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(Sk 4,23–24.29–31)

Dobrý den, drazí bratři a sestry! 
Církev je velikou školou mod-
litby. Mnozí z nás se naučili 

slabikovat první modlitbičky, když nás ro-
diče anebo prarodiče houpali na kolenou. 
Možná si uchováváme vzpomínku na ma-

minku či tatínka, kteří nás učili modlit-
bě před spaním. V takových usebraných 
chvílích si často rodiče od svých dětí vy-
slechnou nějaké důvěrné sdělení a mohou 
jim dát radu podnícenou evangeliem. Po-
té během růstu nastávají další setkání s ji-
nými svědky a učiteli modlitby. (srov. Ka
techismus katolické církve, 2686–2687)

Láska Ježíšova – láska Panny 
Marie – láska naše. V tom-
to týdnu máme nad čím roz-

jímat... Mohli bychom to říci i jinak: 
kříž – srdce nedotknuté hříchem – věč-
ný boj o spásu. Anebo: dokonalá láska 
toužící zachránit duši každého člově-
ka bez rozdílu – milující Srdce Matky 
– vrtkavost lidského srdce ovlivněné-
ho pýchou. A tak bychom mohli dlou-
ho pokračovat. Jedno však zůstává 
vždy stejné: propastný rozdíl mezi na-
ší lidskou láskou a láskou Nejsvětější-
ho Srdce Ježíšova a Neposkvrněného 
Srdce Panny Marie.

Pán Ježíš Kristus zašel ve své lásce 
k člověku až tak daleko, že se nechal 
přibít na dřevo kříže. Ba ještě více: při 
každé mši svaté proměňuje chléb a ví-
no ve své Tělo a svoji Krev. Tajemství 
této svátostné proměny nikdy lidský-
mi smysly a myšlením plně nepochopí-
me. Není nic většího nad Eucharistii – 
promlouvají k nám zástupy svatých žen 
a mužů, ale i četná svědectví o zázrač-
né moci Nejsvětější svátosti. (str. 7–8) 
Ona je životem našeho života, řekl 
Pán Ježíš blahoslavené Marii Droste 
zu Vischering. (str. 4–5) To znamená, 
že bez Nejsvětější svátosti není náš po-
zemský život možný, zvláště pokud jde 
o setrvávání Ježíše v našich srdcích, jež 
jsou ale mnohdy zahleděná jen do sebe 
– potřebují očistný pohled a adoraci ži-
vého Boha v Eucharistii. A ještě větší 
posilou je pak přijetí našeho Boha a Pá-
na ve svaté Hostii. Jak obrovskou úctu 

si Nejsvětější svátost zaslouží! Lidský-
mi slovy nedokážeme vypovědět a svým 
srdcem jen stěží může člověk pojmout. 
Jsme vděčni za světce a světice, kteří ší-
řili úctu k eucharistickému Ježíši – mezi 
nimi je nám blízký zvláště sv. Norbert, 
jehož památku 6. června letos překrý-
vá slavení Dne Páně. O důvod více za-
čít tento týden ve spojení s milujícím 
Ježíšovým Srdcem, nabízejícím nám 
svoji milost k osvobození našich srdcí 
z moci ďáblovy. (str. 3)

Srdce Panny Marie nebylo dotčeno 
hříchem – jen takové bylo hodno oslo-
vení nebeským Otcem, aby mohl Duch 
Svatý v Mariině lůně způsobit zázrak 
vtělení Božího Syna, Vykupitele světa. 
Italská mystička Maria Valtorta zazna-
menala vizi, že Mariino Srdce je celé 
z nebeského světla, bělejšího než Hos-
tie zářící v monstranci. (str. 10) A toto 
Srdce miluje lidi stejně jako Srdce Ježí-
šovo a rovněž touží po spáse každé lid-
ské duše. Nelze Nejsvětější Srdce Pá-
na Ježíše a Neposkvrněné Srdce Panny 
Marie od sebe oddělit. A proto nám 
ani nemůže připadat divné, když nám 
Ježíš v dnešním evangeliu dává jedno-
značně najevo, že jsme mu stejně milí 
jako jeho Matka: „Každý, kdo plní vůli 
Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“

A zde se dostáváme k vlastnímu srd-
ci. Jak se může podobat Srdci Ježíšovu 

a Mariinu? Každým hnutím a skutkem 
lásky – nacházíme odpověď u polské 
mystičky Alice Lenczewské. (str. 6) 
A to takové lásky, která od nikoho nic 
neočekává a pomáhá, i kdyby lidé byli 
zlí a nevděční. Vrcholem této lásky je 
láska k nepřátelům. (str. 11–12) Lid-
ské srdce, v němž jeho odvěký nepří-
tel vzbuzuje sklon k pýše, stěží přijímá 
toto Ježíšovo přikázání lásky: k bliž-
nímu – to je ještě pochopitelné, ale 
k nepřátelům? Každý z lidí je Božím 
milovaným dítětem: co na tom, že mar-
notratným, nevděčným, zhýralým, ba 
i krutě zlým? Je snad psáno, že jeden 
skutek lásky jednoho člověka nedoká-
že obměkčit i to nejzatvrzelejší srdce 
jiného? A co teprve Boží milost – ta je 
mocnější než jakékoliv zlo! Chceme-li 
připodobňovat své srdce Srdci Ježíšovu 
a Mariinu, musíme dovolit Bohu, aby 
svou slitovnost a dobrotu mohl proká-
zat komukoliv z lidí – a nejen nám. Jen 
tak se staneme pravými apoštoly Ježí-
šovy a Mariiny lásky.

Uctívejme, jak jen umíme, a pros-
me často Nejsvětější Srdce Pána Ježí-
še a Neposkvrněné Srdce Panny Ma-
rie o pomoc, aby se láska našeho srdce 
co nejvíce podobala lásce jejích sva-
tých Srdcí.

Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lás-
ky, smiluj se nad námi! 

Neposkvrněné Srdce Mariino, zrcad-
lo Srdce Ježíšova, oroduj za nás!

Daniel Dehner

Editorial

Život každé farnosti a každého křes-
ťanského společenství se rytmicky odvíjí 
podle liturgické doby a komunitní mod-
litby. Všímáme si, že onen dar jednoduše 
přijatý v dětství, je ohromné a bohaté dě-
dictví a že prožívání modlitby si zasluhu-
je stále větší hloubku. (KKC, 2688) Oděv 
víry není škrobený, vyvíjí se spolu s námi, 
není tuhý, ale roste, a to též skrze krize 
a vzkříšení, či spíše nelze růst bez krizo-
vých momentů. Krize jsou k růstu nezbyt-
né. Po určitých úsecích života si všímá-
me, že bychom je bez víry nebyli zvládli 
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Chceš-li se dnes opět se-
tkat s Pánem, můžeš se 
přidat k některé ze sku-

pin, které za ním spěchají ze všech stran. 
Můžeš se jich zeptat, odkud vědí, kde za-
stihnout Ježíše. Ti, kteří ho upřímně hle-
dají, protože ho potřebují, ho nakonec 
vždy naleznou. 

Ale jak vidíš, Pán je dnes doslova zava-
len prosebníky. Sleduj chvíli Ježíšův běž-
ný pracovní den. Pracuje bez oddechu, 
aby trpící zbavil nemocí i otroctví hříchu. 
Nedbá únavy ani hladu. Přišel, aby slou
žil (1). To, čemu se lidé tak rádi vyhýbají, 
je pro Božího Syna samozřejmostí. Pozo-
ruj utrpení a touhu těch, kteří přicházejí, 
i radostnou úlevu těch, kteří se po uzdra-
vení vracejí do svých domovů. Zatímco 
ty můžeš sledovat jen tyto vnější proje-
vy, tvůj Pán vidí v hloubi jejich srdcí jak 
propast lidské bídy, tak skutečné ovoce 
jejich víry a svého působení. Divíš se te-
dy, že pracuje až do úmoru? 

Ale lidé, kteří sami právě nijak nestrá-
dají, nemusí mít pochopení pro takovou 
nezištnou službu, která pro potřeby těch 
druhých zapomíná na své vlastní. Ježí-
šovým příbuzným se dokonce zdá, že se 
pominul. Vysvětli jim podstatu jeho bláz-
novství a sám se snaž následovat ho v se-
bestravující obětavosti bez ohledu na lid-
ské názory a nepochopení. 

Se zcela jinými pocity sledují nával ko-
lem Ježíše učitelé Zákona. Přišli až z Je-
ruzaléma, aby viděli, čím to, že ně kdo ji-
ný se stal pro tak velké zástupy středem 
pozornosti. Je nesporné, že Ježíš tu li-
dem prokazuje dobrodiní, kterého oni 
sami nejsou vůbec schopni. Vědí lépe 
než kdokoliv jiný, že tato a tak početná 
znamení není možno vykonat pouze lid-
skou silou. Měli by také lépe než kdoko-
liv jiný rozpoznat, že se tu naplňuje pro-
roctví o tom, který má přijít (2). Čím to, že 
právě ti, kteří celý národ učí čekat na Me-
siáše, sami Mesiáše nečekají? Čím to, že 
ti, kteří nejvíce vědí, nejméně poznávají? 
Všechno vědění není k ničemu, jestliže je 
člověk zaslepen tvrdostí vlastního srdce. 
Všimni si, že tito vzdělaní učitelé si našli 
vysvětlení, kterému dokonce schází logi-
ka: Ježíš prý koná tolik dobra, protože je 
posedlý zlým duchem! 

Pán využívá této příležitosti, aby ti na 
příkladu učitelů Zákona vysvětlil, do jak 
nebezpečného stavu může člověka za-

vést jeho zaslepená zatvrzelost. Nejtěžší 
urážkou Boha je rouhavý postoj člověka, 
který pro svůj pyšný odpor nechce Dár-
ci milosti dovolit, aby mu prokázal svou 
slitovnost a dobrotu. Takto se člověk sám 
zavede do bludného kruhu, ze kterého ne-
ní východiska. 

I kdyby opanoval tvé srdce nejsilněj-
ší ze zlých duchů, Ježíš přichází jakožto 
ten, který je silnější, aby jej spoutal a osvo-
bodil tě z jeho moci. Ale k tomu je zapo-
třebí, abys mu umožnil přístup do svého 
srdce. Odmítneš-li však Osvoboditele, kdo 
tě osvobodí? O jeho zvláštní přítomnos-
ti svědčí stále stejná znamení: slepí vidí, 
chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, 
hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlá
sá radostná zvěst (3). Chceš-li se uzdravit, 
vyhledej jej nejlépe tam, kam proudí zá-
stupy, aby měly účast na jeho dobrodiní. 
Neptej se zatvrzelých učitelů, kteří nera-
di slyší o jeho znameních, protože mají 
za to, že je nepotřebují. Ti tě k němu ne-
zavedou a sami tě neuzdraví. Ptej se těch, 
kteří již prohlédli, ptej se těch, kteří byli 
hluší, a nyní mohou vnímat Ježíšova slo-
va, ptej se těch, kteří se belhali, a nyní ra-
dostně běží po cestě svatosti, ptej se těch, 
kteří byli zohaveni vnitřní hnilobou, a ny-
ní jsou očištěni, kteří byli dlouhá léta mrt-
ví, a ná hle mohli povstat k radostnému ži-
votu. Oni ti řeknou, kým byli uzdraveni. 

