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(Sk 1,12–14)
Dobrý den, drazí bratři a sestry!
Dnešní katecheze se věnuje modlitbě 

ve společenství s Marií a připadá právě 
na předvečer slavnosti Zvěstování Páně. 
Víme, že hlavní cestou křesťanské mod-
litby je Ježíšovo lidství. Důvěrnost, ty-
pická pro křesťanskou modlitbu, by po-
strádala smysl, kdyby se Slovo nevtělilo 
a nedarovalo nám v Duchu svůj synov-

ský vztah k Otci. Vyslechli jsme, jak Pís-
mo vypráví o onom shromáždění učední-
ků, zbožných žen a Marie, kteří se modlí 
po Ježíšově zmrtvýchvstání. Toto prv-
ní křesťanské společenství očekávalo Je-
žíšův dar, jeho příslib.

Kristus je prostředník, Kristus je most, 
po kterém kráčíme, abychom se obrátili 
k Otci (srov. Katechismus katolické círk-
ve, 2674). On jediný je Spasitel, neexis-

Na světě žije téměř 18 % kato-
líků, což je skoro pětina svě-
tové populace. (str. 7) To vy-

padá jako tisková chyba... Pozorujeme-li 
dění ve světě, nezdá se, že by byl až do ta-
kové míry prodchnut ryzím katolictvím. 
Něco je špatně... Je to ztráta víry, či snad 
ještě více ztráta rozumu – jak upozorňu-
je kardinál Parolin. (str. 10) Je totiž pro-
pastný rozdíl mezi přihlášením se k Ježí-
ši, ke katolictví, a reálným životem podle 
této víry. Jak praví Písmo: „Víra bez skut-
ků je mrtvá.“ (srov. Jak 2,17) Je třeba obo-
jího – víry i skutků, v praktickém životě 
nelze jedno od druhého oddělit, neboť to 
by byla cesta k duchovní smrti! A není pak 
možné proměňovat tento svět, táhnout jej 
k Trojjedinému Bohu, jehož nejsvrchova-
nější vlastností je láska. Láska, která tou-
ží po dobru všech lidí, ale která je závislá 
na svobodné spolupráci těch, kteří se po-
važují za Ježíšovy učedníky a Boží děti.

Dnešní neděle je Světovým dnem sdě-
lovacích prostředků: vyprošujme v modlit-
bě dary Ducha Svatého – nejen pro křes-
ťanská média. Ba ještě více: Prosme Boha 
zvláště o to, aby otevřel srdce všech pra-
covníků a spolupracovníků médií k tomu, 
aby se Duchem Svatým skutečně nechali 
vést. Pak se i díky médiím může svět pro-
měnit k obrazu Božímu. Nelze pochybo-
vat o tom, že sdělovací prostředky mají 
v současnosti obrovskou moc nad člově-
kem: silně ovlivňují jeho myšlení a před-
kládají řešení všeho, co život nabízí. Pro-
blém spočívá v tom, jakým způsobem se 

to děje a jaká jsou ona nabízená řešení. 
U toho se na chvíli zastavme.

Katolická média mají totiž skvělý vzor 
člověka, který dokázal z ničeho vytvořit 
jedinečnou mediální síť, jež je postave-
na na těch nejpevnějších základech – na 
Eucharistii, modlitbě, ryzím životě z víry. 
Oním vzorem je žena – Matka Angelica, 
která zemřela v 92 letech před pěti lety. 
(str. 8–11) Tato řeholnice je důkazem to-
ho, že Bůh může kteréhokoli vyvolené-
ho člověka vést i k velkým věcem, když 
se mu on plně odevzdá a snaží se plnit 
jeho vůli. Matka Angelica je však i celo-
světově výraznou osobností, která se ni-
kdy nebála otevřeně sdělovat Boží prav-
dy, ať vhod, či nevhod. A i když to často 
bylo dosti tvrdé, vždy vše říkala s láskou, 
jež však vyzařovala z celého života i díla 
Matky Angeliky. Skutečná víra v Ježíše 
vyjádřená životními postoji a ryzím živo-
tem podle této víry!

Můžeme vyzdvihnout mnoho ze života 
a působení této služebnice zasvěcené Nej-
světější svátosti. Leč vyhrazený prostor 
je nedostačující. Přesto vyjměme aspoň 
několik „drobných“ z pokladu její moud-
rosti, z níž může čerpat každý:

• Chceme-li něco udělat pro Pána, 
nebojme se a udělejme první krok – Bůh 
se postará. A není-li to jeho vůle, dílo či 
myšlenka zanikne...

• Uvěřme v Boží lásku.
• Musíme trpět a spojovat své utrpe-

ní s mukou Ježíšovou, abychom duše za-
drželi před cestou do pekla.

• Bůh nám dává všechno, co potřebuje-
me, abychom se stali svatými – můžeme jít 
kupředu beze strachu, s odvahou svatých.

• „Bůh je na naší straně. Mluvme k Ně-
mu a naslouchejme jeho odpovědi.“

• Nepoddávejme se zoufalství. Bůh 
v nás věří.

Mějme pak na paměti, že Ježíš za nás, 
své učedníky, prosil ve velekněžské mod-
litbě svého Otce, abychom nepodléhali to-
muto světu, ale abychom zasvěceni pravdě 
svět proměňovali. Z toho můžeme vždy 
čerpat sílu, stejně jako to děláme při po-
hledu na Ježíšův kříž. Nezastupitelnou Po-
mocnicí v tom všem nám je Panna Ma-
ria, kterou však nejen prosme o pomoc, 
ale vzdávejme jí také čest, jež jí právem 
náleží. Neboť pokud chce někdo milo-
vat Ježíše a vynahrazovat mu lásku, měl 
by také milovat a těšit jeho Matku – tak 
byla přesvědčena i jiná řeholnice, Marie 
od Nejsvětějšího Srdce Bernaud. (str. 13)

Milí čtenáři, jsme vděčni za vaše oběti, 
modlitby, mše svaté, dary. Pán Bůh vám to 
oplať! A prosíme, vytrvejte! Zvláště dary 
Ducha Svatého a odvahu prvních křesťa-
nů v této nesnadné době potřebujeme, aby-
chom i dnes mohli účinně přispět k pro-
měně světa – nejen pracovníci médií, ale 
každý katolík. 

Matko Církve, oroduj za nás!
Daniel Dehner

Editorial

tují žádní spoluspasitelé, Kristus je jedi-
ný. Je povýtce prostředníkem, výlučným 
Prostředníkem. Každá modlitba, již vysí-
láme k Bohu, se uskutečňuje skrze něho, 
s ním a v něm a díky jeho přímluvě. Duch 
Svatý rozšiřuje Kristovo prostřednictví do 
všech časů a míst: neexistuje žádné jiné 
jméno, v němž bychom mohli dojít spá-
sy (srov. Sk 4,12). Ježíš Kristus je jediný 
Prostředník mezi Bohem a lidmi.

Z tohoto výlučného Kristova prostřed-
nictví nabývají smyslu a hodnoty další od-
kazy, kterých se křesťan ve své modlitbě 
a zbožnosti dovolává, mezi nimiž na prv-
ním místě stojí vztahování k Panně Ma-
rii, Ježíšově Matce.

Pokračování na str. 5
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Dnešní evangelium tě vrací 
do Večeřadla, abys znovu 
vyslechl a domyslel podstat-

nou část Ježíšovy velekněžské modlitby. 
Je to velekněžský akt, 
ve kterém se Ježíš mod-
lí k Otci za ty, které mu 
Otec dal a kteří se zce-
la zasvětili jemu, a sou-
časně on sám se za ně 
zcela obětuje Otci. Pros 
Ducha Svatého, aby 
ti pomohl proniknout 
k hloubce poznání, že každý, kdo se zcela 
odevzdal Božímu Synu, dává mu ve sku-
tečnosti jen zlomek toho, co sám od ně-
ho získává. 

Jeho prosba za věrné učedníky má tři 
části. Nejdříve prosí: Otče svatý, zachovej 
je ve svém jménu, které jsi mi dal. Jaké je 
to jméno? Za Ježíšova života na této ze-
mi dvakrát Otec představil světu Ježíše: 
je to jeho milovaný Syn, ve kterém má za-
líbení (1). Pán ti tedy vyprošuje milost, aby 
i o tobě platilo nejdrahocennější Otcovo 
slovo: že jsi jeho milované dítě, ve kterém 
má zalíbení. To, co tak probouzí Otcovo 
zalíbení, je tvá podobnost s jeho milova-
ným Synem. Proto tvou největší touhou 
a radostí má být následovat toho, který 
ti vyprošuje tak čestné a blažené posta-
vení a vtahuje tě do nejvznešenější jed-
noty božské rodiny. 

Jednota Otce a Syna je jednota doko-
nalé lásky. Jak můžeš odpovědět na tak 
veliký dar? Když nám Bůh projevil takovou 
lásku, máme se i my navzájem milovat. Mi-
lujeme-li se, Bůh v nás zůstává. Stejně jako 
za tebe prosí Ježíš i za tvé bratry, proto-
že i s nimi je jedno, jako je jedno s Otcem. 
Chce být přímo ve tvém srdci přítomen 
nejen pro tebe, ale pro každého, s kým 
se dnes potkáš. A také pro tebe je nablíz-
ku ve tvých bližních. Nehledej v nich to, 
co je zlé, ale zapoj se do velkého spole-
čenství duchovní jednoty v Kristu Ježíši. 
Jemu velice záleží na tom, aby tato jed-
nota byla dokonalá, podobná té, jaká ho 
spojuje s Otcem. Važ si proto daru spole-
čenství, který ti Ježíš nabízí jako hmatatel-
nou oporu a viditelný předmět tvé lásky. 
Toto soužití v lásce není lidský, ale bož-
ský vynález, je to způsob, jakým si Pán 
zřídil nejen na nebi, ale i na zemi trůn (2).

Druhá Ježíšova prosba je prosbou 
o dar dokonalé vnitřní imunity: aby v so-

bě měli plnost mé radosti. Člověk na tom-
to světě nemůže žít bez radosti. Byl stvo-
řen pro radost a každé jeho rozhodnutí je 
vždy hledáním radosti. Ale může také hle-

dat radost na nepravém 
místě. Toho chce Ježíš 
své milované uchránit. 
Chce ti od Otce vypro-
sit plnost své radosti. Pl-
nost znamená, že pro 
žádnou jinou radost už 
nezbývá místo. Je to ra-
dost tak úplná, že se už 

po jiném potěšení nikdy neohlíží. Tato ra-
dost nepřestává ani uprostřed utrpení. Je 
to ona radost, která Ježíše uschopní pod-
stoupit i nejstrašnější muka kříže: radost 
z toho, že může přijmout a beze zbytku 
splnit Otcovu vůli. 

Ti, kdo svým životem vydávají neklam-
né svědectví o trvalé existenci této Bo-
ží nabídky a této pravé radosti, nejsou 
ze světa a jsou zároveň živou obžalobou 
všech, kteří se sytí nepravými a zvráce-
nými radostmi, které nabízí tento svět. 
Proto k nim svět pojal nenávist. Mohou 
očekávat, že s nimi naloží zle, protože je 
pokládá za nepřátele, kteří ohrožují jeho 
radosti. Ježíš tě upozorňuje na toto nebez-
pečí, ale nenechá tě bez pomoci. Neprosí 
Otce, aby tě uchránil tohoto zlého zachá-
zení ze strany světa, ale aby tě zachoval 
od zlého, tedy od oné nepravé radosti, 
která je světu vlastní. Prosí Otce, aby sis 
uchoval radostné vědomí, že nejsi ze svě-
ta, protože patříš zcela svému Pánu, kte-
rý také není ze světa. Plnost Ježíšovy ra-
dosti bude pro tebe dostatečnou posilou, 
abys nejen pohrdal radostmi světa, ale ta-
ké snášel nepřízeň, s jakou tě za to bude 
svět někdy i velmi bolestně pronásledovat.

Ve třetí prosbě Pán žádá Otce, aby tě po-
světil pravdou. Ježíš ti dal svůj veliký dar: 
své slovo. Zjevil ti Otcovu pravdu, odha-
lil ti hluboká a vznešená tajemství, kte-
rá by jinak nikdy ani nevstoupila do tvé 
mysli. Přeje si, aby jeho pravda byla zdro-
jem tvé radosti. Jestliže tě Otec svým Du-
chem posvětí pravdou, uschopní tě, abys 
přijímal i ta jeho slova, která daleko pře-
kračují tvé lidské poznání, a přijímal je 
bezvýhradně proto, že jsou darem lásky, 
který zasluhuje tvou plnou důvěru. Jestli-
že tě Otec posvětí pravdou, očekává od te-
be, že ty se pak zasvětíš pravdě a budeš ji 
nejen v sobě uchovávat, ale dále roznášet 

7. neděle velikonoční – cyklus B
Liturgická čtení
1. čtení – Sk 1,15–17.20–26
Petr se postavil před bratry – bylo tam 
shromážděno na sto dvacet lidí – a ře-
kl: „Bratři, muselo se splnit to, co v Pís-
mu předpověděl Duch Svatý skrze Da-
vida o Jidášovi, který se stal vůdcem 
těch, kdo zatkli Ježíše. Počítal se totiž 
k nám a měl účast na této naší službě. 
Stojí totiž v knize Žalmů: »Ať jeho dům 
zpustne, nikdo ať v něm nebydlí« a »je-
ho úřad ať dostane jiný«. Je tedy nut-
né, aby některý z těch mužů, kteří s ná-
mi chodili po celou tu dobu, kdy Pán 
Ježíš mezi námi žil, od Janova křtu až 
do dne, kdy byl od nás vzat, aby se jeden 
z nich stal spolu s námi svědkem jeho 
zmrtvýchvstání.“ Vybrali tedy dva: Jo-
sefa, kterému se říkalo Barsabáš – pří-
jmení měl Justus – a Matěje. A takto 
se modlili: „Pane, ty znáš srdce všech. 

