo vybráno náhodně, ale jako smutné výročí zabití Mons. Os-
cara Arnulfa Romera, arcibiskupa v San Salvadoru, který byl 24. března 1980 
zastřelen přímo u oltáře, když sloužil mši svatou v nemocniční kapli Boží Pro-
zřetelnosti. Datum jeho smrti bylo následně mladými lidmi z Papežských mi-
sijních děl zvoleno za den konání „Dnu modliteb a postu za zabité misionáře“.

Možností, jak se 24. března k této památce připojit, je mnoho, vybíráme: 
obětovat své modlitby a půst na výše uvedený úmysl; v rodinách i v různých 
společenstvích můžeme usilovat o usmíření tam, kde je ho třeba; nemocní 
a trpící mohou své bolesti obětovat v tento den za misionáře a misionářky za-
bité v loňském roce pro hlásání evangelia; zaslat dar ušetřený postem na pro-
jekt Papežských misijních děl (www.missio.cz), a tím podpořit práci misioná-
řů; pomodlit se křížovou cestu.

-red-



11/2021 9

Mám 45 let. Před obrácením 
jsem byla blízko vystoupe-
ní z církve; pronásledovala 

jsem křesťany a byla tak antiklerikální, jak 
jen to bylo možné. Jako feministka jsem 
byla pro potraty i rozvody a vše, co církev 
odmítala, a byla jsem proti každé iniciati-
vě a návrhům, které církev podporovala.

Potratová klinika

Moje ruce, nyní očištěné a omyté v dra-
hocenné Krvi Beránka, byly zbroceny kr-
ví nevinných. Pracovala jsem na jedné 
z nejrenomovanějších klinik v Bilbau ja-
ko ošetřovatelka. Na začátku jsem tam 
byla na úrovni „nebe“, tj. byla jsem od-
povědná za těhotné ženy. Starala jsem se 
o ně od začátku, kdy přicházely s veške-
rým nadšením a štěstím, že očekávají po-
tomstvo, a byla jsem s nimi až do chvíle 
porodu. Měla jsem talent, který mi daro-
val Bůh, pro práci ve službě zdraví a pé-
či o pa cienty. Poněvadž jsem byla velmi 
dobrá ve svém oboru, z úrovně „nebe“ 
mě přemístili na úroveň „pekla“ – do sá-
lu zákrokového, kde se konají aborce…

K vykonání potratu se používá jen ně-
kolik nástrojů, proto je to tak výhodný byz-
nys. Sálový personál rovněž není početný. 
Běžný den vypadal tak, že první pacientka 
přicházela na kliniku kolem 8. hodiny ran-
ní. Každých 15 minut přicházela další, až 
víceméně do 13. hodiny. Já jsem do prá-
ce přicházela kolem půl sedmé a připravo-
vala sály. Když se objevila první pacient-
ka, přijala jsem ji, doprovodila do kabiny, 
kde se převlékla, a následně jsem s ní šla 
na operační sál. Tímto způsobem jsem ji 
velmi rychle izolovala od ostatních osob. 
Dělala jsem to proto, aby nepodlehla vli-
vům nebo emocím jiných žen čekajících 
na „zákrok“ a nezměnila své rozhodnutí. 
Na sále jsem ji pokládala na lůžko, vklá-

dala jsem jí nohy do třmenů a zakrývala 
ji zeleným prostěradlem tak, aby nevidě-
la, co dělá ten, kdo provádí potrat. Vel-
mi často jsem pacientce podávala uklid-
ňující prostředek, poněvadž ty ženy jsou 
velmi rozrušené (ale zároveň rozhodnu-
té, že chtějí odstranit „plod“). Poté jsem 

usedala vedle ní a jako papoušek opako-
vala dříve naučené výrazy. Říkala jsem, 
kdy přijde gynekolog, kdy bude vloženo 
zrcátko, kdy bude provedena dezinfekce 
„prostoru“. V té chvíli měla většina žen 
třesavku. Lidé se většinou domnívají, že 
je to kvůli chladu na operačních sálech. 
Já však soudím, že to je počátek chvění 
duše před skutkem, který má být za chví-
li vykonán…

„Lov“ na dítě

To, co se potom dálo, jsme nazývali 
„lovem“ na dítě. Spočívalo to v rozkous-
kování dítěte v lůně matky. [...] Já jsem 
tou dobou seděla u monitoru a všechno 
pozorovala. Když se dívám zpětně, te-
prve dnes si uvědomuji, že jsme takto ni-
čili nejenom jeden život, ale čtyři: život 
dítěte, matky, gynekologa i můj...

Když jsem se vracela domů, měla jsem 
nejednou pravou ruku samou modřinu, 

Obrácená v Himalájích
Bůh má pro každého z nás nádherný plán. Skrze naše dary a hřivny, které do 

nás vložil – bez ohledu na to, jak podivné by se nám zdály – vede nás často neob-
vyklými cestami lásky a milosrdenství, jak tomu bylo v životě Amayi, bývalé zdra-
votní sestry na potratové klinice.

Její svědectví je ve svém počátku natolik otřesné, že jsme s ohledem na naše 
čtenáře byli nuceni vypustit některé popisné části. I tak je zřejmé, jak je nutné 
modlit se za odvrácení zla potratů a usmiřovat Boha za každé násilím potracené 
dítě, a že je nutné stále se věnovat tomuto problému i na úrovni celospolečenské.

protože se mě ženy křečovitě držely. Ne-
věděly, že se zachytily zla… Mé srdce bylo 
dost tvrdé, aby nic nepociťovalo, a svědo-
mí bylo pohrouženo ve spaní, pod vrst-
vou lží, které mě měly ubezpečovat, že 
to, co dělám, je dobré. Můžete se ptát, 
proč jsem to dělala. Proč jsem vstávala 
den co den do práce? Poněvadž jsem by-
la pro potraty, pro „volbu“, a myslila jsem 
si, že to dělám pro dobro těch žen, kte-
ré přijaly vlastní rozhodnutí a které mají 
právo vést život „zbavený problémů“. Byl 
ale také jiný důvod: potraty jsou finanč-
ní tok, a já jsem musela splácet hypoté-
ku, chtěla jsem si koupit auto a jet na do-
volenou… Chtěla jsem se těšit z toho, co 
mi svět nabízel – na účet všeho jiného.

Po 13. hodině jsem byla u žen, které 
vstávaly z nemocničních lůžek, a směro-
vala jsem je do kabin, ve kterých se poz-
ději převlékaly. Tam začínala další po-
doba dramatu. Většina pacientek byla 
ve stavu šoku. Chvění a třes sílily. Ženy 
začínaly litovat toho, co se stalo, a to až 
tak, že mnoho z nich – ne jedna či dvě, 
ale hodně – věřilo, že ve skutečnosti jsme 
potrat neprovedli! Tehdy nás prosily o ná-
vrat na operační sál a zdůvodňovaly to 
změnou rozhodnutí. Představte si jejich 
návrat ke skutečnosti… Kromě toho mu-
sely pacientky zůstat na klinice několik 
hodin pro případ eventuálního krvácení 
nebo jiných komplikací. Potom se ženy 
oblékaly a vracely domů. Kdyby muse-
ly zůstat, byl by to pro nás problém. My 
jsme ale problémy neměli rádi, protože 
problémy nepřinášejí peníze…

[...]

Několikrát mě z operačního sálu vyká-
zali jen proto, že jsem opomenula pronést 
několik dříve naučených vět. Namísto 
toho jsem řekla: „uklidněte se, prosím“, 
„všechno bude dobré“, „nic hrozného se 
neděje“. Některé ženy byly tak vystreso-
vané, že se pohybovaly v průběhu zákro-
ku, dokonce se pokoušely vstát z lůžka. 
V takové situaci je přítomný sanitář nebo 
lékař dováděl silou „ke klidu“.

