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Svatý Pavel nám připomíná „pro 
ty, kdo jsou povoláni… je Kris-
tus Boží moc a Boží moudrost“ 

(1 Kor 1,24). Ježíš zjevil tuto moc a tuto 
moudrost především v milosrdenství a od-
puštění. Nechtěl je demonstrovat silou ne-
bo vnucovat svůj hlas shůry, ani dlouhými 
projevy či ukazováním svého nedostižného 

vědění. Učinil tak darováním svého života 
na kříži. Vyjevil svou moudrost a božskou 
moc, když ukázal až do konce věrnost Ot-
covy lásky, věrnost Boha Smlouvy, který 
nechal vyjít svůj lid z otroctví a vedl ho na 
cestu svobody (srov. Ex 20,1–2).

Jak snadné je upadnout do léčky, kte-
rá nám vemlouvá, že musíme druhým 

Svatý týden – dny, kdy nás Je-
žíš zve na cestu své vykupi-
telské lásky – bez ní totiž ne-

může být opravdové zmrtvýchvstání. 
Takto stručně vyjádřené poselství sestry 
Františky od Ukřižované Lásky (str. 9) 
nám odhaluje podstatu událostí, které 
nazýváme spasitelnými a které inten-
zivně prožíváme právě v tomto týdnu. 
Jejich vrcholem je Ježíšovo zmrtvých-
vstání, jež by však ztratilo svůj smysl 
bez předchozího výkupného utrpení.

A to je rovněž obraz našeho osob-
ního života. Není našeho zmrtvých-
vstání bez předcházejícího utrpení, ať 
už jeho forma a intenzita bude jakko-
liv rozdílná ve srovnání s tím, co pro-
žívají druzí. Nejde totiž o to, „kolik“ či 
„jak velké“ je ono individuální utrpe-
ní, ale ze všeho nejdůležitější je „míra 
lásky“, kterou do toho ten který člověk 
vloží. Lásky k Bohu, k bližnímu... Ně-
kdy malý skutek konaný se zcela vydá-
vající se láskou má mnohem vyšší cenu 
než velký skutek učiněný proto, že „je 
to takto správné“. Láska totiž vyžadu-
je vztah, a to vyhraněný, jdoucí až do 
krajnosti. Láska nezná zlatou střední 
cestu, jen svůj pravý opak – nenávist. 
A ve vztahu k Bohu je tím, kdo stojí 
proti lásce k němu, ďábel. A ten nás 
pokouší v utrpeních, abychom se ve 
své slabosti odklonili od Boha, ba do-
konce ho odmítli, a tak se stali ďáblo-
vými otroky. Bůh tyto zkoušky dopouš-
tí, aby skrze ně mohla růst naše důvěra 
v jeho moc a rovněž láska k němu. To 
je naše trudná cesta návratu ke stavu, 

v jakém se Adam a Eva nacházeli před 
prvním hříchem. Na jejím konci je na-
še vzkříšení a věčný život v království 
nebeském.

Bůh svoji lásku k lidem projevil do 
krajnosti ve výkupném utrpení svého 
Syna Ježíše. První krůpěje krve proli-
té za naši spásu nejsou ty při bičová-
ní a trním korunování, nýbrž ty, které 
Ježíš vypotil ve své smrtelné úzkosti 
v Getsemanské zahradě. (str. 10–12) 
Dokonce i andělé ho posilovali v jeho 
boji o přijetí vůle Otcovy. I když bude-
me nad tímto tajemstvím getsemanské-
ho utrpení rozjímat denně, nikdy plně 
nepochopíme, co Ježíš prožíval. A ač-
koliv sami ve svém životě máme něja-
kou zkušenost s bojem ve vlastním utr-
pení, nikdy nebudeme moci srovnávat, 
i když se třeba budeme vzdáleně blížit...

Když si uvědomujeme, jak neko-
nečná je láska Boží k nám, jakou dává-
me odpověď? Je nemožné se na tomto 
světě vyhnout nějakému druhu utrpe-
ní, bolesti, aby naše cesta ke vzkříšení 
byla uhlazená, bez kříže. Proto je potře-
ba být stále v pohotovosti, neboť prá-
vě ve chvílích, kdy jsme „ukřižovaní“ 
a trpíme ve své lidské slabosti, tehdy 
satan čeká na naši vzpouru, podněcu-
je nenávist a vzdor. Avšak dokážeme-
-li spojovat svoji oběť s láskou k Bohu 
i k lidem, a když se přitom budeme co 
nejpevněji držet Mariiných vztažených 

rukou, aby nás přivinula ke svému Srd-
ci a ochránila nás před satanovou mo-
cí, pak jsme bezpečně na cestě do ráje 
a satan nic nezmůže. To je poselství Ali-
ce Lenczewské (str. 7–9), v němž nám 
Ježíš znovu klade před oči obraz, který 
dobře známe: on stojí u každého člo-
věka a s láskou čeká, až bude chtít při-
jmout jeho pomoc. Kolik duší mu pů-
sobí znovu a znovu bolest tím, že jeho 
pomoc odmítají, a tak spějí k zatrace-
ní! Bděme! Snadno sklouzneme i my; 
stačí třeba jen začít se zabývat tím, co 
o mně řeknou druzí, když se budu ří-
dit v té či oné záležitosti Boží vůlí a je-
ho přikázáními... Podobně jako se to-
mu nevyhnula ani Alice (str. 6), když 
neměla odvahu předložit své duchov-
ní zápisky někomu, kdo je přečte a po-
soudí. Když vědomě plníme vůli Boží, 
činíme tak z lásky k Bohu s tím, že to 
pro nás znamená úplně umřít sami so-
bě. A není již podstatné, o co konkrétně 
jde, protože nejdůležitější je ona míra 
lásky, kterou do toho či onoho skutku 
vložíme. Ježíš prolil svoji krev. Kam 
až jsme ochotni zajít my z lásky k ně-
mu? Zpytujme svědomí, zda jsme mu 
vyhradili ve svém srdci místo, které mu 
plným právem patří! (str. 3)

Kéž se pro nás i letošní Svatý tý-
den stane skrze rozjímání o výkup-
ném utrpení Ježíšově cestou k rados-
ti zmrtvýchvstání! Vždyť tato radost 
svým obdarováním převýší celou bo-
lest oběti.

Daniel Dehner

Editorial

ukázat, že jsme silnější, že jsme moudřej-
ší… Do léčky, jež vede k vytváření pozem-
ských model, které by nám zajistily bez-
pečí… (srov. Ex 20,3–5). Ve skutečnosti 
je tomu obráceně, my všichni potřebuje-
me Boží moc a moudrost, která se zjevi-
la v Ježíši na kříži. On na Kalvárii obě-
toval Otci rány, ze kterých jsme my byli 
uzdraveni (srov. 1 Petr 2,24). Kolik va-
šich bratří a sester, přátel a spoluobčanů 
tady v Iráku nese zranění z války a násilí, 
zranění viditelná i neviditelná! Jsme v po-
kušení reagovat na tyto a další bolestné 

Pokračování na str. 13
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Počkej si u Betfage na Ježíše a je-
ho družinu, která stoupá k sva-
tému městu od Jericha, kde 

vrátil zrak Bartimeovi. Pán už přichází 
se svými učedníky. Jdou do Jeruzaléma 
na svátky jako každý rok, ale tentokrát 
učedníci tuší, že se stane něco neobvyk-
lého. A Pán jako by 
jim dával za pravdu. 
Posílá dva z učední-
ků, aby mu připra-
vili oslátko. Odvaž-
te je a přiveďte… Pán 
je potřebuje. Neposí-
lá i k tobě Ježíš své 
posly s podobnou žádostí? Odpoutej se 
ode všeho, dej mu bezvýhradně k dispo-
zici vše, co potřebuje. Nemusíš se bát, 
že o něco přijdeš. Co věnuješ Pánu, on 
si nepřivlastní, ale zase vrátí. Copak ne-
máš všechno od něho? Je to pro tebe vy-
znamenání, když něco z toho, co ti svě-
řil, chce využít pro svou oslavu.

Vybral si mládě, na kterém ještě nikdo 
neseděl. Jemu patří přece prvotiny všeho, 
co jsi a co máš. Vším tím, čeho budeš svěd-
kem tento týden, prokazuje své právo, aby 
byl pro tebe vždy tím nejprvnějším. Zpy-
tuj se, zda ty jsi mu vyhradil ve svém srd-
ci místo, které mu plným právem náleží.

Pozoruj, jaké radostné nadšení se po-
jednou zmocnilo apoštolů. Snad si to 
Pán přece jen rozmyslel, vydávat se po-
chopům. Nedává nám nyní jasně najevo, 
že přijímá královský titul?

S velkou radostí a uspokojením prostí-
rají své pláště na oslátko i na cestu. Ko-
nečně nadešla ta očekávaná chvíle a oni 
jsou u toho první. A jejich nadšení se na-
kažlivě šíří i mezi lidem a poutníky.

Tak jako Pán věděl, že oslátko pro něho 
je přivázané na rozcestí, ví velice dobře, 
co všechno ho tentokrát v městě Davidově 
čeká. Dosud se bránil každému pokusu, 
když ho nadšený dav chtěl provolat krá-
lem. Nyní už může vstoupit do Jeruzalé-
ma okázale, tak jak je to předpovězeno 
od proroků. Jeho tříleté hlásání Boží-
ho království nyní vyvrcholí tím, že sám 
na sobě zjeví nepokrytě jeho celou prav-
du. Vrátí tak všem věcem jejich původní 
hodnotu. To, co jeho Odpůrce podvodně 
nadhodnotil a lstivě zahalil do přitažlivé-
ho lesku, bude záhy po pravdě odhaleno. 
Zatím si vybíráme s oblibou jen to, na co 
netrpělivě čekáme, protože se nám to líbí, 

jak nám to představuje ve falešném svět-
le naše sebeláska. Nediv se, když jeho 
pravda nebude souhlasit s tvými měřítky 
a tvým očekáváním. Pros, abys ne upadl 
do podobného omylu jako jeho město.

Ovládají je farizeové a učitelé Záko-
na, kteří svou vlastní nauku povýšili nad 

Hospodinovo slovo. 
Smutný osud, který 
připravuje Sión sám 
sobě, je pro tebe va-
rováním, co se ti mů-
že přihodit, když ne-
pochopíš, že spíše 
než ratolesti a ovace 

chce od tebe Ježíš tvé srdce a tvou mysl. 
Osud Jeruzaléma je tím smutnější, čím ví-
ce se po tak dlouhé věky těšil té nejvyšší 
Boží přízni. Bohu se však za to nedosta-
lo vděčného uznání. Dnes Pán nad svým 
milovaným městem dokonce upřímně za-
pláče.(1) Jak velice se mohou rozcházet lid-
ské představy a Boží záměr, ukáže skuteč-
nost, že člověk vydá na smrt toho, který 
mu přináší uzdravení a spásu. Jak upřím-
né může být ono dnešní Hosana, jestliže 
se již v pátek změní na Ukřižuj ho?

Síla Božího království je však v tom, 
že to nebude Ježíšův omyl ani prohra, že 
jeho koruna bude z trní, žezlem bude rá-
kosová třtina a trůnem kříž. Vlády nad 
lidskými srdci se neujme dnes na svém 
oslátku, nýbrž teprve tehdy, až se nechá 
dokonale pokořit. Jeho opravdový koru-
novační průvod vyjde do ulic až v pátek, 
až ho povlečou jako posledního z posled-
ních, odsouzeného k potupné smrti. Prá-
vě když bude v bolesti pozdvižen mezi 
nebe a zemi, zaujme své vladařské mís-
to, aby zemřel královskou smrtí a při táhl 
všechny k sobě. 

A přece Pán neodmítá dnešní vratkou 
přízeň, stejně jako se nezdráhá, necouvá 
zpět, svá záda vydá těm, kteří ho zbijí, své 
líce těm, kteří budou rvát jeho vous, neskry-
je svou tvář před hanou a slinou. Vstupuje 
do svého milovaného města, ačkoliv zná 
jeho nevděčnost a pýchu, zná urážky, ji-
miž odpoví na jeho lásku. Je si zcela jist 
svou věcí, protože uskuteční jen to, co 
mu uložil Otec.

I tebe mu dal Otec, aby do tebe vstou-
pil, aby tě přivedl do otcovského domu. 
Pouč se z osudu jeho města, čeho je scho-
pen člověk, i když mu Bůh tak zjevně a svr-
chovaně projevil svou lásku. Nespoléhej 

Květná neděle – cyklus B
Liturgická čtení
1. čtení – Iz 50,4–7
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, 
abych uměl znaveného poučovat utěšu-
jícím slovem. Každé ráno mi probouzí 
sluch, abych ho poslouchal, jak je povin-
nost učedníka. Pán, Hospodin, mi ote-
vřel ucho a já se nezdráhal, necouvl na-
zpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě 
bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. 
Svou tvář jsem neskryl před hanou a sli-
nou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, 
proto ne  jsem potupen. Proto dávám své 
tváři ztvrdnout v křemen a vím, že ne-
budu zahanben.

2. čtení – Flp 2,6–11
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při-
rozenost, nic nelpěl na tom, že je rov-
ný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal 
na sebe přirozenost služebníka a stal 
se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člo-
věk, ponížil se a byl poslušný až k smr-
ti, a to k smrti na kříži. Proto ho také 
Bůh povýšil a dal mu Jméno nad kaž-
dé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu 
musí pokleknout každé koleno na ne-
bi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk 
musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš 
Kristus je Pán.