Víš, proč to Ježíš dělá, co jej dohání, 
aby neustále konal divy milosti? Jeho ne-
konečně štědré Srdce by chtělo všechny 
lidi obejmout, chce být se všemi spoután 
svazkem nejdůvěrnějšího příbuzenství. 
Čím více se totiž rozmnoží milost, tím větší 
počet lidí bude potom k Boží oslavě proje
vovat vděčnost.(4) Pohleď na něho: sedí tu 
v kruhu těch, kteří mu s láskou nasloucha-
jí. Dovídá se, že venku čeká s příbuznými 
i jeho milá Matka. Nezdá se ti divné, že 
nejde za ní? Myslíš, že netouží obejmout 
svoji Matku? Dělá to kvůli tobě. Chce ti 
tak vyjádřit, že jsi mu stejně milý, že spolu 
s Marií patříš do jeho velké a skutečné ro-
diny, rodiny Božích dětí. Právě proto cho-

10. neděle v mezidobí – cyklus B
Liturgická čtení
1. čtení – Gn 3,9–15
Když Adam pojedl ze stromu, zavolal 
na něj Hospodin Bůh a řekl mu: „Kde 
jsi?“ On odpověděl: „Slyšel jsem tvůj hlas 
v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, 
a proto jsem se skryl.“ Bůh řekl: „Kdo-
pak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl 
ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst!“ 
Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi 
dal, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem 
jedl.“ Hospodin Bůh se zeptal ženy: „Cos 
to udělala?“ Žena odpověděla: „Had mě 
svedl, a tak jsem jedla.“ Tu řekl Hospo-
din Bůh hadovi: „Protože jsi to udělal, 
buď zlořečený mezi všemi krotkými i di-
vokými zvířaty. Budeš se plazit po bři-
chu a žrát prach po všechny dny svého 
života. Nepřátelství ustanovuji mezi te-
bou a ženou, mezi potomstvem tvým 
a jejím. Její potomstvo ti rozdrtí hlavu, 
zatímco ty budeš šlapat po jeho patě.“

2. čtení – 2 Kor 4,13–5,1
Bratři! Protože máme téhož ducha ví-
ry, jak je řečeno v Písmu: „Uvěřil jsem, 
a proto jsem mluvil“, věříme i my, a pro-
to také mluvíme. Vždyť víme, že ten, kte-
rý vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem 
i nás a společně s vámi nás postaví před 
něho. Všecko to se přece děje pro vás: 
čím více se totiž rozmnoží milost, tím 
větší počet lidí bude potom projevovat 
vděčnost k Boží oslavě. A proto nekle-
sáme na mysli. Tělo nám sice chátrá, 
ale duše se den ze dne zmlazuje, neboť 
nynější lehké břemeno utrpení zjedná-
vá nám nad každou míru věčnou tíhu 
slávy, protože nám neleží na srdci věci 
viditelné, ale neviditelné. Věci viditelné 
přece pominou, ale neviditelné budou 
trvat věčně. Víme totiž, až bude stržen 
stan, ve kterém tady na zemi bydlíme, že 

Boží rodina
Zamyšlení nad liturgickými  

texty dnešní neděle

Kdo činí vůli Boží,  
to je můj bratr, má sestra i matka.

dí jeho Matka od místa k místu, a aby při-
pravila nová zázračná proměnění, prosí 
všechny, někdy i se slzami v očích: Udě
lejte všechno, co vám řekne.(5)

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) Mk 10,45; (2) srov. Mt 11,3; 
(3) Lk 7,22; srov. Iz 35,5n; (4) srov. 2 Kor 4,15; 
(5) Jan 2,5.

Pokračování na str. 10
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R odištěm této obdivuhodné že-
ny byl 8. září 1863 severoně-
mecký Münster. Měla ještě 

dvojče Maxmiliána, jenž se stal později 
pomocným münsterským biskupem. Po-
cházela z vážené hraběcí rodiny Droste 
zu Vischering, jejíž kořeny sahají až do 
12. století. Ale ani mladé hraběnky nejsou 
ušetřeny běžných lidských problémů, jako 
například nemocí – Marii v jejích 22 le-
tech jedna taková postihla. Díky takřka 
bezedným finančním prostředkům ji moh-
li rodiče (Klemens-Heindrich a Helena 
von Galen) na radu lékařů vypravit do 
přímořských lázní na ostrov Norderney.

V tom místě stála kaple, do níž jed-
nou týdně přijížděl kněz sloužit mši sva-
tou pro malou katolickou komunitu na 
Norderney žijící. Jelikož profanace sva-
tyní, ba i proměněných Hostií není je-
vem až dnešních časů, onen poctivý slu-
žebník Páně tam Nejsvětější svátost 
nenechával. Z hrstky místních katolí-
ků se nikdo neuvolil k tomu, aby do-
plňoval olej v lampě s věčným svět-
lem a kapli ohlídal. K této službě se 
nabídla až mladá hraběnka Marie 
Anna Johanna Františka Terezie An-
tonie Huberta Droste zu Vischering.

Svůj úkol plnila poctivě. Dáva-
lo jí to k její nemalé radosti jedineč-
nou možnost přebývat co nejvíce 
v Boží přítomnosti. Dlouhé hodiny 
před svatostánkem přinesly rozhod-
nutí následovat Krista v zasvěceném 
způsobu života.

Uběhly tři roky. Během nich se zo-
tavila natolik, že její žádost o vstup 
do kongregace Sester Dobrého Pas-
týře, která ji už dlouho přitahovala, 
byla vyřízena kladně. Charismatem 
této mladé řeholní rodiny bylo úsilí 
o obrácení padlých žen.

Marie od Božského Srdce, jak se 
od nynějška jmenovala, svědomitě 
dbala o to, aby byla dobrou Pánovou 
nevěstou. Božský Ženich si ji hýčkal, 

obohacoval ji mystickými prožitky. Nešlo 
však o prostá zjevení. Ježíš jejím prostřed-
nictvím požádal papeže Lva XIII., aby 
zasvětil svět jeho Božskému Srdci. Ten, 
navzdory hlubokému pohnutí, jaké po se-
známení s Mariinými vizemi zaslanými ve 
dvou dopisech zakusil, nechal vše náleži-
tě teologicky prozkoumat. Jelikož teolo-
gická komise nenalezla na Mariiných vi-
zích ani stín závadnosti, mohl tento velký 
papež v encyklice Annum sacrum, vydané 
v roce 1899, přání svého Pána a Spasite-
le tlumočené německou mystičkou vysly-
šet. Datum zasvěcení stanovil v encyklice 
na 11. června. O svém rozhodnutí zpra-
vil při soukromé audienci Mariiny rodi-
če s tím, aby své dceři vzkázali, že tak či-
ní na základě jejích dopisů.

Marie od Božského Srdce se toho však 
již nedožila. Dlouhá léta předtím se její 
zdravotní stav neustále zhoršoval. Nepo-

mohlo ani její přemístění do příhodnější-
ho podnebí v Portugalsku. Nejprve půso-
bila jako asistentka provinční představené 
v Lisabonu, poté přesídlila do Porta, kde 
od roku 1894 stanula v čele tamní komu-
nity. Díky svému šlechtickému původu 
snáze sháněla peníze určené pro chudé 
portské dělníky, také i pro ženy, jež zou-
falá životní situace často doháněla k to-
mu, aby prodávaly svá těla. Velkou pod-
porou jí při všem jejím počínání, zvláště 
pak po duchovní stránce, byl benediktin-
ský opat P. Ildefons Schober, jenž se stal 
jejím duchovním vůdcem.

V Portu však došlo k rapidnímu zhor-
šení již tak povážlivého zdravotního stavu 
hraběcí dcery – pokorné řeholnice, tak-
že musela ulehnout. Leč i samotné leže-
ní působilo Marii značné potíže, její ne-
moc totiž spočívala v napadení páteře 
kostní tuberkulózou. Právě takto stráda-

jíc zakoušela mystická zjevení Vy-
kupitelova. Dne 8. června 1899, tři 
dny před zasvěcením světa jeho Bož-
skému Srdci, mohla na toto Srdce 
položit svoji hlavu… Začínaly zrov-
na nešpory v předvečer tridua vy-
hlášeného k tomuto velkému dni 
pro celý svět.

Od roku 1944 jsou Mariiny ostat-
ky v Paranhosu, v dělnickém před-
městí Porta, v kapli s kryptou. Bla-
hořečena byla 1. listopadu 1975 
papežem Pavlem VI. Není jedinou 
z rodiny, kdo byl vyzdvižen na ol-
tář. Této pocty se dostalo i známé-
mu Lvu z Münsteru aneb Klemensi 
Augustovi kardinálu von Galenovi 
(1878–1946), velkému kritikovi na-
cistické ideologie, jejíž falešné mýty 
kritizoval ze své kazatelny.

Proč si jako poselkyni svého přá-
ní vybral Spasitel právě tuto řeholni-
ci? Odpověď najdeme v její mimořád-
né lásce a úctě, jaké k Nejsvětějšímu 
Srdci Ježíšovu, resp. Nejsvětější svá-
tosti sestra Marie chovala. Její vlast-

Libor Rösner

Blahoslavená Marie od Božského Srdce  
(Marie Droste zu Vischering)

Její cesta do nebe trvala 38 let. Při jednotlivých etapách zakoušela předzvěst toho, co ji v nebi čeká.  
To když se jí dostávalo mystických zjevení, která si vyžádala zasvěcení světa  

Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu papežem Lvem XIII.
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ní slova nám mohou posloužit jako ná-
zorná ukázka:

„Během noviciátu mě Pán často těšil ve 
svatém přijímání a v dny výstavu Nejsvětěj
ší svátosti. Při modlitbě a ve chvíli přijetí 
svaté Hostie jsem často nemohla jinak než 
se pohroužit a ztratit v Bohu, aniž bych si 
uvědomovala, co říkám. Jako bych spočí
vala v Boží lásce. Po proměňování mě Pán 
ujistil, že mou duši očistil tak, že se k ně
mu smím přiblížit. A po svatém přijímání 
na mne zavolal mým jménem – s takovou 
nekonečnou láskou zavolal mé jméno: »Ma
rie!«“ Jindy (28. srpna 1896) si zase po-

znamenala: „Dnes ráno klečeli dva andělé 
po stranách svatostánku. Tváře měli skloně
né k zemi jako výraz hluboké adorace. Na 
levé, evangelní straně tabernákula, kleče
la sv. Gertruda. Zdálo se, že v dlaních dr
ží srdce. Sdělila mi, že to je mé srdce, kte
ré ukazuje Božskému Snoubenci.“

Již 20. listopadu téhož roku může-
me také číst o tomto prožitku z adora-
ce: „Očima duše jsem spatřila našeho Pá
na na místě, kde byla Hostie. Viděla jsem 
pouze část jeho těla a pravou ruku, kte
rou vztahoval. Na sobě měl náš Pán oslni
vě bílý šat.“

Další a další záznamy v Mariině dení-
ku svědčí o mimořádném daru, jakým by-
la od Boha obdařena. A jak sama uvedla, 
zjevení se jí dostávalo při adoraci a sva-
tém přijímání. „Nejsvětější svátost je živo
tem tvého života,“ řekl jí jednou Kristus. 
A ještě jindy: „Kdybych nebyl býval usta
novil Nejsvětější svátost, učinil bych tak ny
ní – tak velká je má touha zůstat ve tvém 
srdci a nalézt tam útěchu uprostřed všech 
urážek, jimiž mě častuje svět.“ A ona ho 
ve svém srdci hostila s velkým vděkem 
a ještě větší láskou a měnila se stále více 
k Božímu obrazu.

Církev jako učitelka modlitby – dokončení katecheze papeže Františka ze str. 2

a že modlitba byla naší silou. Nikoli jen 
osobní modlitba, nýbrž také modlitba bra-
trů a sester a modlitba společenství, které 
nás doprovázelo a podporovalo, modlit-
ba známých lidí, které jsme o ni požádali.

Také z tohoto důvodu v církvi trva-
le rozkvétají společenství a skupiny, kte-
ré se věnují modlitbě. Někteří křesťané 
dokonce vnímají povolání k tomu, aby 
z modlitby učinili hlavní činnost svých 
dní. V církvi existují monastýry, kláštery 
a poustevny, ve kterých žijí lidé zasvěcení 
Bohu. Často se stávají místy duchovního 
vyzařování, centry modlitebních komunit 
šířícími spiritualitu, malými oázami, ve 
kterých se sdílí intenzivní modlitba a den 
za dnem se utváří bratrské společenství. 
Jsou to živé buňky nejenom v církevní 
tkáni, nýbrž také v rámci společnosti. 
Pomysleme například na úlohu mnišství 
při zrodu a růstu evropské civilizace i ji-
ných kultur. Společná modlitba a práce 
posouvají svět kupředu, jsou motorem!