Hořkost

Začala jsem cvičit jógu, abych utekla 
ode všeho, co se na klinice dálo. Hodně 
jsem běhala a snažila se vymazat obrazy, 
které mě pronásledovaly. Ohavnost z po-
dílení se na potratech byla jako smůla, 

Amaya, autorka svědectví, která po 
obrácení přijala jméno Maria
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která se na mě lepila… Hořkost zapustila 
hluboko kořeny do mého srdce, zalévala 
je ubohostí a temnotou. Jednu dobu mi 
také začaly vypadávat vlasy. Potřebovala 
jsem falešné omluvy a lži, abych ráno by-
la s to vstát z lůžka.

Hodně lékařů z kliniky, na které jsem 
pracovala, mě vybízelo k odbornému 
růstu. Rozhodla jsem se tedy pustit se do 
studia fyzioterapie. Prodali jsme s mužem 
všechno, co jsme měli, a přestěhovali se do 
Barcelony. Ačkoliv už jsem nepracovala 
na klinice, pokoušela jsem se dál o vyplně-
ní své nesnesitelné prázdnoty. Tehdy jsem 
si myslela, že se mi to podaří prostřednic-
tvím studií, která mi nabídnou jiný obor, 
víc peněz a lepší společenské postavení. 
Byl to ale jenom další pakt se zlem…

Nenasycená

Ukončila jsem fyzioterapii s vyzname-
náním, dokonce jsem dostala několik sti-
pendií. Byla jsem velmi dobrá v tom, co 
jsem dělala. Po studiích jsem si otevřela 
vlastní ordinaci v Bilbau. Přicházeli ke 
mně fotbalisté, elita lehké atletiky, trené-
ři… Měla jsem samé úspěchy. Začala jsem 
orientovat okruh přátel na velmi bohaté 
lidi. Často jsem chodila z recepce na re-
cepci. Moje skříň byla plná oděvů nejlep-
ších značek. Nákupy za 1000 euro, šper-
ky za nejvyšší ceny… Měla jsem všechno, 
o čem se mi mohlo zdát, ale nadále jsem 
pociťovala prázdnotu.

Kde hledat naplnění? Začala jsem bě-
hat po horách. Zaujala mě alpinistika – 

čím byla nebezpečnější, tím lépe. Účast-
nila jsem se běhů na 100–200 kilometrů 
po horách ve Španělsku, v Alpách, v Af-
rice, a dokonce v Indii a v Nepálu. Zpo-
čátku mě nová záliba „naplňovala“. By-
la jsem jedničkou a pohybovala jsem se 
ve společnosti nejvytrvalejších a nejtvrd-
ších běžců. Začaly první rozhovory; mo-
je ego stále vzrůstalo. Společně s mužem 
jsme byli předmětem závisti – dokonalý 
pár, který dosáhl absolutně všeho. Kouz-
lo skončilo 11. ledna roku 2017. Toho dne 
mě opustil můj muž. Přijel a řekl, že mě 
opouští po 28 letech společného života…

Telefon z Nepálu

Bylo to pro mě jako blesk z čistého 
nebe. Život momentálně ztratil smysl. 
Neviděla jsem jiné východisko než se-
bevraždu. Usmyslela jsem si zabít se při 
automobilové nehodě. Když už jsem mě-
la klíče od auta v ruce, můj pes (baskic-
ký ovčák) si na mě najednou sedl – přes 
20 kilo živé váhy – a nehnul se několik 
hodin. Vzdala jsem to a nakonec usnula. 
Tu zazvonil telefon.

Volal známý horský vůdce z Nepálu. 
Sděloval mi, že tam bylo silné zemětře-
sení. Hledali lékařský personál s vysoko-
horským osvědčením. Bylo třeba dostat 
se do nepřístupných oblastí s lékařským 
vybavením v batohu. Nejprve jsem řekla 
„ne“. Ale to ráno se mnou byla moje má-
ma, která, ačkoliv byla vždycky v obavách 
o moje cesty, tentokrát řekla „ano“. Tak 
jsem se dostala do Nepálu 8. května, na 

Amaya pomáhala při záchranných pracích po zemětřesení v Nepálu

svátek Matky Boží z Cantonad. Jsem si 
jistá, že mě tam Maria vzala na setkání 
se svým Synem.

První měsíc pobytu v Nepálu jsem 
chodila jako šílená po údolí pod Everes-
tem a pomáhala postiženým lidem. Bůh 
ale začal působit skrze monzun, který to-
ho roku začal působit dříve než obvyk-
le. Cesta, kterou jsme chodili, abychom 
se dostali do horských oblastí, už nebyla 
schůdná kvůli lavinám kamení a skálám. 
Byli jsme uvězněni v hlavním městě Ne-
pálu – Káthmándú.

Setkání s Ježíšem

Jednoho dne jsem se ocitla na zcela ne-
přehledné křižovatce. Koutkem oka jsem 
zahlédla v bělomodrém sárí oděné mi-
sionářky lásky. Náhle mě jedna ze sester 
uchopila za rameno a začala na mě mlu-
vit anglicky. Uměla jsem ten jazyk dost 
mizerně, ale pochopila jsem, že chce, 
abych s nimi někam šla. Já jsem však žá-
dala, aby mě nechaly na pokoji. Tu přijel 
autobus a sestry do něj rychle nastoupily.

Té noci mi Duch Svatý nedovolil ani 
oka zamhouřit. Zlobila jsem se na sestry 
i na to, že jsem nemohla opustit Káthmán-
dú. Zoufale jsem chtěla jít do hor. V uších 
mi pořád zněla ta misionářčina slova: „Mu-
síš tam jít, musíš tam jít!“ Ve 4.30 jsem 
probudila svého průvodce a řekla mu, že 
musíme jít na tu křižovatku, abych se do-
zvěděla, kam se mám vypravit. Chytili jsme 
taxi a octli se na křižovatce. Průvodce pro-
mluvil s jednou dívku nepálsky a ona mu 
vysvětlila, kde sestry bydlí. Byl tam dům, 
ve kterém žilo devět sester z kongregace 
založené sv. Matkou Terezou z Kalkaty.

Divoce jsem zabušila na dveře. Ote-
vřela mi stejná sestra, která mě zastavi-
la na ulici. Stála jsem tam v šoku, a ona 
řekla: „Je čas.“ Já na to: „Co máš na mys-
li? O co jde? Co je to za hru?“ Tehdy můj 
průvodce přeložil slova řeholnice, abych 
přišla zítra, že bude přítomna sestra, kte-
rá mluví španělsky.

Dalšího dne jsem měla být v 6 ráno na 
Eucharistii, ale byla jsem tam už o půl ho-
diny dříve. Ne kvůli Eucharistii, ale abych 
se co nejdříve dozvěděla, o co tady jde. 
Sestry mě vpustily a dovedly do kaple. Na 
podlaze ležel koberec, nebyly tam žádné 
lavice. Sedla jsem si zády opřená o stěnu. 
Vepředu visel obrovský kříž, obraz sv. Mat-
ky Terezy z Kalkaty a Matky Boží. Začala 
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poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, 
stal se příčinou věčné spásy pro všech-
ny, kteří ho poslouchají.