Evangelium – Mk 14,1–15,47 (pašije)

na nadšení šťastných a slavnostních chvil, 
nehledej u Pána své sebeuspokojení, aby 
ses pak od něho neodtrhl ve chvíli poníže-
ní a pohoršení, abys ho nevydal na smrt, 
když nebude odpovídat tvým představám 
a plánům. On tě zná stejně dobře jako své 
město. Aby tě nemusel odsoudit, dá se od-
soudit za tebe (2). Přemýšlej o tom hluboce 
a dlouze, až dozní dnešní ovace a na Je-
žíšově tváři se objeví slzy. Pros jej, aby ti 
dal poznat, co je ti ku prospěchu, aby tě 
přitáhl k sobě, jako kvočna bere kuřátko 
pod svá křídla(3). To je cíl, pro který z vů-
le Otce všechno podstupuje.

Jedině z této perspektivy a s tímto vě-
domím volej: „Hosana Synu Davidovu! 
Přijď ke mně, Požehnaný! Nestůj daleko, 
má Sílo, pospěš mi na pomoc. Budu vyprá-
vět svým bratřím o tvém jménu.“(4)

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) srov. Lk 19,41; (2) preface na Květnou neděli; 
(3) srov. Mt 23,37; (4) srov. Ž 22.12.23

Požehnané království
Zamyšlení nad liturgickými  

texty dnešní neděle

Požehnáno buď  
přicházející království.
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Hugovým rodištěm bylo v roce 
1053 francouzské Château-
neuf-d’Isère, ležící na jihový-

chodě země. Pocházel ze šlechtického 
rodu a díky tomu mohl nabývat vzdělání 
v nedalekém Valence, kde fungovala ka-
tedrální škola. Podle dobového úzu ob-
držel jako jeden z nejlepších studentů 
po ukončení studií kanovnický titul při 
tamní katedrále, což s sebou neslo i tr-
valý pravidelný příjem. Na kněze ovšem 
zatím vysvěcen nebyl – to patřilo rovněž 
ke zvykům těch časů.

Zatímco mnozí jeho kolegové se o du-
chovno a Boha příliš nezajímali a post 
kanovníka pro ně znamenal jen příleži-
tost užívat si života plnými doušky, Hu-
go se od nich lišil svou opravdovostí, s níž 
svůj úřad zastával. Zdobila jej skromnost 
a střídmost, vynikal pokorou a dobrotivos-
tí, takže neunikl bdělému oku papežské-
ho legáta Huga de Die, jenž do Valence 
zavítal v jisté administrativní záležitosti. 
Ten mu nabídl, aby se stal jeho tajemní-
kem. Hugo nabídku přijal.

Jak si po boku papežova vyslance ve-
dl, dokládá situace z roku 1080. Tehdy se 
v Avignonu konal církevní sněm. Za Hu-
gem de Die přišli vyslanci grenobelské 
diecéze a prosili ho, aby svého tajemní-
ka uvolnil ze svých služeb, protože by jej 
tuze rádi získali za nového biskupa. Le-
gát souhlasil, i když s těžkým srdcem – 
nerad Huga ztrácel, nicméně chápal, že 
v takto významném postavení bude pro 
Církev užitečnější.

Ne tak Hugo. Ten o jmenování bis-
kupem nechtěl ani slyšet. Bránil se, seč 
mohl, necítil se hoden tak náročného po-
slání. Mnozí biskupové přítomní na sně-
mu mu však promluvili do duše, až nako-
nec souhlasil.

K biskupskému svěcení se Hugo ode-
bral do Říma. Cesta do města na Tibeře 
trvala dost dlouho na to, aby jej opako-
vaně přepadaly pochybnosti o vhodnos-
ti vlastní osoby pro biskupský stolec. Do 
toho musel čelit urputným útokům Zlé-

ho, jenž se ho snažil vlákat do svých tenat 
pokušeními všeho druhu, od tělesných po 
pochybnosti o Boží moci, ba Boží existen-
ci vůbec. Ataky nabraly takového rázu, že 
se z nich Hugo dokonce roznemohl. Svou 
chorobu vnímal jako trest Boží za nemíst-
nou drzost usednout na biskupský stolec 

v pouhých 27 letech. Až osobní rozhovor 
s papežem Řehořem VII., jemuž se Hu-
go se vším svěřil, mu vyjasnil mysl a bis-
kupskou investituru z rukou tohoto vel-
kého Petrova nástupce přijal. Svatý otec 
ho ujistil, že satan v něm vidí významné-
ho nepřítele svého zlovolného díla, proto 
se jej snaží od přijetí funkce odradit vše-
mi možnými prostředky.

Hugovi bylo 27 let a stanul před úko-
lem, se kterým by měli těžké pořízení 
i mnohem starší a zkušenější pastýři. Gre-
nobelská diecéze byla skrz naskrz zpust-
lá, kněží byli v naprosté většině ostudou 
Církve, vydržovali si konkubíny, žili do-
čista světským způsobem a své kněžské 
poslání odkládali na jednu z posledních 
vedlejších kolejí, pokud se mu vůbec vě-
novali a nezabývali se hromaděním ma-
jetku. Navíc se zde nebezpečně rozbujela 
simonie (kupčení s duchovními věcmi).

Nejpřednějším úkolem tedy pro Hu-
ga bylo zjednat nápravu mezi diecézním 
klérem. Před samotným zahájením této 
náročné proměny se pustil do boje se se-
bou samým. Ukládal si přísné posty a ko-
nal skutky zadostiučinění Pánu, aby za-
čal u sebe, a odrážel zároveň ustavičné 
ďábelské útoky stran nečistých myšlenek 
a pochybností o Bohu. Poté se vrhl do ne-
únavné snahy na zvelebení tváře Kristovy 
nevěsty v jemu svěřené diecézi. Dva ro-
ky dnem i nocí osobně i na dálku působil 
na své podřízené kněze. Kde ho nechtěli 
poslouchat a napravit svůj bezuzdný styl 
života, tam použil církevní tresty. Časem 
i on mohl pozorovat, že se situace poma-
lu mění k lepšímu.

Stálo ho to ovšem velké množství sil, 
takže usoudil, že si potřebuje odpoči-
nout – nejlépe jako novic u benediktinů 
v La Chaise-Dieu – a na svůj úřad rezig-
novat. Narazil ale na odpor Řehoře VII., 
jenž sice chápal, že Hugo může být zce-
la vyčerpán, avšak příčilo se mu ztrácet 
tak vynikajícího pastýře, za něhož hovo-
řily skutky. Přiměl ho k návratu do Gre-
noblu, kam za ním zanedlouho přišel se 
svými šesti druhy sv. Bruno (viz Světlo 
č. 39/2018) s prosbou, aby mohl na úze-
mí jeho diecéze zřídit klášter. Hugo mu to 
milerád umožnil a světlo světa díky tomu 
mohla spatřit Velká kartouza. Zároveň se 
Hugo stal velkým podporovatelem kartu-
ziánského řádu. Přilnul k němu dokonce 
tak pevně, že s bratry v bílých hábitech 
trávil hodně času, až mu musel sv. Bru-
no připomenout, že je v prvé řadě diecéz-
ním biskupem, a to se všemi povinnost-
mi, jež z toho vyplývají. Po Brunově skonu 
se Hugo zasloužil o to, že řád věrně po-
kračoval v mnišském životě a ne odchýlil 
se od něj ve jménu uvolnění. Hugo po-
máhal rovněž sv. Robertovi z Molesme 
s reformou benediktinského řádu a zalo-
žením řádu cisterciáckého a později na-
vázal úzký přátelský vztah se sv. Bernar-
dem z Clairvaux.

Co se zřizovatelských aktivit týče, byl 
Hugo činný i jinde – jenom v jeho sídel-
ním městě povstaly díky němu tři špitály 
(ženský, mužský a pro malomocné), hoj-
ně též přispíval k opravám Božích příbyt-
ků. Podporoval nově vznikající kláštery 
v diecézi a pomáhal jim v rozvoji. Založil 
tržiště a nechal postavit most. Nadále žil 
velice skromně a i jeho příklad pomohl 

Libor Rösner

Svatý Hugo
Většinu života odolával pokušením týkajících se pochybností o Bohu, přesto 

pro něho vykonal velkolepé dílo. Žil i umíral jako světec, sám sebe však vyso-
ce necenil. Tak to konec konců bývá u všech, kteří jsou dnes zobrazováni s au-
reolou nad hlavou…

Svatý Hugo
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papeže Honoria II. o svolení odebrat se 
na odpočinek. Vyhlédl si jeden kartuzián-
ský klášter, leč Kristův náměstek mu po-
volení neudělil. Prý Církvi poslouží lépe 
jako živý příklad lásky a dobroty než jako 
mnich v klášteře, a to navzdory faktu, že 
se sotva drží na nohou. „Jsi ve své nemo-
ci Církvi prospěšnější než mladí a zdraví,“ 
vzkázal Svatý otec Hugovi a současně jej 
nabádal, aby poněkud slevil ze své přís-
nosti vůči sobě samému a netrápil se kvů-
li tomuto kroku výčitkami svědomí. On 
sám že ho od tuhé askeze vzhledem k je-
ho stáří a zdravotnímu stavu osvobozuje.

Závěrečnou fázi svého požehnaného 
života strávil Hugo na lůžku. Zjevil se mu 
tehdy anděl, jenž od něj odňal veškerá po-
kušení, zato ho však obdařil dvojnásob-
ným utrpením tělesným.

Ke svému velkému potěšení Hugo do-
žíval ve vysněné kartuziánské řeholi, kam 
mu v jeho 79 letech papež Inocenc II. na-
konec povolil uchýlit se a kde před lety 
zaopatřil svatými svátostmi svého vlast-
ního otce, který zde ve svých 100 letech 
umíral jakožto kartuziánský mnich. Pro 
bratry byl vzorem ve snášení utrpení, byl 
klidný, trpělivý, vlídný. Bez přestání se 
modlil, zpíval třesoucím se hlasem žal-
my, konal skutky pokání.

Tam také dne 1. dubna 1132 tento vel-
ký muž Církve skonal – na rukou milova-
ných kartuziánských mnichů. Již dva ro-
ky poté jej papež Inocenc II. vyzdvihl ke 
cti oltáře. Pod oltářem grenobelské ka-
tedrály spočinuly jeho tělesné pozůstat-
ky, jež ovšem nepřečkaly řádění hugeno-
tů v 16. století.

Neděle Božího milosrdenství
Dne 5. května 2000 byl vydán dekret Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kte-

rým byla ustanovena 2. neděle velikonoční jako Neděle Božího milosrdenství (letos 
11. dubna). Pán Ježíš totiž obdařil tento svátek velkými přísliby. Největší z nich je 
spojen se svatým přijímáním přijatým v tento den. Je to příslib „úplného odpuště-
ní vin a trestů“, čili stejné milosti, kterou dostáváme pouze ve svátosti křtu. Přípra-
vou na svátek má být novéna, která začíná na Velký pátek (letos 2. dubna). Novéna 
spočívá v denní modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. V den svátku Božího 
milosrdenství pak chce Ježíš zahrnout lidi nejen spásonosnými milostmi, ale rov-
něž časnými dary. Mají-li mít věřící užitek z velkých darů, které chce Pán dát kaž-
dému člověku, je třeba, aby byli v milosti posvěcující (po svátosti smíření), aby ne-
měli zalíbení v žádném hříchu, aby plnili podmínky úcty k Božímu milosrdenství 
(důvěra a činná láska k bližnímu) a přistoupili v ten den k „prameni života“, čili ke 
svatému přijímání.

Dne 29. června 2002 vydal Svatý stolec dekret, kterým udělil Jan Pavel II. plno-
mocné odpustky všem, kteří se o slavnosti Božího milosrdenství zúčastní v chrámě 
jakékoliv pobožnosti k Božímu milosrdenství.

k polepšení řady kněží. Usilovně pracoval 
na nápravě ostatních, ale i na tom, aby se 
k Bohu přibližovali prostí věřící. To vše 
vzdor nepřestávajícím útokům ďábla, jenž 
se snažil Huga zviklat v jeho víře a naději 
v jediného pravého Boha a zasít do jeho 
srdce símě pochybností. O to usilovněji 
se modlil, což byla ostatně jeho celoži-
votní nejoblíbenější činnost.

Jako pravý pastýř neopouštěl Hugo své 
ovce ani v dobách nejtěžších. Grenobel-
skou diecézi postihl hladomor dosahují-
cí v důsledku katastrofální neúrody nebý-
valých rozměrů. Tehdy Hugo rozprodal 
veškerý svůj majetek, který mu ještě zů-
stal, aby mohl z jeho výnosu nasytit hla-
dové. Zpeněžil dokonce i svůj biskupský 
prsten a jeho výnos věnoval na zakoupe-
ní tolik potřebného obilí.