V církvi se vše rodí z modlitby a díky 
modlitbě vše roste. Když chce nepřítel – 
ďábel – na církev zaútočit, usiluje přede-
vším o vysušení jejích pramenů, snaží se 
jí zabránit v modlitbě. Všímáme si toho 
například u jistých skupin, které se do-
hodnou, že uskuteční církevní reformy, 
změny v životě církve a jejích organiza-
cích, přičemž o tom všem informují sdě-
lovací prostředky... Modlitbu ale není vi-
dět, nemodlí se tu... Dožadují se změn 
a zásadních rozhodnutí, a jejich návrhy 
jsou zajímavé, skutečně zajímavé! Ovšem 
předkládané jen v diskusi a médiích, kde 
ale zůstala modlitba? Právě modlitba to-

tiž otevírá bránu Duchu Svatému, který 
podněcuje k cestě vpřed. Změny v církvi 
bez modlitby nejsou změnou církve, ný-
brž skupinovou změnou. A když chce ne-
přítel, jak jsem již řekl, bojovat s církví, 
nejprve se snaží vysušit její prameny, za-
bránit jí v modlitbě za tyto nové návrhy. 
Pokud modlitba ustane, nějaký čas se to 
jeví tak, že vše bude pokračovat jako od-
jakživa, jakousi setrvačností, ale zakrátko 
si církev všimne, že se z ní stala prázdná 
schránka, že ztratila svůj opěrný pilíř, že 
již nevlastní zdroj tepla a lásky.

Světice a světci nemají jednodušší ži-
vot než druzí, naopak, také oni mají své 
problémy a navíc jsou často objektem 
nesouhlasných postojů. Avšak jejich si-
lou je modlitba, kterou ustavičně čerpají 
z bezedné „studnice“ matky církve. Mod-
litbou sytí plamen své víry, jako to dří-
ve činil olej v lampách. A tak pokračují 
v cestě a putují ve víře a naději. Světci, 
kteří často v očích tohoto světa nema-
jí valnou cenu, jsou ve skutečnosti jeho 
oporou a jejich zbraněmi nejsou peníze, 
moc ani média, nýbrž modlitba.

V Lukášově evangeliu klade Ježíš dra-
matickou otázku, která nás vždy přivede 
k zamyšlení: „Nalezne Syn člověka na ze-
mi víru, až přijde?“ (Lk 18,8) Anebo na-
jde jenom organizace, skupinu dobře zor-
ganizovaných podnikatelů s vírou, kteří 
se věnují dobročinnosti a mnohému dal-
šímu? Nalezne Syn člověka na zemi víru, 
až přijde? Tato otázka stojí na konci podo-
benství, které ukazuje, že je třeba stále se 
modlit a neochabovat (srov. Lk 18,1–8). 
Můžeme tedy vyvodit, že lampa víry bu-

de na zemi svítit, dokud v ní bude olej 
modlitby. Právě modlitba totiž nese vpřed 
víru i náš ubohý život – slabý a hříšný, 
avšak díky modlitbě bezpečně pokraču-
jící. Jako křesťané bychom si měli po-
ložit otázku: Modlím se? Modlíme se? 
Jak se modlím? Mechanicky něco odří-
kávám, anebo se modlím srdcem? Mod-
lím se v jistotě, že jsem součástí církve, 
a modlím se s církví, anebo se modlím 
tak trochu podle svých představ, ze kte-
rých si utvářím modlitbu? Taková mod-
litba je totiž pohanská, nikoli křesťanská. 
Opakuji: Můžeme tedy vyvodit, že lam-
pa víry bude na zemi svítit, dokud v ní 
bude olej modlitby.

Zásadní úloha církve spočívá v tom, 
že se modlí a vychovává k modlitbě, pře-
dává z pokolení na pokolení lampu víry 
s olejem modlitby. Lampu víry, která vná-
ší světlo a pořádek do věcí, jaké mají do-
opravdy být, ovšem sytí se jedině olejem 
víry, jinak vyhasíná. Bez světla této lam-
py bychom neviděli na cestu k hlásání 
evangelia, dokonce bychom ani nevidě-
li na cestu víry, nespatřili bychom tváře 
bratrů, k nimž máme přistupovat a slou-
žit, nemohli bychom osvítit místnost, ve 
které se scházíme ve společenství… Bez 
víry se vše bortí a bez modlitby víra vy-
hasíná. Víra a modlitba jdou ruku v ru-
ce. Neexistuje jiná cesta. Proto je církev 
jak domovem a školou společenství, tak 
domovem a školou víry i modlitby.

Přeložila Jana Gruberová,  
Česká sekce Rádia Vatikán  

(Redakčně upraveno)
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Čtvrtek 5. 10. 1989, 12:10 h.
Moje Rány tělesné byly doplněním 

a zachycením obrovského vnitřního utr-
pení, kdy celé zlo světa vstoupilo do Mé-
ho Srdce. O mnoho větší bylo utrpení 
duše nežli těla.

Stigmata jsou autentickou ranou pře-
devším duchovní. Taková je pravda a ta-
kový je podíl na Mém utrpení vynahra-
zujícím a vykupujícím.

Souhlasit s přijetím Mých Ran zname-
ná souhlasit s přijetím toho, co obsahova-
la Moje Hodina a celý Můj lidský život.

Pondělí 17. 9. 1990, 10 h.
Nepochopíš svým rozumem stvoře-

ní Lásky, ale toužením srdce je můžeš 
ovládnout a přijmout.

Čtvrtek 27. 9. 1990, 23:20 h.
Je třeba, Mé dítě, abys hlídala neje-

nom svůj jazyk, ale i své myšlenky. Je nut-
né vést svoje myšlenky k dobrému, k pře-
jícnosti vyplývající z Mé lásky.

Pokud se to naučíš a budeš o to pro-
sit, nebude problém s hlídáním jazyka, 
aby druhé neranil, poněvadž myšlenky 
vyplněné Mou láskou to nedovolí.

Odevzdávej Mi své myšlenky během 
ranní modlitby a pros, aby se všechny ro-
dily ve Mně, aby naplňovaly tvé myšlení 
a tvé srdce po celý den.

Když se objeví pokušení a těžké si-
tuace, ponoř svou mysl a své srdce do 
Mne a pros o pokoj v myšlení a o lás-
ku v srdci, aby v tobě nebyla prázdno-
ta a zlo. Mysli na Mne: na Moji dobro-
tu, moudrost, všemohoucnost. Ponořuj 
do Mne svou mysl, aby ji pronikla Má 
moudrost i láska.

Nesnaž se úplně všemu porozumět 
a všechno poznat. Snaž se namísto to-
ho všechno přijmout s klidem, s láskou 
i s vděčností, poněvadž všechno slouží 
dobru: tvému i druhých. Je darem pro 
obohacení tvé duše.

„Zvěstujeme vám, abyste se od těchto 
marných věcí obrátili k živému Bohu...“ 
(Sk 14,15)

Čtvrtek 23. 5. 1991, 13 h.
Lidem je třeba sloužit s láskou, nic 

od nich neočekávat. Je zapotřebí s lás-
kou pomáhat, i kdyby byli zlí a nevděč-
ní. Je třeba se za ně u Otce přimlouvat, 
i kdyby se to zdálo být marným.

Taková je povinnost toho, kdo touží 
být Apoštolem Mé lásky. 

Jestliže miluješ jenom ty, kteří ti pro-
jevují lásku, jakou máš zásluhu a čím 
se lišíš od světa tonoucího ve svém so-
bectví?

Pátek 28. 6. 1991, 11:55 h.
Každým hnutím a skutkem lásky se Mi 

stáváš podobnou. Skrze každou poddaj-
nost a mírnost srdce také. Skrze souhlas 
s utrpením, jako s obětí za svoje bratry, 
se stáváš jako Já obětí na kříži za spásu 
Mých lidských bratří.

„Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůj-
te proto pevně a nedejte si na sebe znovu 
vložit otrocké jho.“ (Gal 5,1)

Neděle 28. 7. 1991, 18:50 h.
Co jsi dnes udělala pro Lásku?
– Co já mohu udělat?
Můžeš milovat: lidi, které znáš, které 

ti ukazuji, o jejichž trápení víš.
Buď mírná k lidem i k sobě. Nesuď. 

Nestavěj svoje postoje na vlastních sou-
dech ani na soudech jiných lidí. Svoje 
postoje srdce a mysli stavěj na Mé lásce, 
kterou znáš a o které tolik víš.

Já chci milovat tvým srdcem, cožpak 
jsem je pro to nestvořil?

„Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepo-
tkalo něco horšího!“ (Jan 5,14)

Čistota srdce je čistota úmyslu. Měj 
touhu mít jenom jeden úmysl: všech-
no a všechny ponořit do Boha, který je 
Láska.

Není důležité, co máš ty v oblibě, ale 
čemu sloužíš. Služba království lásky tě 
přivádí do toho království.

Tvou křížovou cestou je život ve světě. 
Taková je a musí být hodnota lidského ži-
vota. Ukázal jsem ji jako nejvyšší hodnotu 
a vzor pro ty, kteří Mne chtějí následovat.

A tedy, cos dnes udělala pro Lásku?
Nedomnívej se, že oběť je nějaký stav 

pod Mým křížem, který tvoříš ty ve své 
představivosti. To jsou konkrétní situa-
ce tvého života – bolestné pro tebe, ve 
kterých se identifikuješ s tím postojem 
srdce, jaký jsem Já měl na kříži, když 
jsem všechny miloval a všem odpouštěl 
– modle se za ně.

Pondělí 12. 8. 1991, 15:20 h.
Láska – to jsem Já, Ježíš Kristus – Lás-

ka, která se stala Člověkem a která se na-
vrací a přichází k lidem v Duchu Svatém. 
Nepros tedy, abych tě naučil milovat. Pros 
a usiluj o to, abych byl v tobě: abys ty by-
la Mnou a Já tebou.

Láska, to není dovednost milování, 
prokazování dobroty a milosrdenství, 
které se dá naučit i vycvičit, aby byla pro-
kazována lidem. Láska, to jsem Já, vypl-
ňující tvoje srdce, které – když je Mně 
oddávané v neustávajícím aktu velebení 
a vděčnosti – je zcela Moje, a všechno, 
co z něj plyne, je Mnou. Tehdy Já skrze 
tvé srdce přicházím k lidem a obdarová-
vám je Sebou.

Přimkni se ke Mně, žízni po Mně a do-
vol, abych si tě zcela přivlastnil. Neztratí 
se tvá totožnost, ale nalezne se v té doko-
nalosti, jaká ti byla dána tvůrčím aktem 
a do jaké jsi povolána ve věčném životě.

(Pokračování)

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

Přeložila vv (Redakčně upraveno)

Alice Lenczewská (1934–2012)

Z duchovního pokladu Alice Lenczewské (55)
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.
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V čem spočívá adorace?

„Fenomén adorace spočívá v tom, že 
nabíjí akumulátory vystresovaného a za-
komplexovaného člověka našich časů. Za-
hledění se do Nejsvětější svátosti je pří-
ležitost k uzdravení a proměně. Příklad? 
V košalinském společenství Cenacolo (…) 
se přibližně 80 % mládeže dostává (bez 
tradiční terapie a drahých léků) z tako-
vých závislostí, jako jsou drogy, alkohol, 
hazard, erotománie a ztráta víry ve smysl 
života. Klíč k úspěchu? Celodenní adora-
ce. Mladí vstávají v šest ráno a mají na vý-
běr: práce, nebo adorace. Samozřejmě se 
rozhodují pro to druhé. A vůbec ne pro-
to, že se chtějí setkat s Bohem, ale chtějí 
si déle pospat. A jemu to zdřímnutí asi ni-
jak zvlášť nepřekáží, když se potom uka-
zuje, že se na adoraci v někom probudilo 
svědomí. Svatá Terezie z Lisieux, které se 
často dařilo usnout při adoraci, sestrám 
pobouřeným jejím chováním vysvětlo-
vala, že Bůh je jako anesteziolog, který 
uspává, aby mohl uzdravovat. A něco na 
tom bude, vždyť mniši cisterciáci žertují, 
že Stvořitelovou oblíbenou dobou je noc, 
poněvadž jenom ve spícím člověku, který 
se nevěnuje sám sobě, může Bůh klidně 
dělat to, co jemu náleží.“ (M. Duchnow-
ska, Po prostu bądż i patrz) A tedy – což 
je zajímavé – Bůh působí při adoraci ne-
závisle na naší dispozici a vnímání sebe 
samých. Důležité je prostě samotné se-
trvávání u něho ve vztahu plném lásky.