Evangelium – Jan 12,20–33
Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako 
poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bo-
hoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli 
k Filipovi, který byl z galilejské Betsai-
dy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom vi-
děli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejo-
vi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to 
Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl: „Přišla 
hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. 
Amen, amen, pravím vám: Jestliže pše-
ničné zrno nepadne do země a neodu - 
m ře, zůstane samo; odumře-li však, při-
nese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, 
ztratí ho; kdo však svůj život na tomto 

světě nenávidí, uchová si ho pro život 
věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať 
mě následuje; a kde jsem já, tam bude 
i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, 
Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje du-
še rozechvěna. Co mám říci? Otče, vy-
svoboď mě od té hodiny? Ale právě kvů-
li té hodině jsem přišel. Otče, oslav své 
jméno!“ Tu se ozval hlas z nebe: „Osla-
vil jsem a ještě oslavím.“ Lidé, kteří tam 
stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Ji-
ní říkali: „To k němu promluvil anděl.“ 
Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se ne ozval 
kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává 
soud nad tímto světem, nyní bude vlád-
ce tohoto světa vypuzen. A já, až bu-
du ze země vyvýšen, potáhnu všechny 
k sobě.“ Těmi slovy chtěl naznačit, ja-
kou smrtí zemře.

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

Zůstala jsem se sestrami čtyři měsíce. 
Jedna z nich měla vážné problémy s vý-
růstkem, který vyžadoval operaci. Ta ře-
holnice věděla, že pokud půjde na opera-
ci, její ruka bude nepoužitelná a nebude 
moci konat své povinnosti. Byla tam ještě 
jiná sestra, která kvůli problémům s páte-
ří zůstávala mnoho měsíců shrbená. Zdra-
votní péče, pochopitelně, tam nevypadá 
jako v Evropě.

Ruka byla vyléčena a páteř rovněž. Ote-
vřely jsme malé rehabilitační centrum, kde 
jsem učila dívky, o které sestry pečovaly, 
fyzioterapii a rehabilitačním cvičením. Po-
bývala jsem s ubohými lidmi a byla jsem 
nejubožejší z ubohých… Začala jsem teh-
dy chápat, co je opravdová důstojnost. Po-
každé, když jsme koupaly a oblékaly ženy 
sebrané na ulici, byla jsem uzdravena. Uči-
la jsem se, co je bezpodmínečná láska. Mé 
oči, které byly hlubokou propastí temno-
ty, se začaly naplňovat světlem i láskou…

Návrat domů

Tou dobou končila platnost mého ví-
za. Měla jsem dvě možnosti: vrátit se do-
mů, nebo zůstat v Káthmándú. Sestry se 
modlily o nejlepší východisko pro mne. 
S velkým zármutkem a bolestí řekly, že se 
musím vrátit domů. Dodaly však, že Bůh 
má pro mě poslání ve Španělsku. Napsa-
ly v dopise, abych nedovolila nikomu vy-
krást to, co jsem prožila v klášteře. Ony 
věděly, že se najdou takoví, co se pokusí 
mé zážitky znevážit a řeknou, že to byla 

mylaná mystifikace zapříčiněná vyobco-
váním a pobýváním vysoko v horách po 
mnoho dní. Ten dopis mi byl dán jako 
poslední dar od sester, jako glejt, abych 
vytrvala a přežila ve světě, který mě bu-
de chtít pohltit.

Poté, co sv. Matka Tereza vpustila svět-
lo do mého života, začala působit jiná sest-
ra – sv. Klára. Na její svátek, 11. srpna, 
jsem se objevila u klarisek z Medina de 
Pomar. To je jediný den v roce, kdy jsou 
sestry mimo klauzuru. Jedna řeholnice se 
mě tehdy zeptala: „Co potřebuješ?“ Od-
pověděla jsem: „Vaše společenství.“ Kla-
riska mě tehdy pozvala na pohoštění a od 
toho dne se řeholnice staly mými sestra-
mi ve společenství, a matka Rosa mou du-
chovní vůdkyní. Ona mne doprovází ces-
tou, na které se ještě musím tak mnoho 
naučit – na cestě Boží vůle, svatosti. Mat-
ka Rosa mi objasnila, čím je kříž a kde ho 
Ježíš ukazuje v mém životě. Začala jsem 
těžkou cestu modlitby za svého manžela. 
Kde je víc lásky, než v modlitbě za nepřá-
tele? Pokud se modlíme jenom za ty, kte-
ří nás milují, jakou budeme mít zásluhu? 
Modlila jsem se také za své rodiče, kteří 
nevěřili v Boha. Nedlouho poté jim Pán 
dal milost víry. Na zbytek zázraků čekám 
dál – s důvěrou a pod dohledem Panny 
Marie, Paní z Cantonad.

Amaya

Z Miłujcie się! 1/2020 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)

Eucharistie v angličtině. Ničemu jsem ne-
rozuměla. Neměla jsem ani ponětí, co se 
říká – tak dávno jsem nebyla na mši sva-
té. Tu jsem pocítila pohyb v srdci a uslyše-
la jsem hlas, který mi zřetelně řekl španěl-
sky: „Vítej doma!“ Když jsem to uslyšela, 
ohlédla jsem se kolem. Myslela jsem si, 
že to jsou halucinace z přílišné nadmoř-
ské výšky. Znovu jsem však uslyšela: „Ví-
tej doma! Jak dlouho ti trvalo, než jsi mě 
začala milovat!“ Po těch slovech už jsem 
věděla, kam se mám dívat. To Ježíš z kří-
že ke mně mluvil. Ve svém nekonečném 
milosrdenství mě zavolal jako pastýř ztra-
cenou ovci. Padla jsem na kolena, položi-
la čelo na koberec a lkala. Z jedné strany 
jsem cítila obrovský a hluboký zármutek, 
že jsem odešla od svého Otce a jeho lás-
ky, a z druhé jsem plakala z veliké radosti 
způsobené prožitím Božího milosrdenství.

Spatřila jsem mnoho situací z minu-
losti, v nichž jsem odmítala Boha. Ale 
pocítila jsem, že mi Bůh všechno odpus-
til. V mém srdci byl mír, jaký jsem nikdy 
dříve neznala. Cítila jsem se milovaná, 
požehnaná a vzkříšená do života jako 
marnotratný syn, který se vrátil domů, 
do otcovy náruče. Ježíš mi řekl: „Nemá 
význam, co bylo doteď. Hříchy mohou 
dosáhnout tak velkého rozměru, provést 
takové zpustošení… To, co se odteď sta-
ne společně se mnou, to je milosrdenství 
– a pouze to má význam.“ Chytila jsem 
tu dlaň, otevřela jsem oči a už jsem by-
la proměněná. Pro mě to bylo jako oka-
mžik, ale mezitím uplynuly tři hodiny, 
během nichž se devět misionářek lásky 
modlilo vedle mě.

Zachráněna

Když jsem pozvedla čelo z podlahy, 
vrátila jsem se do země živých. Bůh mi 
dal více života, než jsem kdykoliv před-
tím zažívala. Sestry, které se za mě stále 
modlily, řekly, že od této chvíle se budu 
nazývat Maria, na Mariinu počest. Byl to 
zázrak z jejích rukou.

Ptala jsem se, proč mě den předtím na 
křižovatce sestra chytila za rameno. Ře-
holnice odpověděla: „Duch Svatý řekl: 
»To je ona.«“ Ukázalo se, že misionářky 
se celý rok modlily o dobrovolnici fyziote-
rapeutku. Nevěděly ale, že sv. Matka Tere-
za „upekla dvě pečeně na jednom ohni“: 
darovala jim fyzioterapeutku a ony za to 
pomohly uzdravit moje srdce.
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Jestliže po upřímné zpovědi během Eucharistie odevzdáme Ježíši sebe samotné a osoby, za které se modlíme,  
tak Spasitel bude uzdravovat všechny naše duchovní rány a bude nás vysvobozovat z největších zotročení.