Zapojil se také do vysoké politiky, 
a to dosti rezolutně. Na I. lateránském 
koncilu se ostře pustil do císaře Jindři-
cha V. v jeho obnoveném sporu s pape-
žem Kalistem II., což vešlo do dějin ja-
ko pokračování boje o investituru. Hájil 
práva Církve, stejně jako pár let předtím 
hájil práva svá a své diecéze před vienn-
ským arcibiskupem Guidem (právě poz-
dějším Kalistem II.), jenž protiprávně 
zabral část pozemků přináležejících gre-
nobelské diecézi. Ve sporu s papežem 

Inocencem II. a vzdoropapežem Ana-
kletem II. (Pietrem Pierleonim) neváhal 
vyzývat k Pierleoniho exkomunikaci, ač 
ho k němu vázalo přátelství, díky němuž 
ho chtěl přesvědčit nejprve po dobrém, 
aby se vzdal titulu, který mu nepříslušel.

Hugo nikdy nepřestal s kajícími prakti-
kami, mezi nimiž nechybělo ani odpírání 
si spánku, hodně se též postil. To vše se 
podepsalo na jeho zdravotním stavu, kte-
rý se stále více zhoršoval. Trpěl ustavičný-
mi bolestmi hlavy a žaludku, nadto ztratil 
časem i paměť. Takto zbídačelý požádal 

Francisco de Zurbarán (1598–1664): Svatý Hugo v refektáři kartuziánů
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Pátek 6. 1. 89, 11:40 h. / Zjevení Páně
– Dnes jsem předala svému duchovní-

mu otci první část Svědectví.
Nebyl to z mé strany záměr, že se to 

stalo v den Zjevení Páně. A teď na mne 
padla zřetelnost té skutečnosti.

A dostavil se obrovský, ničivý pocit mé 
nehodnosti vůči Pánově laskavosti.

Jak já budu mít odvahu stanout před 
někým, kdo to přečte?

† Je třeba pro sebe úplně umřít. Tvé 
srdce bylo vydáno lidem. Přijmi s láskou 
to, co s ním udělají. Tak jak jsem to přijal 
Já i Moje Matka.

Tvou posilou i světlem bude dotek Mých 
Ran. To je Mé láskyplné objetí, jakým tě vi-
nu k Mému Srdci. Schovej se v Něm a vy-
plač svoji lásku a touhu, i bolest…

„Ten nás věrně zastupuje jako Kristův 
služebník a právě on nám pověděl o tom, 
jaká je vaše láska v Duchu.“ (Kol 1,7–8)

Sobota 27. 5. 89, 16:30 h.
† Mé dítě, pamatuj na to, že jsem ti 

dal duchovního otce, který řídí tvoje kro-
ky a bdí nad tvým srdcem. I když tě vedu 
Já sám, on chrání tvé nohy před nespráv-
ným krokem, dlaně před chybným pohy-
bem, srdce před iluzemi a omyly.

Tvé svědectví by nebylo úplné, kdybych 
nedopověděl to, že nezávisle na množství 
milostí, které mohu vylít na Moje dítě, je 
nutné, aby byly potvrzeny člověkem, kte-
rému jsem dal vládu nad jeho duší.

Podělil jsem se s lidmi o vládu nad 
dušemi a v jednotě se Mnou a z Mé vů-
le mají ten úřad spravovat, jelikož není 
vhodné, aby kdokoliv sám o sobě rozho-
doval a svědčil.

Já jsem ustanovil Moje prostředníky 
a neodvolal jsem je ani za situace, kde bez-
prostředně vedu duši Mého dítěte.

Buď věrná a poddaná tomu, kdo je 
z Mé vůle správcem tvého svědomí, po-
něvadž jeho ústy i srdcem k tobě pro-
mlouvám.

„Připomínej všem, že mají být poddáni 
vládcům a vrchnostem, žít v poslušnosti, být 
hotovi ke každému dobrému dílu...“ (Tit 3,1)

Neděle 28. 5. 89, 1:35 h.
† Tvůj život i tvoje smrt jsou obětí za 

obrození Čisté Lásky.
Pokud se Mi za někoho odevzdáš – 

on obdrží Mne: Boha, který je Láskou.
Cožpak může být dokonalejší dar než 

zamilování čistou láskou a zároveň dar 
vyléčení ran uštědřených Lásce v lid-
ském srdci?

Miluj jako Já, Já jsem vzorem lásky. 
Od Lásky se uč opravdovému milování.

Čtvrtek 1. 6. 89, 5:10 h.
– Kým Ty jsi, Kriste?
† Jsem Otcovou Dlaní, která tě snímá 

z té hrany sebe samé.
Děje se to díky tvému souhlasu, v do-

bě, která ti je daná.
– A životní reálie?
† Ty jsou prostředky, které tě přibližu-

jí Mé otevřené Dlani.
Do chvíle, kdy tě Moje Dlaň pone-

se volnou k životu ve Mně do věčnosti.
– Čím je návrat do Nazareta?
† Vrať se k realitě své každodennosti, 

abys v ní mohla dozrávat k setkání v pl-
nosti Příslibu.

Tam budu přicházet pro tebe nepozo-
rovaně. A buď dost pokorná, abys to do-
kázala přijmout. Abys to přijímala v roz-
sahu času. Až přijdu. Amen.

– Takový je počátek mého druhého 
obrácení:

V prvním jsem potkala Pána a Jeho 
lásku a chtěla jsem něco dělat pro Ně-
ho a pro bližní.

V druhém jsem uviděla vlastní nicot-
nost a doslovnost Jeho slov: „Beze mne 
nemůžete činit nic.“(1)

A zde začíná dětinná odevzdanost 
a spojení s Ním, abych mohla milovat. 
Zbytek bude konat On.

Sobota 17. 6. 89, 10:45 h.
– Skončila jsem včera s přepisováním 

Svědectví a musím je konečně odevzdat.
Jsem jako skořápka, ze které byl vy-

lousknut plod. K čemu ještě jsem?
Měla bych odejít takovým způsobem, 

který bude důsledkem toho, co tam je 
napsané.

Něco se mnou udělej, Ježíši...
† Zapečetil jsem tvoje srdce a stane se 

němým vůči světu.
Pohroužím tě do ticha Mého Srdce.
Co ti záleží na tom, co je vně?
– Toužím, aby mé tělo poznalo utrpe-

ní odpovídající tomu, co se dálo v duši, 
a aby se vyplnila má oběť za Čistou Lásku.

† Není už tvoje.
Avšak přijde čas i na to. Poddej se ča-

su i Mé vůli. Jsi vydána, jako Já, k tomu, 
abys milovala a sloužila.

„Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi ne-
budu znát nic než Ježíše Krista, a to Kris-
ta ukřižovaného.“ (1 Kor 2,2)

† V těch slovech jsem uložil program 
na tvoje další dny. Ale zapiš také to, co 
je napsáno dále, a raduj se nad tím i nad 
Mými dětmi, které svěřuji tvému srdci.

„Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co 
ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh 
těm, kdo ho milují.“ (1 Kor 2,9)

† Raduj se, Mé dítě, Mojí radostí 
zmrtvýchvstání; ona je větší než celá bo-
lest oběti.

(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) Jan 15,5.

Alice Lenczewská (1934–2012)

Z duchovního pokladu Alice Lenczewské (45)
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.
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Jaká je příčina tohoto utrpení? Pán 
Ježíš se svěřuje: „U každého sto-
jím plný starostí a lásky. A čekám 

na chvíli, kdy bude chtít přijmout Moji 
pomoc. A trpím jeho hříšností, naříkám 
nad jeho zatracením. Jak veliká je Má bo-
lest, když jich tolik spěje k zatracení, pro-
tože nechtějí Mou pomoc. Když jich to-
lik pohltí peklo. A přece všechny miluji 
a pro všechny jsem přišel, abych za ně tr-
pěl a abych je vysvobodil.“ (Świadectwo – 
dále jen S, 238)

Nabízí se tedy otázka, co můžeme 
dělat, abychom umenšili Ježíšovo utrpe-
ní. Položila ji rovněž mystička – a obdr-
žela následnou odpověď: „Milovat Mne 
a trpět zároveň se Mnou.“ (S, 900) Zdá 
se, že rovněž dnes, v tišině našich srdcí, 
Ježíš pronáší následující slova: „Přijmeš 
Moji bolest s takovou radostí, s jakou 
přijímáš Moji lásku? Láska se vyjadřuje 
přijímáním bolesti. Já jsem přijal veške-
rou bolest všech lidí, a byli by svobodní, 
kdyby chtěli. Žízni za ně, abych je osvo-
bodil. Miluj za ně a trp, abych jim mohl 
dát nebe.“ (S, 900) „Můžeš svou něžností 
zmírnit Moji bolest. A skrýt Mě ve svém 
srdci.“ (S, 288)

Utrpení je cestou růstu

V rukopisech Lenczewské nachází-
me ujištění Pána Ježíše, že všechno, co 
se stane v životě každého z nás, vyplý-
vá z Jeho péče a z Jeho lásky. Byli jsme 
stvořeni nejenom pro úkoly, které nám 
určil, ale i pro sjednocení se s Ním v lás-
ce. „Stvořil jsem tě k lásce ve Mně. Nic 
nemůže upokojit tvé srdce, jenom Moje 
láska.“ (S, 328)

To sjednocení se uskutečňuje postup-
ně, v míře, v jaké je naše láska očištěna 
a posvěcena díky utrpení, které má v na-
šem duchovním životě nedocenitelnou 
hodnotu. A tak všechny obtížné situa-
ce, které nás potkávají, všechna setká-
ní s tzv. obtížnými lidmi, všechny pády 
a utrpení jsou šancí pro rozvoj a svatost 
naší duše. Jsou také zkouškou této sva-
tosti. „Veškerá pronásledování, s jaký-

mi se ve svém životě svatí setkávali, byla 
okolnostmi, díky nimž se oni stali svatý-
mi (protože neznali vzpouru ani útěk)“ 
(Słowo pouczenia – dále jen SP, 66) – ře-
kl Pán Ježíš mystičce.

Jeho slova nás učí nové logice: „Vidění 
Boží, vidění v pravdě, je jiné než vidění 
lidské, podle hodnocení světa. Utrpení, 
pronásledování, nespravedlnost Mně ode-
vzdané mají obrovskou hodnotu obohacu-
jící duše. Jsou nejdokonalejším pokrmem 
jejího rozvoje. To je ten dar, kterým milu-
jící Otec obdarovává obzvláštním způso-
bem Své vyvolené, neboť je chce posvětit 
a mít blízko Sebe. Dobrý výsledek a to, 
co je úspěchem v lidských očích, je ne-
bezpečné – může přinést, a obvykle při-
náší úpadek rozvoje duše, poněvadž rodí 
pýchu a ješitnost, rovněž i vzrůst egois-
mu. Hodně je třeba v životě vytrpět, aby-
chom došli k takové svatosti, kterou už 
neohrožuje uznání a obdiv lidí. Pokud 
se někomu dostává milosti pro lidi vidi-

telné a vzbuzující obdiv i lásku, aby byl 
uchráněn, musí se mu dostávat také utr-
pení. Utrpení není ani trest, ani zlo. Je 
znamením Mé obzvláštní lásky a povolá-
ní k blízkosti se Mnou. Z utrpení je třeba 
se radovat, protože očišťuje a obohacuje. 
A být bdělým vůči uznání a uspokojení, 
aby neničily duši.“ (S, 529)

Utrpení jako znamení věrnosti

Jistě je snazší snášet utrpení, třeba vel-
ké, které trvá krátce a které přináší kon-
krétní plody, než utrpení, které trvá lé-
ta, někdy dokonce po celý život, a neví 
se, kdy skončí, a nepřináší viditelné plo-
dy. Taková situace je obzvláště příležitos-
tí k vyjádření osobní věrnosti. Pán Ježíš 
říká: „Tehdy je vystavena zkoušce víra 
v Otcův příslib. Vystavena zkoušce je tr-
pělivost vůči sobě: vůči vlastní bezmoci 
a ubohosti, vůči vytrvalosti a věrnosti slí-
beným Bohu a vůči pokoře Krista, který 
vkročil do tvého života. Tehdy je také vy-
stavena zkoušce tvá bdělost, abys včas ro-
zeznala pokušení, kterými vábí svět, i lži, 
které našeptává zlý duch. Aby byla rozpo-
znávána trnitá stezka života mezi zdán-
livě vyhlazenými cestami smrti. Světlem 
ve tvé těžkosti pozemského života, které 
ti osvětluje cestu, je Evangelium a dětská 

Małgorzata Radomská

Jak ošetřit rány srdce
Jsem Trpící Láskou… – v těch slovech zapsaných mystičkou Alicí Lenczew-

skou nám Pán Ježíš odhaluje tajemství svého utrpení. Můžeme nějakým způso-
bem ošetřit rány Jeho Srdce?