Modlitba věčného  
Velekněze

Zamyšlení nad liturgickými  
texty dnešní neděle

Sám sebe za ně posvěcuji.

a rozdávat: zadarmo jsi přijal, zadarmo dá-
vej (3). Být posvěcen pravdou znamená ví-
ce než jen si pravdu osvojit, znamená to 
učinit tuto pravdu jediným smyslem své-
ho života a uskutečňovat ji v lásce a jed-
notě se všemi, kdo jsou Ježíšovi přátelé. 
S touto pravdou v srdci nejsi ze světa, ale 
ani nejsi „vyňat“ ze světa. Máš svět oslo-
vit právě tím, jak nejsi zajedno se světem, 
nýbrž jak jsi zajedno s Ježíšem. Ježíš tak 
naléhavě prosí o dar jednoty proto, že ví, 
že právě v tomto bodě je jeho společen-
ství nejzranitelnější. Prosí o tento dar pře-
devším tehdy, když tě k sobě zve na hos-
tinu jednoty, aby tě nasytil svým Tělem. 
To je hlavní důvod, proč se tak pokořu-
je, že se stává tvým pokrmem a nápojem. 
Chce v nás zůstávat, aby jeho láska v nás 
byla přivedena k dokonalosti. 

Jak vysoko je nebe nad zemí, tak ve-
liká je jeho láska k tobě.(4) Čím bys byl, 
kdybys neměl Velekněze, který se za te-
be a přímo v tobě s takovou láskou obě-
tuje a s takovou naléhavostí modlí! Veleb, 
má duše, Pána a nezapomínej na žádné je-
ho dobrodiní. (5)

 Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) Srov. Lk 3,22; Mk 1,11; 
(2) srov. Ž 103,19; (3) srov. Mt 10,8; 
(4) srov. Ž 103,11; (5) Ž 103,2.

Pokračování na str. 12



19/20214

Svatý Ivo (Yves Helóry) se naro-
dil 17. října 1253 v bretaňském 
Kermartinu u Tréguier. Jeho zá-

možní rodiče Hélory a Azo du Kenquis 
si mohli dovolit poslat ho studovat na 
prestižní pařížskou univerzitu. Zdárně 
absolvoval studium sedmera svobodných 
umění (což byl středověký termín určený 
pro souhrn předmětů tvořících všeobec-
né vzdělání), k tomu navíc teologii a ob-
čanské právo. Poté vystudoval v Orléan-
su i právo církevní.

S těmito vynikajícími, vysoce ceně-
nými výsledky se Ivo vrátil v roce 1280 
do Bretaně, kde se v Remeši stal církev-
ním soudcem a čtyři roky nato i oficiá-
lem při biskupském soudu. Okamži-
tě po jmenování si vydobyl pověst 
spravedlivého, nestranného a ne-
podplatitelného soudce. Nezna-
mená to, že by středověké soudy 
byly povšechně zaplaveny korupcí 
a stranictvím, jak se rádo zejména 
v našich časech tvrdí. Určitě bylo 
takovýchto čestných představitelů 
spravedlnosti více, avšak Ivo se vy-
jímal nade všemi.

Jednak byl jakožto právník velmi 
úspěšný. Své nadšení pro stu dium 
a schopnost nabývat vědomosti zú-
ročoval v praxi úspěchy na každém 
kroku. Perfektně znalý zákonů, do-
kázal Ivo vyhrávat zdánlivě prohra-
né soudní pře. Nikoli však nějaký-
mi úskoky a nekalostmi, ale právě 
využitím všech právnických norem 
a forem, aniž by se kdy provinil proti 
svému nadmíru citlivému svědomí. 
A také díky jedné praktice:

Osvojil si poté, co ve svých 31 le-
tech přijal svátost kněžství, ušlech-
tilý zvyk odsloužit mši svatou za 
znesvářené strany, jejichž spor poté 
řešil ze soudní lavice. Nejednou se 
pak stalo, že před soudcem – kně-
zem Kristovým vášně opadly a do-
savadní nepřátelé znenáhla nachá-
zeli společnou řeč a cestu k dohodě. 
Pro pozorovatele zvenčí, kteří do-

savadní zapřisáhlé nepřátele dobře zna-
li, se jednalo o něco nepochopitelného.

Ti, co znali jeho, přezdívali mu „advo-
kát chudých“ (francousky avocat des pau-
vres). Nejenže neohýbal spravedlnost ve 
prospěch bohatých na úkor chudáků, ale 
často za ty nejchudší, kteří si to nemohli 
dovolit, platil soudní poplatky, případně 
je navštěvoval ve vězení. Tady si ovšem 
nesmíme představovat zdvořilostní ná-
vštěvy v zařízeních dnešního typu! Stře-
dověké žaláře znamenaly zátěž pro pří-
buzné či přátele arestovaných. To oni se 
museli o své žalářované postarat a živit 
je, to stát nedělal. Ivo při návštěvě tedy 
přinášel pokrmy nešťastníkům zavřeným 

v temných vězeňských kobkách. Přiroze-
ně nezůstával jen u toho, ale promlou-
val s nimi o věcech božských. Neopomí-

jel ani jejich příbuzné na svobodě, 
pokud museli živořit. I o ty se do-
kázal postarat.

Vůbec příjmy plynoucí z jeho 
postavení kněze vytrvale poskyto-
val těm, kteří se potýkali s finanční 
tísní. Také jako farář si Ivo vydobyl 
pověst velkého lidumila – snažil se 
přispívat vdovám a sirotkům, o něž 
by se nikdo jiný nepostaral, pro ne-
božtíky kupoval pohřební plátna, 
na něž pozůstalí jednoduše neměli 
prostředky. A tyto skutky božského 
milosrdenství  konal jak ve své prv-
ní farnosti v Trédrezu, tak po roce 
1293 v Louanu.

V roce 1297 se vrátil do rodné-
ho Kermartinu, aby převzal dědic-
tví po zemřelých rodičích. (Ivo měl 
ještě tři sourozence, o těch však nic 
nevíme. Pravděpodobně už nebyli 
naživu, připadlo-li dědictví právě je-
mu.) Mýlil by se ten, kdo by předpo-
kládal, že zděděný majetek zpeněžil 
a ziskem podělil místní chudinu. Ivo 
jednal moudřeji. Přetvořil rodinné 
sídlo na útulek pro nejchudší ubo-
žáky. Každého vítal vřele jako „po-
slaného přímo od Pána“. A protože 
takovýchto lidí vždy bylo nepočíta-
ně, brzy přestaly prostory rozsáh-
lého objektu postačovat. Ivo proto 
přikročil k jeho rozšíření. Na jeho 

Libor Rösner

Svatý Ivo Bretaňský
Socha tohoto patrona právníků zdobí Karlův most. Ale též nespočet oltářů 

jinde. Jeho kanonizace se dožilo mnoho lidí, kteří ho znali, vysoce si ho vážili 
a svědčili o něm, a také řada těch, kterým pomohl přežít.

Rogier van der Weyden (kolem 1399–1464): 
Svatý Ivo Bretaňský

Socha sv. Iva Bretaňského  
na Karlově mostě v Praze
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chod dával veškeré své příjmy z právnic-
ké praxe, kterou nikdy nepřerušil: už jen 
proto, že takto mohl pomáhat chudým, 
kteří by se ne vždy dovolali spravedlnos-
ti. Sám též v útulku pro chudé a vlast-
ně i hospici pro nemocné pečoval – přes 
den. V noci se totiž hodně modlil. A ačko-
li kněží oněch časů byli vázáni povinnos-
tí sloužit mši svatou pouze jednou týdně, 
a to v neděli, nanejvýše ještě ve význam-
né svátky, Ivo zpřítomňoval kalvárskou 
oběť Kristovu denně.

Ivo nepůsobil jen ve své farnosti, ale 
věnoval se hlásání slova Božího i za jejími 
hranicemi. Obcházel široké okolí a v kos-
telích proslovoval kázání, kterým lidé rádi 
naslouchali. Pravdivost Ivových slov potvr-
zovalo i jeho vzezření askety i výraz tvá-
ře odrážející neobsáhlou vnitřní hloubku. 
V neposlední řadě působila i pověst „ad-
vokáta chudých“ a muže žijícího evange-
lium především srdcem, který už jako stu-
dent spával na troše slámy rozhozené na 
podlaze a s kamenem či právnickou kni-
hou místo polštáře; muže odpírajícího si 
maso a víno, které dával hladovějícím chu-
dým; těm vždy věnoval i svůj honosný šat 
oficiála, jejž každého půl roku dostával, 
jak bývalo v té době zvykem. Sám chodí-
val v oděvu z hrubého kousavého sukna, 
navíc pěšky – nejezdil na koni, jak příslu-
šelo jeho stavu. Později oblékal i záměr-
ně zablešenou žíněnou košili. Toto své po-
čínání odůvodňoval tím, že jedině takto 
může být svědkem chudého Ježíše, že je-
dině tehdy, když se nebude reprezentovat 
odznaky moci, může hodnověrně hovořit 
o jeho spravedlnosti.

Ivo zemřel 19. května 1303. Neuply-
nulo ani půlstoletí a papež Klement VI. 
ho v roce 1347 prohlásil za svatého – po 
procesu, při němž v jeho prospěch svědči-
lo 243 svědků… K jeho hrobu v katedrále 
sv. Tugduala v Tréguier se na pouť sv. Iva 
sjíždějí dodnes právníci z celého světa – 
byl totiž prohlášen jejich patronem. I pro-
to je zobrazován v soudcovském taláru 
a se soudcovským (dobovým) baretem 
na hlavě, jindy jako jáhen v dalmatice. 
Při sobě má knihu či pergamenový svi-
tek a brk. Řada právnických fakult si ho 
zvolila jako svého patrona, např. v Lova-
ni, Salamance, Nantes či Basileji. Ale i ta 
při Univerzitě Karlově, jež nechala jeho 
sochu od Matyáše Bernarda Brauna vzty-
čit na Karlově mostě…

Modlit se ve společenství s Marií
– dokončení katecheze papeže Františka ze str. 2

Ona, jako Ježíšova Matka, zaujímá 
v křesťanově životě, a tudíž také v mod-
litbě, privilegované místo. Východní círk-
ve ji často zobrazovaly jako Hodegetrii, 
tu, která „ukazuje cestu“, tedy Syna, Ježí-
še Krista. Přichází mi na mysl ona staro-
bylá malba Hodegetrie v katedrále v Ba-
ri. Je prostá – Madona ukazuje nahého 
Ježíše, kterého později zahalili, ale prav-
dou je, že Ježíš je nahý, je to člověk zro-
zený z Marie, je to Prostředník. A ona na 
tohoto Prostředníka ukazuje, ona je Ho-
degetrií. V křesťanské ikonografii je všu-
dypřítomná, někdy velice výrazně, avšak 
ustavičně ve vztahu a poměru k Synu. Její 
ruce, oči a pohled jsou žijícím „katechis-
mem“ a neustále upozorňují na základ, 
střed, kterým je Ježíš. Maria je jeho ob-
razem (srov. KKC, 2674). Lze říci, že je 
více učednicí než Matkou. Neustále od-
kazuje ke Kristu, jako při svatbě v Káně: 
„Udělejte všechno, co vám řekne.“ Je prv-
ní učednicí.

Tuto úlohu Maria zastávala po celý 
svůj pozemský život a uchovala si ji pro-
vždy – je nepatrnou služebnicí Pána, nic 
víc. V určitém bodě evangelií jako by se 
téměř vytratila, aby se opětovně navráti-
la v klíčových momentech, jako v Káně, 
kde Syn díky jejímu starostlivému zása-
hu učinil „počáteční zna-
mení“ (srov. Jan 2,1–12), 
a poté na Golgotě u pa-
ty kříže.

Ježíš rozprostřel Ma-
riino mateřství na celou 
církev, když jí krátce před 
smrtí na kříži svěřil milo-
vaného učedníka. Od té 
chvíle jsme byli všichni 
zahaleni jejím pláštěm, jak je to vidět na 
některých středověkých freskách či obra-
zech, a jak to plyne z latinské antifony – 
Sub tuum praesidium confugimus, sancta 
Dei Genitrix. Maria nás všechny zakrývá 
jako Matka, které nás Ježíš svěřil. Prav-
dou je, že křesťanská zbožnost Marii při-
soudila krásná pojmenování, jakými syn 
nazývá svou maminku. Kolik krásného ří-
ká syn své mamince, kterou má rád! Dej-
me však pozor: vše krásné, co církev a sva-

tí o Marii říkají, nijak Kristovi neodnímá 
jeho spasitelskou jedinečnost. On jediný 
je Spasitel. (...)