Doktor Kenneth McAll, anglic-
ký psychiatr, člen Královské-
ho psychiatrického kolegia, 

popisuje případ jedné ze svých pacientek, 
která trpěla těžkou depresí: nemohla spát, 
jíst ani se stýkat s jinými lidmi. Tato že-
na v mládí provozovala prostituci, něko-
likrát otěhotněla a pokaždé šla na potrat.

Doktor McAll pacientce objasnil, že 
zdravotní problémy, se kterými se potýká, 
jsou důsledkem jejího chybějícího smíře-
ní se s Bohem a s dětmi zabitými při po-
tratu. Žena poslechla lékařovy rady a šla 
ke zpovědi, upřímně litovala hříchů, kte-
ré spáchala. Po přijetí Ježíše ve svatém 
přijímání dala svým dětem jména a ode-
vzdala je Marii a Ježíšovi. Během mše 
svaté byla úplně uzdravena. Od toho dne 
se denně modlí a účastní se Eucharistie. 
Díky osobním vztahům s Ježíšem a Ma-
rií vede nyní klidný, šťastný život. Vdala 
se a pomáhá ženám, které trpí z podob-
ných příčin.

Přijmout každé dítě s láskou

Pán Bůh touží, aby každé počaté dí-
tě bylo láskyplně přijato. Rodiče, kteří to 
nedělají, způsobují obrovskou duchovní 
křivdu dítěti i sobě. Pokud rodiče odsou-
dili své nenarozené dítě na smrt potratem, 
mají ještě šanci to napravit. Musí se po 
upřímně vykonané zpovědi účastnit Eu-
charistie, dát svému dítěti jméno, smířit 
se s ním a svěřit je Bohu. Jestliže se dí-
tě narodilo mrtvé nebo bylo potraceno, 
i tehdy jsou rodiče povinni dát mu jmé-
no, smířit se s ním a odevzdat je Bohu.

Jestliže těhotná matka bere omamné 
látky, pije alkohol, kouří cigarety, má její 
jednání velmi zničující vliv na dítě. Do-
konce i matčino prožívání stresu působí 
negativně na dítě. Ono je úplně bezbran-
né, neobvykle citlivé a přijímá nejenom 
toxické látky, ale vnímá rovněž dobré či 
špatné myšlenky a pocity své matky. Již 
v prvních 90 dnech pobývání v matčině 
lůně od ní dítě dostává všechno, co dává 
rysy celému jeho životu. Buď se mu do-
stane přijetí a tepla matčiny lásky, nebo 
odmítnutí, nenávisti a zlosti. Mnoho pro-

blémů, které lidé prožívají ve svém životě 
v dospělosti, má svoje kořeny ve špatných 
zážitcích z doby prenatální. Jediným lé-
kem na jejich překonání je upřímná zpo-
věď a mše svatá na tento úmysl. Ve svá-
tostech Ježíš uzdravuje mezilidské vztahy, 
uvolňuje od hříchů, které jsou pramenem 
utrpení a zdrojem nemoci.

Je třeba pamatovat na to, že potrat se 
netýká jenom ženy a jejího zabitého dí-
těte, ale že má destruktivní vliv na celou 
rodinu a společenství. Vědecké výzkumy 
potvrzují, že obzvláště trpí sourozenci za-
bitého dítěte.

Doktor McAll popisuje příběh devate-
náctileté Joan, která se již jako dítě začala 
divně chovat. Vyhrožovala svému bratro-
vi nožem, přebíhala před jedoucími auty, 
tvrdila, že není žádná Joan. Během tako-
vých útoků měla největší strach její mat-
ka. Při vyšetřování se ukázalo, že dívka tr-
pí epilepsií. Doktor Kenneth nemohl najít 
žádné příčiny podivného chování dítěte. 
Když však začal s dívkou hovořit o její ro-
dině, řekla mu, že má tři bratry a tři sestry. 
Lékař jí řekl, že má přece tři bratry a dvě 
sestry. Tehdy Joan začala křičet a ukazo-
vat na matku: „Vidíš tu ženskou, co tam 
sedí? Ona zavraždila moji sestru, kterou 
znám, protože je má kamarádka! Jmenu-
je se Melissa!“ Matka doktorovi vysvětli-
la, že v době jejího pobytu v nemocnici, 
ještě před narozením Joan, jí byla léka-
řem provedena neplánovaná interrupce. 
Žena o tom nikdy nikomu neřekla a ni-
kdo nevěděl, že tomu dítěti dala jméno 
Melissa. Doktor Kenneth poprosil matku, 
aby odpustila lékaři i sobě, a celou rodinu 

vybídl, aby se smířila s Bohem ve svátos-
ti pokání a účastnila se mše svaté za Me-
lissu. Poté se Joan naprosto vrátilo zdra-
ví. Ten neuvěřitelný, hmatatelný výsledek 
uzdravující moci Eucharistie způsobil, že 
Joanini rodiče začali pomáhat jiným rodi-
čům, jejichž děti měly z podobných pří-
čin epilepsii a jiné nemoci.

Další děti, které byly počaty po potratu 
a musely růst v mámině lůně, kde se před-
tím odehrálo drama zabití jejich bratra ne-
bo sestry, zažívají později ve svém životě 
velké obavy. U takových dětí se objevuje 
agrese vůči rodičům, která se může pro-
jevovat také sebevražednými tendencemi.

V roce 1978 publikoval dr. Andrew 
Feldmar výsledky zkoumání lidí, kteří 
měli pokušení spáchat sebevraždu. Au-
tor odhalil, že téměř všechny zkoumané 
osoby byly oběťmi pokusů svých matek 
o provedení potratu. Sebevražedné myš-
lenky se u nich objevovaly nejvíce při vý-
ročí neuskutečněného potratu. Dokonce 
metody jejich sebevražedných pokusů se 
podobaly těm, kterými matky chtěly za-
bít svoje děti… Doktor Feldmar odhalil, 
že nenarozené děti měly jakoby povědo-
mí o pokusech svých matek zbavit je ži-
vota, ačkoliv se to odehrávalo v prvních 
týdnech těhotenství.

V důsledku uzavření lidských srdcí 
před Božím milosrdenstvím ty nejrůznější 
situace, ve kterých jsou stále přítomné ni-
čivé síly hříchu, vytvářejí nejrůznější trá-
pení a nemoci, a síly zla, které uštědřují 
utrpení a zotročují člověka, může překo-
nat a porazit jedině Kristova láska.

Etapy uzdravování  
z postaborčního syndromu

Každá žena, která prožila potrat, po-
třebuje celostní uzdravení, a to jak ve 
sféře duchovní, tak i psychofyzické. Nut-
nou podmínkou je úplné přilnutí k Bohu 
a smíření se se zabitým dítětem. Aby se to 
mohlo stát, je zapotřebí nejdříve zkrouše-
nost, upřímná lítost hříchu spáchaného 
potratem, stanutí před Bohem v pravdě 
a vyznání vlastních hříchů Ježíši ve svá-
tosti smíření.

Uzdravení z postaborčního syndromu

P. Mieczysław Piotrowski TChr



11/2021 13

Především žena musí odmítnout lež, 
že to nebyla smrt dítěte. Mnoha osobám 
pomohlo ke stanutí v pravdě před Bohem 
to, že spatřily snímky pozůstatků dítěte po 
potratu. Ty matky byly zaskočeny, když se 
dovídaly, že ve věku tří týdnů má již dítě 
prsty, nožky, tlukoucí srdce.