Alice Lenczewská v Hospici sv. Jana Evangelisty ve Štětíně (r. 2012)
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důvěřivost, která vkládá tvoji dlaň do dla-
ně Mariiny, abys spolu s Ní pospíchala za 
Kristem. A cítila se bezpečně a spokoje-
ně, jako dítě vedené matkou.“ (SP, 312)

Láska k trpícím

Trápení nás připodobňuje samému 
Kristu. On zase rozpoznává sebe samé-
ho a ztotožňuje se s každým trpícím. To 
jsou slova, která uslyšela mystička: „Po-
slal jsem tě k těm nemocným, abys vi-
děla, jak v nich trpím. Jak jsem nepo-
hyblivý, bezradný, vydaný milosrdenství 
druhých.“ (S, 356) Ježíš nám ukazuje, ja-
ký musí být náš přístup vůči osobám tr-
pícím jakýmkoliv způsobem a z jakého-
koliv důvodu: „Navštěvuj je. Vnášej Můj 
pokoj a Moji lásku. Posluhuj jim. A nade 
všechno se za ně modli a přinášej oběti, 
aby nebyla ztracena milost utrpení, kte-
rou jsem je obdaroval. Jsou Mými vyvole-
nými, s kterými společně trpím, abych je 
spasil.“ (S, 356) „Miluj trpící duše svých 
bratrů, naslouchej jejich volání a všímej 
si slz, které v sobě skrývají. Dychti setřít 
ty slzy, utišit ten křik, utěšit to trápení.“ 
(SP, 173) „Dělej to z lásky ke Mně. Z té 
lásky, po které tak velice toužíš. Vnímej 
utrpení druhých – možná jimi samotný-
mi neuvědomované – a s něhou se na ně 
obracej, a ukazuj je Mně, abych se nad 
jejich osudem schýlil. Mojí bolestí je bo-
lest každého Mého dítěte – bolest dneš-
ní i budoucí.“ (SP, 469)

Modlitba obětování utrpení
Pane Ježíši, děkuji Ti, žes na sebe vzal všechna moje trápení, že jsi byl při-

bitý na kříž za moje hříchy, zničený za moje viny, že ve svém umučení, smr-
ti a zmrtvýchvstání jsi mi odpustil všechny hříchy, otevřels mi cestu do nebe 
a způsobil, že se každé lidské utrpení stalo cestou spásy. Obětuji Ti svoje utr-
pení a spojuji se s Tvým utrpením za spásu všech hříšníků. Odříkám se všeho, 
co vede ke zlu, i každého hříchu, abych mohl(a) žít ve svobodě Božího dítěte. 
Odříkám se satana, který je hlavním původcem hříchu. Pane Ježíši, prosím Tě 
o milost bezpodmínečného odpuštění všem těm, kteří mi ukřivdili a způsobili 
trápení. Celou svoji tělesnou bolest a duchovní trýzeň skládám do Tvých ran. 
Děkuji Ti za tu zkoušku. Prosím, zbav mne všeho strachu, vzdoru a odporová-
ní. Sjednocuji se s Tvou bolestí a všechna svá utrpení obětuji nebeskému Otci 
za obrácení pohanů, ateistů a také na úmysly papeže, biskupů a kněží i za no-
vá kněžská i řeholní povolání (je možné uvést jiné úmysly). Skrze Neposkvrně-
né Srdce Mariino jsem celý(-á) Tvůj (Tvá). Amen.

Ježíš nás posílá jako milosrdné sa-
maritány ke všem, kteří trpí; ale zároveň 
prosí, abychom se nestali příčinou utrpe-
ní druhých: „Není pádem jenom to, če-
ho si všímáš, za co se stydíš, co tě bolí. 
Všechno, co ve tvém stýkání se s lidmi je 
raní, co je příčinou jejich zármutku, trá-
pení a slz, je tvým pádem – o mnoho vět-
ším, pokud je ve tvém zaslepení pýchou 
a sobectvím nepostřehnutým. Jak velkým 
pádem tvým je naplňování něčího srdce 
zármutkem, neklidem, vztekem – postrko-
vání někoho, aby upadl, aby v něm hasla 
láska. Je to tvým pádem také tehdy, když 
trváš v omylu a zdá se ti, že máš pravdu, 

že tak to má být nebo je to možné. Varuj 
se toho, protože to je tvůj největší pád 
způsobený nedostatkem pokory a lásky, 
a veliké zlo učiněné druhým.“ (SP, 183)

Utrpení pro spásu druhých

Tajemství utrpení nás dovádí k tajem-
ství účasti na spoluvykoupení lidstva zá-
roveň s Kristem, jak píše sv. Pavel: Do-
plňovat na svém těle, co zbývá do míry 
utrpení Kristových, za Jeho Tělo, kterým 
je Církev (srov. Kol 1,24).

Mystička zapsala Ježíšova následují-
cí slova: „Nyní se Moje utrpení uskuteč-
ňují v Mých milovaných, vyvolených dě-
tech. V nich chodím po této zemi, tak 
jako kdysi po zemi palestinské. Moji nej-
víc milovaní a Mému Srdci blízcí vyplňují 
svým životem Mé spásné poslání. V kom 
bych mohl kráčet, abych spasil svět? Ko-
ho bych mohl poslat, když ne je? Kdo 
by chtěl trpět a snášet těžkosti z lásky 
k bratřím a svému Bohu? Oni: Moji slu-
žebníci, Mně odevzdaní a Mně důvěřují-
cí. Bolestně zkoušení, nesoucí Můj kříž 
i Moji lásku. V nich se opakuje Můj život: 
Mé těžkosti i Moje utrpení pro záchranu 
a spásu světa.“ (SP, 54) A ještě dodává: 
„Skrze každou reakci a skutek lásky se 
stáváš podobnou Mně. Skrze každou po-
volnost a vlídnost srdce také. Skrze sou-
hlas s utrpením jako obětí za své bratry 
staneš se jako Já obětí na kříži za spásu 
mých lidských bratří.“ (SP, 142) „Využij 
tedy horlivě každé situace, každé těžkos-
ti a utrpení (jak vnitřních, tak i vnějších), 
i každého času, abys mohla zachraňovat Poslední vigilie Narození Páně Alice Lenczewské
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třebí rozhlížet se kolem a sbírat ty nechtě-
né a bratry odhozené kříže-poklady a ode-
vzdávat je Mně, abych mohl díky tomu 
zachránit jejich duše před záhubou, kte-
rou si připravují.“ (SP, 411)

Ježíš nás také ujišťuje: „Věz, že když 
jsi ukřižovaná a trpíš ve slabosti, satan 
čeká na tvoji vzpouru, nenávist a vzdor. 
Ale věz také, že Bůh je nadšený tvou du-
ší, když spojená s Mou obětí miluješ i Bo-
ha i lidi – přese všechno, a možná právě 
proto, žes byla vyvýšena skrze kříž, kte-
rý je znamením spásy. A že Matka k tobě 
vztahuje paže, aby tě přivinula ke svému 
Srdci a doprovodila do ráje.“ (SP, 421)

Když jsme v trápení pokoušeni myš-
lenkami na svoji neužitečnost, mějme na 
paměti následující slova: „Modli se a obě-
tuj. […] A neptej se na plody té oběti. Dů-
věřuj Mi. Plody budou uloženy v Mém do-
mě a tam je uvidíš, až přijdeš.“ (S, 634)

Když nás ovládá pocit opuštěnosti 
a osamění, ať nám přinese naději tento 
Ježíšův příslib: „Nemysli na to, že ti chy-
bí člověk, který by tě mohl podepřít v těž-
kých chvílích. Ale máš Boha, který je sku-
tečně tvou oporou a útočištěm. A který 
nad tebou bdí dnem i nocí. Když dosta-
neš větší dar, nevracej se k menšímu.“ 
(SP, 167) „Já trpím spolu s tebou ve tvém 
srdci. Nejsi sama. Víš přece, že nikdy ne-
jsi sama a nikdy sama nebudeš.“ (S, 254)

Je rovněž možné, že nás zlý duch bu-
de děsit nejistotou o naší budoucnosti. 
V takové situaci nám Ježíš říká: „Účast-
níš se na Mém utrpení – na jeho části, 

takové, jakou jsi schopna přijmout. Ne-
utíkej v myšlenkách od dnešního dne ani 
nepovoluj představivosti. Starosti o zítřek 
a představy, to je prostor zvlášť intenziv-
ního působení moci Zlého. Současnost 
patří Mně. Já ji utvářím podle míry tvé 
důvěry a milování Mé vůle. Rozmlouvej 
se Mnou. To ti dodá sil. Já jsem tvým du-
chovním otcem, tvou představenou, otcem 
i matkou, důvěrníkem i něžným pečova-
telem. Tvoje odosobnění je prostředkem 
stále pevnějšího přilnutí ke Mně. Mimo 
Mne není ničeho, co by mohlo uspoko-
jit tvoje srdce.“ (SP, 452)

Láska nám všechno vyjasní

Jediným cílem a skutečným smyslem 
našeho života je prožívání každého oka-
mžiku v jednotě s Bohem a přelévání Jeho 
lásky na všechny, které potkáme. Buďme 
tedy jako Snoubenka z Písně písní, která 
vybíhá na ulici hledat Lásku. Tu Lásku, 
která nám říká: „Není třeba vyhledávat 
utrpení, protože jsem tě nestvořil k utr-
pení, ale k lásce. Co může dát trápení, 
když bude málo lásky? Může zničit mís-
to obohatit. Žízni a hledej Lásku, utrpe-
ní přijímej a nestěžuj si na ně a nemysli 
na ně. Obětuj je a zapomínej, raduj se, že 
Láska je tvým životem a že jí můžeš ob-
dařovat každého – Láskou, která je větší 
než každé utrpení i než smrt a která ro-
dí zmrtvýchvstání tvé i jiných.“ (SP, 275)

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

Tak jako jaro připravuje zemi na Velikonoce, tak byste měli připravovat svá 
srdce na velikonoční událost zmrtvýchvstání.

Toužíte po jasné zeleni nového mladého života a po prvních poupatech, která vy-
raší na slunce z ještě chladné země. Jak podivuhodné je něžné šeptání v poli a v le-
se, kde procitá spící svět zvířat a švitořící ptáci ladí své písně po drsných a chlad-
ných zimních dnech. Také vás chce slunce probudit k novému životu.

Máte se ohlédnout po svém opravdovém Slunci, po Kristu, po Pánu, po vašem 
trvalém životě a spáse. Máte otevřít svá srdce a nastavit je mu, jako byste byli pou-
paty, která se v teplém světle mojí lásky rozpuknou radostí a odhodí své slupky, 
které zabraňují v rozpuku, a opravdu žijí láskou.

Osvoboďte se teď ode všeho, co brání vašim myšlenkám, abyste nebyli uzavře-
ni sami v sobě a nezavírali se před láskou. Chci vás v těchto dnech vzít s sebou, na 
cestu své vykupitelské lásky. Bez ní nemůže být opravdové zmrtvýchvstání ve sva-
tém, vše obnovujícím světle mojí nezměrné spasitelné lásky.

Sestra Františka Maria od Ukřižované Lásky
(Z -sks- 9/2014 přeložil -mp-)

duše a nést Moji spásu světu, který tou-
ží po záchraně a čeká na ni.“ (SP, 140)

Při obětování utrpení nejde o nějaké 
zvolené trpitelství. Pán Ježíš mystičku va-
roval: „Nebuď tak pyšná, aby sis samo-
statně vyhledávala kříže a domnívala se, 
že tě to dovede k svatosti nebo že pomů-
žeš druhým. Ke svatosti vede jenom po-
korné a radostné přijímání Mé vůle, po-
něvadž v ní je obsaženo nejvyšší dobro 
pro tebe a druhé.“ (SP, 183)

Jak prožívat utrpení?

Hodnota našeho utrpení je s námi spo-
jena přijatou vůlí Boží i s naším dobrovol-
ným souhlasem s tím, aby každé trápení, 
které je v životě každého z nás nevyhnu-
telné, mohlo vydat své plody. Ježíš v mys-
tiččiných rukopisech říká: „Jestliže na své 
životní dráze potkáš kříž, je třeba ho vzít 
a nést s láskou a pokojem, obětovat Mi 
své těžkosti a svá utrpení. Kříž, který je 
Mi obětován takovým způsobem, je po-
mazán Mým blahoslavenstvím a je v něm 
obsaženo velké dobro pro tebe a pro tvé 
spolubratry. Pokud ho odmítneš, kříž tě 
nemine, protože je zapsán do tvého živo-
ta na zemi. Přitlačí tě tedy těžší kříž, pro-
tože nebude Mnou pomazaný. […] Kříž 
bude tvým údělem, ale rozvaž si, může 
to být kříž blahoslavený, nebo pohrda-
ný.“ (SP, 183)

V situaci, kdy prožíváme trápení, jsme 
vystaveni různým pokušením. V mystičči-
ných rukopisech nacházíme doporučení, 
jak je můžeme překonat. Nejčastěji pro-
žíváme znechucení, nedostatek trpělivos-
ti. V takové situaci nám může pomoci od-
halení, že každý okamžik našeho trápení 
je chvílí, kdy Ježíš Snoubenec navštěvuje 
svou snoubenku – naši duši: „Buď trpě-
livá a vždycky připravená na přijetí své-
ho Snoubence. Rád přicházím nečekaně. 
Bdi s nadějí na setkání.“ (S, 624) „Buď 
plná důvěry v takových chvílích, ačkoliv 
snášíš útlak a bolest, neboť obojí je zna-
mením, že vlastně teprve nyní je něčí du-
še osvobozována od ohrožení iluzí a jedu 
pekla.“ (SP, 376)

Naše věrnost může být posílena vědo-
mím toho, že každé naše, třeba sebemenší 
úsilí má neocenitelnou hodnotu: „Je tedy 
třeba věnovat Mi každé sebemenší obtí-
že, nepříjemnosti, starosti, bolesti. Je tře-
ba je pečlivě každého dne i každé chvíle 
sbírat a s láskou Mi odevzdávat. Je zapo-
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Když vyšel z horní místnosti, 
spolu se svými učedníky za-
čal zpívat hymnus Pesach. 