A tak jsme se k ní začali modlit slovy, 
která jsou jí určena v evangeliích: „milos-
tiplná“, „požehnaná mezi ženami“ (srov. 
KKC, 2676n). V modlitbě Zdrávas, Ma-
ria brzy zakotvil také titul „Theotokos“, 
„Matka Boží“, stvrzený Efezským konci-
lem. Obdobně jako v modlitbě Otče náš 
po chválách připojujeme prosbu: žádá-
me Matku, aby se modlila za nás hříšné 
a ve své něze se za nás přimlouvala „nyní 
i v hodinu smrti naší“. Nyní, tedy v kon-
krétních životních situacích, a na konci, 
aby nás doprovázela – jako Matka a jako 
první učednice – v přechodu do věčného 
života. Maria vždy stojí u lože svých dětí, 
které odcházejí z tohoto světa. Pokud je 
někdo sám a opuštěný, je mu nablízku ja-
ko svému Synovi, když ho všichni opustili.

Za pandemických dnů Maria byla a na-
dále zůstává nablízku lidem, kteří svou 
pozemskou pouť bohužel uzavřeli v osa-
mění, bez útěchy svých drahých. Maria 
u nich byla ustavičně přítomna ve své ma-
teřské laskavosti.

Modlitby, které k ní vysíláme, nejsou 
marné. Tato žena ztělesňující souhlas, 
která bez váhání přijala andělovu vý zvu, 

odpovídá také na naše 
prosby, naslouchá našim 
hlasům, včetně těch, kte-
ré zůstávají ukryty v srd-
ci a nemají sílu prorazit 
na povrch, avšak které 
Bůh zná lépe než my sa-
mi. Naslouchá jim jako 
Matka. Jako každá dob-
rá matka, a více než ona, 

nás Maria chrání před nebezpečím, pe-
čuje o nás, i když nás pohlcuje naše ko-
nání a ztrácíme směr cesty, čímž ohrožu-
jeme nejenom své zdraví, ale též spásu. 
Maria je také zde, aby se za nás modlila 
a modlila se za ty, kteří se nemodlí, a aby 
se modlila spolu s námi. Proč? Protože je 
naší Matkou.

Přeložila Jana Gruberová,  
Česká sekce Rádia Vatikán  

(Redakčně upraveno)
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Sobota 9. 12. 1989, 21:30 h.
(během dní soustředění Obnovy v Du-
chu Svatém)
– Během společných modliteb chval 

a díkůčinění jsem vnímala a uviděla Ježí-
še ukřižovaného, hrozně zmučeného, zra-
něného: byl černý od špíny a sražené kr-
ve – cár lidského těla. Takový byl u mne 
a vnímala jsem Jeho otázku:

Chceš být taková jako Já (tak poní-
žená, tak zbitá, zašpiněná, zneuctěná) 
za ně...?

...Budeš – je to jediná cesta pro te-
be – protože tě toužím obdařit velikým 
štěstím, a k němu můžeš dojít jedině  
tudy.

Sobota 9. 12. 1989, 22:30 h.
– Obraz a blízkost tohoto Ježíše by-

ly v mém srdci stále. Zvykaly si na to, co 
jsem viděla zrakem: na lidi, okolí, situa-
ci. Vnímala jsem Jeho bolest.

† Neboj se. Já jsem... tvůj Bůh, tvoje 
Všechno. Budeš Mnou a v tobě se obje-
ví Má bolest i Moje oběť: svatá, spásná, 
vykupující.

Dám ti pevnost, vytrvalost, sílu sná-
šet Mou bolest i pravdu o Mně navzdory 
těm, kteří pochybují, znevažují a posmí-
vají se Mému volání: volání Ukřižované 
Lásky, které ukážu světu.

Důvěřuj, snoubenko Mých Ran i Mé-
ho probodeného Srdce.

Pondělí 18. 12. 1989, 7:20 h.
Dal jsem ti oči, uši, srdce, ruce, nohy, 

rozum… všechno k tomu, abys – když Mě 
budeš hledat a dotýkat se Mne, stále víc 
zvýrazňovala svou touhu.

[...]
Láska je život, který v tobě pulsuje, 

a jeho teplo pohybuje tvým tělem i tvou 
duší. Žízni a nasycuj se tím teplem, abych 
ti mohl dát víc: teplo i žár ohně. Abych 
v tobě planul a zároveň zapaloval druhé. 
Nezadržuj se ve svém toužení.

Láska je dynamická. Je energií živo-
ta duše a všeho, co existuje. Je odpovědí 
na tvoji touhu.

Není důležité, co děláš. Důležité je, jak 
miluješ, jak toužíš milovat Lásku a všech-
no, co tvoří v tobě a kolem tebe.

„Přišel jsem vrhnout na zem oheň, a jak 
bych si přál, aby už vzplanul!“ (Lk 12,49)

Až Mne poznáš – půjdeš všude tam, 
kde Mě můžeš poznat ještě víc. Konáš 
všechno to, co tě přibližuje ke Mně. Dě-
láš to všechno, protože Mne toužíš vlast-
nit, nasytit své srdce Mojí láskou. Potká-
váš se s lidmi, uprostřed kterých jsem.

[...]
Ne že ty jdeš hledat Boha. Jdu v tobě 

Já, abych našel Moje děti.

Pondělí 26. 2. 1990, 19:55 h.
Je ti potřebná modlitba, která je de-

chem duše: neustálým naplňováním du-

še Mnou, tak jako když dýcháš, naplňuješ 
plíce vzduchem, abys mohla žít.

Svět je plný Mé bolesti. Když dýcháš 
Mnou, dýcháš Mojí láskou a Mojí bolestí.

Strašný je svět, který pošlapává Moji 
trpící lásku. Takový je svět – plný hříchu, 
a taková je Moje láska – Mé milosrden-
ství vůči světu, který Mě ukřižoval. Svět 
Mě ukřižoval znovu v srdcích Mých dětí.

Když moje agonie ve světě dosáhne 
konce, přijdou dny temnoty, aby pohltily 
ty, kteří Mne ukřižovali.

A země ze sebe shodí ohavnost hří-
chu. Spálí ohněm a smyje vodou. A na-
stane úsvit Mého zmrtvýchvstání a jas-
ný den zmrtvýchvstání lásky. Svět bude 
naplněný Láskou Zmrtvýchvstání – čis-
tou, svatou. V ní budou žít Moje děti čis-
té lásky, díky těm, kteří zemřou pro je-
jich záchranu.

A budou žít v Lásce díky těm, kteří 
v bolesti odevzdají život pro Lásku.

Každé zrno tvého umírání rodí plody 
života – je něčím zmrtvýchvstáním… Mým 
zmrtvýchvstáním v lidské duši.

Amen.

Úterý 3. 4. 1990, 7:30 h.
Já bojuji v duši každého člověka o je-

ho duši a jeho věčné štěstí. Vaší zbraní 
– lidí – je svobodná vůle. Mou zbraní je 
láska. Vaše svobodná vůle Mne každo-
denně odsuzuje k nejrůznějšímu ponižo-
vání a mukám. A satani, se kterými se na 
tom podílíte (nejčastěji nevědomky), Mi 
uštědřují rány.

Já nebráním sebe. Bráním duši, a abych 
ji ochránil, sám sebe vystavuji ranám. Brá-
ním každou duši všemi způsoby. Toužím 
ji bránit a vést mírně. Ale když se duše 
vytrhává a zápasí za svou vlastní záhubu, 
užívám drastických prostředků a dovolu-
ji, aby zakusila kontakt se zlem, do které-
ho tak slepě směřuje.

Tehdy je velké trápení, ukřižování du-
še spolu se Mnou v jejím vlastním nitru. 

Alice Lenczewská (1934–2012)

Z duchovního pokladu Alice Lenczewské (52)
Místa v textu označená „†“ jsou slova Ježíšova, místa označená „•“ 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.

Oproti předcházejícímu „Świadectwo“ Alice ve „Słowo pouczenia“ neoznačila každou Ježíšovu výpověď křížkem a svoji polopauzou, 
učinila to pouze částečně. Zachováváme autentický zápis mystičky.

Poselství Královny míru
„Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste o své víře svědčily 

v barvách jara. Ať to bude víra naděje a statečnosti. Ať, dít-
ka, vaše víra nezakolísá v žádné situaci, tedy ani v tomto ča-
se zkoušky. Jděte statečně s Kristem vzkříšeným k nebi, které 
je vaším cílem. Já vás provázím na té cestě svatosti a všechny 
vás vkládám do svého Neposkvrněného Srdce. Děkuji vám, 
že jste přijaly mou výzvu.“

Medžugorje 25. dubna 2021
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A tehdy, když to přijme a prohlédne, ro-
dí se její zmrtvýchvstání k životu. Já v ní 
vstávám z mrtvých, protože Já jsem jedi-
ným Životem.

Ale rovněž je to tak, že nejedna duše 
vyhrává tu válku o sebe samu, a ta výhra je 
její smrtí a Mojí smrtí v ní – bez zmrtvých-
vstání. Smrtí Lásky, a tedy peklem – ně-
kdy na nějaký čas, někdy na celou věčnost.

Ž 127,1–2 / Zdar pochází od Boha
Ž 128,1–6 / Rodinné štěstí bohaboj- 

 ných

Sobota 23. 6. 1990, 22:05 h.
Já nedávám milosti proto, že si je ně-

kdo zasluhuje. Nikdo z lidí si dostatečně 

nezasluhuje to, co dostává. Dávám teh-
dy, když někdo touží přijímat Mé milos-
ti a přijímá cestu, kterou ho vedu, aby byl 
připraven sloužit těmi milostmi.

Cesta vedoucí k významným a veli-
kým milostem (majícím široký význam 
jako znamení Mého působení) je bolest-
ná a těžká, poněvadž je zapotřebí hlubo-
kého očištění duše i těla, aby Moje milost 
nebyla užita k vlastní chvále, což by ved-
lo k záhubě místo ke svatosti.

Proto, když se mi někdo touží úplně 
odevzdat do služby, když touží po charis-
matech a milostech potřebných k naplně-
ní té služby, musí být otevřený pro všech-
ny Moje způsoby, jak ho připravovat.

Moje láska zahrnuje také síly potřebné 
k hrdinskému vytrvání a k důvěře. Dávám 
je, když Moje dítě touží nade všechno Mi 
věrně sloužit a plnit Moji vůli. Když tou-
ží milovat, jak jsem Já miloval.

Nemysli na svou nehodnost, na to, že 
si to nezasluhuješ. Raduj se, buď vděčná 
a služ v ponížení Mými dary, aby rostlo 
království lásky.

(Pokračování)

Z knihy Alicja Lenczewska: Słowo 
pouczenia. Wydawnictwo Agape sp. z o.o., 
wydanie drugie zmienione, Poznań 2019.

Přeložila -vv- (Redakčně upraveno)

Katolíci tvoří téměř 18 % světové populace
Počet katolíků ve světě roste přibližně 

stejným tempem jako počet obyvatelstva, 
tedy o zhruba 1,1 %. Katolíci dnes tvoří 
17,7 % světové populace, vyplývá z nové 
Statistické církevní ročenky (Annuarium 
Statisticum Ecclesiae), která shromažďu-
je data za rok 2019.

Na konci roku 2019 byla v katolic-
kých matrikách zapsána jedna miliarda 
a 345 milionů pokřtěných, což v porov-
nání s předchozím rokem znamená šest-
náctimilionový vzestup. V Evropě ovšem 
počet katolíků podstatně poklesl (z 21,5 
na 21,2 %), zatímco v Africe jejich počet 
vzrostl o 3,4 %, tedy více než počet obyva-
telstva (2,7 %). Ke katolické víře se hlásí 
18,7 % Afričanů, kdežto v roce 2018 to 
bylo „jenom“ 18,3 %. V Asii a v Ameri-
ce se setkáme s obdobným jevem: také 
zde počet katolíků stoupá rychleji než po-
čet obyvatel. V Oceánii se naopak přírůs-
tek katolíků i obyvatel pohybuje na téže 
úrovni (1,1 %).

Co se týče administrativního uspořádá-
ní církve, hovoří statistiky o 3 026 diecé-
zích či podobných církevních útvarech 
po celém světě. V loňském roce byly usta-
noveny dva metropolitní a čtyři biskup-
ské stolce (dvě diecéze a dvě eparchie), 
dvě diecéze byly povýšeny na metropolit-
ní stolce a dvě územní prelatury a jeden 
apoštolský vikariát na diecéze.