Na cestě k uzdravení z postaborčního 
syndromu je prvním a nejvýznamnějším 
krokem uznání, že potrat je vraždou žijící-
ho, bezbranného dítěte. Žena musí uznat 
svoji vinu a v pokoře vyznat svůj hřích Je-
žíši ve svátosti smíření. Teprve v pokání 
přijde smíření s Bohem, se svým dítětem 
a s osobami, které se na potratu podílely. 
Na konci žena musí odpustit sama sobě.

Pokud žena upřímně lituje a vyzná svo-
je hříchy ve svátosti smíření, dostane od 
Boha úplné odpuštění a začne proces je-
jího uzdravování.

Pán Bůh je velkomyslný, jeho milosr-
denství je nekonečné. Je třeba jenom jít 
k Ježíši přítomnému ve svátosti smíření 
a vyznat mu všechny svoje hříchy, a zá-
zrak Božího odpuštění se objeví v ce-
lé plnosti.

Druhou etapou na cestě uzdravení 
z postaborčního syndromu je smíření 
se s dítětem. Žena musí poděkovat Bo-
hu za svůj život, za povolání k mateřství 
a za život dítěte. Pro Boha nejsou bezna-
dějné a bezvýchodné situace, on uzdra-
vuje a napravuje všechno to, co bylo zni-
čeno hříchem.

Žena se může pomodlit slovy: „Dobrý 
Bože, z celého srdce lituji zabití svého dí-
těte potratem. Dnes se rozhoduji přijmout 
dar mateřství, děkuji za dítě, přijímám je, 
budu se na ně obracet a prosit o odpuš-
tění.“ Ať poprosí Boha, aby jí dal poznat 
pohlaví a jméno dítěte.

Tehdy začíná třetí etapa uzdravování 
z postaborčního syndromu.

Když se žena smířila se svým dítětem, 
ať prosí o odpuštění všechny ty, kteří se 
mohli těšit ze života dítěte. Ať potom od-
pustí všem, kteří způsobili její bolest, kte-
ří ji opustili, nepomohli jí a směrovali ji 
k potratu. Ať odpustí lékaři, který potrat 
prováděl, a všem, kteří mu v tom pomá-
hali. Nakonec je třeba poprosit o milost 
křtu pro dítě. Není to svátostný křest, 
ale křest touhy, takový, jaký první křes-
ťané udělovali svým zemřelým předkům 
(srov. 1 Kor 15,29). To dítě nikdy nezhře-
šilo, ale musí být očištěno křestní vodou 

Den modliteb za úctu  
k počatému životu a za nenarozené děti

Z rozhodnutí ČBK se již od roku 1991 slaví den Zvěstování Páně 25. března 
také jako „Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti“. Bis-
kupové také doporučili farnostem zařazení vhodných přímluv k tématu ochra-
ny života nenarozených dětí. Mohou být inspirací i pro soukromou modlitbu.

* * *

Bůh každému člověku říká: „Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; 
dříve než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě.“ S důvěrou mu svěř-
me své prosby:

Prosíme Tě, vyslyš nás.

1. Prosíme za služebníky církve, aby moudře hájili nedotknutelnost života 
člověka od okamžiku početí až po přirozenou smrt.

2. Prosíme za politiky, aby statečně odporovali zlu a upřímně hájili dobro, 
zvláště pokud jde o samotný lidský život.

3. Prosíme za laiky, aby s otevřeným srdcem pomáhali potřebným a vnáše-
li kulturu života do celé společnosti.

4. Prosíme za pracovníky ve zdravotnictví: aby se nestavěli do role Boží, ale 
stáli na straně bezbranných, nemocných a starých.

5. Prosíme za zemřelé nenarozené děti, které svěřujeme tvé lásce. Dej, ať je-
jich přímluva proměňuje jejich rodiče a svět, ve kterém žijeme.

Všemohoucí Bože, tvůj Syn spolu se Svatým Duchem konal mnohé věci již 
před svým narozením. Přijmi naše prosby, které Ti přinášíme skrze Krista na-
šeho Pána. Amen.

od prvotního hříchu. O to musíme po-
prosit Boha ve své modlitbě. Je možné 
zapálit křestní svíci a pronést vyznání ví-
ry a nakonec dítě obětovat Matce Boží 
a sv. Josefovi. Je také třeba poprosit Ježí-
še o vnitřní uzdravení ženy, o uvolnění jí 
samotné i celé její rodiny od ducha smr-
ti a od všech negativních myšlenek a ci-
tů, které onu rodinu zotročily hříchem 
potratu. Nakonec ať žena požehná své 
dítě a odevzdá je Bohu. Ať pamatuje na 
to, že pokaždé, když přijímá Ježíše ve 
svatém přijímání, ocitá se v úzkém spo-
jení se svým dítětem, které už je v nebi.

Jenom ty ženy, které žijí svojí vírou 
den co den, pravidelně se zpovídají, mod-
lí se, snaží se zúčastňovat každodenně 
Eucharistie, setrvávají v adoraci Ježíše 
přítomného v Nejsvětější svátosti, proží-
vají radost z Boží blízkosti a z daru úpl-
ného uzdravení.

Pokud všechny ty kroky vedoucí k úpl-
nému uzdravení budou spojeny s Eucha-
ristií slouženou na úmysl rodičů i dítě-

te, postará se Kristus zcela jistě o úplné 
uzdravení všech, kteří trpí kvůli post-
aborčnímu syndromu. Doktor Kenneth 
McAll ve své knize Healing the Family 
Tree píše o 600 jím zdokumentovaných 
zázračných případech uzdravení během 
Eucharistie sloužené na úmysl dětí, jež 
byly zabity během potratu, narodily se 
mrtvé, byly potraceny nebo odmítnuty 
matkou po narození. Lékař tvrdí, že vždy 
když byla sloužena mše svatá na úmysl 
těch dětí, výsledky byly udivující. Uzdra-
vující moc Eucharistie zasahovala neje-
nom ty, co se jí bezprostředně účastnili, 
ale rovněž osoby, které byly spoluviníky 
při smrti dítěte, které o mši svaté nevě-
děly a pobývaly v psychiatrických zaří-
zeních. V době oněch Eucharistií Ježíš 
Kristus uzdravoval z nejtěžších, nezříd-
ka beznadějných případů nemocí psy-
chických i nervových.