To je jediný případ, o kterém píše Písmo 
svaté, že Ježíš zpíval. Když přišli do Get-
semanské zahrady, řekl jim: „Modlete se, 
abyste nepřišli do pokušení.“ (Lk 22,40) 
Vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a řekl 
jim: „Má duše je k smrti smutná, zůstaňte 
tady a bděte se mnou.“ (Mt 26,38) Zno-
vu odešel a modlil se: „Otče můj, je-li mož-
né, ať mě tento kalich mine!“ (Mt 26,39)

Ježíš dvakrát vstal od modlitby a vrá-
til se k učedníkům, ale když je našel spí-
cí, znovu se vzdálil a modlil se stejnými 
slovy: „Ale ne, jak chci já, ale jak chceš 
ty.“ (srov. Mt 26,40–44) Lukáš nám ří-
ká: „Tu se mu zjevil anděl z nebe a posilo-
val ho. Upadl do smrtelné úzkosti, modlil 
se naléhavěji a jeho pot byl jako veliké kap-
ky krve kanoucí na zem.“ (Lk 22,43–44)

Tato pasáž z evangelia je jedním z nej-
silnějších pokladů moudrosti, které má-
me k dispozici pro rozjímání, zvláště když 
se jedná o nejtěžší čas soudu anebo hodi-
nu naší smrti. Tím, že o tom uvažujeme, 
připravujeme se na tyto nevyhnutelné ča-
sy, které přijdou. První a nápadná věc je 
ta, že se Ježíš modlil ve své úzkosti zcela 
sám, protože jeho nejbližší přátelé spali. 
Nic netušili o jeho obrovské duševní úz-
kosti, dokonce si nevšimli, že se prolévá 
jeho vzácná krev.

Myslete dnes na to. Kristus se mod-
lil, zatímco ostatní, neuvědomujíce si ne-
bezpečí, spali. Děláme to i my. Vstáváme 
v noci a modlíme se za naše spící bratry, 
kteří zavírají oči před nebezpečím a dále 
nevnímajíce spí. Ale my, kteří víme, mu-
síme čerpat a modlit se s Ježíšem, naším 
Pánem a Bohem. Otec Groenings nám ří-
ká: „Jeden člen rodiny, který se umí vrouc-
ně modlit, je často největším požehná-
ním ze všech. Ale pokud se musí modlit 
i ten, který spí, o co víc (se musí modlit) 
ti, kteří jsou mezi mrtvými ... neboli hříš-
níci.“ Ano, přesně!

Nakonec se Kristus modlil, zatímco 
jeho nepřátelé se spojili, aby ho uvěznili 

Co se můžeme naučit na Ježíšově příkladu 
z Getsemanské zahrady

„Otče můj, je-li možné, ať mě tento kalich mine! Ale ne, jak chci já, ale jak chceš ty.“ (Mt 26,39)

a přivedli ke smrti na kříži. V tomto pří-
padě je ukázána Kristova moudrost. Toto 
jeho učení je určené speciálně pro nás 
v tento čas. Jeho nepřátelé se sjednoti-
li v ďábelském záměru – zničit ho. Jeho 
odpověď byla: Modlit se! Proto náš Pán 
Ježíš Kristus nám skrze svůj příklad uka-
zuje, že modlitba je základní a nezbytnou 
zbraní, když temné síly zaútočí na nás ne-
bo na Církev. Útok přišel zevnitř od Jidá-
še a zvenku ze synagogy satana.(1) Stejně 
jako dnes. Toto se nikdy nezmění. Mod-
litba je zbraň, kterou nám dal sám náš 
Vykupitel. Naše další činy nemohou být 
bez modlitby úspěšné.

Když Petr násilně usekl Malchusovo 
ucho, náš Pán ho pokáral a nařídil mu, aby 
schoval svůj meč.(2) Vyzbrojený modlitbou 
a Boží milostí šel dokončit úkol, který mu 
dal jeho Otec. Otec Groenings nám připo-
míná: „I my, když prožíváme těžké obdo-
bí, měli bychom s důvěrou použít zbraň 
modlitby a sebejistě doufat, že osvobození 

Svaté Matky Církve může být díky němu 
(Bohu) dosaženo.“ Všimněte si, že to by-
lo napsáno v 19. století. Dokonce potom 
by mohl otec Groenings vyprávět o osvo-
bození Církve. Bylo to kvůli nenávistné 
válce vedené zednáři proti papežství v té 
době, kdy byli odhodlaní zničit Církev.

Další ponaučení, které přináší modlit-
ba v Getsemanské zahradě, je to, že Kris-
tus se upřímně modlil, aby Bůh toto bře-
meno od něj vzal. Vidíme, že můžeme 
požádat o pomoc během pozemského 
utrpení. A také vidíme, že stále musíme 
přijímat Boží vůli a věřit v jeho prozřetel-
nost. Ten, kdo zvětšuje svůj kalich utrpe-
ní, nabízí nám bohaté milosti v nepředsta-
vitelném množství. To vše jen za prosbu 
a za důvěru!

Aby naše modlitby byly vyslyšeny, 
musí být jako Kristovy, to znamená, že 
musí být uctivé. Kristus „padl tváří k ze-
mi“ (Mt 26,39). Otec Groenings říká: 
„Pokud by si někdy nějaký člověk mohl 

Zaslíbení, která dal Ježíš Kristus Otci Piovi
Z mého Srdce stále vychází naléhavé volání lásky. Je to volání, které se ší-

ří a zasáhne i ty, kteří mě nechtějí slyšet, a proto si mě nevšímají. Mluvím však 
vnitřně ke všem, všem posílám své volání, protože je miluji.

Kdo zná zákon lásky, nediví se, že nemohu přestat klepat na srdce těch, kte-
ří mi odporují a kteří mne svým odmítáním nutí, abych znova opakoval své lás-
kyplné pozvání.

Podívej, co nabízím za trochu tvé lásky:
1. Odpuštění všech hříchů a jistotu spásy duše v hodinu smrti těm, kteří si 

alespoň jednou denně s láskou a úctou vzpomenou na mou smrtelnou úzkost.
2. Dokonalou a trvalou lítost těm, kteří dají sloužit mši svatou ke cti mého 

utrpení v Getsemanech.
3. Úspěch v duchovních záležitostech těm, kteří jiným vštípí lásku k mému 

utrpení na Olivové hoře.
Abych vám dokázal, že chci prolomit hráz svého Srdce a vylít z něj prou-

dy milostí, slibuji těm, kteří rozšiřují uctívání mých getsemanských utrpení, ty-
to tři milosti:

1. Úplné a konečné vítězství v nejtěžších zkouškách, kterým se musí podrobit.
2. Přímou moc vysvobozovat duše z očistce.
3. Velké osvícení a sílu v plnění mé vůle.
Všechny tyto drahocenné dary dám těm, kteří si denně s láskou a účastí při-

pomínají mou nezměřitelnou úzkost na Olivové hoře.
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o sobě myslet, že může upustit od vněj-
ších projevů úcty, byl by to určitě Boho-
člověk... Pokud se Zachránce neodvážil 
zvednout svou tvář k nebi, jaká bázeň by 
se měla objevit v hříšníkovi?“...

„Není pozoruhodné, že existují křesťa-
né, kteří se stydí sehnout koleno před vše-
mohoucím Bohem...? Ale jen bez ohlední 
lidé nebo lidé se zvrácenou morálkou mo-
hou v Božím chrámu pohoršovat hloupým 
a bezohledným chováním. Jsou to pyšné 
duše, otroci respektu lidí.“

Když uvažujeme o našem Pánu bě-
hem jeho utrpení, můžeme zaznamenat, 
že vyjadřuje svou něžnou lásku ke své-
mu Otci a jeho ochotě akceptovat jeho 

vůli. Pak vidíme, že konečnou zkouškou 
je pro nás obrátit se s láskyplnou posluš-
ností k našemu nebeskému Otci v době 
našeho největšího utrpení. Neboť právě 
v těchto časech jsme získali největší zá-
sluhu a z toho pramenící milosti. Pokud 
jsme skutečně Mariinými dětmi, musíme 
následovat jejího Božího Syna v jeho do-
konalém odevzdání se vůli Otce.

„Ale ne, jak chci já, ale jak chceš ty.“ 
(Mt 26,39)

Účinky Kristovy modlitby  
v Getsemanské zahradě

Prvním účinkem jeho modlitby bylo 
následující: „Tu se mu zjevil anděl z ne-

be a posiloval ho.“ (Lk 22,43) Přemýšlej 
o tom! Druhá osoba Nejsvětější Trojice, 
Král andělů, Utěšitel srdcí, je sám utěšo-
ván andělem! Připomínáme, že i po jeho 
těžkém čtyřicetidenním postu se o něj po-
starali andělé. Vidíš pokoru našeho Pána? 
Vidíš, že poslal útěchu svým stvořením? 
Přemýšlejme o jeho zjeveních svaté Ma-
rii Markétě Alacoque. Žádá naši lásku na 
oplátku za jeho! Jak můžeme být vůči to-
mu takto lhostejní?

Tato nejněžnější scéna by měla po-
sunout naše srdce k lásce našeho Pána 
a Spasitele a také nám vštípit důvěru v na-
še spojence, anděly, kteří nám byli dáni 
z nebe, aby nás vedli a hlídali a aby nás 

Modlitba: JEŽÍŠOVA SMRTELNÁ ÚZKOST V GETSEMANECH
Požehnaný Ježíši, který ze své ne-

smírné lásky, abys přemohl tvrdost na-
šich srdcí, vyléváš proud milostí na ty, 
kteří rozjímají o tvém utrpení v Get-
semanech, prosím tě, pomoz mé duši 
a mému srdci, abych často – alespoň 
jednou za den – rozjímal o tvé nejtrp-
čí smrtelné úzkosti v Olivové zahradě 
a v co nejužším vzájemném vztahu se 
s tebou sjednotil.

Ó obětí požehnaný Ježíši, který jsi 
vzal té noci na sebe nesmírné břeme-
no našich hříchů a dokonale jsi je odči-
nil, dopřej mi tu převelikou milost do-
konalé lítosti lásky nad mými četnými 
hříchy, za které ses potil krví.

Ó křížem požehnaný Ježíši, pro 
svůj veliký, mocný boj v Getsemanech 
mi dopřej konečné vítězství nad poku-
šeními, zvláště nad těmi, kterým jsem 
nejvíc vystaven.

Ó utrpením požehnaný Ježíši, pro 
svůj smrtelný zápas – nám tak nepo-
chopitelný a nevýslovný, v noci zrady 
a nejtrpčí úzkosti duše – osviť mě, abych 
poznával a plnil tvou vůli. Dej, abych 
stále myslel na tvůj hrozný zápas a uva-
žoval nad tím, jak jsi vítězně obstál, aby 
se splnila nikoliv tvá, ale Otcova vůle.

Buď požehnaný, Ježíši, za všechny 
vzdechy té svaté noci a za všechny sl-
zy, které jsi prolil.

Buď požehnaný, Ježíši, za krvavý 
pot a smrtelný zápas, který jsi láskypl-

ně vytrpěl v naprosté opuštěnosti a ne-
pochopitelné samotě.

Buď požehnaný, nejsladší, avšak ne-
změrnou trpkostí naplněný Ježíši, za 
svoji modlitbu, která tak hluboce lidsky 
a božsky vytryskla z tvého smrtelným 
zápasem se chvějícího Srdce.

Věčný Otče, obětuji ti všechny mi-
nulé, přítomné i budoucí oběti ve sjed-
nocení s krvavou smrtelnou úzkostí tvé-
ho Syna v Getsemanech.

Nejsvětější Trojice, dej, aby se rozší-
řila po celém světě znalost, a tím i lás-
ka ke smrtelné úzkosti Ježíše na Oli-
vové hoře.

Dej, požehnaný Ježíši, aby všich-
ni, kdo o tvém umučení uvažují, pa-
matovali na tvé utrpení v zahradě, aby 
se podle tvého příkladu dobře modlili, 
naučili se vítězně bojovat, aby tě moh-
li navěky chválit v nebesích.

Amen.

Sebastiano Ricci: Modlitba v zahradě (okolo 1730)
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posilovali v našich bojích. Jaký vynikají-
cí příklad nám ukazuje Nejsvětější Troji-
ce, aby nám připomněla Boží láskyplnou 
prozřetelnost ve všech našich potřebách!

Nyní jsme již došli k nejdůležitější lek-
ci. Dříve Bůh požádal Abraháma, aby obě-
toval svého syna Izáka, avšak v poslední 
chvíli ho Bůh ušetřil. Ale teď, v utrpení, 
Otec neušetří svého milovaného Syna. Ne-
odnímá od něho kalich utrpení.

V posledním radostném tajemství(3) 
náš Pán říká své Matce, že musí naplnit 
Otcovu vůli. Nyní v tomto prvním žalost-
ném tajemství můžeme vidět přesně to, 
co se pod spojením s Otcovou vůlí myslí. 
Kalich utrpení nezmizí. Vypije se celý až 
do poslední hořké kapky. Hořkost pochá-
zela z poznání, že tato vzácná oběť bude 
zavržena, a dokonce mnohými i opovrho-
vána, až do jejich vlastního věčného za-
tracení. Mezi těmi mnohými prokletými 
dušemi bude také mnoho pastýřů. A dnes 
je jejich ztráta zdrojem jeho pokračující-
ho zármutku.