Přibývá kněží a stálých jáhnů,  
ale klesá počet povolání

V církvi slouží méně biskupů, ale více 
kněží. V roce 2019 bylo biskupů 5 364, 

tedy o 13 méně než v předchozím ro-
ce (z toho v Evropě 1 687). Naprostá 
většina biskupů přitom nadále pochá-
zí z Ameriky a Evropy (68,8 %), Asie 
se na celkovém světovém počtu katolic-
kých biskupů podílí 15,2 %, Afrika 13,4 % 
a Oceánie 2,6 %. Ve sledovaném období 
(2018–2019) vzrostl počet kněží o 271, 
celkově jich je 414 336. Největší přírůs-
tek zaznamenala Afrika (o 3,45 %) a Asie 
(o 2,91 %), kdežto v Evropě kněží ubylo 
o 1,5 % a v Americe o zhruba 0,5 %. Na 
posledně jmenovaných světadílech – tedy 
v Evropě, v Americe a též v Asii – rovněž 
nejvíce poklesl počet kandidátů kněžství, 
což potvrzuje negativní trendy posledních 
let. V Americe to bylo o 2,4 %, v Evropě 
dokonce o 3,8 %, v Asii o 2,6 %, přestože 
Asie nadále zůstává kontinentem s nejvyš-
ším počtem seminaristů: je jich 32 721. 
Celosvětově se počet seminaristů snížil 
o 1,6 %, dnes se tedy na kněžství připra-

vuje 114 058 mužů. Pokračuje vzestup-
ná tendence v počtu stálých jáhnů, kteří 
z převážné většiny (97 %) působí v Ame-
rice a v Evropě. Po celém světě jich slou-
ží 48 238, přičemž jejich množství se za 
sledované období zvýšilo o 1,5 %.

Ubývá řeholníků bez kněžského 
svěcení, stoupá počet řeholnic v Africe 

a v jihovýchodní Asii

Počet řeholníků, kteří nepřijali kněž-
ské svěcení, citelně klesá, a to především 
v Evropě. Celkově jich dnes ve světě na-
jdeme 50 295, přičemž v roce 2018 jich 
bylo ještě 50 941. Celosvětově se snížil 
také počet řeholnic – o 1,8 % na 630 099, 
což především zapříčinil jejich úbytek 
v Americe, v Evropě a v Oceánii. V Afri-
ce a v jihovýchodní Asii naopak řeholnic 
přibývá – o 1,1 %, resp. o 0,4%.

Zdroj: Vatican News, TS ČBK  
(Redakčně upraveno)
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To je příběh pro každého, komu se zdá, že změna není možná. Rita Rizzo, pochá-
zející z rozbité, chudé rodiny, mající jiskřivé vztahy s matkou a chodící v ortopedic-
kém korzetu, byla pro mnohé k ničemu. Jenomže právě ona založila největší kato-
lickou televizi na světě a vykonala to jako sestra kontemplativního řádu!

Těžký start

Rita Rizzo (pozdější Matka Angeli-
ca), jediná dcera Mae a Johna, se narodi-
la 20. dubna 1923 ve čtvrti italských emi-
grantů v Cantonu v USA. Kvůli Ritinu 
otci byl dům plný fyzického i psychické-
ho násilí a bídy. Když hlava rodiny odje-
la neznámo kam, vlna trpkosti přetekla. 
Manželka podala žádost o rozvod, zů-
stala bez peněz a bytu, s pětiletou Ritou 
v náručí. Pro matku i dcerku začalo teh-
dy mnoho let života v opravdové nouzi: 
materiální, psychické i duchovní. Mailna 
chemická prádelna neprosperovala dobře, 
John zas neplatil alimenty a po letech se 
znovu oženil. Ritina matka začala upadat 
na zdraví: hysterické záchvaty se u ní stří-
daly se stavy deprese a sebevražednými 
myšlenkami. V tom všem se Rita milova-
ná dobyvačnou láskou nemocné matky, 
zanedbávaná prarodiči a opomíjená vrs-
tevníky, a dokonce i učiteli odevzdala po-
citu rezignace. „Kdyby mě z toho Pán ne-
vytáhl, můj život by byl úplně k ničemu. 
Nebyla jsem schopna dostat se k nějaké 
možnosti změny. Myslela jsem, že taková 
jsem se narodila a taková že zemřu,“ při-
znala po letech Matka Angelica.

V pozdějším dívčině věku to rovněž 
nevypadalo na výrazné změny. Je prav-
da, že začala působit jako mažoretka při 
školním orchestru a od roku 1941 v re-
klamním oddělení firmy Timken, ale ži-
la nadále rodinnými problémy a neměla 
žádné přátele. K tomu všemu se přidalo 
onemocnění žaludku, které Ritě znemož-
ňovalo normální žití: dívka nemohla jíst 
ani spát, ruce se jí chvěly, pohybovala se 
jenom v ortopedickém korzetu, který jí 
podpíral žaludek. Návštěva u stigmatičky 
a uzdravovatelky Rhode Wise měla všech-
no změnit. S tím počítala Mae, když usly-
šela o mimořádných skutcích americké 
mystičky. Rita byla skeptičtější, ale podle 
rady navštívené Wise se začala modlit no-
vénu ke sv. Terezii z Lisieux. V její posled-
ní den pocítila nemocná nejprve intenzív-

ní bolest břicha, a následně uslyšela Hlas, 
který jí říkal, aby vstala z postele a zača-
la chodit bez korzetu. Tak to udělala. Její 
uzdravení se stalo skutečností!

Život v klauzuře

Dne 15. srpna 1944 Mae otevřela obál-
ku, ve které se nacházel dopis od její 21le-
té dcery. Začínal slovy: „Má nejdražší 
maminko, až dostaneš tento dopis, budu 
v Clevelandu. Vstoupila jsem do kláštera 
Ustavičného klanění...“ Rok a půl, který 
uběhl od Ritina zázračného uzdravení, 
změnil dívku k nepoznání. Od té doby 
věnovala hodně času osobní modlitbě, 
modlila se křížovou cestu, konala skutky 
pokání, věnovala se duchovní četbě a ro-
zeznávala povolání. Nakonec se na radu 
duchovního vůdce rozhodla vstoupit do 
kontemplativního řádu sester Ustavičné-
ho klanění v Clevelandu, jehož posláním 
je adorace Nejsvětější svátosti jako zado-
stiučinění za nevděčnost lidstva vůči Bo-
hu. V den odjezdu do kláštera vyšla Rita 
z domu jako do práce, bez zvláštního roz-
loučení s matkou, protože věděla, že by jí 
nedovolila odejít a žít daleko od Canto-
nu. Odeslaný dopis záležitost na krátkou 
dobu vyřešil, ale matčiny osudy se ještě 
s osudem jejího jedináčka podivným způ-
sobem propletou a dovedou k nejneoče-
kávanějšímu vztahu. Mae totiž vstoupí do 

řehole vedené její dcerou a zůstane tam 
do konce svých dní.

Mezitím po létech formace a života 
v klauzuře v roce 1961 sestra Maria An-
gelica od Zvěstování (neboť takové řehol-
ní jméno Rita přijala) stanula ve vedení 
čtyřčlenného společenství sester v no-
vé fundaci shromáždění v Birminghamu 
(Alabama, USA). Finanční problém spo-
jený s budováním zařízení vyřešila sestra 
s vlastní nápaditostí a charismatem. Všim-
la si v odborném časopise pro mechaniky 
reklamy na umělé rybářské návnady, ob-
jednala jedno balení – a poté společně se 
sestrami připravila svůj exemplář. Známý 
elektrikář jako první otestoval jeho funk-
čnost. Rybářovo nadšení vedlo k tomu, že 
sestry založily společnost Návnady svaté-
ho Petra, která umožnila shromáždit po-
třebné množství peněz na nový klášter. 
Matka Angelica, slavící úspěch, si byla 
vědoma – a to ji bude provázet při všech 
evangelizačních dílech – že za to vděčí 
nejenom vlastnímu nápadu a práci sester, 
ale především tomu, že to chtěl Bůh a že 
o to všechno pečuje Boží Prozřetelnost. 
Jenom je třeba jí důvěřovat. „Můj postoj 
je takový, že pokud mě Pán inspiruje ně-
co udělat, zkusím to udělat. Já začínám, 
a věci se samy rozbíhají. Musím začít; 
pokud to není jeho vůle, tak předsevzetí 
padne, nebo je něco zadrží,“ vysvětlovala.

Počátky v Birminghamu

Při stavbě nového kláštera se Matka 
Angelica ukázala jako opravdový mistr 
v hábitu. Neobyčejná řeholnice vytvořila 
plán celého komplexu, dozírala na stavbu, 
realizovala objednávky, odstraňovala chy-

Maria Zboralská

Charismatická Matka Angelica

Rita Rizzo se svou matkou Mae

Obláčka sestry Marie Angeliky  
od Zvěstování
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by, vedla náročné rozmluvy a hlídala roz-
počet. Spolu se sestrami pokládala kach-
ličky, obrušovala skříně, vsazovala okna. 
U všeho nezapomínala na to, co je nejdů-
ležitější: „Celý objekt je naplánován tak, 
aby Nejsvětější svátost byla v centru. Ať 
se každý bez ohledu na víru cítí být po-
zván, že může přijít a strávit několik mi-
nut nebo i hodin s Bohem,“ objasňovala 
početným věřícím, kteří přišli na konse-
kraci objektu. Po slavnosti vysvěcení zača-
ly sestry řeholní život v klauzuře, v mod-
litbě a v tichosti.

Zakrátko ale o sobě začaly dávat vědět 
dluhy. Aby je zarazila, neobyčejná Mat-
ka Angelica napodobila nápad sousedky, 
jak vydělat, a začala v klášteře… výrobu 
a prodej pražených oříšků. Zároveň byla 
stále častěji zvána k promluvám na evan-
gelizačních konferencích ve farnostech. 
Duchovní besedy řeholnice se těšily vel-
kému zájmu, bylo rozhodnuto zpřístupnit 
je širšímu okruhu příjemců. Jako housky 
na krámě se prodávaly kazety s nahrávka-
mi řeholnice, a také její knížky, což v ro-
ce 1976 dovedlo „bláznivou sestru“ k za-
koupení tiskařských strojů a k tisku až 
25 000 exemplářů jejích bestselerů denně.

Když to vypadalo, že Matka Angelica 
došla až k vrcholu svých možností, přišel 
březen roku 1978 a pozvání do televizní 
stanice Studio 38 v Chicagu. Ta návště-
va měla změnit nejenom představenou 
a jejích 12 sester, ale také miliony lidí na 
celém světě.

EWTN

„Tome, kolik stojí něco takového?“ ze-
ptala se svého spolupracovníka Matka An-
gelica, zahrnujíc pohledem televizní stu-
dio. „950 tisíc dolarů.“ – „Jenom tolik? 
Takové chci mít!“

O pár měsíců později, po bouřlivě 
ukončené spolupráci s křesťanskou tele-
vizí, sestra přistoupila k realizaci svého 
záměru. Začala přebudovávat klášterní 
garáž na potřeby studia a hromadit po-
třebné věci. Skeptikům, kteří viděli již 
zakoupené televizní lampy a ptali se, co 
bude, když se řeholnici nepodaří dát sta-
nici do provozu, Matka Angelica odvěti-
la: „Tak budu mít nejvíc osvětlenou garáž 
v Birminghamu!“

Nakonec 15. srpna 1981 začalo čin-
nost největší dílo Matky Angeliky: EWTN 
(Eternal Word Television Network – Tele-
vizní síť Věčného Slova). Udivující fakt, 
že tuto televizi vytvořila klauzurní sest-
ra, Matka objasňovala tímto způsobem: 
„Síť duchovního růstu musí být zakoře-
něna v kontemplativním životě. Myslím, 
že právě proto jsme byly vybrány. Pro ře-
holní kongregaci na to není ani pomyš-
lení, ale Bůh rád uskutečňuje veliké věci 
skrze to, co je malé.“

Zpočátku běžel televizní program po 
čtyři hodiny, ale od roku 1987 začínali 
uvádět produkci celodenně. U diváků byl 
oblíbený pořad vysílaný naživo, talk-show 
Matky Angeliky (Mother Angelica live). 
Charismatická představená v něm vedla 
rozhovory s diváky i s pozvanými hosty, 
poskytovala biblický komentář a duchovní 
rady v reálných problémech diváků. Děla-
la to nejenom s moudrostí a s láskou, ale 
i se smyslem pro humor a nezřídka jadr-
ně. Lidé ji obdivovali a EWTN ochotně 
podporovali finančně. „Nikdy nevíme,“ 
vzpomínala Matka, „odkud přijdou dal-
ší peníze. Toto vlastně zkouším vtlouct 
lidem do hlavy: že to je působení Boží. 
(...) Jsme svědectvím úplné Prozřetelnosti 
Boží. On nás vedl; On nás držel; On nás 
chránil. Nikdo nemůže říci, že ty řehol-
nice, kterákoliv z nás, toho mohly dosáh-
nout – nemohly jsme. Všechno se rozvíje-
lo – a rozvíjelo se tak dlouho, jak dlouho 
jsme se držely Jeho.“

Ortodoxnost  
a nekompromisnost

Matka Angelica od počátku dbala na 
ortodoxnost TV programů prezentova-
ných na satelitu. Hosty si vybírala a do 
studia nezvala ty, kteří předkládali vlast-
ní vize své věrnosti učení katolické círk-
ve. „Naším posláním je představení prav-
dy, prostě ji ukázat tak, jak ji katolická 

církev ukazuje všem, kteří to chtějí,“ vy-
světlovala. Ale církev v USA v 90. letech 
vystavila její trpělivost zkoušce…

V roce 1993 se konaly v Denveru Svě-
tové dny mládeže s Janem Pavlem II. Za-
kladatelka EWTN osobně pozvala 32 mi-
lionů diváků své stanice, aby sledovali 
naživo přenos z těchto slavností. Když 
ale v křížové cestě připravené Američa-
ny roli Spasitele hrála žena, Matka An-
gelica explodovala. V komentáři vysíla-
ném o den později dala průchod svému 
pobouření nejenom vůči oné genderové 
pobožnosti, ale také vůči mnohým jiným 
nadužitím, která pozorovala v místní círk-
vi: „Mám tě upřímně dost, liberální církvi 
v Americe!“ hřměla abatyše. Ten komen-
tář se ukázal jako přelomový – nejen že jí 
přinesl v krátké době další čtyři miliony 
příjemců, ale také vyjasnil její roli: obrán-
kyně víry a Svatého otce.