Z Miłujcie się! 5/2020 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)
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Pondělí 22. 3. 2021
6:05 Pro vita mundi: Mgr. Lukáš Volný 6:45 V pohorách po 
horách (90. díl): Ploská – Velká Fatra 7:00 Romeo a Julie 63 
7:50 Výpravy do divočiny: Výzkum ledovců 9:00 Živě 
s Noe [L] 9:15 Jeníkov 9:30 Outdoor Films s Kateřinou 
a Ladislavem  Bezděkovými  (87. díl):  S octavií  kolem 
světa 11:05 Země neočekávaného – Papua Nová Guinea 
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 Jánošíkove dni v Terchovej 2019 13:25 Příběhy od-
vahy a víry: Profesorka Valentina Puziková (18. díl): 80 let 
tajnou řeholnicí 14:00 Za obzorem [L] 14:30 Na pořadu ro-
dina (9. díl): Cesta ke zralosti 15:35 Poutníci času (8. díl): 
S Leticií Vránovou Dytrychovou 16:00 V souvislostech 
16:20 Víra do kapsy [P] 16:40 Noční univerzita: RNDr. Jiří  
Gry gar, CSc. – Nobelovy ceny za fyziku 2019 pro tři astro-
nomy [P] 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky (58. díl): 
Slunečko vychodi zpoza Lyse hory 18:20 S Hubertem 
do lesa: Černý rytíř 18:33 Víc než chrám: Jednota růz-
ného 19:00 Malina Brothers na Mohelnickém dostavníku 
2016 19:25 Můj chrám: Naďa Urbánková, Želivský kláš-
ter 19:50 Přejeme si … 20:05 Ateliér užité modlitby [L] 
21:10 Vezmi a čti: Březen 2021 [P] 21:30 Za obzorem 
22:05 Putování po evropských klášterech: Trapistický kláš-
ter v Caldey Island, Wales 22:40 Kulatý stůl: Svatý Josef 
a mužská spiritualita 0:15 Královna a Matka Chorvatů 
1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 23. 3. 2021
6:05 Pro vita mundi: MUDr. Jiří Holásek 6:45 Má vlast: 
Konopiště 7:35 Po volání: S paulány ve Vranově u Brna 
8:40  Vít  Pieš,  umělecký  řezbář  9:00  Živě  s Noe [L] 
9:15  V souvislostech  9:40  Putování  po  evropských 
klášterech: Trapistický klášter v Caldey Island, Wales 
10:15 Noční univerzita: Mgr. Jan Špilar – Jak hořet a ne-
vyhořet? 11:25 V pohorách po horách (8. díl): Sokolie 
11:35 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední 
modlitba [L] 12:05 Jak potkávat svět (16. díl): S Janem 
a Liselotte Rokytovými 13:25 Myanmar – Kačjinský stát: 
Prahneme po míru 14:00 Za obzorem [L] 14:30 U NÁS aneb 
Od cimbálu o lidové kultuře (156. díl): O muzice i věcech 
jiných 16:00 Továrna mezi vodami 16:40 Muzikanti, hrajte: 
Holóbkova mozeka 17:45 Živě s Noe [P] 18:00 Mše svatá 
z kaple Telepace [L] 18:45 Sedmihlásky (58. díl): Slunečko 
vychodi zpoza Lyse hory 18:50 S Hubertem do lesa: Případ 
pro ptáčkaře 19:05 Cirkus Noeland (11. díl): Roberto, Kekulín 
a jarní úklid 19:30 Zpravodajské Noeviny: 25. 3. 2021 [P] 
19:50 Přejeme si … 20:05 Buon giorno s Františkem [P] 
20:50 Putování po evropských klášterech: Ekumenický 
ženský klášter v Grandchamp, Švýcarsko 21:30 Za ob-
zorem 22:05 Řeckokatolický magazín [P] 22:20 Má vlast: 
Náměšť na Hané 23:40 Zachraňme kostely: Kostel sv. Jana 
Křtitele ve Vroutku a kostel Narození Panny Marie v Kryrech 
0:05 První křesťané: Křest Barbarů 0:35 Terra Santa News: 
17. 3. 2021 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Středa 24. 3. 2021
6:05  Pro  vita  mundi:  biskup  Karel  Otčenášek 
6:55 Zpravodajské Noeviny: 25. 3. 2021 7:15 Biblická 
studna 8:20 Dívám se kolem sebe 9:00 Živě s Noe [L] 
9:15  Generální  audience  papeže  Františka [L] 
10:15  Gramofon  (3. díl)  aneb  Hledáme  písničku  pro 
všední den 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 Ateliér užité modlitby 14:00 Za obzo-
rem [L] 14:35 Cvrlikání (83. díl): Roman Dostál a přátelé 
15:50 Zpravodajské Noeviny: 25. 3. 2021 16:10 Recept 
na roztroušenou sklerózu: Nerezignovat! 16:20 Zpěváčci: 

MFF Strážnice 2019 17:45 ARTBITR – Kulturní magazín 
(107. díl) 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky (58. díl): 
Slunečko vychodi zpoza Lyse hory 18:20 S Hubertem 
do lesa: Veverčí záchranáři 18:35 Začátek konce jader-
ných zbraní 19:30 Terra Santa News: 24. 3. 2021 [P] 
19:50 Přejeme si … 20:05 Večer chval (92. díl): Živá mod-
litba a chvála [L] 21:20 Křešice [P] 21:30 Za obzorem 
22:05 Noční univerzita: Kateřina Lachmanová – Nést svůj 
kříž: Jak a proč? [P] 22:40 Harfa Noemova: A. Dvořák – 
Novosvětská symfonie 23:05 Generální audience papeže 
Františka 23:30 Příběhy odvahy a víry: Profesorka Valentina 
Puziková (18. díl): 80 let tajnou řeholnicí 0:00 Na jedné lodi 
(1. díl) 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 25. 3. 2021
6:05 Pro vita mundi: MUDr. Jiří Holásek 6:45 Putování 
Modrou planetou: Austrálie 7:30 Víra do kapsy 7:50 Terra 
Santa News: 24. 3. 2021 8:10 První křesťané: Křest 
Barbarů  8:40  Vezmi  a čti:  Březen  2021  9:00  Živě 
s Noe [L] 9:15 Opavská inspirace 9:30 Kulatý stůl: Svatý 
Josef a mužská spiritualita 11:05 Sýrie: Uprostřed popela 
11:35 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední 
modlitba [L]  12:05  Stabat  Mater:  Giovanni  Battista 
Pergolesi 12:50 Noční univerzita: PhDr. Jiřina Prekopová 
– Škola  lásky v rodině 13:50 Tajemství skla 14:00 Za 
obzorem [L] 14:30 Generální audience papeže Františka 
14:50 Na pořadu rodina (10. díl): Prožívání církevního roku 
16:00 Zpravodajské Noeviny: 25. 3. 2021 16:20 Večeře 
u Slováka: 4. neděle velikonoční [P] 16:50 Se salesiány 
na  jihu Madagaskaru: ANKILILOAKA 17:10 Putování po 
evropských klášterech: Trapistický klášter v Mariawaldu, 
Německo 17:45 Živě s Noe [P] 18:00 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 18:45 Sedmihlásky (58. díl): Slunečko vychodi 
zpoza Lyse hory 18:50 Ovečky: 6. neděle postní – Květná 
neděle [P] 19:20 V pohorách po horách (90. díl): Ploská – 
Velká Fatra 19:30 Zpravodajské Noeviny: 25. 3. 2021 [P] 
19:50 Přejeme si … 20:05 Letem jazzem (12. díl): Mladé na-
děje jazzové hudby [L] 21:15 Poutníci času (7. díl): S Jairem 
Jirmejahu Jerochimem 21:30 Za obzorem 22:05 Pod lam-
pou [P] 0:10 Missio magazín: Březen 2021 0:30 Sedm 
divů v Těrchové 1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

Pátek 26. 3. 2021
6:05 Pro vita mundi (1. díl): Drahomiř Budinská I. 6:45 Ars 
Vaticana 6:55 Zpravodajské Noeviny: 25. 3. 2021 7:15 Po 
volání: Se  salesiány v Brně–Žabovřeskách 8:20  Paní 
Le Murie 9:00 Živě s Noe [L] 9:15 Hovory z Rekovic: Alena 
Mornštajnová 9:35 U VÁS aneb Co dělají folkloristé v zimě 
(30. díl): Ondráš slaví 10:35 Ateliér užité modlitby 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 Nebojte se... 
14:00 Za obzorem [L] 14:30 Pozdní sběr & Roman Horký 
na Mohelnickém dostavníku 2013 15:00 Křížová cesta di-
váka televize Noe 15:15 50 let Boží milosti 15:30 Vezmi 

a čti: Březen 2021 15:45 Křešice 16:00 Zpravodajské 
Noeviny: 25. 3. 2021 16:20 Hra na krále 16:45 Buon gior no 
s Františkem 17:30 Se salesiány na  jihu Madagaskaru: 
Boží lid 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky (58. díl): 
Slunečko vychodi zpoza Lyse hory 18:20 S Hubertem do 
lesa: Lesní studánka 18:35 Hermie soutěží 18:50 Až na 
konec světa 19:50 Přejeme si … 20:05 Noemova pošta: 
Březen 2021 [L] 21:45 Za obzorem 22:20 Putování po 
evropských klášterech: Klášter benediktinek v Provence, 
Francie 22:55 Otče, odpouštím vám: Svědectví Daniela 
Pitteta 23:55 Dům ze skla? 0:55 Noční repríza dopoled-
ních pořadů.