Andělskou útěchou obnovil jeho od-
hodlání, a nyní, zcela ponořený do vůle 
svého Otce, probouzí učedníky: „Vstaň-
te! Pojďme!“ (Mt 26,46) Z tohoto pří-
kladu vidíme, jak Kristus, naše Hlava, 
vede nás, své mystické tělo. Stejně jako 
my vstává a setkává se s výzvami naše-
ho dne, pronásledováním, která čekají 
na nás všechny.

I když se zdá, že jsme sami mezi spí-
cími a mrtvými, jeho andělé jsou s námi, 
a kalich hořkého utrpení s vyrytým: „Ale 
ne, jak chci já, ale jak chceš ty“, přichází 
k nám z milovaných, zraněných rukou.

Zdroj originálu:  
www.returntofatima.org (3/2017)

Další zdroje:  
www.fatym.com a www.lifenews.sk

(Redakčně upraveno)

Poznámky:

(1) Srov. Zj 2,9. [pozn. editora]
(2) Viz Písmo svaté: „»Pane,« řekli, »jsou tady 

právě dva meče.« Odpověděl jim: »To stačí!«“ 
(Lk 22,38) – interpretováno i jako světská 
a církevní moc. [pozn. editora]

(3) Myslí se zde tajemství radostného a dále bo-
lestného růžence. [pozn. red.]

Kdy začnu více milovat Boha i bližního?
Zamyšlení k rozjímání a zpytování

• Místo znechucení a znuděnosti dám přednost chuti do života a nadšení.
• Pochopím, že mít není to hlavní, že mnohem víc je dávat.
• Místo zahleděnosti do sebe se zahledím na druhé.
• Zapomenu na své obvyklé „já chci“ a zeptám se „co by sis přála“.
• Svůj loket nepoužiji pro získání pozic a vytváření prostoru pro sebe, ale na-

bídnu jej tomu, kdo klesá.
• Místo prosazování sebe pomohu slabšímu k růstu.
• Místo honění za úspěchem přijmu prostotu života a slabost.
• Místo „beru“ řeknu „ber si“.
• Místo nářků a hudrování zazpívám písničku.
• Místo mluvení o sobě řeknu druhému „povídej“.
• Místo mučednického vzdychání budu dělat všechno rád(a).
• Před bolestí druhého nezavřu oči, ale otevřu jí srdce a ruce.
• Místo závisti a sobectví upřímně řeknu: „Přeji ti to, modlím se za tebe.“

Zdroj: modlitby sester voršilek

Blahořečení ct. Dominika Zavřela O.Cist.
Ve Světle č. 42 a 43/2020 jsme před-

stavili ctihodného P. Dominika Zavře-
la O.Cist. Tento mučedník Eucharistie má 
velký význam nejen pro cisterciácký řád, 
ale i pro naši zemi. Již je známo datum je-
ho blahořečení – spolu s dalšími pěti casa-

marskými mučedníky – k obřadu by mělo 
dojít 17. dubna 2021 v 10.30 hodin. Podrob-
nosti o průběhu beatifikačního obřadu bu-
dou uveřejněny mj. na webu kláštera v Ca-
samari www.casamari.it/3/index.php/it.

-red-

Velkopáteční sbírka  
na podporu křesťanů ve Svaté zemi

Kardinál Leonardo Sandri prosí o štěd-
rost při tradiční velkopáteční sbírce na 
podporu křesťanů ve Svaté zemi. Připo-
míná, že jejich křehká situace se vzhledem 
k pandemickým restrikcím ještě zhoršila.

Prefekt Kongregace pro východní 
církve načrtává obraz pustých ulic Jeru-
zaléma a dalších měst ve Svaté zemi, ve 
kterých se kvůli koronaviru naprosto za-
stavil poutnický a turistický ruch. Dů-
sledkem toho mnoho místních křesťanů 
přišlo o práci a nemá z čeho živit rodiny. 
Kardinál Sandri zdůrazňuje, že naše do-
ba ještě více potřebuje milosrdné Sama-
ritány, a prosí, abychom neodvraceli po-
hled a neopomíjeli potřeby bratří žijících 
ve Svaté zemi.

„Bez naší pomocné ruky bude jejich 
situace ještě horší a stále obtížněji budou 
vzdorovat pokušení emigrace z Blízkého 

východu,“ píše vatikánský kardinál. Při-
pomíná, že díky prostředkům z každoroč-
ních sbírek se daří podporovat pastorační, 
vzdělávací a lékařské aktivity církve v této 
oblasti a čelit nejnaléhavějších sociálním 
situacím. V minulém roce se podařilo vy-
brat více než 9,7 milionů dolarů. Kongre-
gace navíc vyhradila dalších 500 000 do-
larů na boj s pandemií.

Sbírka na podporu křesťanů ve Svaté 
zemi byla ustanovena papežem Pavlem VI. 
v roce 1974 apoštolskou exhortací Nobis 
in Animo, která zdůrazňovala privilego-
vané místo církve v Jeruzalémě a zvlášt-
ní péči Svatého stolce o její náboženské, 
politické a sociální problémy.

Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html,  
11. 3. 2021  

(Redakčně upraveno)

JAK SE MODLIT – online seminář o modlitbě ve dnech 9. 4., 23. 4. a 7. 5. 2021 v 19.00 hodin. Provází 
P. Günther Ecklbauer, OMI, a Teresie Viera Hašanová. PROGRAM: impuls – otázky – modlitba – ticho 
– sdílení. Přihlašování do 5. 4. 2021 na e-mail jiri@oblati.cz.
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Celosvětová síť modlitby s papežem
ČESKÁ REPUBLIKA

Jeden z úmyslů Celosvětové sítě mod-
litby s papežem je vždy představen až na 
začátku měsíce (nikoliv na celý rok do-
předu), aby tak mohl lépe reagovat na 
aktuální potřeby. S ohledem na tuto sku-
tečnost není v technických možnostech 
redakce Světla zajistit včas kompletní 
přehled úmyslů. Na přání některých na-
šich čtenářů otiskujeme vždy na začát-
ku měsíce alespoň již známé úmysly, aby 
se tak mohli zapojit do společné mod-
litby. Aktuálně lze sledovat uveřejnění 
papežova úmyslu např. ve zprávách na 
www.vaticannews.va/cs.html.

DENNÍ MODLITBA  
APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče, kladu před tebe celý 
dnešní den a ve spojení s tvým Synem, 
který ve mši svaté neustále zpřítomňuje 
svou oběť za záchranu světa, ti nabízím 
své modlitby, práce, utrpení i radosti. 
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým 
průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé 
lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou na-
šeho Pána a Matkou církve, to vše přiná-
ším jako svou nepatrnou oběť zejména 
na úmysly Svatého otce a našich biskupů.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU  
MODLITBY NA DUBEN 2021

VŠEOBECNÝ ÚMYSL:
Modleme se za ty, kdo riskují život v bo-
ji za základní lidská práva v diktaturách, 
autoritářských režimech a nezřídka i v de-
mokraciích, které prochází krizí.

NÁRODNÍ ÚMYSL:

Děkujeme za velikonoční radost a nadě-
ji v životě nás křesťanů a prosíme, aby-
chom byli světlem světa a solí země, jak 
to od nás svět právem očekává.

Svatý Františku Xaverský,  
oroduj za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše,  
oroduj za nás!

 

Jeden z úmysl  Celosv tové sít  modlitby s pape em je v dy p edstaven a  na za átku m síce 
(nikoliv na cel  rok dop edu), aby tak mohl lépe reagovat na aktuální pot eby. S ohledem na 
tuto skute nost není v technick ch mo nostech redakce Sv tla zajistit v as kompletní p ehled 
úmysl . Na p ání n kter ch na ich tená  otiskujeme v dy na za átku m síce alespo  ji  
známé úmysly, aby se tak mohli zapojit do spole né modlitby. Aktuáln  lze sledovat 
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DENNÍ MODLITBA APO TOLÁTU 

Nebesk  Ot e, kladu p ed tebe cel  dne ní den a ve spojení s tv m Synem, kter  ve m i svaté 
neustále zp ítom uje svou ob  za záchranu sv ta, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i 
radosti. Duch Svat , kter  vedl Je í e, a  je i m m pr vodcem a dává mi sílu sv d it o tvé 
lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou na eho Pána a Matkou církve, to v e p iná ím jako svou 
nepatrnou ob  zejména na úmysly Svatého otce a na ich biskup :

ÚMYSLY APO TOLÁTU MODLITBY NA LEDEN 2019

Evangeliza ní úmysl:
Mladí lidé a p íklad Panny Marie.
Za  mláde ,  p edev ím  za  mladé  v  Latinské  Americe,  aby  podle  p íkladu  Panny  Marie 
odpovídali na volání Pána a ohla ovali sv tu radost evangelia.

Národní úmysl:
A  se církev stává v na í zemi znamením nad je pro budoucnost.

Svat  Franti ku Xaversk , oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dít te Je í e, oroduj za nás!

Moudrost kříže – dokončení homilie papeže Františka ze str. 2

skutečnosti lidskou silou, lidskou moud-
rostí. Ježíš však nám ukazuje cestu Boží, 
cestu, kterou kráčel on sám a na kterou 
nás volá k následování.

V evangeliu, které jsme právě vyslech-
li (Jan 2,13–25), vidíme, jak Ježíš vyhnal 
z jeruzalémského chrámu směnárníky 
a všechny, kdo tam nakupovali a prodá-
vali. Proč to Ježíš udělal? Udělal to, pro-
tože ho Otec poslal, aby očistil chrám, 
nejen chrám z kamene, ale také chrám 
našeho srdce. Ježíš nesnesl, aby se dům 
Boží stal tržištěm (srov. Jan 2,16), a uči-
nil gesto velmi silné, velmi provokativní. 
A na znamení své autority říká: „Zboř-
te tento chrám a ve třech dnech jej zase 
postavím.“ (v. 19) Mluvil o chrámu své-
ho těla. Ježíš Kristus, jedině on nás může 
očistit od zlých skutků, on, který zemřel 
a vstal z mrtvých, on, který je Pán! Dra-
zí bratři a sestry, když se stáváme oběť-
mi zvláštních zájmů, rozdělení či pomsty, 
Bůh nás nenechává zemřít v našem hří-
chu. Ani když se k němu obracíme zády, 
nikdy nás neponechává na pospas nám 
samým. Hledá nás, stíhá nás, aby nás po-
volal k pokání a očistil. „Jakože jsem živ,“ 
praví Hospodin Ezechielovými ústy, „ne-
chci, aby svévolník zemřel, ale aby se od-
vrátil od své cesty a byl živ.“ (Ez 33,11) 
Pán chce, abychom byli zachráněni a stali 
se živým chrámem jeho lásky, v bratrství, 
ve službě a v milosrdenství.

Ježíš nás nejen očišťuje z našich 
hříchů, ale dává nám podíl na své síle 
a své moudrosti. Osvobozuje od takové-
ho způsobu chápání víry, rodiny a spole-
čenství, který rozděluje, vymezuje se a vy-
řazuje, abychom mohli budovat církev 
a společnost otevřené pro všechny a ob-
rácené k našim nejpotřebnějším bratřím 
a sestrám. A zároveň nás posiluje, aby-
chom dokázali odolat pokušení k vyhle-
dávání pomsty, která nás utápí v nekoneč-
né spirále odvety. V síle Ducha Svatého 
nás posílá nikoli dělat proselytismus, ale 
pracovat jako jeho učedníci – misioná-
ři, muži a ženy povolaní dosvědčovat, 
že evangelium má moc proměnit život. 
Zmrtvýchvstalý nás činí nástroji Boží-
ho pokoje a svého milosrdenství, trpěli-
vými a odvážnými tvůrci nového spole-
čenského řádu. Takto se skrze Kristovu 

sílu a jeho Ducha uskuteční to, co apoš-
tol Pavel prorokoval Korinťanům: „Poše-
tilá Boží věc je moudřejší než lidé a slabá 
Boží věc je silnější než lidé.“ (1 Kor 1,25) 
Křesťanská společenství tvořená pokor-
nými a prostými lidmi se stávají zname-
ním království, které přichází, království 
lásky, spravedlnosti a míru.

„Zbořte tento chrám a ve třech dnech 
jej zase postavím.“ (Jan 2,19) Mluvil 
o chrámu svého těla, a tedy také o své círk-
vi. Pán nám slibuje, že silou svého vzkří-
šení nás může nechat povstat z trosek 
způsobených nespravedlností, roztržka-
mi a nenávistí. Je to příslib, který slavíme 
v této Eucharistii. Očima víry rozpozná-
váme přítomnost ukřižovaného a vzkříše-
ného Pána mezi námi, učíme se přijímat 
jeho osvobozující moudrost, spočinout 
v ranách a najít uzdravení a sílu pro služ-
bu jeho království, které vstupuje do na-
šeho světa. Jeho ranami jsme uzdraveni 
(srov. 1 Petr 2,24), v jeho ranách, drazí 
bratři a sestry, nacházíme balzám milosrd-
né lásky, neboť on, Dobrý Samaritán lid-
stva, chce pomazat každou ránu, uzdravit 
každou bolestnou vzpomínku a inspirovat 
budoucnost míru a bratrství v této zemi.

Církev v Iráku z milosti Boží uděla-
la a dělá mnoho pro hlásání této úžasné 
moudrosti kříže, šíří Kristovo milosrden-
ství a odpuštění, zejména vůči těm nejpo-
třebnějším. Také uprostřed velké chudoby 
a těžkostí mnozí z vás velkoryse nabíd-
li konkrétní pomoc a solidaritu s chudý-
mi a trpícími. Je to jeden z důvodů, kte-
ré mne vedly k tomu, abych putoval mezi 
vás, abych vám poděkoval a upevnil vás 
ve víře a ve svědectví. Dnes mohu vidět 
a rukou se dotknout skutečnosti, že cír-
kev v Iráku je živá a působí v tomto sva-
tém a věrném lidu.