Při adoraci musíme zapomenout na 
sebe, poněkud se stáhnout, abychom dí-
ky tomu udělali místo Pánu Bohu. Když 
přestaneme Bohu vyčítat slovy soužení, 
ale odevzdáme mu to všechno a jedno-
duše se před něj postavíme v postoji na-
prosté pokory a důvěry, tehdy mu dovolí-
me, aby mohl ve všech směrech působit, 
proměňovat nás a uzdravovat. Pro Bo-
ha není podstatná forma, jakou má naše 
modlitba, ale čas jemu věnovaný a věrné 
setrvávání u něj. Nejlépe tedy je stanovit 
si den co den stálý čas, který odevzdáme 
výlučně Ježíšovi.

Adorace jako „opalování se“

Adorace je často srovnávána s opalová-
ním se na slunci. Ačkoliv nejsou vidět slu-
neční paprsky, není vidět to elektromag-
netické záření, přece však po delší době 
kůže člověka vystavená slunci ztmavne. 
Podobně je tomu při adoraci. Když se vy-
stavíme působení eucharistického Ježíše, 
tehdy neviditelné paprsky lásky proměňu-
jí naši duši. „Člověk, který se chce opá-
lit, dovoluje slunci působit a ví jasně, že 
opálení nezpůsobuje on, ale slunce. On 
se musí jedině na nějaký čas vystavit pů-
sobení slunečních paprsků. Proto první 
podmínkou, jak vstoupit do vyzařování 
Eucharistie, je ticho.“ (D. Szczerba, Ado
racja – modlitwa obecności)

Svatý Jan Maria Vianney vzpomínal: 
„Pamatuji si člověka, který vždycky vstu-
poval do kostela, i když jenom procházel 
poblíž. Ráno, když šel do práce, i večer, 
když se vracel domů, postavil u dveří lo-
patu a motyku a potom dlouho adoro-
val Nejsvětější svátost. (…) Jednoho dne 
jsem se ho zeptal, co tak říká Pánu Ježíši 
během těch dlouhých setkání s ním. Ví-

te, co mi odpověděl? »Pane probošte, nic 
neříkám. Dívám se na něho, a on hledí 
na mě.«“ (A. Monnin SJ, Zapiski z Ars)

Adorace zdrojem obrácení  
a uzdravení

Známý vedoucí rekolekcí, P. Dominik 
Chmielewski, uvádí neobyčejně dojemný 
zázračný příběh. 

Jedna matka sama vychovávala dcer-
ku. Žena se velmi vzdálila od Boha. Mu-
že neměla – odešel k milence. Vazba 
matky a dcery se ještě více upevnila, ale 
postupně se změnila na vztah velmi ne-
zdravý. Často v takovýchto situacích do-
chází k nadměrnému kontrolování dítě-
te rodičem, k jeho ovládání, až dokonce 
k manipulaci s ním.

Konečně měla 21letá dcera již dost té 
toxické matčiny „lásky“ a utekla z domu. 
Vzala si peníze a odjela neznámo kam. 
Občas matce posílala esemesky. Matka 
zase pokaždé telefonovala. Sama od se-
be telefonovala dceři dvakrát, třikrát den-
ně. Po dvou měsících se kontakt přeru-
šil. Poslední dceřin telefonát byl z Paříže. 
Matka znepokojená tím, že dcera mno-
ho dní nebrala telefon, následně vystraše-
ná a zpanikařená z toho, že telefon i na-
dále zůstával hluchý, se rozhodla jednat 
na vlastní pěst. Na začátku ohlásila dce-
řino zmizení na policii. Ta ale nena šla 
žádnou stopu. Žena si tedy najala sou-
kromé detektivy, aby se té záležitosti vě-
novali. Za měsíc přišla informace, která 
zazněla jak rozsudek smrti: „Vaše dcera 
byla unesena obchodníky s ženami a pra-
cuje jako prostitutka. Stopy po ní se ztra-
tily, není žádná šance ji znovu najít. Mu-
síte se smířit s tím, že už ji nikdy v životě 
neuvidíte!“ Tenkrát se matce zbořil celý 
svět… Upadla do deprese. Začala myslet 
na sebevraždu. Rozhodla se hledat pomoc 
u různých lidí. Prošla jednou terapií, po-
tom druhou. Začala brát psychotropní lé-
čiva. Nic ale nepomáhalo, nadále ji ubí-
jela strašlivá bolest…

Jednoho dne šla žena po ulici. Vypada-
la jako lidský vrak. Už neměla slz, protože 

Jan Gaspars

Zázraky plynoucí z eucharistické adorace
Zmrtvýchvstalý Ježíš je skutečně přítomný v Eucharistii. Setrvávání v jeho přítomnosti je pramenem obrácení i uzdravení. 

Adorovat, to znamená setrvávat v úplném oproštění a zapomenutí na sebe. Zahledět se do jediného Pána. To tehdy Bohu dovo-
lujeme nejvíc v nás působit a přeměňovat nás. Potvrzuje to neobvyklé svědectví jedné dívky nucené k prostituci…
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je všechny vyplakala. Přecházela kolem 
kostela. Dveře byly otevřené. Do kostela 
nechodila už mnoho let. Teď ale vešla…

Na oltáři stála Nejsvětější svátost. Lidé 
se modlili – adorovali Pána Ježíše. Žena 
však nevěřila, že v tom kousku oplatku je 
přítomný sám Bůh. Avšak tam, při vcho-
du do kostela, padla na kolena a znovu 
se rozplakala. Její pláč trval velmi dlou-
ho. Když už se vyplakala, vstala a pocí-
tila cosi, co už mnoho týdnů nevnímala: 
jakýsi podivný způsob pokoje i útěchy – 
tak, jako by ji někdo objal. Pohlédla ještě 
jednou na kousek oplatku, pokynula hla-
vou a odešla. Druhého dne se rozhodla, 
že se přesvědčí, zda to, co vnímala vče-
rejšího dne, nebylo pouhé mámení. Zno-
vu se tedy vypravila do kostela. Zase si 
klekla v zadní části chrámu. Hleděla na 
kousek oplatku a s překvapením pocíti-
la, že se jí v srdci něco začínalo měnit. 
Byla stále spokojenější, pociťovala, jak ji 
Ně kdo stále víc k sobě tiskne, a bylo v ní 
stále větší ticho a přijetí toho všeho, co 
ji potkalo. Od té doby začala pravidelně 
chodit na adorace.

Její dcera byla v té době „umístěna“ 
na jednu z pařížských ulic, aby nabízela 
svoje služby tam, v té části, kterou mě-
la přidělenou. Nejpodivnější bylo to, že 
v místě, kde měla dívka odteď vyhlížet 
klienty, právě na druhé straně ulice, v prv-
ním patře budovy byl klášter, kde trvala 
ustavičná adorace Nejsvětější svátosti… 
Zpočátku si toho dívka vůbec nevšim-
la. Přijížděli klienti, ona jim prokazova-
la své služby, načež se vracela na stej-
né místo. Avšak od určité chvíle začalo 
něco směřovat její pohled k Nejsvětější 
svátosti. Z hodiny na hodinu, 
ze dne na den, z týdne na tý-
den se v srdci té dívky začalo 
něco měnit… Začala poznávat 
toho a rozmlouvat s tím, kte-
rý na ni hleděl z prvního pat-
ra. Tím, co ji začalo udivovat, 
bylo to, že On ji neponižoval, 
ale miloval, rozuměl jí a měl 
s ní soucit. Po dvou měsících 
do něj byla prostě zamilova-
ná. Sestry, které sloužily v tom 
klášteře, ne adorovaly Ježíše tak 
dlouho jak ona, která tam stála, 
zahleděná do něj ve dne v no-
ci. Nakonec dívka došla k ne-
obvykle riskantnímu rozhodnu-

tí: umínila si, že po dalším klientovi už 
se žádnému dalšímu věnovat nebude, ač-
koliv velmi dobře věděla, že pokud bude 
vzdorovat, v tu chvíli bude zabita svými 
pasáky. Byla již ale připravena setkat se 
s tím, do koho byla zamilovaná. Byla při-
pravena s otevřenou náručí jít k němu.

Přijel poslední klient. Otevřely se dveře 
auta. Elegantní muž ve věku kolem 30 let 
ji vybídl, aby šla dovnitř. Dívka nastoupi-
la. Pohlédla na něho: ten člověk se na ni 
díval s jakousi neuvěřitelnou dobrotou. 
Nemohla se vynadívat do jeho očí. Muž 
se lehounce pousmál a požádal dívku, aby 
sáhla do přihrádky v autě, že tam na ni če-
kají dokumenty, se kterými se bude moci 
vrátit domů. Ale ona nevěřila. Muž tedy 
řekl: „Máš tam pas, letenku a peníze. Je-
deme na letiště. Sedneš do letadla a vra-
cíš se domů.“ Dívka byla úplně bez sebe. 
Chtěla se zeptat: „Kdo jsi?“ Muž se ale je-
nom usmál. Nakonec dojeli na letiště. Spo-
lu vysedli z automobilu. Tajemný nezná-
mý ji dovedl do odbavovacího prostoru. 
Rozmlouvali spolu. V jednu chvíli dívka 
sáhla rukou do kapsy své tašky, aby z ní 
něco vyňala, a po chvíli se chtěla na ně-
co zeptat člověka, který ji doprovázel. Tu 
z překvapení málem oslepla: muž zmizel! 
Stál vedle ní a prostě zmizel! Dívka stála 
jakoby vrostlá do země – nevěděla, co se 
stalo. Jako omámená vstoupila do letadla.

Vrátila se do svého města a utíkala se-
tkat se s matkou. Vstoupila do bytu. Byl 
však prázdný.

Zeptala se tedy sousedek, proč není 
matka doma. Ty, udivené, odpovídaly, že 
matka je v kostele… Dívka se překvapeně 
zeptala: „V kostele? Máma?“ Běžela tedy 

do kostela. Když tam vešla, spatřila svo-
ji mámu, která klečela před Pánem Ježí-
šem… Přiběhla k ní – a bylo to neobyčej-
ně dojemné setkání.

Ukázalo se, že přesně týž den, kdy mat-
ka poprvé vstoupila do kostela na adoraci, 
byla její dcera „umístěna“ na nové místo, 
a to právě na oné pařížské ulici, na jejíž 
druhé straně v klášteře trvala věčná ado-
race. Když matka vzhlížela k eucharistic-
kému Ježíši, její dcera se rovněž zamilo-
vávala do Boha, kterého poznávala a se 
kterým vedla rozhovor jako pařížská pro-
stitutka. To ale nebyl konec tohoto příbě-
hu. Mladá dívka byla tak velice zamilova-
ná do Pána Ježíše, že se rozhodla vstoupit 
do řádu... Dnes jako řeholní sestra slou-
ží na ulicích italských měst, kde pomá-
há mladým dívkám, které se tak jako ona 
kdysi nacházejí na ulici. Září přitom lás-
kou k Ježíši.