Sobota 27. 3. 2021
6:05  Pro  vita  mundi  (2. díl):  Drahomiř  Budinská  II. 
6:40 Do varu s Maxem Kašparů (2. díl): Duchovní a du-
ševní zdraví 7:00 Don Bosco: Světec, který skákal salta 
7:35 Sierra Leone: Ježíš v ulicích 8:05 Můj chrám: Naďa 
Urbánková, Želivský klášter 8:30 Cirkus Noeland (11. díl): 
Roberto, Kekulín a jarní úklid 8:55 Sedmihlásky (58. díl): 
Slunečko vychodi zpoza Lyse hory 9:00 Tajemství krys-
talu  9:15  Ovečky:  6.  neděle  postní  –  Květná  neděle 
9:45 GOODwillBOY VI. (2. díl) 10:20 V posteli POD NEBESY 
(4. díl) 11:15 Víra do kapsy 11:35 ARTBITR – Kulturní maga-
zín (107. díl) 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Angelus Domini 
12:05 Pod lampou 14:10 Hlubinami vesmíru s prof. Petrem 
Heinzelem, 1. díl 14:50 U NÁS aneb Od cimbálu o lidové 
kultuře (154. díl): Odyssea Mariana Friedla 16:15 Fatima: 
Poselství Rusku 16:55 Pavel Lohonka Žalman & spol. na 
Mohelnickém Folk-Festu 2020 [P] 17:25 Na půli cesty 
18:00  Mše  svatá  z kaple  Telepace [L]  19:00  Příběhy 
odvahy a víry: Buď vůle tvá (19. díl): Síla poslušnosti 
19:30 V souvislostech [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Outdoor 
Films s Martinem Půlpánem (98. díl): Z Evropy do Barmy 
pěšky a stopem [P] 21:40 Chaplin na kolečkových bruslích 
22:10 V pohorách po horách (91. díl): Magurka – Spišská 
Magura [P] 22:20 Až na pokraji: Církev papeže Františka 
23:10 Za obzorem 23:40 Víra do kapsy: Emoce, volby, 
rozhodnutí 0:00 Za obzorem 0:30 Harfa Noemova:  Ivo 
Hrachovec zpívá Biblické písně A. Dvořáka 0:55 Za obzo-
rem 1:25 Noční repríza dopoledních pořadů.

Neděle 28. 3. 2021
6:05 Pro vita mundi: Eva Henychová 6:45 Portréty kra-
jiny  7:10  Večeře  u Slováka:  4.  neděle  velikonoční 
7:40  Řeckokatolický  magazín  7:55  Svobodný  člověk 
Václav Malý 8:25 Letem jazzem (12. díl): Mladé naděje 
jazzové hudby 9:40 Domov v Bortnykách 10:00 Mše svatá 
Květné neděle: kostel sv. Jakuba, Místek [L] 11:00 Vezmi 
a čti: Březen 2021 11:15 Poutníci času (9. díl): s Petrem 
Janem Juračkou [P] 11:35 V pohorách po horách (13. díl): 
Hruboskalsko 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední mod-
litba Sv. otce Františka [L] 12:20 Zpravodajský souhrn 
uplynulého týdne 13:00 V souvislostech 13:25 Muzikanti, 
hrajte 14:00 Outdoor Films s Martinem Půlpánem (98. díl): 
Z Evropy  do  Barmy  pěšky  a stopem  15:30  Majstr 
16:00 Noční univerzita: Kateřina Lachmanová – Nést 
svůj kříž: Jak a proč? 16:35 Jak potkávat svět (18. díl): 
S Ing. Janem Kašpaříkem a jeho synem Vítem Kašpaříkem 
s dětmi 18:00 Sedmihlásky (133. díl): Kuchařka sa bójí 
18:05 Cirkus Noeland (12. díl): Roberto, Kekulín a závis-
tivý kouzelník 18:30 Měsíční země 18:45 Ovečky: 6. ne-
děle postní – Květná neděle 19:15 První křesťané: Byzanc – 
nový Řím 19:50 Přejeme si … 20:05 Putování  tučňáků 
21:30 Toufar 22:30 Buon giorno s Františkem 23:10 Za ob-
zorem 23:40 Polední modlitba Sv. otce Františka 23:59 Za 
obzorem 0:05 Zpravodajský souhrn uplynulého týdne 
1:00 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 20. – 27. BŘEZNA 2021

 

Liturgická čtení
 Neděle 21. 3. – 5. neděle postní
1. čt.: Jer 31,31–34
Ž 51(50),3–4.12–13.14–15
Odp.: 12a (Stvoř mi čisté srdce, 
Bože!)
2. čt.: Žid 5,7–9
Ev.: Jan 12,20–33

nebo čtení z cyklu A (pokud se na 
Bílou sobotu křtí):
1. čt.: Ez 37,12–14
Ž 130(129),1–2.3–4.5–6a.6b–8
Odp.: 7 (U Hospodina je slitování, 
hojné je u něho vykoupení.)
2. čt.: Řím 8,8–11
Ev.: Jan 11,1–45

Pondělí 22. 3. – ferie
1. čt.: Dan 13,1–9.15–17.19–30.33–62
Ž 23(22),1–3a.3b–4.5.6
Odp.: 4ab (I kdybych šel temnotou 
rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi 
se mnou.)
Ev.: Jan 8,1–11

Úterý 23. 3. – připomínka 
sv. Turibia z Mongroveja
1. čt.: Nm 21,4–9
Ž 102(101),2–3.16–18.19–21
Odp.: 2 (Hospodine, slyš modlitbu 
mou a volání mé ať pronikne k tobě!)
Ev.: Jan 8,21–30

Středa 24. 3. – ferie
1. čt.: Dan 3,14–20.91–92.95
Dan 3,52a.52b.53.54.55.56
Odp.: ... chvályhodný a svrchovaně 
velebený navěky.
Ev.: Jan 8,31–42

Čtvrtek 25. 3. – slavnost Zvěstování 
Páně
1. čt.: Iz 7,10–14
Ž 40(39),7–8a.8b–9.10.11
Odp.: srov. 8a+9b (Hle, přicházím, 
Pane, splnit tvou vůli.)
2. čt.: Žid 10,4–10
Ev.: Lk 1,26–38

Pátek 26. 3. – ferie
1. čt.: Jer 20,10–13
Ž 18(17),2–3a.3bc–4.5–6.7
Odp.: srov. 7 (Ve své tísni jsem vzýval 
Hospodina, a vyslyšel mě.)
Ev.: Jan 10,31–42

Sobota 27. 3. – ferie
1. čt.: Ez 37,21–28
Jer 31,10.11–12ab.13
Odp.: 10d (Hospodin bude nad námi 
bdít jako pastýř nad svým stádem.)
Ev.: Jan 11,45–56

Pondelok 22. 3. o 20:15 hod.: A teraz čo? 
(Mons. Cyril Vasiľ: Exkomunikácia z Cirkvi)
Čo rozumieme pod týmto pojmom? Za akých okolností je človek 
exkomunikovaný z cirkevného spoločenstva? Je to chyba Cirkvi? 
Existujú spôsoby, ako sa tomu Cirkev snaží vyvarovať? Pomáha 
Cirkev exkomunikovaným kňazom na ich ceste?