Drazí bratři a sestry, svěřuji vás, va-
še rodiny a vaše společenství mateřské 
ochraně Panny Marie, která se připoji-
la k utrpení a smrti svého Syna a účast-
nila se radosti jeho vzkříšení. Kéž se za 
nás přimlouvá a vede nás k němu, který 
je Boží mocí a moudrostí.

Přeložila Johana Bronková,  
Česká sekce Rádia Vatikán  

(Redakčně upraveno)
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Pondělí 29. 3. 2021
6:05 Pro vita mundi: P. Jaroslav Kašpar 6:45 Buon 
giorno s Františkem 7:30 V pohorách po horách 
(91. díl): Magurka – Spišská Magura 7:45 Noční uni-
verzita: Mgr. Jan Špilar – Jak hořet a nevyhořet? 
9:00 Živě s Noe [L] 9:15 Vezmi a čti: Březen 2021 
9:30 Outdoor Films s Markétou Hanákovou (88. díl): 
S kardiostimulátorem do velehor 11:00 Kalvária 
Nitrianské Pravno 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 Křešice 13:00 Příběhy od-
vahy a víry: Buď vůle tvá (19. díl): Síla poslušnosti 
13:25 Sýrie: uprostřed popela 14:00 Za obzorem [L] 
14:35 V pohorách po horách (33. díl): Klokočské 
skály 14:45 Noční univerzita: P. ThLic. Tomáš Reschel 
– Výzvy morální teologie [P] 16:00 V souvislostech 
16:20 Cvrlikání (36. díl): Honza Brož 17:25 Neboť jsem 
hladověl, a dali jste mi jíst! 17:35 Můj chrám: Max 
Kašparů, kostel sv. Filipa a Jakuba, Žirovnice 18:00 Živě 
s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky (133. díl): Kuchařka sa 
bójí 18:20 S Hubertem do lesa: Na srnky se nesahá 
18:35 Antikvartet na Mohelnickém dostavníku 2018 
(1. díl) 19:00 Naše Horní Lideč 19:50 Přejeme si … 
20:05 Prorok léčitel: Solanus Casey 21:05 Nebe nad hla-
vou [P] 21:30 Za obzorem 22:05 ARTBITR – Kulturní ma-
gazín (108. díl) [P] 22:20 Noemova pošta: Březen 2021 
23:55 Mezi světlem a tmou 0:20 Poodří – mokřady me-
zinárodního významu České republiky 1:00 Noční re-
príza dopoledních pořadů.

Úterý 30. 3. 2021
6:05 Pro vita mundi: P. František Hurina 6:35 Odkaz 
předků (4. díl): Morávka 6:50 Noční univerzita: Kateřina 
Lachmanová – Nést svůj kříž: Jak a proč? 7:25 Outdoor 
Films s Martinem Půlpánem (98. díl): Z Evropy do 
Barmy pěšky a stopem 9:00 Živě s Noe [L] 9:15 V sou-
vislostech 9:35 O zaniklé Karvinné 10:20 Má vlast: 
Hranice 11:35 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Josef a jeho bratři 
12:55 Cestujeme regionem Záhorie 14:00 Za obzo-
rem [L] 14:35 Svatá Kateřina Labouré: Tichý posel Lásky 
15:25 Muzikanti, hrajte 16:00 Malana Papua 16:25 Víra 
do kapsy: Jak prožít krizi s užitkem? 16:40 Hovory 
z Rekovic: Alena Mornštajnová 17:00 Zpravodajské 
Noeviny: 30. 3. 2021 [P] 17:25 Sedmihlásky (133. díl): 
Kuchařka sa bójí 17:30 S Hubertem do lesa: Náčelník 
Dravec 17:45 Živě s Noe [P] 18:00 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 18:45 Uzdrav naši zem [L] 19:50 Přejeme 
si … 20:05 Něco navíc [P] 21:15 Řeckokatolický ma-
gazín [P] 21:30 Za obzorem 22:05 Jakub Jan Ryba: 
Stabat Mater 23:10 První křesťané: Byzanc: nový Řím 
23:45 Letem jazzem (12. díl): Mladé naděje jazzové 
hudby 0:55 Noční repríza dopoledních pořadů.

Středa 31. 3. 2021
6:05 Pro vita mundi: Jan Cieslar 6:45 Zpravodajské 
Noeviny: 30. 3. 2021 7:10 Noční univerzita: 
P. ThLic. Tomáš Reschel – Výzvy morální teologie 
8:25 Etiopie: Naděje existuje na druhé straně 9:00 Živě 
s Noe [L] 9:15 Generální audience papeže Františka [L] 
10:20 Na koberečku (174. díl): S Brunem Ferrerem 
10:30 Prorok léčitel: Solanus Casey 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 Poutníci 
času (9. díl): S Petrem Janem Juračkou 13:10 Na cestě 

k Otcovu domu 13:25 Pavel Lohonka Žalman & spol. na 
Mohelnickém Folk-Festu 2020 14:00 Za obzorem [L] 
14:35 Koncert slovenského sboru Lúčnica: Podzimní 
festival duchovní hudby 2017 15:35 Zpravodajské 
Noeviny: 30. 3. 2021 16:00 Můj chrám: Max Kašparů, 
kostel sv. Filipa a Jakuba, Žirovnice 16:25 Made in 
Ružomberok 17:05 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet – 
Bůh jako bližní 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky 
(133. díl): Kuchařka sa bójí 18:20 S Hubertem do 
lesa: Záhada jezevčí nory 18:40 Čičmianské tajem-
ství 19:15 Bohosudov [P] 19:30 Terra Santa News: 
31. 3. 2021 [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Nebojte se... [L] 
21:05 Adorace [L] 22:10 Za obzorem 22:45 Noční uni-
verzita: Ondřej Szturc – Připraven [P] 23:15 Generální 
audience papeže Františka 23:40 Jak potkávat svět 
(19. díl): S Pavlem Helebrandem 1:00 Příběhy odvahy 
a víry: Buď vůle tvá (19. díl): Síla poslušnosti 1:30 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 1. 4. 2021
6:05 Terra Santa News: 31. 3. 2021 6:25 První křes-
ťané: Byzanc: nový Řím 6:55 Noemova pošta: Březen 
2021 8:25 P. Vojtěch Kodet – Postní obnova: Velikonoční 
triduum 9:00 Zelený čtvrtek s Noe [L] 9:15 Poselství 
svatých: Svatý Petr 9:25 Olivová hora 9:30 Mše svatá 
se svěcením olejů z Vatikánu [L] 11:10 Nebe nad hla-
vou 11:35 Zelený čtvrtek s Noe [L] 11:45 Přejeme 
si … [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 J. S. Bach: 
Matoušovy pašije (1.část) 13:15 Poutníci času (1. díl): 
S Petrem Váňou 13:35 Generální audience papeže 
Františka 14:00 Zelený čtvrtek s Noe: Za obzorem 
s hostem [L] 14:35 Večeřadlo – Místo Poslední večeře 
Páně a Seslání Ducha Svatého 14:45 Komorní koncert: 
kostel sv. Šimona a Judy, Praha 16:00 Zpravodajské 
Noeviny: 30. 3. 2021 16:25 Večeře u Slováka: Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně [P] 16:55 Harfa Noemova: 
Jakub Jan Ryba a jeho Stabat Mater 17:20 Olivová 
hora 17:25 Ovečky: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně [P] 
18:00 Mše svatá na památku Večeře Páně: kostel 
sv. Filipa a Jakuba, Zlín [L] 19:30 Zpravodajské Noeviny: 
1. 4. 2021 [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Evangelium 
podle Matouše [P] 22:10 Bůh v Krakově 23:50 Zelený 
čtvrtek s Noe: Za obzorem s hostem 0:25 Probuzení 
velké světice: Život svaté Veroniky Giuliani 2:05 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Pátek 2. 4. 2021
6:05 Zpravodajské Noeviny: 1. 4. 2021 6:25 A. Bruckner: 
Te Deum; C. Saint-Saëns: Requiem; Podzimní fes-
tival duchovní hudby 2014 7:30 Likvidace lepry 
7:40 Odvaha otce Karola 9:00 Velký pátek s Noe [L] 

9:15 ARTBITR – Kulturní magazín (108. díl) 9:30 Stabat 
Mater: Giovanni Battista Pergolesi 10:15 Noční univer-
zita: Mons. František Radkovský – Turínské plátno 
11:20 Bazilika Božího hrobu a Golgota 11:35 Velký pátek 
s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední mod-
litba [L] 12:05 J. S. Bach: Matoušovy pašije (2. část) 
13:45 V pohorách po horách (71. díl): Moravský kras 
– Drahanská vrchovina 14:00 Velký pátek s Noe: Za 
obzorem s hostem [L] 14:35 Zpravodajské Noeviny: 
1. 4. 2021 15:00 Cesta kříže: křížová cesta v hudbě 
a obrazech 15:55 Povolání 17:15 Metr od Svatosti 
(1. díl) [P] 17:45 Přejeme si … 18:00 Památka Umučení 
Páně z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
v Praze [L] 19:55 J. J. Fux: Requiem – Missa pro de-
functis: Kaiserrequiem K 51–53 [P] 21:00 Křížová cesta 
z Kolosea s papežem Františkem [L] 22:30 Evangelium 
podle Marka [P] 0:35 Gioacchino Rossini: Stabat Mater; 
Svatováclavský hudební festival 2017 1:40 Noční re-
príza dopoledních pořadů.

Sobota 3. 4. 2021
6:05 A. G. Aratunjan: Koncert pro trubku, C. Franck: Sedm 
slov Krista na kříži: Podzimní festival duchovní hudby 
2019 7:20 Velikonoce v Pozořicích 7:55 Poutníci času 
(9. díl): s Petrem Janem Juračkou 8:20 Sedmihlásky 
(133. díl): Kuchařka sa bójí 8:25 Cirkus Noeland (12. díl): 
Roberto, Kekulín a závistivý kouzelník 8:50 Ovečky: 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 9:15 Barberbieni 
10:10 Léto s liškou 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Angelus 
Domini [P] 12:10 Komedie o umučení a slavném vzkří-
šení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista 14:00 Nebe 
nad hlavou 14:30 Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry 
(1. díl): Úžas a zděšení: Zjevení Boha, který se stal člo-
věkem [P] 15:20 Mezi pražci (96. díl): Duben 2021 [P] 
16:10 Hlubinami vesmíru s prof. Petrem Heinzelem, 
2. díl [P] 16:55 V pohorách po horách (92. díl): Křížový 
vrch – Adršpašské skály [P] 17:10 Evangelium podle 
Lukáše [P] 19:30 V souvislostech [P] 19:50 Přejeme 
si … 20:05 Bílá sobota s Noe [P] 21:00 Velikonoční vigi-
lie: kostel sv. Jana Křtitele, Dolní Lutyně [L] 22:25 Metr 
od Svatosti (2. díl) [P] 22:50 Bella 0:20 Noční univer-
zita: Mons. František Radkovský – Plátno a evangelia 
1:00 Noční repríza dopoledních pořadů [P].

Neděle 4. 4. 2021
6:05 Řeckokatolický magazín 6:20 Večeře u Slováka: 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 6:45 Turiec, region ma-
gických vod 7:10 Noemova Archa 8:00 Bůh je s námi 
9:30 Svatá Kateřina Sienská 10:00 Mše svatá na 
Boží hod velikonoční: Dolní Lutyně, kostel sv. Jana 
Křtitele [L] 11:10 Velikonoce s Noe [P] 12:00 Požehnání 
Urbi et Orbi [L] 12:30 Přejeme si … [P] 12:45 V sou-
vislostech 13:05 Moravské pašije 14:05 Muzikanti, 
hrajte 14:35 ARTBITR – Kulturní magazín (108. díl) 
14:45 Jak potkávat svět (81. díl): S Hanou Fialovou 
16:20 Evangelium podle Jana [P] 18:25 Sedmihlásky 
(20. díl): Páslo dívča 18:30 Cirkus Noeland (13. díl): 
Roberto, Kekulín a klaun, který hledal kama-
rády 18:55 Černý pták [P] 19:10 Ovečky: Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně 19:40 V pohorách po horách 
(80. díl): Oderské vrchy 19:50 Přejeme si … 20:05 Pole 
milosrdenství [P] 21:00 Příběh Marie 22:35 Turínské 
plátno 23:30 Letem jazzem (12. díl): Mladé naděje jaz-
zové hudby 0:40 Bulharsko: Kořeny Romů 1:10 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 27. BŘEZNA – 3. DUBNA 2021

Uvedení do první modlitby dne: NE 28. 3. PO 29. 3. ÚT 30. 3. ST 31. 3. ČT 1. 4. PÁ 2. 4. SO 3. 4.