Neocenitelná hodnota  
Eucharistie a adorace

Pán Ježíš stále na každého z nás če-
ká – skutečný, ačkoliv skrytý v Nejsvětěj-
ší svátosti. Čeká jako žebrák. Čeká, aby 
nás mohl přivinout ke svému Srdci. Tou-
ží nás obdarovat svou láskou a veškerými 
potřebnými milostmi. Když se k němu ob-
racíme celým srdcem, on začíná v našem 
životě uskutečňovat neuvěřitelné zázra-
ky! K tomu je ale potřeba „docela málo 
nebo jediného“: víry. A sv. Terezie z Li-
sieux dodává: „Kdyby lidé znali hodnotu 
Eucharistie, pořádkové služby by muse-
ly organizovat davy u vstupů do kostela.“

Farář z Arsu napsal: „Není nic většího 
nad Eucharistii. Seberte po celém světě 

všechny dobré skutky a polož-
te je na misku vah, a na druhou 
umístěte jedno dobře přijaté sva-
té přijímání, a ukáže se, že tam-
ty jsou jako zrnko prachu proti 
veliké hoře. (…) Ani mučednic-
tví se nedá srovnat se mší sva-
tou – je totiž obětí, jakou člověk 
podává Bohu ze svého života, 
a mše svatá je obětí, jakou Bůh 
vydává ze sebe samého člově-
ku, prolévaje za něho krev.“ 
(A. Monnin SJ, Zapiski z Ars)

Z Miłujcie się! 2/2020 
 přeložila vv  

(Redakčně upraveno)



22/2021 9

Proniknutá  
salesiánskou spiritualitou

Sestra Marie od Nejsvětějšího Srd-
ce, jako vizitantka (sestra řádu Navštíve-
ní Panny Marie) a zároveň dědička spi-
rituality sv. Františka Saleského, sepsala 
svoje měsíční rady v podobě tzv. „výzev“ 
a jejich účel definovala takto: „Postupně, 
krok po kroku bude velká rodina Srdce 
Ježíšova formována ve škole sv. Františka 
Saleského, aby získávala je-
ho ducha a stala se hodnou 
Krále lásky... Je proto nut-
né vést duše údolím pokory 
a dělat s nimi, co je možné, 
aby se staly sladce vonícími 
fialkami Navštívení.“

V osobě sv. Františka Sa-
leského, zakladatele svého 
řádu, objevovala přednosti 
lidské povahy, se kterými se ztotožňova-
la, a díky tomu zdokonalovala svůj vlast-
ní křesťanský život. Tyto ctnosti jí pomá-
haly uskutečnit šlechetnou misi – přivést 
jiné k lásce Ježíšově a vést členy Čestné 
stráže ke konečnému cíli, jakým je účast 
ve věčné slávě vítězného Krista.

Sestra Marie od Nejsvětějšího Srdce 
nezapomínala také na slova sv. Františ-
ka Saleského, který vysvětloval, že řád 
Navštívení byl ustanoven „proto, aby na-
podoboval dvě nejdražší ctnosti Nejsvě-
tějšího Srdce Ježíšova, Vtěleného Slova 
Boha: mírnost a pokoru“. Tyto ctnosti při-
jala sestra Marie za své. Podle Ježíšova 
příkladu se vyznačovala mírností a lahod-
ností vůči Bohu, bližním i sobě.

Mimořádná osobnost

Zakladatelka Čestné stráže Nejsvě-
tějšího Srdce Pána Ježíše byla zároveň 
energická, aktivní žena, plná pracovního 
elánu. Důslednost při plnění vlastních po-
vinností ji doprovázela celý život, nejen 
v aktivitách pro Čestnou stráž. Neztrati-
la odvahu ani při transformaci díla, ani 
ve chvílích únavy spojené s chronickým 
onemocněním. S důvěrou v nekonečné 
milosrdenství Srdce Ježíšova spoléhala 
na Boží Prozřetelnost.

Vždy věrná, dokonce i v těžkých do-
bách pronásledování jeptišek na konci 
19. století nepustila pero z rukou a nadále 
povzbuzovala chladné duše k horlivé lás-
ce ke Kristu. Rady sestry vizitantky, které 
byly výsledkem jejího hlubokého vnitřní-
ho života prostupujícího každodenní ži-
vot, byly skutečně mimořádně výstižné. 
Bylo možné vnímat také její soucit a pé-
či o druhé. Kladla důraz i na slova. Na-
psala, že milovat bližního ve chvíli, kdy 

prožíváme svou „Hodinu 
Přítomnosti“, znamená mi-
lovat Ježíše. Proto i přes ne-
ustálou únavu a vážnou ne-
moc vynakládala velké úsilí 
na rozvoj Čestné stráže; vy-
víjela neúnavnou činnost 
při snaze o rozvíjení cen-
ter Čestné stráže po celém 
světě. Její spolusestry jedno-

myslně prohlašovaly: Nešetřila energií ani 
časem, vždy byla připravena věnovat se 
ostatním, okamžitě reagovala na jakékoli 
prosby. Nesoustředila se na sebe, ale zá-
ležitosti ostatních stavěla nad své vlastní, 
a proto byla „nástrojem lásky“ pro Ježíše.

Sestra Marie od Nejsvětějšího Srd-
ce nedovolila, aby zlo zakořenilo v jejím 
srdci, ale rychle se ho snažila zbavit či-
ny a myšlenkami vyplývajícími z víry. Vě-
děla, že ke svatosti člověk dojde malými 
každodenními skutky, vykonávanými do-
konalým způsobem, proto se také zrodi-
la myšlenka „Hodiny Přítomnosti“ u Je-
žíšova Srdce.

Sama také pilně pracovala při zdolává-
ní chyb a těch charakterových vlastností, 
které ji odváděly od dokonalé lásky. O tom 
svědčí „kartička“, kterou předložila hos-
tujícímu knězi při uctění ostatků sv. Mar-
kéty Marie Alacoque v Paray-le-Monial. 
Na ni napsala: „Moje požehnaná sestro, 
vypros mi u Ježíše, abych se nepoddávala 
obrovskému vnitřnímu pokušení zoufal-
ství, které prožívám přes třicet čtyři leta. 
S pomocí milosti Boží chci slepě pokra-
čovat v životě oběti. Ale kdyby moje ces-
ta měla skončit v propasti, ó sestro moje, 
odtáhni mě z této cesty zatracení.“ Snad-
no si můžete představit, jaký byl klášterní 

Duchovní charakter sestry Marie  
od Nejsvětějšího Srdce Bernaud (2)

život sestry Marie od Nejsvětějšího Srdce. 
Láska k Ježíši byla v ní tak silná a plná 
odhodlání, že toto vyzařování cítili všich-
ni, kteří byli s ní. V životopise napsaném 
sedm let po smrti zakladatelky Čestné 
stráže Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše 
sestry vyjádřily vděčnost za její neúnav-
nou práci a velkou horlivost pro všechny, 
kdo se s ní setkávali, protože v ní skuteč-
ně cítili nadpřirozeného ducha. Život vizi-
tantky byl poznamenán neúnavnou prací 
a hlubokou modlitbou. Navíc se vždy ří-
dila poslušností nadřízeným, protože vě-
děla, že ta je zdrojem milostí.

Byla vděčná za všechno, co jí v životě 
potkalo, na každou novou událost pohlí-
žela očima víry. Povzbuzovala členy Čest-
né Stráže Nejsvětějšího Srdce Pána Ježí-
še, ale také všechny ostatní věřící k životu 
následování Krista – k úplnému podříze-
ní se vůli Otce. To byl také zdroj její ne-
ustálé radosti.

Navrhovaná témata pro diskuzi  
v rámci setkání Čestné stráže NSPJ:

1. Proč se sv. František Saleský stal 
jedním z patronů Čestné stráže NSPJ?

2. Jaké osobnostní rysy zakladatel-
ky mohou členové Čestné stráže napo-
dobovat?

3. Z čeho se rodily hrdinské ctnos-
ti sestry Marie od Nejsvětějšího Srdce?

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

s. Maria Wysocka OVM)

Překlad Jana Machandrová

Tato formace je ve Světle uveřejňována 
postupně, avšak nepravidelně. První část 
byla otištěna v čísle 19/2021.
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nám Bůh dá obydlí jiné. Ne dům uděla-
ný lidskýma rukama, ale věčný v nebi.

Evangelium – Mk 3,20–35
Ježíš vešel do jednoho domu a znovu 
se shromáždil zástup lidu, takže se ne-
mohli ani najíst. Jakmile o tom usly-
šeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se 
ho zmocnili; říkalo se totiž, že se po-
mátl na rozumu. Učitelé Zákona, kte-
ří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o Ježíšo-
vi: „Je posedlý Belzebubem. Vyhání zlé 
duchy s pomocí vládce zlých duchů.“ 
Zavolal si je a mluvil k nim v podoben-

stvích: „Jak může satan vyhánět sata-
na? Je-li království v sobě rozdvojeno, 
takové království nemůže obstát. Je-
-li dům v sobě rozdvojen, takový dům 
nebude moci obstát. Jestliže satan vy-
stoupil proti sobě a je rozdvojen, ne-
může obstát, ale je s ním konec. Nikdo 
přece nemůže vniknout do domu silá-
ka a uloupit jeho věci, jestliže toho si-
láka napřed nespoutá. Teprve potom 
mu dům může vyloupit. Amen, pravím 
vám: Všechno bude lidem odpuštěno, 
hříchy i rouhání, kterých se dopusti-
li. Kdo by se však rouhal Duchu Sva-

tému, nedojde odpuštění navěky, ale 
bude vinen věčným hříchem.“ To ře-
kl proto, že tvrdili: „Je posedlý nečis-
tým duchem.“ Přišla jeho matka a je-
ho příbuzní. Zůstali stát venku a dali 
si ho zavolat. Kolem sedělo plno lidí. 
Řekli mu: „Tvoje matka a tvoji příbuz-
ní se venku po tobě ptají!“ Odpověděl 
jim: „Kdo je má matka a moji příbuz-
ní?“ A rozhlédl se po těch, kteří sedě-
li dokola kolem něho, a řekl: „To je má 
matka a to jsou moji příbuzní! Každý, 
kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sest-
ra i matka.“

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

16. května 1947

Dostalo se mi vidění a pochopení, co 
je Neposkvrněné Srdce Panny Marie.

Vidím nádherné srdce podobající se 
zářící luně, podobající se perle svítící 
světlem měsíce. Jsme zvyklí vídat zlaté 
paprsky, zlaté plameny vystupovat 
z Ježíšova Srdce, jako svatozář ko-
lem jeho rudého Srdce. Ale to Ma-
riino je celé ze světla. Z nebeského 
světla! Bělejší než Hostie, která září 
v monstranci! Ještě zářivější než mě-
síc, který se třpytí na nejčistší oblo-
ze. Krásnější než obrovská perla! Ce-
lé ze světla! Jaká nádhera! ... Třpytí 
se tam, na té přečisté hrudi… Bělost, 
která se třpytí na bílém oslaveném tě-
le Panny Marie Fatimské. A když je-
ho lesk zdaleka překonává čistý lesk 
celičké Panny, každý si může před-
stavit, jaký je…

Potom mi Duch Svatý dal tuto lek-
ci a já rozuměla:

„To z tohoto Srdce pocházely kap-
ky, které utvořily Srdce vtěleného 
Slova. Z této bělosti musela pochá-
zet krev k vytvoření lidského plodu 
Syna Božího, přečistá krev z přečis-
tého zdroje. Tato čistota tryská z ne-
poskvrněného zdroje, aby čistotou 
obklopila duši stvořenou pro Slovo 

počaté z Lásky a s čistotou. Pulsy Bož-
ského Srdce sestávají ze samotného tlu-
kotu dokonale čisté hvězdy tohoto Srdce, 
které mě blaží. Představ si, jakou úplnou 
dokonalost citu a pohybu představuje 
toto Neposkvrněné Srdce v rytmu – ryt-
mu bití opravdového srdce nejen fyzické-

ho, ale i morálního a duchovního –, z ně-
hož bylo počato Srdce Syna z Panny, aby 
z něj bylo vytvořeno Srdce Bohočlověka.

Pohleď, pohleď, nech se ohromit. Není 
ani v ráji nádhernějšího světla, po našem, 
než tohoto. Neexistuje nic něžnějšího. Ne. 
My, Tři Oslavení, v něm nacházíme ra-

dost, a šťastni, kdo jsou v něm, stej-
ně jako andělé. Nebesa se skví tím-
to světlem Neposkvrněného Srdce 
naší Panny Marie. Toto pro tebe ne-
popsatelné světlo je hlasem a rados-
tí nebes, vychází z této hrudi, z to-
hoto Srdce věčné Panny. Kdyby tak 
člověk umožnil, aby se rozprostřelo 
po zemi! Bylo by to druhé vzkříšení, 
druhé odpuštění… konečné spasení! 
Ach, odpuštění světu! Odpuštění da-
né světu skrze Marii! Ale svět odmítá 
Matku, která by jej přerodila do míru.