Za dalších deset let, vzdorujíc ně-
kterým hierarchům a platíc za to vyso-
kou cenu, Matka odvážně bojovala za 
správné chápání Eucharistie (jako reálné 

Sestra M. Angelica představuje  
model nového klaštěra arcibiskupovi  

Thomasu J. Toolenovi

Globální katolická síť EWTN je největší 
sítí náboženských médií na světě. Na 
jedenácti globálních televizních kanálech 
EWTN vysílá ve více jazycích 24 hodin 
denně, sedm dní v týdnu do více než 
350 milionů televizních domácností ve více 
než 145 zemích a teritoriích. Platformy 
EWTN také zahrnují rádiové služby pře-
nášené prostřednictvím SIRIUS / XM, 
iHeart Radio a více než 500 domácích 
a mezinárodních rádiových poboček AM 
a FM; dále obsahují celosvětovou krát-
kovlnnou rozhlasovou službu, jeden z nej-
větších katolických webů v USA, elektro-
nické a tiskové zpravodajské služby, včetně 
Catholic News Agency, novin „The Natio-
nal Catholic Register“ a několika globál-
ních zpravodajských služeb. EWTN Pub-
lishing se zabývá vydáváním knih.
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přítomnosti Krista v podobě chleba a ví-
na), liturgie (vůči pokoncilním naduži-
tím), kněžství (jako svátosti rezervované 
pro muže) a prosazovala tradiční modlit-
by i bohoslužby. Nevyhýbala se obtížným 
tématům jako potrat, trest za hříchy ne-
bo poslední soud. „Lidé se musí připravit 
a žít v hlubší duchovnosti, aby se připra-
vili na svět následný, a nejenom na ten-
to svět,“ vysvětlovala.

Sestřino působení a její neohrožené 
hlásání církevní nauky obdivovali oby-
čejní lidé, ale i papežové. Svatý Jan Pa-
vel II. o ní řekl během audience v roce 
1996: „Matka Angelica – silná žena, od-
vážná žena, charismatická žena. Slabá 
na těle, silná na duchu.“ Následně Bene-
dikt XVI. v roce 2009 řeholnici vyzname-
nal křížem papežského vyznamenání Pro 
Ecclesia et Pontifice a papež František jí 
při letu na Havanu v roce 2016 poslal spe-
ciální pozdrav z paluby letadla.

Všechno pro Boha

„Chceš něco udělat pro Pána (…), udě-
lej to. Cokoliv pociťuješ, že musíš udělat, 
udělej to, i když se se třeseš strachem, jsi 
smrtelně vyděšený – udělej první krok. 
Dobrota přichází s tím jediným krokem, 
a dostaneš milost v té míře, jak děláš dal-
ší kroky,“ řekla při jiné příležitosti Matka 
Angelica. Dalším projektem charismatic-

ké sestry, jehož úkolem bylo dosáhnout 
ke „všem lidem a národům“, bylo založe-
ní krátkovlnného Radia WEWN (World-
wide Eternal Word Network). Síť zpočátku 
uváděla četbu Písma svatého, katecheze 
a bohoslužby ve 26 jazycích, později také 
retransmise [převzetí] programů EWTN. 
Svým dosahem zahrnovala nejen USA, 
ale i Blízký východ, jihovýchodní Asii, 
Latinskou Ameriku i Evropu.

K realizaci a podpoře misie rostou-
cího mediálního impéria založila Mat-
ka Angelica dvě činné řeholní kongre-
gace: jednu ženskou – Sester služebnic 
Předvěčného Slova a mužskou – Řeho-
li Předvěčného Slova. Pro své klauzur-
ní spolusestry toužila hned vybudovat 
nový klášter vzdálený od hluku EWTN. 
S velkým rozmachem v Hanceville vybu-
dované sanktuárium Nejsvětější svátosti 
(pro které předal monstranci sv. Jan Pa-
vel II.) spolu s řeholním komplexem by-
lo posvěceno 19. prosince 1999. Název 
svatyně nebyl náhodný. Kult Eucharis-
tie byl zároveň totiž základem řeholní-
ho povolání Matky Angeliky jako klaris-
ky od Ustavičného klanění, jakož i její 
apoštolské mise v EWTN. Když abaty-
še bojovala o katolické chápání tajem-
ství mše svaté, říkala: „Zasvětila jsem 
svůj život Eucharistii a nemohu se zří-
kat Ježíše. Jsem připravena rezignovat 

Kardinál Parolin: Je mi smutno, když vidím  
jak se víra a rozum v Evropě ztrácí

Vatikánský státní sekretář kardinál 
Piet ro Parolin v rozhovoru pro španěl-
skou rozhlasovou stanici COPE z 5. dub-
na 2021 uvedl, že zákony o eutanazii 
a potratech v Evropě nepředstavují jen 
ztrátu víry, ale také ztrátu rozumu: „Je 
mi velmi líto ztráty víry v Evropě, v naší 
kultuře a v našich zemích. Je mi líto, že 
dochází k těmto antropologickým změ-
nám a ke ztrátě identity lidské osoby. Ješ-
tě víc než o ztrátu víry se podle mě jedná 
o ztrátu rozumu.“

„Proč? Papež to opakuje mnohokrát. 
Hodně mě to šokovalo. Říká například: 
Otázka potratů není náboženská. I když 
pro nás křesťany určitě ano, od samé-
ho počátku, od prvních dokumentů círk-
ve, je na stole naprosté odmítnutí potratů, 

ale je to zejména argument rozumu. Stej-
ně tak i dnes, jak říkal Benedikt XVI., zá-
kladním problémem je rozum, ne víra.“

Kardinál Parolin uvedl, že odpovědí 
církve na tyto společenské změny by mě-
la být „nabídka koherentního a přesvědči-
vého svědectví o křesťanském životě“.

„Zdá se mi, že situaci, kterou zažíváme, 
lze srovnat s realitou během prvních stole-
tí církve, kdy se apoštolové a první učední-
ci ocitli ve společnosti, která neměla křes-
ťanské hodnoty, ale prostřednictvím jejich 
svědectví o prvních komunitách se podařilo 
změnit mentalitu a zavést hodnoty evange-
lia do tehdejší společnosti. Myslím, že to je 
způsob, který musíme zvolit i dnes,“ dodal.

Zdroj: Catholic News Agency, TS ČBK

na svou pozici v síti, rezignovat na pro-
gram a žít kontemplativním životem, ale 
nemohu se zřeknout Ježíše.“

Cesta na Kalvárii

V roce 1993 se život Matky Angeli-
ky změnil. Následkem prasknutí obratle 
a poškození nervu na pravé noze musela 
chodit v ortopedickém korzetu, s dlaha-
mi na nohou, pohybovat se s berlemi. Po 
dalších pět let, zatížená navíc astmatem, 
cukrovkou a řídnutím kostí, se Matka blíži-
la k Ježíšovi trpícímu. Kristova Snouben-
ka však neodmítala kříž. S návštěvníky se 
dělila o tuto reflexi: „Jedna z lekcí, které 
jsem se naučila, je to, že utrpení a stáří 
jsou velmi cenné. Víte proč? Poněvadž 
v té chvíli máme sílu.“ Ona síla spočíva-
la v tom, že spojováním utrpení s mukou 
Kristovou se můžeme spolupodílet na díle 
spásy: „Musíme trpět, abychom duše za-
drželi před cestou do pekla. Lidé nechá-
pou, co znamená jít do pekla,“ litovala.

V roce 1998 vstoupil Bůh se svou 
uzdravující mocí a podobně jako kdysi, 
tak i teď si k tomu účelu posloužil mys-
tičkou. Zázračné uzdravení, tentokrát na 
přímluvu Paoly Albertini, z lékařského 
pohledu nevysvětlitelné, postavilo Mat-
ku Angeliku na nohy. O tři roky později 
však v důsledku nešťastného úrazu a mrt-
vice zakladatelka EWTN navždy ukonči-
la dobu aktivní práce v televizi. Částečně 
ochrnutá a odkázaná na invalidní vozík 
se řadu let věnovala modlitbě a obětování 
se za duše. Zemřela v klášteře Hanceville 
v neděli Zmrtvýchvstání Páně 27. břez-
na 2016 ve věku 92 let.

Dílo charismatické sestry přetrvalo. 
Dnes EWTN přijímá kolem 275 milio-
nů domácností ve 145 zemích a závis-
lých územích. Po sloučení s hispánskou 
ACI Prensa Group vytvořilo na světě nej-
rozsáhlejší síť náboženských sdělovacích 
prostředků včetně internetu. Polská část 
EWTN působí od roku 2018. Naplnil se 
sen Matky Angeliky, který jednou prozra-
dila sestře Mary Catherine: „(Matka) řek-
la, že jestli celá ta síť, se všemi penězi, kte-
ré pohltila – miliony dolarů – zachránila 
jednu duši, mělo to smysl. Jejím hlavním 
cílem byla záchrana duší, bez ohledu na 
to, zda to byla jedna duše, nebo milion.“

Z Miłujcie się! 1/2020 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)
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Publikujeme zde části odpovědí Matky Angeliky  
na některé otázky diváků televize EWTN týkající se křesťanského života.

O víře

Bůh vás nepřestane sledovat až do va-
šeho posledního vydechnutí. Nezapomí-
nejte, že On si vás vybral, tak jako si zvolil 
mne. Když přijmeš dar jeho lásky, začneš 
ho zažívat ve svém životě. Už se nikdy ne-
budeš chtít od něj vzdálit, poněvadž on vy-
plní prázdnotu ve tvém srdci. Nemůžeš ji 
zaplnit žádným jiným způsobem. Ovšem, 
můžeme se pokoušet Bohu unikat. Můžeš 
zkoušet utíkat se před ním k drogám, al-
koholu, sexu, workholismu nebo k čemu-
koliv jinému, čím špiníme svoje duše. Ale 
vždycky to nebude ono, vždycky nám bu-
de něco chybět. Duše, ve které je všechno 
kromě Boha, připomíná auto s nádrží na-
plněnou vodou místo benzínu. Takový au-
tomobil se prostě nehne z místa. Můžeme 
si namlouvat, že jsme šťastní, ale i tak bu-
deme mít stále pocit, že nám něco chybí. 
Evangelium podle sv. Marka vypráví o člo-
věku, který se vypořádává se svou vírou 
a obrací se na Pána: „Věřím, pomoz mé 
nedověře!“ (Mk 9,24) Když budeš jenom 
prosit Boha o pomoc ve víře, tvoji duchov-
ní přátelé, víra, naděje a láska, ti ukážou 
úplně jiný svět. Když se naladíme na vl-
nu Boží existence a lásky, začneme vnímat 
svět tak jako on. A tehdy, s jeho požehná-
ním, vykročíme na cestu svatosti. Bůh si 
tě vybral. Uvěř v jeho lásku.

O svatosti

Když se ptáme, jaké má Bůh s námi 
plány, je jenom jedna, překrásná, podle 
některých překvapivá odpověď. Zní tak-
to: Bůh touží, abychom se stali svatými. 
Bůh nám dává všechno, co potřebujeme, 
abychom se svatými stali: sílu i slabosti, 
radost i smutek, slabosti i schopnosti je 
hrdinsky překonávat. (…)

Někdy nás sjednocení naší vůle s vůlí 
Boží vede nečekaným směrem. (…) Ale 
i chození v kruhu má svoji hodnotu: ně-
kdy je třeba počkat, až nám Bůh vyjeví 
svou vůli, abychom si ujasnili vlastní smě-
řování. Jestliže důvěřujeme jenom jemu, 
tak i kdyby nám mnoho lidí namlouvalo, 
že to, o co usilujeme, je nepraktické, ne-

rozumné a nemožné, Bůh se o všechno 
postará. (…)

Každý z nás roste ve svatosti jiným způ-
sobem; každý z nás má svoji neopakovatel-
nou cestu. Ale ačkoliv se ubíráme různými 
stezkami, všichni kráčíme podle stejných 
směrovek: musíme respektovat Boží prá-
va a dodržovat je, musíme upřímně lito-
vat svých hříchů a prosit Boha za odpuš-
tění, musíme milovat tak, jak miluje Bůh, 
musíme vyzařovat Boží dobrotu.

Bůh touží, abychom mnohého dosáhli; 
a tak můžeme mnohého dosáhnout – pro 
něho. Víme-li, že Bůh je přítomen v kaž-
dém momentu našeho života, můžeme jít 
kupředu beze strachu, s odvahou svatých, 
abychom splnili tu neopakovatelnou misi, 
kterou nám on určil.