Utorok 23. 3. o 16:30 hod.:  
V škole Ducha (P. Michal Zamkovský CSsR: Prečo hľa-
dáte živého medzi mŕtvymi?)
Záznam prednášky z duchovno-ozdravných pobytov s TV LUX 
v Kúpeľoch Nimnica.

Streda 24. 3. o 21:45 hod.: Na tónoch vďačnosti
O. Marián Bér blahoželá za vás našim drahým jubilantom.

Štvrtok 25. 3. o 18:30 hod.: Svätá omša
Priamy prenos z kaplnky TV LUX, celebruje a káže dp. Marek Va-
ňuš SVD.

Piatok 26. 3. o 20:30 hod.: Turínske plátno – histó-
ria tajomstva (dokument)
Je Turínske plátno rubášom, do ktorého bolo zabalené telo ukri-
žovaného Ježiša, alebo ide o stredoveký podvrh? Čo nám moder-
ná veda hovorí o tomto predmete, ktorý ľudí fascinuje už niekoľko 
storočí? Na tieto a ďalšie otázky odpovedajú talianski vedci a uni-
verzitní profesori z rôznych odborov. Dokument vykresľuje histó-
riu plátna a príbeh jeho moderného skúmania.

Sobota 27. 3. o 20:30 hod.: Karolína (film)
Dve kamarátky na filmovej strednej škole dostanú tému natočiť 
film o blahoslavenej Karoline Kózkównej. No ony sa búria. Prečo 
by sa mali zamerať na dedinské dievča, čo zomrelo pred sto rok-
mi? Ale potom sa začnú veci meniť...

Nedeľa 28. 3. o 20:00 hod.: 
Modlitba za odvrátenie epidémie
Priamy prenos z Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Má-
rie v Šaštíne.

Programové tipy TV LUX od 22. 3. 2021 do 28. 3. 2021
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Viac informácií na www.tvlux.sk

Uvedení do první modlitby dne: NE 21. 3. PO 22. 3. ÚT 23. 3. ST 24. 3. ČT 25. 3. PÁ 26. 3. SO 27. 3.

Antifona 270 299 270 299 270 299 270 299 1335 1478 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 1335 1479 271 300 272 301

Antifony 387 433 828 929 843 946 858 963 1336 1480 890 997 906 1014

Žalmy 813 914 828 930 843 946 858 963 813 914 890 997 906 1014

Krátké čtení a zpěv 388 434 392 438 395 442 399 446 1337 1480 406 454 409 458

Antifona k Zach. kantiku 388 434 392 439 395 443 399 446 1337 1480 406 454 409 458

Prosby 388 434 392 439 395 443 399 447 1337 1481 406 455 410 459

Závěrečná modlitba 389 435 393 439 396 443 400 447 1338 1481 407 455 410 459

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 1338 1481 273 303 273 303

Žalmy 818 919 833 935 849 953 863 968 1265 1403 895 1003 911 1019

Krátké čtení 389 435 393 440 396 444 400 448 1338 1482 407 455 410 460

Závěrečná modlitba 389 435 393 439 396 443 400 447 1338 1481 407 455 410 459

Nešpory: SO 20. 3.

Hymnus 268 297 268 297 268 298 269 299 1331 1474 1339 1483 268 298 412 461

Antifony 386 432 390 436 838 940 853 957 1332 1475 1340 1484 900 1008 416 465

Žalmy 808 908 823 924 838 940 853 957 1332 1475 1340 1484 901 1008 916 1025

Kr. čtení a zpěv 386 432 390 437 394 441 397 445 1334 1477 1342 1486 408 457 416 465

Ant. ke kant. P. M. 387 433 391 437 394 441 398 445 1334 1478 1343 1487 408 457 416 466

Prosby 387 433 391 437 394 441 398 445 1335 1478 1343 1487 408 457 417 466

Záv. modlitba 389 435 389 435 393 439 396 443 1338 1481 1338 1481 407 455 419 468

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1238 1374 1242 1379 1260 1398 1238 1374
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ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÍRY
Jan Kabeláč

Vyšlo s církevním schválením. Na stránkách 
této knížky se čtenář setká s křesťanskou od-
povědí na otázku po smyslu vesmíru, lidské-
ho života. Je to ovšem jen rámec křesťanské-
ho učení, jak to vyžaduje stručný rozsah této 

příručky. Kdo hledá pravdu, najde si jistě příležitost, jak ty-
to základní poznatky prohloubit a rozšířit. Teprve důkladné 
poznání zásad křesťanské víry přináší životní jistotu a radost 
z nalezené pravdy.
A.M.I.M.S. z.s. ve spolupráci s Maticí cyrilometodějskou s. r. o. 

Páté vydání • Brož., A5, 64 stran, 20 Kč

ÚŽASNÝ PŘÍBĚH O JEŽÍŠOVI • VELKÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ PRO MALÉ MYŠKY
Stefano Gorla • Ilustroval Ivano Ceriani 
Z italštiny přeložil Jaroslav Brož 
Odpovědná redaktorka Ludmila Martinková

Co myslíte – může se malá myška přátelit 
s papežem? Ano, může. Myšák Jirka hltá každé slovo pape-
že Františka, který vypráví nádherné příběhy. Jirka se tak mů-
že o to, co slyšel, podělit se svými sourozenci a příbuznými. 
Ten nejúžasnější příběh, jaký kdy slyšel, vypráví o Ježíšovi. 
O tom, jak se narodil chudý a jak se ztratil při pouti do Jeru-
zaléma. Jaký byl jeho bratranec Jan. Proč udělal dobrou věc, 
o kterou ho poprosila jeho maminka. A proč plakal kvůli své-
mu příteli Lazarovi. Jak ho zajali a odsoudili na smrt. Tím to 

ale nekončí. Ježíš je nakonec vzkříšen a vrací se ke svým přá-
telům, kteří jsou štěstím celí bez sebe. První seznámení s pří-
během Ježíše Krista pro předškoláky a malé školáky probu-
dí v dětech zájem o Bibli a evangelia. Ocení ho i všichni, kdo 
mají rádi staré příběhy v novém podání.

Karmelitánské nakladatelství  
Brož., 140x185 mm, křídový papír, 72 stran, 199 Kč

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

Svatý otec Benedikt XVI. nás vybízí k mod-
litbám za ochranu lidského života od početí až 
do přirozené smrti. V této sbírce modliteb, ve 

vigilii za počatý lidský život chceme vyprošovat obrácení a Bo-
ží milosrdenství pro ty, kdo mají účast na zlech spáchaných na 
nenarozených dětech, ale též ochranu a bezpečí pro všechny, 
kdo jsou na životě ohroženi. Jednotlivé perly (perla jednoty, 
perla růžencová, perla pravdy, perla pokání, perla smíru, per-
la odčinění, perla modlitby, perla svědectví, perla naděje, per-
la klanění, perla proseb, perla oběti) se lze modlit dohroma-
dy jako vigilii, nebo zvolit jen některé modlitby.

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
Brož., 117x170 mm, 88 stran, 80 Kč

Pro čtenáře Světla je tato kniha nyní se slevou 80 % – to zna-
mená za cenu 16 Kč. Pro uplatnění slevy prosíme nahlásit, že 
jste čtenáři Světla. Při objednávce přes e-shop to napište do Po-
známky. Sleva se z technických důvodů promítne až do vystave-
né faktury. Děkujeme.

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

Objednávky knih – tel. 587 405 431   Administrace a inzerce týdeníku Světlo – tel./fax 585 222 803  
Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc, e–mail: objednavky@maticecm.cz 

Kompletní nabídku knižní produkce MCM naleznete na internetové adrese www.maticecm.cz

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