Miluj, miluj za celý svět. Tehdy tě 
světlo Mariina Srdce prostoupí rados-
tí, která nás samotné činí šťastnými.“

Jsem prostoupena radostí při po-
hledu na Srdce-Hostii zářící z Ne-
poskvrněné Panny Marie, jejíž in-
tenzivní a přesladké světlo je jako 
planoucí perla…

Sešity z roku 1945 až 1950
Ze Stella Maris 6/2020  

přeložila tv  
(Redakčně upraveno)

Maria Valtorta (1897–1961)

Co je Neposkvrněné Srdce Panny Marie
Z DUCHOVNÍCH ZÁPISKŮ ITALSKÉ MYSTIČKY
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GERTRUD VON LE FORT: 
CONSOLATA

Vznik a historické pozadí

Gertrud von Le Fort dokončila své vy-
právění Consolata v roce 1943 a rukopis 
uschovala u přátel. Ačkoliv děj umístila 
do poloviny 13. století, musela se obávat, 
že by to mohlo být pro ni nebezpečné, 
kdyby se rukopis dostal do rukou nacis-
tů a oni by pochopili, že navzdory časo-
vému odstupu existuje zřejmá podobnost 
se současnými tyrany. Vyprávění se obje-
vilo v tisku teprve v roce 1947.

Místem děje je Padova, která upro-
střed 13. století bojovala v konfliktu me-
zi papežem Inocencem IV. a císařem Fri-
drichem II. na straně císaře, a proto na 
ni papež uvrhl interdikt, tzn. zákaz veš-
kerých bohoslužeb. V roce 1256 byla Pa-
dova osvobozena v křížovém tažení, k ně-
muž papež vyzval.

Hlavní postavou v tomto dramatu je 
krutý tyran Ansedio, za jehož násilného 
panování byla Padova zničena a mnoho 
občanů bylo popraveno bez právního 
rozsudku. Nejdůležitější samostatnou 
postavou je však papežský legát, biskup 
Filippo Fontana, který má Padovu osvo-
bodit od interdiktu. Osobností uvádějí-
cí všechno do pohybu je ale Consolata 
se svojí láskou k nepřátelům jako „Utě-
šitelka všech“.

Vývoj událostí k vyvrcholení

Papežský legát přichází do svého rod-
ného města Padovy a považuje se za po-
sla smíření a míru. Současně považuje 

přemožení tyrana Ansedia za svůj úkol. 
Osvobození města od interdiktu je však 
vázano podmínkou, že se občané zbaví 
Ansedia a jeho přívrženců. Tu si legát 
uvědomí, že tyran ještě žije. Rozhořče-
ní občané sice obléhají jeho tvrz, ale vá-
hají s jejím dobytím kvůli „tajemné ma-
gii jeho osoby“.

Při průjezdu městem našel legát také 
zničený městský palác svých příbuzných. 
Ve svém smutku nad zavražděnými pří-
buznými a nad všemi usmrcenými a zaja-
tými, které měl tyran na svědomí, zaslechl 
zpěv malé skupinky mužů, kteří recitova-
li střídavými hlasy žalmy o spravedlnosti 
Boží. Byli to členové bratrstva Consolaty, 
laičtí bratři následující svatého Františka, 
kteří všude šířili útěchu a pomoc tam, kde 
je vykonávali. Zavázali se slibem, že se 
ujmou každého, kdo v životě nebo umí-
rání bude potřebovat útěchu – bez ohle-
du na osobu nebo důstojnost – aby jim 
nikdy neuniklo volání o pomoc a aby se 
jim nikdo nepokoušel bránit, ani tyran, 
ani pověrečný strach, když jim bylo jed-
nou předpovězeno, že ten nemilosrdný 
bude udolán milosrdenstvím.

Legát poprosil prostřednictvím po sla 
laické bratry, aby ho vyhledali, ale dostal 
odpověď, že se musí zastávat těch, kteří 
potřebují útěchu. Ať legát přijde k nim 
a podpoří je. Jeden bratr zavedl jeho 
a hostitele Uga do tyranovy pevnosti. 
Ugo byl toho názoru, že osvoboditelé Pa-
dovy by měli udělat s Ansediem „krátký 
proces“, zatímco legát se zastával spra-
vedlnosti: aby byl tyran svržen lidem, te-
dy zavražděn.

Láska k nepřátelům proměňuje (1)

Monika Bornová

Při procházení liduprázdnou pevností 
přepadla legáta představa, že se tvrz po-
dobá ztroskotané lodi. Nakonec ho do-
provázející bratr zanechal samotného 
v rytířském sále.

Pokušení a láska k nepříteli

V nebezpečném ovzduší této místnosti 
osvětlené několika málo svíčkami se legá-
ta opět zmocnila představa, že se nachá-
zí v potopené lodi. U stolu seděl „ve vel-
kolepě klidném postoji“ tyran zcela sám, 
na čele měl purpurovou pásku jako vlada-
ři dávných časů. Legát byl ohromen „ne-
zvyklou duchovností“ Ansedia. Bylo mu, 
jako by jeho očima nahlížel do propasti. 
Ansedio se obrátil na legáta nadmíru po-
směšnou řečí: Nikdy prý nebyl mocněj-
ší než teď, když už nemá žádnou moc, 
a přesto je nepřekonatelný, nekonečný 
a nesmrtelný. Legát byl jako strnulý hrů-

Gertrud von Le Fort (1876–1971), bás-
nířka, spisovatelka a esejistka. Patří 
k nejvýznamnějším německy mluví-
cím autorkám křesťanského zaměření 
v minulém století. Jejími nejdůležitěj-
šími díly jsou romány „Rouška Veroni-
čina“ a „Věnec andělů“, v nichž se střetla 
s křesťanskou svobodou a autoritativ-
ním nárokem, což jí nakonec přineslo 
vyloučení z Říšské komory spisovatelů. 
Zvláštní hutností a intenzitou se vyzna-
čuje její pozdní dílo s podstatnými výpo-
věďmi k míru a smíření, kromě jiného 
v novele „Die Consolata“ (1947). Oce-
nění se dostalo Gertrudě von Le Fort pro-
půjčením Spolkového záslužného kříže, 
Velké ceny za literaturu země Severní 
Porýní-Vestfálsko a propůjčením čest-
ného doktorátu Teologické fakulty Uni-
verzity Mnichov.

Přednáška na 27. letní akademii v Augsburgu v roce 2019
K tématu tohoto zasedání, které zní „Dejte se proměnit Kristem – Jak křesťanství 

proměňuje svět“, mě spontánně napadla myšlenka, že by to mohla být láska k nepřá-
telům, která je schopná proměnit všechno v následování Krista. Mohla by proměnit 
svět, kdyby ji mnozí praktikovali. Ale určitě proměňuje ty, jejichž postoj a konání se 
jí nechávají vést a vždy také ty lidi, kteří takovou lásku zakoušejí.

Protože je pro mne důležité názorně vysvětlit křesťanskou existenci na literárních 
textech, zvolila jsem si k tématu „Láska k nepřátelům“ tyto texty:

• Gertrud von Le Fort: Consolata
• Werner Bergengruen: Velký tyran a soud
• Stefan Andres: El Greco maluje velkého inkvizitora.

Při výkladu textu budu vždy zdůrazňovat hledisko lásky k nepřátelům.
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teď, když se tyran sám zbavil života, by si 
to oni měli „vyřídit“ se všemi Ansediový-
mi přívrženci. Legát pochopil, že on sám 
byl omilostněn, a doporučil, že nikdo by 
neměl být „vyřízen“, nýbrž provinilci by 
měli být odpovědně postaveni před soud. 
Pak zrušil interdikt nad Padovou, určil ješ-
tě předsedajícího soudu a odešel na delší 
dobu zpátky, do Assisi.

Proměny

Bylo mnoho proměn, způsobených lás-
kou Consolaty k nepřátelům.

Nejhlouběji proměněn byl legát, jehož 
sebejistota byla otřesena. Gertrud von Le 
Fort nechala ve svém vyprávění prázdné 
jedno důležité místo: Ani legát ani čte-
náři se nedozvědí, co přimělo Consola-

tu, aby nechala legáta s tyranem o samo-
tě. My můžeme nalézt pro to motivaci: 
Legát musel v obrazu klesající lodi získat 
zkušenost, že on sám sice mohl porazit 
tyranovu démonickou moc. Musel se ale 
od Consolaty naučit lásce k nepřátelům, 
aby mohl zastavit dav, dychtící po vraždě 
tyrana, a postarat se o právo a spravedl-
nost v Padově. Zakusil tedy svoji vlastní 
slabost a uviděl sám sebe před soudnou 
stolicí Boží. Obrácení bylo také pro ně-
ho nutností.

Láska Consolaty k nepřátelům se vyja-
dřuje přímo v oslovení „bratře Ansedio“. 
On je jako nepřítel tím nejbližším, který 
potřebuje útěchu a pomoc. Představený 
bratrstva ho vyvádí z bludné povýšenos-
ti do pravdy jeho osoby a vyzývá ho dů-
razně tváří v tvář smrti k obrácení. Jestli 
se v posledním okamžiku obrátil, nevíme. 
Stržení obvazu je aktem sebevraždy. Uka-
zuje se v tom ještě jednou jeho opováž-
livost? Že umírá v úplné temnotě, může 
na to poukazovat. Ale ukazuje se zde vy-
pravěčské umění Le Fort (a také její ví-
ra): zdržuje se přímého rozsudku, který 
náleží Bohu samému.

Nakonec láska Consolaty k nepřáte-
lům přivádí na cestu obrácení skrze pro-
měnu legáta také občany Padovy. Přivádí 
je k životu milosrdenství a spravedlnosti: 
k okamžitému zrušení interdiktu, k opráv-
něným soudcům a ke kázání pokání jako 
naděje k sebepoznání a obrácení.

(Pokračování)

Z Der Fels 12/2019 přeložil mp 
(Redakčně upraveno)

Modlitba svatého kardinála J. H. Newmana
Drahý Ježíši,

pomoz mi rozsévat Tvoji vůni všude, kde kráčím.
Kéž Tvůj duch i Tvůj život naplňují mou duši!

Úplně pronikni a ovládej mou bytost, aby můj život vyzařoval jen Tebe!
Sviť skrze mne a buď ve mně tak, aby každá duše, se kterou se setkám,  

mohla vnímat Tvoji přítomnost ve mně!
Zůstaň ve mně, tehdy začnu zářit tak, jako Ty záříš!
A dej mi zářit tak, abych byla světlem svému okolí!  

Toto světlo, Ježíši, bude celé od Tebe.  
Nic z něho nebude ze mne, to Ty sám budeš skrze mne dávat světlo.

Kéž Tě oslavuji, jak se Tobě líbí, posvěcováním všech okolo sebe.
Dej, abych zvěstovala Tebe ne slovy, ale příkladem a přitahující silou  

svého jednání, vyzařujícího plnost lásky, která naplňuje moje srdce pro Tebe.
Amen.

(Sestry Matky Terezy se tuto modlitbu denně modlí po sv. přijímání.)

zou. I když viděl, že Ansedio propadl ší-
lenství a jeho purpurová páska je krví 
nasáklý obvaz, viděl v rouše lži a poma-
tenosti přicházet k sobě strašlivou prav-
du: cítil se být vydán do Ansediových ru-
kou. Znovu má představu lodi, která ho 
táhne do hlubiny. Je blízko tomu, aby pro-
padl démonii tyrana, jeho „rouhavé bož-
ské podobnosti“. Tak zakouší stejně jako 
mnoho obyvatel Padovy, že upadl do ty-
ranova kouzla. Připadal si, jako by se sám 
stal obžalovaným a stál v soudný den před 
Věčným Soudcem.