O modlitbě

Bůh odpovídá na každou modlitbu. Pa-
matujme však, že jeho odpověď zní často 
„ne“, někdy „počkej“, a jenom tehdy, kdy 
jsou naše prosby shodné s jeho vůlí, Pán od-
povídá „ano“. Bereme-li v úvahu ty tři dru-
hy odpovědí, musíme také pamatovat, že 
Boží odpověď je často celý proces. Na je-
ho „ano“ můžeme čekat celá léta. Na jeho 
„ne“ můžeme rovněž čekat roky a mezitím 
je číst jako „počkej“. Možností je hodně, ale 
jedno se dá říci s naprostou jistotou: Boží 
odpovědi nejsou nikdy podle šablony. (…)

Nedokážeme pochopit, proč se někte-
ré věci dějí právě tím a ne jiným způso-
bem. Jsme jako děti, kterým milující ro-

Čtyři rady Matky Angeliky
diče musí čas od času říci „ne“. Je třeba 
se smířit s tím, že ne všechno, o co prosí-
me, je pro nás dobré, a že Bůh odpovídá 
„ne“ výlučně proto, že nám chce dát ně-
co jiného a lepšího. To je velice důležité, 
abychom se v každém okamžiku trpělivě 
snažili rozpoznávat jeho vůli. Předkládej-
me Bohu třeba nejobyčejnější, nejnudnější, 
nejbanálnější události v našem životě. Krá-
sa takové téměř neustálé modlitby spočívá 
v tom, že nás Boží přítomnost stále více 
posiluje. A nakonec – pokud Bohu dovolí-
me působit třeba i v těch nejobyčejnějších 
záležitostech našeho života – budeme skr-
ze něj proměněni. (…)

Bůh je na naší straně. Mluvme k němu 
a naslouchejme jeho odpovědi.

O odpuštění

Když vstupujete na stezku odpuštění, 
zbavujete se touhy po pomstě a zbytku de-
struktivních pocitů a nahrazujete je těžkou 
prací lásky. Tímto způsobem chráníte své 
srdce před zatvrzelostí a neutápíte se v cy-
nismu. Vaše cesta se stává cestou Ježíšovou 
a přestává být cestou vašich neuspořáda-
ných emocí. Když se dostáváte k opravdo-
vému odpuštění, otevíráte své srdce spo-
luúčasti a vzájemnému porozumění. (…)

Pro katolíky je odpuštění činem posvě-
ceným a uskutečněným ve svátosti smíře-
ní (…). Zpověď, to není jenom smazání 
dočista „tabulky našeho svědomí“, třeba-
že Bůh to tak zázračným způsobem činí. 
Když nám však uděluje svoje odpuštění, 
dává zároveň i síly potřebné k nejoprav-
dovějšímu vzdorování pokušením v bu-
doucnu. Je vyléčena rána duše způsobe-
ná dřívějším pádem a je vyčištěna cesta 
ke svatosti. (…)

Nezabývejte se pomíjivými city a vzpo-
mínkami. Budete vnímat pokušení, abyste 
se rozpamatovávali na svoji křivdu, avšak 
snažte se ji překonat, proste Boha o sílu 
potřebnou k odpuštění. Obětujte mu své 
utrpení a představte si, jak vysoko cení 
tuto oběť zlomeného srdce. Oběť přine-
sená někým, kdo se v těžkých situacích 
snaží následovat Boha, je tak nádherná, 
že se radují i andělé v nebi. Nepoddávej-
te se zoufalství. Bůh ve vás věří.

Zdroj: Matka Angelica,  
Christine Allison, Matka Angelica 

odpowiada, Krakov 2008.
Z Miłujcie się! 1/2020 přeložila -vv- 

(Redakčně upraveno)

Matka Angelica s moudrostí 
a láskou, ale i se smyslem pro humor, 
a nejedenkrát s důsledností odpovídala 

na dotazy diváků
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Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil, 
aby přijal místo v této apoštolské služ-
bě, kterou Jidáš zrádně opustil, aby ode-
šel na místo, kam patřil.“ Losovali tedy, 
a los padl na Matěje. Byl proto přibrán 
k jedenácti apoštolům.

2. čtení – 1 Jan 4,11–16
Milovaní, když nás Bůh tak miloval, má-
me se i my navzájem milovat. Boha ni-
kdo nikdy nespatřil. Když se milujeme 
navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho lás-
ka je v nás přivedena k dokonalosti. Že 
zůstáváme v něm a on v nás, poznává-
me podle toho, že jsme od něho dosta-

li jeho Ducha. My jsme očití svědkové 
toho, že Otec poslal svého Syna jako 
spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je 
Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bo-
hu. My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme 
lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je lás-
ka; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu 
a Bůh zůstává v něm.

Evangelium – Jan 17,11b–19
Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: 
„Otče svatý, zachovej je ve svém jmé-
nu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako 
my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je 
zachovával ve tvém jménu, které jsi mi 

dal. Chránil jsem je a nikdo z nich ne-
zahynul kromě toho, který propadl zá-
hubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu 
k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, 
aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal 
jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal 
nenávist, protože nejsou ze světa, ja-
ko ani já nejsem ze světa. Neprosím, 
abys je ze světa vzal, ale abys je zachrá-
nil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani 
já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; 
tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal 
do světa, tak i já jsem je poslal do svě-
ta. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli 
posvěceni v pravdě.“

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

Velký lidový misionář a kazatel 
pokání v Itálii doby renesan-
ce žil osobně ve velké chudo-

bě a skromnosti. Už za svého života byl 
uctíván jako svatý.

První roky života a studium

Svatý Bernard se narodil 8. září 1380 
pod občanským jménem Bernardin Albi-
ceschi v Massa-Marittima blízko Sieny. 
Protože jeho rodiče brzy zemřeli, byl vy-
chován svými příbuznými. Ti mu umožnili 
vzhledem k jeho vysokým intelektuál ním 
schopnostem už v jedenácti letech začít 
studium na univerzitě v Sieně. Velmi br-
zy se mu otevřely mnohé dobré perspek-
tivy pro povolání.

Péče o nemocné a povolání

Ve věku 17 let však Bernard ukončil 
své studium, protože se po vypuknutí 
morové epidemie v roce 1397 rozhodl 
věnovat se péči o nemocné a umírají-
cí ve městě. Po tom, co už bylo nákaze 
odzvoněno, onemocněl nakonec sám 
a pohyboval se po měsíce mezi životem 
a smrtí. V této době uzrálo v mladém 
muži rozhodnutí darovat svůj život Bo-
hu v řeholním povolání.

Vstup do kláštera a přísná askeze

Tak vstoupil po svém uzdravení v roce 
1402 v Sieně do tamějšího konventu fran-
tiškánů-konventuálů (minoritů). Bernard 
byl od začátku zastáncem nejpřísnějšího 
výkladu františkánské řehole. Následo-
val proto princip chudoby až do krajnosti 
a hleděl na ostatní výklady řehole jako na 
zradu. V jedné opuštěné poustevně zalo-
žil klášter, v němž žil po deset let v plném 
umrtvování. V roce 1413 převzal službu 
vrátného v klášteře ve Fiesole u Florencie.

Kazatelem pokání v Itálii

Od roku 1417 putoval Bernard pěšky 
jako kazatel pokání celou Itálií, zvěstoval 
na veřejných místech Slovo Boží a vyzý-
val lidi k obrácení. V oné době vládly to-
tiž náboženská lhostejnost a nemravnost. 
Proto plnil lidový misionář ze Sieny důle-
žitý úkol. Jeho zvláštními požadavky by-
lo povznesení mravů, urovnání stranic-
kých sporů v tehdejší italské společnosti 
a podpora zbožnosti k Marii, Josefovi 
a Jménu Ježíš. Jeho nejznámějším žákem 
byl sv. Jan Kapistrán. V Perugii měl v ro-
ce 1425 sv. Bernard slavné kázání, a je 
tam proto ještě dnes zvláště uctíván. Pů-

Svatý Bernard ze Sieny
Ve Světle č. 16/2021 jsme v článku „Světci ze Sieny“ měli možnost přečíst si 

jen několik vět o sv. Bernardovi. Protože má 20. května tento světec svátek, při-
dáváme z jiného zdroje další nejdůležitější skutečnosti z jeho životopisu.

sobil jako mírotvůrce v některých válkách 
italských měst, odsuzoval lichvu a byl na-
vzdory svým přísným kázáním už za ži-
vota uctíván jako světec, což se odvozuje 
zvláště z jeho lidskosti, kterou se při vší 
přísnosti osobního života stále vyznačoval.

Smrt a svatořečení

Bernard zemřel 20. května 1444 ve vě-
ku 63 let v L’Aquila v Abruzzách. V roce 
1450, pouhých šest let po své smrti, byl 
velký lidový misionář a kazatel pokání 
papežem Mikulášem V. svatořečen. Je-
ho svátek slavíme 20. května.

Z Informationsblatt der Priester-
bruderschaft St. Petrus 5/2015  

přeložil -mp-  
(Redakčně upraveno)
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Sestra Marie od Nejsvětějšího  
Srdce Bernaud (1825–1903) ži-
la ve Francii ve velmi neklidném 

období, které vedlo k odtržení církve od 
státu a ke zrodu triumfálního 
sekularismu. Navzdory těmto 
dramatickým událostem nikdy 
neztratila odvahu a zachovala 
si neochvějnou víru ve zmrt-
výchvstalého Krista, Spasite-
le světa. Pevně držela zapále-
nou lampu a dělala vše pro to, 
aby „osvítila“ zejména ty, kteří se ztratili 
na životní cestě. Z čistého Božího vnuk-
nutí založila Čestnou stráž Nejsvětějšího 
Srdce Pána Ježíše a ta se zázračným způ-
sobem rozšířila po světě a pronikla k ti-
sícům srdcí.

Zakladatelka ráda opakovala, že „Čest-
ná stráž je jako knot hořící svíce“, postu-
pem času však „drahá Stráž“ svým leskem 
začala více připomínat ohniště. Sestra Ma-
rie od Nejsvětějšího Srdce nezapomína-
la, že toto dílo je plodem Ducha Svaté-
ho, jehož vnuknutím sestra z kongregace 
Navštívení Panny Marie tak často naslou-
chala. Sama o sobě říkala, že je ničím, ale 
takovým „nic“, co Ježíše miluje a chce, 
aby Ho poznala všechna srdce. Více než 
čtyřicet let směřovaly její rady a pokyny 
k členům Čestné stráže v zájmu jejich 
spásy. Každý měsíc psala úvahy a pona-
učení, aby osoby ve společenství přivádě-
la k vysokým vrcholům duchovního bo-
hatství Ježíšova Srdce.

Napodobuje Marii

Ještě dříve než Konstantina Bernaud 
přišla na svět, její hluboce nábožná mat-
ka ji zasvětila Nejsvětější Panně Marii. 
Možná proto Marie od Nejsvětějšího Srd-
ce vždy živila velkou lásku k Matce Boží. 
Vzývala Ji zejména v těžkých zkouškách 
svého života, na „Hodinách milosrden-
ství Čestné stráže“ Ji vybrala za první pat-
ronku a především Ji uctívala jako „První 
Čestnou stráž“ – zdůrazňovala, že Matka 
Boží spolu se svatým Janem a svatou Ma-
rií Magdalenou bděla jako první na Gol-
gotě. Zakladatelka pravidelně (zejména 

v květnu) uctívala Nejsvětější Pannu Marii 
a povzbuzovala členy Čestné stráže, aby 
ve svém životě dali Matce Spasitele privi-
legované místo. Sestra Marie kladla důraz 

na nejrozšířenější náboženské 
praktiky té doby: růženec, lita-
nie, Anděl Páně, ale také všem 
členům doporučovala, aby ná-
sledovali ctnosti Panny Marie 
a utěšovali její Neposkvrně-
né Srdce. Byla přesvědčena, 
že pokud chce někdo milovat 

Ježíše a vynahrazovat Mu lásku, měl by 
také milovat a těšit jeho Matku. Mariin 
přístup služebnice nebyl pro ni jen vzo-
rem, ale také naplněním toho, o co sám 
Kristus žádal.

Všechno pro Srdce Ježíšovo

Sestra Marie od Nejsvětějšího Srdce 
byla od útlého věku mnohokrát zasvěce-
na Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše tetou 
Barbarou Bernaud. Díky jedné z učitelek 
v penzionu ještě jako mladá Konstantina 
zase objevila praktickou bohoslužbu k Bo-
žímu Srdci a ducha sebezapření. Po ce-
lý život zůstala věrnou přítelkyní Krista 
a jeho pravou oblíbenkyní. Milovala Ježí-
še nesmírnou láskou a nedopustila, aby se 
od Něho vzdálila. Velmi citlivě se jí dotý-
kala opuštěnost, které se Spasiteli dostá-
valo od většiny lidí, proto Mu chtěla vy-
nahrazovat a doplňovat nedostatky lásky. 
Kult Srdce Ježíšova jí umožňoval žít tou-
to láskou – milovat za ty, kteří Ho nemi-
lují, odčiňovat za lhostejnost světa. Při-
tahovalo ji zraněné Ježíšovo Srdce, jeho 
rána v boku jí nedávala pokoj, což ji bur-
covalo k úkonům útěchy a lásky.

Vnitřní život zasvěcení vlastního srd-
ce Srdci Božímu, který zakladatelka ved-
la, byl pro ni něčím přirozeným. Věděla, 
že pokud naše lidské srdce zcela nepod-
lehne Srdci Božímu, které k nám láskou 
hoří, a jeho Boží vůli, nebude moci pat-
řičným způsobem vzdávat hold Kristu.