Antifona 413 462 413 462 413 462 413 462 413 462 441 494 457 511

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

Ranní chvály:

Hymnus 413 462 413 462 413 462 413 462 413 462 441 495 457 512

Antifony 417 466 422 472 426 476 431 481 435 485 442 496 458 513

Žalmy 921 1030 936 1046 950 1063 965 1079 981 1097 442 496 458 513

Krátké čtení a zpěv 418 467 422 472 427 477 431 481 435 485 445 499 460 515

Antifona k Zach. kantiku 418 467 423 472 427 477 431 481 435 486 446 499 460 515

Prosby 418 467 423 473 427 477 431 481 435 486 446 499 460 515

Závěrečná modlitba 419 468 423 473 428 478 432 482 436 486 446 500 461 516

Modlitba během dne:

Hymnus 414 463 414 463 414 463 414 463 414 463 447 500 461 516

Antifony 415 464 415 464 415 464 415 464 415 464 447 501 462 517

Žalmy 926 1036 940 1052 955 1068 971 1085 987 1103 448 502 462 517

Krátké čtení 419 468 424 473 428 478 432 482 436 487 451 505 465 520

Závěrečná modlitba 419 468 423 473 428 478 432 482 436 486 446 500 461 516

Nešpory: SO 27. 3.

Hymnus 412 461 412 461 412 461 412 461 412 461 438 491 452 507 466 521

Antifony 416 465 420 470 425 475 429 479 433 483 439 492 453 507 466 522

Žalmy 916 1025 930 1040 945 1057 960 1073 976 1091 992 1109 453 507 466 522

Kr. čtení a zpěv 416 465 420 470 425 475 429 479 433 484 439 492 455 510 468 524

Ant. ke kant. P. M. 416 466 421 471 425 475 430 480 434 484 439 492 456 510 469 525

Prosby 417 466 421 471 426 475 430 480 434 484 439 492 456 510 469 525

Záv. modlitba 419 468 419 468 423 473 428 478 432 482 440 493 446 500 474 530

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 440 493 1242 1379 1242 1379

Neděle 28. 3. – Květná neděle
1. čt.: Iz 50,4–7
Ž 22(21),8–9.17–18a.19–20.23–24
Odp.: 2a (Bože můj, Bože můj, proč 
jsi mě opustil?)
2. čt.: Flp 2,6–11
Ev.: Mk 14,1–15,47

Pondělí 29. 3. – Pondělí Svatého 
týdne
1. čt.: Iz 42,1–7
Ž 27(26),1.2.3.13–14
Odp.: 1a (Hospodin je mé světlo 
a má spása.)
Ev.: Jan 12,1–11

Úterý 30. 3. – Úterý Svatého týdne
1. čt.: Iz 49,1–6
Ž 71(70),1–2.3–4a.5–6ab.15+17
Odp.: 15a (Má ústa budou vyprávět 
o tvé spravedlnosti.)
Ev.: Jan 13,21–33.36–38

Středa 31. 3. – Středa Svatého týdne
1. čt.: Iz 50,4–9a
Ž 69(68),8–10.21bcd–22.31+33–34
Odp.: 14c.b (Vyslyš mě ve své veliké 
lásce, Pane, v čas milosti.)
Ev.: Mt 26,14–25

Čtvrtek 1. 4. – Zelený čtvrtek
1. čt.: Ex 12,1–8.11–14
Ž 116(115),12–13.15+16bc.17–18
Odp.: srov. 1 Kor 10,16 (Kalich 

požehnání je společenstvím krve 
Kristovy.)
2. čt.: 1 Kor 11,23–26
Ev.: Jan 13,1–15

Pátek 2. 4. – Velký pátek
1. čt.: Iz 52,13–53,12
Ž 31(30),2+6.12–13.15–16.17+25
Odp.: Lk 23,46 (Otče, do tvých 
rukou odevzdávám svého ducha.)
2. čt.: Žid 4,14–16; 5,7–9
Ev.: Jan 18,1–19,42

Sobota 3. 4. – Bílá sobota
1. čt.: Gn 1,1–2,2
Ž 104(103),1–2a.5–6.10+12. 
13–14b.24+35c
Odp.: srov. 30 (Sešli svého ducha, 
Hospodine, a obnov tvář země.)
nebo Ž 33(32),4–5.6–7. 
12–13.20+22
Odp.: 5b (Země je plná Hospodinovy 
milosti.)

2. čt.: Gn 22,1–18
Ž 16(15),5+8.9–10.11
Odp.: 1 (Ochraň mě, Bože, neboť se 
utíkám k tobě.)

3. čt.: Ex 14,15–15,1
Ex 15,1–2.3–4.5–6.17–18
Odp.: 1a (Chci zpívat Hospodinu, 
neboť je velmi vznešený.)

4. čt.: Iz 54,5–14
Ž 30(29),2+4.5–6.11+12a+13b
Odp.: 2a (Chci tě oslavovat, 
Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.)

5. čt.: Iz 55,1–11
Iz 12,2–3.4bcd.5–6
Odp.: 3 (S radostí budete vážit vodu 
z pramenů spásy.)

6. čt.: Bar 3,9–15.32–4,4
Ž 19(18),8.9.10.11
Odp.: Jan 6,68b (Pane, ty máš slova 
věčného života.)

7. čt.: Ez 36,16–17a.18–28
Ž 42(41),3.5bcd; 43(42),3.4
Odp.: Ž 42(41),2 (Jako laň prahne 
po vodách bystřin, tak prahne má 
duše po tobě, Bože!)
nebo, uděluje–li se křest:  
Iz 12,2–3.4bcd.5–6
Odp.: 3 (S radostí budete vážit vodu 
z pramenů spásy.)
anebo Ž 51(50),12–13.14–15.18–19
Odp.: 12a (Stvoř mi čisté srdce, 
Bože!)

Epištola: Řím 6,3–11
Ž 118(117),1–2.16ab+17.22–23
Odp.: Aleluja, aleluja, aleluja.
Ev.: Mk 16,1–7

Liturgická čtení

Pondelok 29. 3. o 22:00 hod.: STOPovanie
V ďalšej časti nášho STOPovania Vás pozývame hľadať Božie STOPy na miestach a v ľuďoch, 
ktorých možno stretávate aj vy. Spoločne sa aj v tomto pôstnom čase zastavme, urobme 
STOPku a zamyslime nad tým, či aj v našich životoch vidíme Božie STOPy. Naša dnešná 
hostka ich vidí v mnohých ľuďoch, ktorých jej Pán poslal do cesty. Niektorých spoznala 
v spoločenstve Marana Tha, iných na misiách v Kazachstane či na začiatku svojho kráča-
nia s Bohom. Touto časťou relácie nás prevedie sr. Helena Torkošová, OSF.

Utorok 30. 3. o 14:10 hod.: Jánove pašie
Záznam Jánových pašií na Hlavnom námestí, v historickom centre Bratislavy, ktoré sa ko-
naly v roku 2004.

Streda 31. 3. o 16:55 hod.: Hrdina Lásky (dokument)
Alfonz Paulen bol rímsko-katolícky kňaz, ktorý mal úžasný dar pomáhať ľuďom. Počas 
vojny pôsobil v Banskom Studenci a mal takú autoritu, že hoci v mestečku bolo gesta-
po a nad dedinou zasa 1500 partizánov, v dedine sa nikomu nič nestalo. Po vojne pôsobil 
v Šenkviciach a prijal k sebe ako kaplána dona Titusa Zemana a skrýval tých, ktorí chce-
li utiecť na Západ. Po neúspešnej výprave ho uväznili a bol odsúdený na 11 rokov väzenia.

Štvrtok 1. 4. o 20:00 hod.: Svätá hodinka z Getsemanskej záhrady
Priamy prenos zo Svätej zeme.

Piatok 2. 4. o 21:00 hod.: Krížová cesta z Vatikánu
Priamy prenos.

Sobota 3. 4. o 20:40 hod.: Vyvolení (film)
Dojemný príbeh bez zbytočných slov. Hovorí o priateľstve, no zároveň rivalite dvoch detí. 
Tie medzi sebou bojujú o to, kto z nich bude „vyvolený vodca“, akým bol Mojžiš. Autorka 
inšpirovaná krásou prírody vyzdvihuje detskú nevinnosť a dôveru v Boha.

Nedeľa 4. 4. o 11:00 hod.: Veľkonočná nedeľa z Vatikánu
Priamy prenos svätej omše, modlitby Raduj sa, nebies Kráľovná, a požehnania Urbi et Orbi.

ZMĚNA  PROGRAMU  VYHRAZENA

Programové tipy TV LUX  
od 29. 3. 2021 do 4. 4. 2021

Viac informácií na www.tvlux.sk



Matice cyrilometodějská s. r. o.
Dolní nám. 24
779 00 Olomouc

SVĚTLO – týdeník Matice cyrilometodějské, spolku. Vydává Matice cyrilometodějská, spolek, Dolní nám. 24, Olomouc – IČO 00533866. Tiskne nakladatelství Matice cyrilometoděj-
ská s. r. o., Olomouc. Redakce: Šéfredaktor Mgr. Daniel Dehner, redaktor Mag. Theol. Tomáš Kiml. Vychází s církevním schválením Arcibiskupství olomouckého č. j. 54/98 ord. Církevní 
schválení se uděluje časopisům jako potvrzení, že v nich nejsou bludy v oblasti víry a mravů. Neznamená to však, že udělovatel schválení se ztotožňuje s názory jednotlivých článků. Adresa 
redakce a administrace: Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc; telefon a fax 585 222 803 (e–mail: svetlo@maticecm.cz; http://svetlo.maticecm.cz; objednávky 
týdeníku: e–mail: periodika@maticecm.cz, tel.: 585 220 626; objednávky knih: e–mail: objednavky@maticecm.cz, tel.: 587 405 431, www.maticecm.cz, inzerce: redakce@maticecm.cz). 
Registrační značka MK ČR E 7225. Administrace pro Slovenskou republiku: CD Photo s.r.o., Chrenovská 21/14, 949 01 Nitra, telefon 00421 903 263 525; podávanie novinových zásielok 
povolené SP, š. p. ZsRP Bratislava, č. j. 3335–OPČ zo dňa 21. 5. 1996. Prohlášení redakce: U článků o tzv. soukromých zjeveních, k nimž se doposud církevní autorita nevyjádřila (jako 
Litmanová, Medžugorje aj.), se podřizujeme konečnému úsudku církve. Nevyžádané nezveřejněné příspěvky nevracíme.

2019/12030 TZ

ČAS PRO BOHA • O VNITŘNÍ 
MODLITBĚ
Jacques Philippe • Z francouzštiny přeložila 
Kateřina Lachmanová

Co je to vnitřní modlitba? Pro koho je ur-
čená? Kdy, kde a jak ji konat? Autor jednodu-
chým a srozumitelným způsobem odpovídá na 

tyto otázky a zve čtenáře své knížky, aby se nebáli nastoupit 
na cestu vnitřní modlitby, na které nás čeká Bůh.

Paulínky • Třetí, přepracované vydání  
Brož., 115x175 mm, 136 stran, 159 Kč

HLEDEJ POKOJ A ZŮSTÁVEJ V NĚM
Jacques Philippe • Z francouzštiny přeložila 
Veronika Křenková

Naše doba je dobou neklidu. Ten často zasa-
huje i do duchovního života. Naše hledání Boha 
a služba bližním jsou jím ohroženy. A stačilo by 

jen navrátit se k pokoji a důvěře malých dětí – tak, jak nás vy-
bízí evangelium…

Paulínky • Druhé vydání  
Brož., 115x175 mm, 96 stran, 129 Kč

LIST PŘÁTELŮM KŘÍŽE
Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu

Vroucí a dojemný okružní list apoštola Kří-
že a mariánské úcty je výbornou příručkou pro 
každého, kdo chce být věrný Ježíši Kristu a bo-
jovat za rozšíření jeho Království. Každý, kdo 
bude číst tuto knížku, má volit: buď být přítelem 

Kříže, nebo nepřítelem Kříže. Podle svatého Ludvíka je přítel 
Kříže člověkem omilostněným, neboť je povznesen nad pou-
hý rozum a je obrněný proti smyslům, protože žije ve světle 
čisté víry a vroucí lásky ke Kříži. Přítel Kříže vítězí nad sata-
nem, světem a tělem. Těmito a navazujícími myšlenkami vede 
sv. Ludvík Maria Grignion čtenáře k přijetí tajemství Kříže.

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
Brož., 120x189 mm, 56 stran, 63 Kč

SV. JUDA TADEÁŠ – POMOCNÍK 
V BEZNADĚJNÝCH SITUACÍCH

Malá brožurka, která informuje o tom, kdo 
je sv. Juda Tadeáš, a nabízí modlitby k tomu-
to apoštolu, velkému pomocníkovi v těžkých 
záležitostech. Vyšlo s církevním schválením.

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
V MCM vydání druhé • Brož., A6, 24 stran, 29 Kč

NOVÉNA KE SVATÉMU PETRU 
FABEROVI
Vybral a uspořádal Michal Altrichter SJ 
Odpovědná redaktorka Luisa Karczubová

Svatý Petr Faber (1506–1546) pochází ze 
Savojska. Během studií v Paříži se seznámil 
se sv. Ignácem z Loyoly a sv. Františkem Xa-

verským. Byl prvním knězem v mladém Tovaryšstvu Ježíšo-
vu. Na přání papeže působil v různých oblastech Evropy, ze-
jména v Německu. Novéna zahrnuje texty Petrova Deníku.

Refugium Velehrad-Roma, s.r.o. • Brož., A6, 28 stran, 35 Kč
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K PROHLOUBENÍ A OŽIVENÍ VÍRY

ŽIVOT MODLITBY