Tu vstupuje do sálu malé bratrstvo 
Consolaty a obrací se na tyrana, který je 
s pohrdáním a bohorovnou nenuceností 
pozdravuje jako „moji páni vrazi“. Legát 
ví, že toto je soud. Nehledě na posměch 
tyrana začíná Consolata přednášet žalmy 
– o Boží milosti a milosrdenství. Legát je 
přesvědčen, že tato střídavá zvolání platí 
jemu samému. Náhle se všechno změní, 
především v legátově vědomí. Odměře-
ný tyran je jenom ubohou kreaturou pro-
padlou smrti. Strašidelné zjevení končí.

Jeden z bratří přistoupil těsně k tyra-
novi a oslovuje ho „bratře Ansedio“. Oni 
nejsou vrahy, ale mají s ním soucit, proto-
že on je daleko ubožejší než všichni, kte-
rým ubohost způsobil, protože nikdo není 
tolik obtěžkán vinou jako on. Bůh promě-
nil všechny jeho zločiny v požehnání, pro-
tože mnozí se stali jeho nemilosrdností 
milosrdnými. Tak se stal velikým kazate-
lem pokání. Teď by se však měl sám ob-
rátit ze svých převelikých hříchů, protože 
jeho poslední hodina je blízko.

Legátovi bylo jasné, že tento bratr pro-
mluvil k Ansediovi tak, jak by to měl udě-
lat on sám. Také jemu se stal tyran kaza-
telem pokání. Ten se z bratrových slov 
zhroutil, zatímco přede dveřmi lomozil 
lid. Bratři utvořili kruh okolo Ansedia, 
podepřeli ho a přivedli před legáta. Ne-
mohl připustit, aby ruce vrahů uškrtily ty-
rana. Nemohl ale ani zaručit zločinci prá-
vo na spravedlnost. „Suďte ho tak, jak nás 
všechny bude jednou soudit Věčný Soud-
ce: spravedlivě a milosrdně.“ Najednou 
zařval Ansedio jako zvíře ve smrtelném 
strachu, strhl si obvaz z čela a zhroutil se 
v záplavě krve.

Když množství lidu vtrhlo do sálu, le-
gát je zapřísahá a vykazuje zpátky. Po-
slední svíčka zhasla. Přinesli pochodně. 
Ugo přistoupil k legátovi a požadoval, že Gertrud von Le Fort
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V BRNĚNSKÉM CENTRU 
NADĚJE A POMOCI 
se věnujeme životním situacím, které se 
týkají těhotenství, mateřství a rodičovství. 
Významnou část naší práce představu-
je úspěšná pomoc párům, kterým se ne-
daří otěhotnět a hledají přirozené cesty, 
bez technik umělého oplodnění. O osvětu v oblasti zodpovědného rodičovství se snažíme nejen 
mezi dospělými. Vnímáme jako důležité také dospívajícím předávat pravdivé informace o lidské 
plodnosti, povzbuzení k sebeúctě a vytváření dobrých vztahů. 

Kromě individuálních konzultací nabízíme též rozmanité kurzy. Osvědčený, oblíbený kurz mezi mla-
dými dívkami ve věku 12–18 let je týdenní prázdninový kurz BÝT SAMA SEBOU, letos v létě jej v na-
šich prostorách plánujeme v termínu 19. 7. – 23. 7. 2021.

V kurzu se s dívkami zaměřujeme především na témata, která bývají někdy pro rodiče v komuni-
kaci s dospívajícími náročná, jako je zodpovědný přístup k sexualitě. V průběhu týdne se formou 
testů, kvízů a her věnujeme otázkám rozvoje osobnosti, vztahů, nechybí však ani trochu odlehču-
jící a nadšeně očekávané téma módy a kosmetiky. V rámci kurzu může dospívající dívka zjistit, 
v čem je dobrá, za co se může pochválit, a co naopak by bylo dobré na sobě změnit k lepšímu. 
Naším přáním a motivací kurzu také je, aby dívky získaly podněty, které jim pomohou např. v ko-
munikaci s rodiči a vrstevníky, právě 
ve složitém období dospívání.

Pokud by Vás kurz zaujal, ať už pro Vaši 
dceru nebo vnučku, můžete se podívat 
na naše stránky www.cenap.cz a zjistit 
o kurzu více.

Také, pokud by Vás zajímala jakákoli 
jiná problematika, které se věnujeme 
a se kterou bychom Vám nebo Vašim 
blízkým mohli pomoci, neváhejte se na 
nás obrátit. Jsme tu i pro Vás!

Generální sekretáři sdružení v COMECE  
se setkali on-line

Dne 12. května 2021 se uskutečnilo on-
-line setkání generálních sekretářů biskup-
ských konferencí zemí sdružených v CO-
MECE (Komise evropských biskupských 
konferencí). Českou biskupskou konferen-
ci na jednání reprezentoval její generální 
sekretář P. Stanislav Přibyl. Cílem jedná-
ní bylo diskutovat o společných tématech, 
která Evropu spojují, jako jsou například 
dopady pandemie covid-19 a s tím spoje-
né omezení bohoslužeb a náboženského 
života, očkování proti nemoci covid-19 
nebo náboženská svoboda a migrace. 
„Bylo zajímavé dozvědět se o problémech, 
kterým musí čelit v jiných zemích. Napří
klad Francie řeší problémy náboženské 
nenávisti a konflikty s tím spojené, Itálie 
příliv migrantů do jižních částí země, v Pol

sku se debatuje o přípustnosti očkování pro
ti nemoci covid19. Německou církví silně 
otřásá problematika sexuálního zneužívá
ní a rovněž velmi rezonuje Synodální ces
ta. V sousedním Rakousku se začalo de
batovat o uzákonění asistované sebevraždy 
a zákonu o náboženském násilí,“ popisuje 
generální sekretář ČBK, který na jednání 
rovněž referoval o situaci v České republi-
ce a zvládnutí pandemie covid-19, o změ-
nách ve vedení ČBK, které proběhlo na 
jaře roku 2020, a o dalších tématech, kte-
rá rezonují společností, jako je např. tzv. 
kauza Vrbětice nebo přijetí návrhu zákona 
o sňatcích homosexuálních párů a ústav-
ní ochraně manželství muže a ženy, které 
byly oba zatím schváleny v prvním čtení.

Podle www.cirkev.cz

V PRAŽSKÉ KATEDRÁLE  
BYL INSTALOVÁN  

RELIKVIÁŘ  
SV. JANA PAVLA II.

Nový relikviář obsahující krev sv. Ja-
na Pavla II. byl ve středu 12. května 2021 
instalován v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha v Praze.

„Relikvii nám daroval osobní tajemník 
papeže Jana Pavla II., kardinál Stanisław 
Dziwisz. Figurální relikviář je vytvořen 
ze stříbra a skla a podle návrhu Václava 
Hlaváčka jej zhotovili manželé Kavano
vi,“ říká diecézní konzervátor P. Vladi-
mír Kelnar. Relikviář si podle jeho slov 
budou návštěvníci katedrály moci pro-
hlédnout ve Vlašimské kapli, naproti ná-
hrobku sv. Jana Nepomuckého.

Relikviář s krví polského papeže je 
tak nejnovější součástí Svatovítského po-
kladu a v katedrále byl instalován u pří-
ležitosti oslav posvěcení tohoto chrámu. 
Stalo se tak v předvečer 40. výročí aten-
tátu na Jana Pavla II. Tehdy, 13. května 
1981, zaútočil na Svatopetrském náměs-
tí na papeže turecký atentátník Mehmet 
Ali Agca. Ačkoli šlo o profesionálního 
zabijáka, papeže jeho kulka neusmrtila. 
Jan Pavel II. to později přičítal pomoci 
Panny Marie Fatimské, výročí jejíhož 
zjevení si ten den církev připomínala.

Podle TS ČBK
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TELEVIZE 
DOBRÝCH ZPRÁV

 Vysílání denně 6.00 – 1.00 hod. 
 Denně: 8.00; 16.00 hod. – programová nabídka 

TV NOE (změna programu vyhrazena)

Podrobnosti na www.tvnoe.cz

ZMĚNA  PROGRAMU  VYHRAZENA

Pondělí 7. 6. 2021
6:05 Poodří – mokřady mezinárodního významu České 
republiky 6:45 Buon giorno s Františkem 7:25 V poho-
rách po horách (79. díl): Kotař 7:35 Noční univerzita: 
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. – Voskovec, Werich a po-
litika 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Outdoor Films s Markétou 
Peggy Marvanovou a Adamem Záviškou (96. díl): 
Nejdelší závod planety 10:50 Cenakolo: Svědectví 
o Lásce, milosrdenství a přátelství 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 Jak věří 
katolíci: Cesta k jádru naší víry: Svět bez konce: Poslední 
věci života 13:45 Mexiko – země indiánů 14:00 Za obzo-
rem [L] 14:40 Outdoor Films s Jiřím Kráčalíkem (100. díl) 
16:15 V souvislostech 16:35 Dekalog VIII.: Osmé přiká-
zání 17:30 Můj chrám: Patrik Kunčar, Uherský Brod, farní 
kostel Neposkvrněného početí Panny Marie 18:00 Živě 
s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky (14. díl): V širém poli stu-
dánečka 18:20 Příběhy z Dobré Knihy: Cizoložnice [P] 
18:30 Poutníci času (14. díl): S Lucií Valešovou 
18:45 Slávek Janoušek & kapela na Mohelnickém do-
stavníku 19:30 Pěšky hezky česky: Cyrilometodějská 
stezka 19:50 Přejeme si … 20:05 Biblická studna [L] 
21:15 ARTBITR- Kulturní magazín (113. díl) [P] 21:30 Za 
obzorem 22:05 Metr od Svatosti (1. díl) 22:35 Noemova 
pošta: Červen 2021 23:40 U NÁS aneb Od cimbálu o li-
dové kultuře (162. díl): Hrály dudy 1:00 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Úterý 8. 6. 2021
6:05 Víra do kapsy: Radost lásky 6:20 Slavnostní kon-
cert k 30. výročí trvání ČSFB: Brno, Besední dům 
7:40 Hlubinami vesmíru s prof. Janem Paloušem: 
Galaxie, 2. díl 8:25 Indie: Jeden 9:00 Živě s Noe [L] 
9:20 V souvislostech 9:40 Papež František a jeho 
umění vést 10:30 Ťažká muzika 10:55 Noční univer-
zita: Radim Kuchař – Můj život s Bohem, nebo Boží 
život se mnou? 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 Cvrlikání (44. díl): Trojka 
Zuzany Homolové 14:00 Za obzorem [L] 14:40 Muzikanti, 
hrajte 15:10 Josef a jeho bratři 16:00 Smírčí kříž 
16:25 Dana 16:50 Výpravy do divočiny: V Moravském 
krasu 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky (14. díl): 
V širém poli studánečka 18:20 Příběhy z Dobré Knihy: 
Uzdravení slepého [P] 18:30 Cirkus Noeland (22. díl): 
Roberto, Kekulín a Vilík Všelék 19:00 Bulharsko: Kořeny 
Romů 19:30 Zpravodajské Noeviny: 8. 6. 2021 [P] 
19:50 Přejeme si … 20:05 Klapka [P] 21:05 Putování 
po evropských klášterech: Poustevník André Louf, 
Provence, Francie 21:35 Za obzorem 22:10 Závěrečný 
koncert Festivalu dětských sborů Porta Musicae: Nový 
Jičín 23:15 Věk reforem (3. díl): Evropa před Tridentem 
23:50 Terra Santa News: 2. 6. 2021 0:15 Mezi pražci: 
Červen 2021 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Středa 9. 6. 2021
6:05 Zpravodajské Noeviny: 8. 6. 2021 6:25 Christafari: 
Slezská lilie 2017 7:45 Noční univerzita: Chození ve víře 
– P. Aleš Opatrný 8:25 Etiopie: Jděte a získávejte učed-
níky 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Generální audience papeže 
Františka [L] 10:20 Harfa Noemova (19. díl) 10:50 Made 
in Ružomberok 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 Biblická studna 14:00 Za 
obzorem [L] 14:35 Na pořadu rodina (14. díl): Když 