Ve svých poznámkách z duchovních 
cvičení sestra Marie od Nejsvětějšího Srd-
ce zaznamenává: „Jedině Ježíš v mých se-
strách, jedině Ježíš v mých řádových cviče-

ních, při rekreaci, v dětech, ve snaze o to, 
abych se nejen líbila svému Miláčkovi, ale 
také abych se ve všem učila utěšovat Bo-
ží Srdce, které mě chce učinit svou věr-
nou oblíbenkyní,“ dodává.

Pocit vděčnosti Bohu šel u ní ruku v ru-
ce s láskou k Němu – s touhou po vzájem-
né lásce, láskou za Lásku. Proto si Ma-
rie od Nejsvětějšího Srdce Bernaud přála, 
aby členové Čestné stráže dávali Ježíši 
konkrétní odpověď lásky a vynahrazová-
ní. Šlo o to, aby každý člen společenství 
Čestné stráže Nejsvětějšího Srdce Ježí-
šova usiloval o vrchol svého nasazení ve 
společenství. Vedoucím různých středisek 
opakovala: „Potřebujeme nejen osoby, ale 
hodiny jejich věrného a horoucího bdění 
stráže.“ Odpovědi lásky a vynahrazování, 
které dává každý člen, mají být umocně-
ny vzdáním díků – nejen za dary dané 
nám samým, ale i za ty, kteří za obdaro-
vání nikdy Bohu nepoděkují.

Formace členů Čestné stráže 
Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,  
Krakov 2020 (Józef Gaweł SCI,  

s. Maria Wysocka OVM)
Překlad Jana Machandrová

* * *

Tato formace bude ve Světle postupně 
uveřejňována, avšak nepravidelně.

Za Čestnou stráž Nejsvětějšího Srdce 
Ježíše Kristina Roszaková

Duchovní charakter sestry Marie 
od Nejsvětějšího Srdce Bernaud (1)

Marie od Nejsvětějšího Srdce Bernaud 
(1825–1903)
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Pondělí 17. 5. 2021
6:05 Bol som mimo: Jan Eriksen 7:15 V pohorách po ho-
rách (74. díl): Klíč – Lužické hory 7:25 U NÁS aneb Od 
cimbálu o lidové kultuře (159. díl): Tanec a čas – o život-
ním díle Františka Bonuše 8:45 Trmice 9:00 Živě s Noe [L] 
9:15 Počasí [P] 9:25 Harfa Noemova (18. díl) 9:50 Bačkorám 
navzdory:  Lubor  jede  na  výlet  10:05  Outdoor  Films 
s Kateřinou Koulákovou alias Kaczi (94. díl): Cestování 
se zpěvem a hudbou 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 Varhany pro svatou Zdislavu 13:05 Jak 
věří katolíci: Cesta k jádru naší víry: Vtělené Slovo, sku-
tečný  Chléb  z nebe:  Tajemství  liturgie  a Eucharistie 
14:00 Za obzorem [L] 14:40 Noční univerzita: Prof. Jaroslav 
Doležel, DrSc. – Původ a šlechtění zemědělských plo-
din 16:00 O kultuře srdce a naději s Josefem Hrdličkou 
17:00 V souvislostech 17:25 Nebe nad hlavou 17:55 Počasí 
18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky (48. díl): Od 
Nového Mesta 18:20 Příběhy z Dobré Knihy: Pokušení na 
poušti [P] 18:30 Služebnice Boží Matka Vojtěcha 18:45 Víra 
do kapsy [P] 19:00 Pranic na Mohelnickém dostavníku 
2018 19:20 Flešbeky 19:50 Přejeme si … 20:05 Dům 
ze skla? [L] 21:10 Zachraňme kostely (8. díl): Kostel 
sv. Barbory v Manětíně 21:30 Za obzorem 22:05 Tak trošku 
jiný lyžák 22:25 Dekalog V.: Páté přikázání 23:35 Kulatý 
stůl 1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 18. 5. 2021
6:05 Bol som mimo: Peter Lipták 7:00 Historie sklářství 
v Karolince 7:20 Děkujeme Vám!: Oslavy 14. výročí vy-
sílání televize Noe 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Kouzlo štíp-
ských varhan 9:35 V souvislostech 10:00 Noční univerzita: 
S. Veronika Barátová – Pročišťování révy 11:00 Oživení stu-
dené války? 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 Pěšky hezky česky: Svatojakubská 
cesta 13:10 Můj chrám: Akademický sochař Petr Váňa 
v kapli sv. Judy Tadeáše, Dobřichovice 13:30 Missio ma-
gazín: Květen 2021 13:50 V pohorách po horách (74. díl): 
Klíč – Lužické hory 14:00 Za obzorem [L] 14:35 Počasí 
14:40 Muzikanti, hrajte: Miločanka 15:45 Etiopie: Z každého 
kmene 16:15 V pohorách po horách (83. díl): Velký kotel 
– Jeseníky 16:30 U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře 
(162. díl) 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky (48. díl): 
Od Nového Mesta 18:20 Příběhy z Dobré Knihy: Svatba 
v Káně [P] 18:30 Země zelených pahorků 18:40 Cirkus 
Noeland  (19. díl):  Roberto,  Kekulín  a podivný  dárek 
19:05 Janomamové v Brazílii 19:30 Zpravodajské Noeviny: 
18. 5. 2021 [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Buon giorno 
s Františkem [L] 20:50 Putování po evropských klášterech: 
Premonstrátský klášter v Averbode, Belgie 21:30 Za obzo-
rem 22:05 P. Kořínek: Cronica Domus Sarensis: Podzimní 
festival duchovní hudby 2017 23:05 IRÁK – Ninivské pláně: 
Exodus 23:35 Terra Santa News: 12. 5. 2021 0:00 Jako 
hořčičné zrnko (6. díl) 0:50 Vezmi a čti: Duben 2021 
1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

Středa 19. 5. 2021
6:05 Bol som mimo: Vďaka Bohu za Cenacolo! – Vladimír 
Bočev  a Martin  Hoblík  7:10  Zpravodajské  Noeviny: 
18. 5. 2021 7:35 Noční univerzita: Mgr. Jan Špilar – Věrni 
zůstaneme sobě v každé době… 8:35 Poutníci času (8. díl): 
S Leticií Vránovou Dytrychovou 9:00 Živě s Noe [L]  ] 
9:20 Generální audience papeže Františka [L] 10:25 Víra do 
kapsy: Dobrodružství učednictví 10:40 Poletuchy 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 V pohorách po 

horách (12. díl): Jizera – Jizerské hory 13:00 Živě s Noe: 
Diecézní pouť charit [L] 14:00 Za obzorem [L] 14:30 Počasí 
14:35  Dům  ze  skla?  15:40  Zpravodajské  Noeviny: 
18. 5. 2021 16:05 ARTBITR – Kulturní magazín (111. díl) 
16:15 Cvrlikání (39. díl): BG Styl 17:20 Myanmar: Na stejné 
cestě 17:55 Počasí 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky 
(48. díl):  Od  Nového  Mesta  18:20  Příběhy  z Dobré 
Knihy: Zázračný rybolov [P] 18:25 Strýček Emu (3. díl): 
Kladivo 18:35 Naše peníze, jejich osud 19:30 Terra Santa 
News: 19. 5. 2021 [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Večer 
chval (94. díl): Živá modlitba a chvála – Dům modlitby 
Ostrava [L] 21:20 Mexiko – země indiánů 21:30 Za ob-
zorem 22:05 Noční univerzita: P. Michal Zamkovský – 
Beze mne nemůžete nic... 22:50 Jak věří katolíci: Cesta 
k jádru naší víry: Vtělené Slovo, skutečný Chléb z nebe: 
Tajemství liturgie a Eucharistie 23:40 Generální audience 
papeže Františka 0:05 Benefiční koncert s překvapením 
pro Nadační fond Betlém nenarozeným 1:40 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Čtvrtek 20. 5. 2021
6:05 Bol som mimo: Od teraz po tvojom – Denis Blaho 
7:10 Víra do kapsy 7:25 V pohorách po horách (4. díl): 
Kriváň 7:40 Jako hořčičné zrnko (6. díl) 8:35 Terra Santa 
News: 19. 5. 2021 9:00 Živě s Noe [L] 9:25 Kulatý stůl 
11:00 Guatemala – Lidé kukuřičných polí 11:30 Počasí 
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 Poselství svatých: Johanka z Arku 13:00 Harfa 
Noemova (18. díl) 13:25 V pohorách po horách (74. díl): 
Klíč  –  Lužické  hory  13:35  Generální  audience  pa-
peže Františka 14:00 Za obzorem [L] 14:35 Jak potká-
vat svět (37. díl): S Jiřím Černým 16:05 Zpravodajské 
Noeviny: 18. 5. 2021 16:25 Na pořadu rodina (18. díl): 
Dítě s postižením 17:30 Missio magazín: Květen 2021 
17:55 Počasí 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky 
(48. díl): Od Nového Mesta 18:20 Příběhy z Dobré Knihy: 
Uzdravení ochrnutého [P] 18:30 Ovečky: Slavnost Seslání 
Ducha Svatého [P] 19:00 Večeře u Slováka: Slavnost 
Seslání Ducha Svatého [P] 19:25 Zpravodajské Noeviny: 
20. 5. 2021 [P] 19:45 Přejeme si … 20:00 Galakoncert 
Evy Urbanové: Ostrava, Divadlo Antonína Dvořáka [L] 
22:05 Za obzorem 22:35 Pod lampou [P] 0:40 Ukrajina: 
Skutky apoštolů: O 2000 let později 1:10 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Pátek 21. 5. 2021
6:05 Bol som mimo: Štefan Esztergályos 7:10 Zpravodajské 
Noeviny: 20. 5. 2021 7:30 Výpravy do divočiny: Ochrana 
velryb 8:35 Indie – Talit Penkal, Donne Dalit 9:15 Počasí [P] 
9:20 Mezi pražci: Květen 2021 10:05 Dům ze skla? 
11:15 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední 
modlitba [L]  12:05  Mše  svatá  z kaple  Telepace [L] 
12:50 Benedikt XVI.: S úctou k pravdě 13:40 Pranic na 
Mohelnickém dostavníku 2018 14:00 Živě s Noe [L] 

14:35 Můj chrám: JUDr. Daniela Drtinová, moderátorka 
a novinářka 14:55 Noční univerzita: Sr. Veronika Barátová 
–  Jemu  na  vás  záleží  16:00  Zpravodajské  Noeviny: 
20. 5. 2021 16:25 O zaniklé Karviné 17:10 Buon giorno 
s Františkem 17:55 Počasí 18:00 Sedmihlásky (48. díl): 
Od Nového Mesta 18:05 Příběhy z Dobré Knihy: Povolání 
celníka Matouše [P] 18:15 V pohorách po horách (5. díl): 
Hrčava 18:25 Made in Ružomberok 19:05 Chiara Luce 
Badano – Neobyčejný příběh obyčejné dívky 19:50 Přejeme 
si … 20:05 Kulatý stůl [L] 21:40 Živě s Noe [P] 22:15 Zpívá 
celá dědina: Dubňany 23:35 Santiago Gapp 0:10 Kde končí 
Evropa III.: Balkán: Zůstat, či odejít? 1:05 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Sobota 22. 5. 2021
6:05 Sedm výprav Josefa Vágnera (1. díl): Sen safari 
7:30 Sedmihlásky (48. díl): Od Nového Mesta 7:35 Země 
zelených pahorků 7:50 Strýček Emu (3. díl): Kladivo 
8:00 Cirkus Noeland (19. díl): Roberto, Kekulín a podivný 
dárek 8:25 Ovečky: Slavnost Seslání Ducha Svatého 
8:55 O blýskavém prasátku 9:50 GOODwillBOY VI. (7. díl) 
10:30 V posteli POD NEBESY (9. díl) 11:35 ARTBITR 
–  Kulturní  magazín  (111. díl)  11:45  Přejeme  si … [P] 
12:00 Regina Coeli 12:05 Pod lampou 14:00 Jak věří ka-
tolíci: Cesta k jádru naší víry: Ohromný zástup svědků: 
Společenství  svatých  15:00  Adorace:  S P. Petrem 
Okapalem [L] 16:00 Přednáška na téma Eucharistie: P. Petr 
Prokop Siostrzonek, OSB [L] 17:00 Mše svatá z vigilie 
Seslání Ducha Svatého: Ostrava, kostel sv. Václava [L] 
18:05 Sýrie: uprostřed popela 18:35 V souvislostech [P] 
19:00  Koncert  k poctě  sv. Jana  Sarkandera:  Zámek 
Holešov [L] 20:25 Přejeme si … 20:35 V pohorách po ho-
rách (76. díl): Veľká lúka – Martinské hole 20:45 Chaplin 
ve  filmovém  ateliéru [P]  21:10  Pěšky  hezky  česky: 
Svatojakubská cesta 21:35 Evangelium podle Marka 
23:30 Za obzorem 0:05 Letem jazzem (3. díl): Skladby 
s letními motivy 1:15 Za obzorem 1:45 Noční repríza do-
poledních pořadů.

Neděle 23. 5. 2021
6:05  Sedm  výprav  Josefa  Vágnera  (2. díl):  Ráj  anti-
lop  7:35  Večeře  u Slováka:  Slavnost  Seslání  Ducha 
Svatého 8:05 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet – Vložím 
do vás nového Ducha 8:50 Flešbeky 9:20 Počasí [P] 
9:30 Mše svatá ze Slavnosti Seslání Ducha Svatého: 
Vatikán [L] 10:45 Můj chrám: Barbora Černošková, kos-
tel sv. Augustina v Brně 11:05 Zachraňme kostely (9. díl): 
Kostel sv. Petra a Pavla v Bernarticích 11:25 Poutníci času 
(13. díl): S Blankou Matragi [P] 11:45 Přejeme si … [P] 
12:00 Polední modlitba Sv. otce Františka [L] 12:20 V sou-
vislostech 12:40 Zpravodajský souhrn uplynulého týdne 
13:25 Muzikanti, hrajte 14:00 Chaplin ve filmovém ateliéru 
14:35 Kambodža pohledem zblízka 15:00 Noční univerzita: 
Kateřina Lachmanová – Meč Ducha – slovo Boží 16:00 Věk 
reforem (1. díl): Západní schizma 16:30 Jak potkávat svět 
(51. díl): S Růženou Děckou a jejími žáky 18:00 Sedmihlásky 
(43. díl): Když sem šel cestičkou ouzkou 18:05 Cirkus 
Noeland (20. díl): Jak Šprťouchle nechtěl být Šprťouchletem 
18:30 Záhadná kostka 18:45 Ovečky: Slavnost Seslání 
Ducha Svatého 19:10 Strýček Emu (4. díl): Měsíček [P] 
19:20 Lurdský příběh: Píseň o Bernadettě 19:50 Přejeme 
si … 20:05 Dekalog VI.: Šesté přikázání [P] 21:10 Benefiční 
koncert pro Nadaci  Impuls: Praha, Emauzský klášter 
22:45 Missio magazín: Květen 2021 23:05 Buon giorno 
s Františkem 23:50 Za obzorem 0:25 Polední modlitba 
Sv. otce Františka 0:40 Za obzorem 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 15. – 22. KVĚTNA 2021

 

Liturgická čtení
 Neděle 16. 5. – 7. neděle velikonoční
1. čt.: Sk 1,15–17.20–26
Ž 103(102),1–2.11–12.19–20ab
Odp.: 19a (Hospodin si zřídil na nebi 
trůn. Nebo: Aleluja.)
2. čt.: 1 Jan 4,11–16
Ev.: Jan 17,11b–19

Pondělí 17. 5. – ferie
1. čt.: Sk 19,1–8
Ž 68(67),2–3.4–5ac.6–7ab
Odp.: 33a (Pozemské říše, zpívejte 
Bohu. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 16,29–33

Úterý 18. 5. – nezávazná památka 
sv. Jana I.
1. čt.: Sk 20,17–27
Ž 68(67),10–11.20–21
Odp.: 33a (Pozemské říše, zpívejte 
Bohu. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 17,1–11a

Středa 19. 5. – ferie
1. čt.: Sk 20,28–38
Ž 68(67),29–30.33–35a.35b–36c
Odp.: 33a (Pozemské říše, zpívejte 
Bohu. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 17,11b–19

Čtvrtek 20. 5. – nezávazná památka 
sv. Klementa Marie Hofbauera 
nebo sv. Bernardina Sienského (na 
Moravě: památka sv. Klementa Marie 
Hofbauera)
1. čt.: Sk 22,30; 23,6–11
Ž 16(15),1–2a+5.7–8.9–10.11
Odp.: 1 (Ochraň mě, Bože, neboť se 
utíkám k tobě. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 17,20–26

Pátek 21. 5. – nezávazná památka 
sv. Kryštofa Magallanese (v brněnské 
diecézi: svátek Výročí posvěcení 
katedrály)
1. čt.: Sk 25,13b–21
Ž 103(102),1–2.11–12.19–20ab
Odp.: 19a (Hospodin si zřídil na nebi 
trůn. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 21,15–19

Sobota 22. 5. – nezávazná památka 
sv. Rity z Cascie
1.čt.: Sk 28,16–20.30–31
Ž 11(10),4.5+7
Odp.: srov. 7b (Zbožní uzří tvou tvář, 
Hospodine. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 21,20–25

večer: vigilie slavnosti Seslání Ducha 
Svatého
1. čt.: Gn 11,1–9  
nebo Ex 19,3–8a.16–20b  
nebo Ez 37,1–14  
nebo Jl 3,1–5
Ž 104(103),1–2a.24+35c.27–28.29bc–30
Odp.: srov. 30 (Sešli svého ducha, 
Hospodine, a obnov tvář země.  
Nebo: Aleluja.)
2. čt.: Řím 8,22–27
Ev.: Jan 7,37–39

Pondelok 17. 5. o 19:30 hod.:  
Starý zákon (A na začiatku bolo svetlo)
Animované biblické príbehy Starého zákona.

Utorok 18. 5. o 20:55 hod.: Pod javiskom
Nahliadnite do hereckého sveta! Vypočujte si živú improvizovanú 
hudbu a staňte sa svedkami autentického stvárnenia dramatického 
textu. Každý druhý týždeň sa môžete tešiť na dvoch hercov a ne-
nútené rozhovory, niekedy o vážnych otázkach, inokedy komické.

Streda 19. 5. o 20:50 hod.: Fundamenty  
(Dekrét o účinkovaní a živote kňazov)
Uvažovanie nad dokumentami II. vatikánskeho koncilu.

Štvrtok 20. 5. o 16:45 hod.:  
Eucharistické zázraky
Počas 56 týždňov sme spolu spoznávali viaceré fenomény a príbe-
hy spojené s eucharistickými zázrakmi vo svete. V poslednej čas-

ti vám priblížime niekoľko kratších príbehov zázračného svätého 
prijímania, ako o nich hovoria dobové dokumenty.

Piatok 21. 5. o 20:30 hod.: Svätá Rita – Patrónka ne-
vyriešiteľných situácií (dokument)
Dokument nám rozpráva o ťažkom živote svätej Rity. Táto matka, 
manželka a neskôr rehoľnica celý svoj život vložila do rúk Božích. 
Jej obetované utrpenie prinieslo veľa Božieho požehnania a na jej 
príhovor sa dejú zázraky aj po jej smrti.

Sobota 22. 5. o 15:00 hod.:  
Jarná púť na horu Butkov
Priamy prenos.

Nedeľa 23. 5. o 16:20 hod.: Svätá Barbora (film)
Príbeh o odvahe a schopnosti položiť z lásky k Bohu vlastný život. 
Tiež príbeh o pseudoláske k moci, majetku a o tom, aký deštruk-
tívny je spôsob života bez lásky a bez Krista.

Programové tipy TV LUX od 17. 5. 2021 do 23. 5. 2021
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Viac informácií na www.tvlux.sk

Uvedení do první modlitby dne: NE 16. 5. PO 17. 5. ÚT 18. 5. ST 19. 5. ČT 20. 5. PÁ 21. 5. SO 22. 5.
Antifona 642 722 642 722 642 722 642 722 1722 1941 642 722 642 722

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

Ranní chvály:

Hymnus 642 722 642 722 642 722 642 722 1723 1941 642 722 642 722

Antifony 655 735 1046 1165 1062 1182 1076 1198 1092 1215 1107 1232 1123 1249

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

Krátké čtení a zpěv 654 736 658 740 661 743 664 747 1724 1942 670 754 673 757

Antifona k Zach. kantiku 655 736 658 740 661 744 664 747 1320 1534 670 754 674 758

Prosby 655 736 658 740 661 744 664 747 1724 1943 671 754 674 758

Závěrečná modlitba 655 737 659 741 1372 1533 665 748 1320 1534 671 1536 674 1536

Modlitba během dne:

Hymnus 643 723 643 723 643 723 643 723 643 723 643 723 643 723

Antifony 643 723 643 723 643 723 643 723 643 723 643 723 643 723

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

Krátké čtení 655 737 659 741 662 744 665 748 668 751 671 755 674 759

Závěrečná modlitba 655 737 659 741 662 744 665 748 668 751 671 755 674 758

Nešpory: SO 15. 5.

Hymnus 641 721 641 721 641 721 641 721 641 721 1727 1946 641 721 641 721

Antifony 652 734 656 738 1056 1177 1072 1193 1087 1209 1102 1226 1118 1243 676 760

Žalmy 1025 1144 1040 1159 1057 1177 1072 1193 1087 1209 1102 1226 1118 1243 676 760

Kr. čtení a zpěv 652 734 656 738 660 742 663 745 666 749 1730 1949 672 756 678 762

Ant. ke kant. P. M. 653 734 657 739 660 742 663 746 666 749 1320 1535 673 756 678 762

Prosby 653 735 657 739 660 742 663 746 666 749 1731 1950 673 757 678 763

Záv. modlitba 655 737 655 737 659 741 1372 1533 665 748 1320 1534 671 1536 679 763

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 1257 1395 1260 1398 1238 1374

Ve Světle č. 16/2021 jsme na str. 13 uveřejnili prosbu o podporu VÝSTAVBY KAP-
LE SV. DUCHA VE SLAVIČÍNĚ-HRÁDKU. Žel, vloudila se chyba do čísla účtu, na kte-
rý lze přispět. Omlouváme se za komplikace.

SPRÁVNÉ ČÍSLO SBÍRKOVÉHO ÚČTU je: 245743398/0300.

Přispět můžete i prostřednictvím poštovní poukázky na adresu: Výstavba kap-
le, Mladotické nábřeží 419, 763 21 Slavičín. Potvrzení o zaslání daru pro da-
ňové účely zašleme na požádání.

Za podporu děkují členové Spolku
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JEDNO TĚLO • CO SE MĚNÍ A NEMĚNÍ 
V KATOLICKÉM UČENÍ O MANŽELSTVÍ?
Pavel Blažek • Úvod Mons. Josef Nuzík 
Odpovědný redaktor Pavel Mareš

Manželství je dnes různými faktory oslabováno 
a někdy i relativizováno. Přesto se stále těší znač-
né vážnosti a je vyhledáváno muži i ženami, kteří 

v něm hledají naplnění své odvěké touhy po lásce, partnerství, 
rodině a dětech. Knížka Jedno tělo reflektuje to, co o manželství 
učí katolická církev. Autor ukazuje, na jakých biblických zákla-
dech toto učení stojí a jak se napříč staletími vyvíjelo. Jako his-
torik se především zamýšlí nad otázkou, co se v církevním uče-
ní ohledně manželství v dějinách mění a proměňuje a co naopak 
zůstává trvalé a neměnné.
Karmelitánské nakladatelství • Brož., 100x165 mm, 64 stran, 99 Kč

MARIA PANNO, MATKO SLOVA
Uspořádal Mojmír Trávníček • Úvodní slovo 
Mons. Josef Hrdlička

Mariánská inspirace je v české poezii přítomná 
od nejstarší středověké duchovní lyriky přes lidové 
písně až k dnešním dnům. Lze říci, že mariánská 
tvorba českých básníků je za poslední desítky let 

mnohotvárnější, bohatší a namnoze i umělecky náročnější. Bás-
nické texty, obsažené v tomto malém kritickém výboru z tvorby 
20. století, představují rozmanitý přístup k mariánské tematice 
a zároveň různé poetiky. Výbor obsahuje také medailonky auto-
rů se základními bibliografickými údaji.

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
Váz., 143x235 mm, 224 stran, 198 Kč

KÁPÉZETKA MILOVANÉ DCERY BOŽÍ • 
ABYS UVĚŘILA, ŽE JSI MILOVANÁ!
Kateřina Šťastná

Možná mají pocit, že si musí všechno zaslou-
žit a odpracovat, že musí neustále dokazovat sobě 
i jiným alespoň špetku své hodnoty. Ženám, které 

sužují pocity viny, které mají i strach, že kdyby byla jejich víra 
větší, nezažívaly by to, co zažívají. Domnívají se, že kdyby „ně-
co dělaly jinak“, nemusí tak trpět. Jenomže nevědí co. A dávají 
si to za vinu. A kde je v tom všem Bůh? Co když toto dopouští, 
aby se mohl i na tobě oslavit? Co když stačí jen přijmout a zaku-
sit, že jsi i ty jeho milovaná dceruška? Tato kapesní brožurka ti 
může v tom pomoci.

Cesta • Brož., A6, křídový papír, 40 stran, 49 Kč

BYLINKOPEDIE 2
Kolektiv autorů (Martin Chvapil, Jitka Chvapilová, Jana 
Šrámčíková, Markéta Hubáčková a další) • Odpovědná 
redaktorka Ivana Auingerová

Velká kniha bylin a rostlin, které známe z české přírody, vhod-
ná pro zapálené bylinkáře či majitele zahrad. Encyklopedie i prak-
tická příručka v jednom plná fotografií, užitečných rad a zdravot-
ních tipů, napsaná autory stejnojmenného 
úspěšného blogu. Najdete zde nejznáměj-
ší a nejpoužívanější bylinky s návody, jak je 
pěstovat, k čemu je používat a jak si připra-
vovat léčivé přípravky.

CPress ve společnosti Albatros Media a. s. 
Váz., 215x253 mm, křídový papír,  

176 stran, 349 Kč

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

O MANŽELSTVÍ PRO ŽENY

MARIÁNSKÁ ÚCTA
Z ČESKÉ PŘÍRODY