dítě nepřichází 15:35 Zpravodajské Noeviny: 8. 6. 2021 
16:00 Jak potkávat svět (84. díl): S Radkem Baborákem 
17:40 V pohorách po horách (18. díl): Rabštejn – Hrubý 
Jeseník 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky 
(14. díl): V širém poli studánečka 18:20 Příběhy z Dobré 
Knihy: Vzkříšení Lazara [P] 18:28 Továrna mezi vo-
dami 19:10 Pěšky hezky česky: Svatojakubská cesta 
19:30 Terra Santa News: 9. 6. 2021 [P] 19:50 Přejeme 
si … 20:05 Nebojte se... [L] 21:05 Adorace [L] 22:10 Za 
obzorem 22:45 Noční univerzita: Janette Oubrechtová – 
Ženy mocné, ženy křehké [P] 23:15 Generální audience 
papeže Františka 23:35 Irák – Bagdád: Naslouchejte mu-
čedníkům 0:10 Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry: 
Svět bez konce: Poslední věci života 1:00 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Čtvrtek 10. 6. 2021
6:05 Bez tebe to nejde: Je matka církev mateřská? 
7:05 František Derfler u stolu 8:00 Terra Santa News: 
9. 6. 2021 8:20 Věk reforem (3. díl): Evropa před 
Tridentem 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Mezi pražci: Červen 
2021 10:10 Noemova pošta: Červen 2021 11:15 Víra do 
kapsy: Radost lásky 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 Zpravodajské Noeviny: 8. 6. 2021 
13:10 Lednický park vypravuje 13:35 Generální audience 
papeže Františka 14:00 Za obzorem [L] 14:35 Zachraňme 
kostely: Kostel svatého Víta v Zahrádce 14:55 Na větrné 
hůrce 15:15 Na půli cesty 15:45 V pohorách po horách 
(79. díl): Kotař 16:00 Večeře u Slováka: 11. neděle v mezi-
dobí [P] 16:25 Pastýř na člunu 16:45 Flešbeky – Godzone 
podcast 17:20 Zpravodajské Noeviny: 10. 6. 2021 [P] 
17:45 Živě s Noe [P] 18:00 Sedmihlásky (14. díl): V širém 
poli studánečka 18:05 Příběhy z Dobré Knihy: Zázračné 
rozmnožení chleba [P] 18:15 Ovečky: 11. neděle v mezi-
dobí [P] 18:45 Přejeme si … 19:00 Symfonický koncert: 
Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka 2021 [L] 
20:35 U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře (163. díl): 
Loutkařství [L] 22:05 Za obzorem 22:40 Pod lampou [P] 
0:45 Slovanský Velehrad 1:05 Noční repríza dopoled-
ních pořadů.

Pátek 11. 6. 2021
6:05 Bez tebe to nejde: Ten umí to a ten zas tohle 
7:05 Zpravodajské Noeviny: 10. 6. 2021 7:25 Outdoor 
Films s Mnislavem Zeleným (40. díl): Žil jsem a budu žít 
mezi indiány 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Pole milosrdenství 
10:15 Biblická studna 11:15 ARTBITR – Kulturní maga-
zín (113. díl) 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 Don Bosco, světec, který hrával fot-
bal 13:10 Slávek Janoušek & kapela na Mohelnickém 
dostavníku 14:00 Za obzorem [L] 14:35 Na pořadu rodina 

(12. díl): Kdo si počká, ten se dočká … 15:40 Poutníci 
času (14. díl): S Lucií Valešovou 16:00 Zpravodajské 
Noeviny: 10. 6. 2021 16:20 Harfa Noemova (19. díl) 
16:50 Klapka 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky 
(14. díl): V širém poli studánečka 18:20 Příběhy z Dobré 
Knihy: Ježíš kráčí po vodě [P] 18:30 Missio magazín: 
Květen 2021 18:50 Z kraje pod Buchlovem: Pohádky 
a pověsti 19:50 Přejeme si … 20:05 Kulatý stůl: Boží 
komedianti 21:40 Za obzorem 22:15 Cvrlikání (46. díl): 
Václav Fajfr & Acustrio 23:20 Bible pro Severní Koreu 
0:00 Sedm divů v Těrchové 0:35 Kazachstán – Ruslan 
0:55 Noční repríza dopoledních pořadů.

Sobota 12. 6. 2021
6:05 Na druhý pohled, 1. díl: Odvážně 7:40 Můj chrám: 
Patrik Kunčar, Uherský Brod, farní kostel Neposkvrněného 
početí Panny Marie 8:10 Sedmihlásky (14. díl): V širém 
poli studánečka 8:15 Cirkus Noeland (22. díl): Roberto, 
Kekulín a Vilík Všelék 8:40 Méďův svátek 8:55 Ovečky: 
11. neděle v mezidobí 9:20 Strýček Emu (6. díl): Norbert 
9:30 GOODwillBOY VI. (10. díl) 10:10 V posteli POD 
NEBESY V. (3. díl) 11:05 Flešbeky – Godzone podcast [P] 
11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Angelus Domini 12:05 Pod 
lampou 14:15 Expedice Rembaranka: Lidé doby ka-
menné 14:55 Mezi pražci: Červen 2021 15:45 Svatý 
Jan Neumann 16:40 Omar Sosa, Seckou Keita a Gustavo 
Ovalles na Folkových prázdninách 17:20 První křes-
ťané: Pohoršení kříže 18:00 Mše svatá z kaple Telepace 
18:55 Chaplin uprchlým trestancem [P] 19:20 V poho-
rách po horách (81. díl): Stolové hory 19:30 V souvislos-
tech [P] 19:50 Přejeme si … 20:00 Slezská lilie 2021: Noc 
lilie [L] 21:30 Dobrodružství před kamerou (22. díl) [P] 
22:35 Večer chval: Živá modlitba a chvála – poděkování 
za festival Slezská lilie [L] 23:15 Za obzorem 23:45 Lucy 
Grimble (UK) – koncert: Festival UNITED – Vsetín 2019 
0:40 Za obzorem 1:10 Noční repríza dopoledních pořadů.

Neděle 13. 6. 2021
6:05 Na druhý pohled, 2. díl: Boží vůle 7:35 V pohorách 
po horách (7. díl): Velký Roudný 7:45 Večeře u Slováka: 
11. neděle v mezidobí 8:10 U NÁS aneb Od cimbálu 
o lidové kultuře (163. díl): Loutkařství 9:40 Poutníci 
času (14. díl): S Lucií Valešovou 10:00 Mše svatá 
z festivalu Slezská lilie 2021: Ostrava-Kunčičky [L] 
11:25 Víra do kapsy: Jak zvládat stres 11:45 Přejeme 
si … [P] 12:00 Polední modlitba Sv. otce Františka [L] 
12:20 V souvislostech 12:40 Zpravodajský souhrn uply-
nulého týdne 13:20 Muzikanti, hrajte 14:00 Dobrodružství 
před kamerou (22. díl) 15:10 Chaplin uprchlým trestan-
cem 15:35 Žádný zázrak, ani kouzlo, ale funguje to 
15:55 Noční univerzita: Janette Oubrechtová – Ženy 
mocné, ženy křehké 16:25 Věk reforem (4. díl): 
Humanistická stopa 16:55 ARTBITR – Kulturní maga-
zín (113. díl) 17:05 Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hr-
nečku [P] 18:00 Sedmihlásky (52. díl): Já sem děvče 
jako lusk 18:05 Cirkus Noeland (23. díl): Roberto, Kekulín 
a človíček 18:30 Animované biblické příběhy: Abrahám 
a Izák 18:55 Ovečky: 11. neděle v mezidobí 19:20 Strýček 
Emu (7. díl) [P] 19:30 Historie českých hospiců aneb 
První hospic v Čechách 19:50 Přejeme si … 20:00 Slezská 
lilie 2021: Den andělů [L] 21:30 Dekalog IX.: Deváté 
přikázání [P] 22:35 Putování po evropských klášte-
rech: Benediktinský klášter v Zevenkerken, Belgie 
23:05 Klapka 0:10 Polední modlitba Sv. otce Františka 
0:25 Zpravodajský souhrn uplynulého týdne 1:05 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 5. – 12. ČERVNA 2021

 

Liturgická čtení
 
Neděle 6. 6. – 10. neděle 
v mezidobí
1. čt.: Gn 3,9–15
Ž 130(129),1–2.3–4.5–6a.6b–8
Odp.: 7 (U Hospodina je slitování, 
hojné u něho je vykoupení.)
2. čt.: 2 Kor 4,13–5,1
Ev.: Mk 3,20–35

Pondělí 7. 6. – ferie
1. čt.: 2 Kor 1,1–7
Ž 34(33),2–3.4–5.6–7.8–9
Odp.: 9a (Okuste a vizte, jak je 
Hospodin dobrý.)
Ev.: Mt 5,1–12

Úterý 8. 6. – ferie
1. čt.: 2 Kor 1,18–22
Ž 119(118),129.130.131.132. 
133.135
Odp.: 135a (Ukaž, Pane, jasnou 
tvář svému služebníku!)
Ev.: Mt 5,13–16

Středa 9. 6. – nezávazná 
památka sv. Efréma
1. čt.: 2 Kor 3,4–11
Ž 99(98),5.6.7.8.9
Odp.: srov. 9c (Svatý jsi, 
Hospodine, náš Bože!)
Ev.: Mt 5,17–19

Čtvrtek 10. 6. – ferie
1. čt.: 2 Kor 3,15–4,1.3–6
Ž 85(84),9ab+10.11–12.13–14
Odp.: srov. 10b (Velebnost Páně 
bude sídlit v naší zemi.)
Ev.: Mt 5,20–26

Pátek 11. 6. – slavnost 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
1. čt.: Oz 11,1.3–4.8c–9
Iz 12,2–3.4bcd.5–6
Odp.: 3 (S radostí budete vážit 
vodu z pramenů spásy.)
2. čt.: Ef 3,8–12.14–19
Ev.: Jan 19,31–37

Sobota 12. 6. – památka 
Neposkvrněného Srdce Panny 
Marie
1. čt.: Iz 61,9–11
1 Sam 2,1.4–5.6–7.8abcd
Odp.: srov. 1a (Mé srdce jásá 
v Bohu, mém spasiteli.)
Ev.: Lk 2,41–51

Pondelok 7. 6. o 16:55 hod.:  
Ukrajina – skutky apoštolov
Ukrajina zažíva ťažké časy. Opäť. V minulosti ju sužovalo prena-
sledovanie kresťanov zo strany režimu Sovietskeho zväzu. V sú-
časnoti vojna, chudoba, ale predovšetkým strata ilúzií a bezná-
dej. S týmto vnútorným nepriateľom už roky bojuje kňaz Jerzy Zi-
miński a Misijné sestry od sv. Oriona. 

Utorok 8. 6. o 16:30 hod.:  
V škole Ducha (Ján Buc: Duch Svätý ako osoba)
Záznam prednášky z duchovno-ozdravného pobytu nakrútené-
ho v kúpeľoch Nimnica.

Streda 9. 6. o 8:10 hod.: Zabudnuté poklady 
Ďalšia časť dokumentárneho cyklu, ktorá predstavuje neznáme, 
historicky veľmi cenné kostoly a kostolíky na Slovensku. 

Štvrtok 10. 6. o 17:00 hod.:  
Povolanie laik / Pokoj (dokument)
Pri tvorbe sa snaží vychádzať z Božieho pokoja a zasievať ho i do 

svojich diel. Keramické obrazy Ľuba Michalka okrem Srdca Bo-
ha reflektujú duchovný život človeka. Sám hovorí: „Ako umelec 
vtláča do hliny obraz, aj ľudia majú byť materiálom, ktorý Boh vy-
tvaruje na svoj obraz.“

Piatok 11. 6. o 20:30 hod.:  
Dôkaz viery:  
Svätý Anton Paduánsky (film)
Po leteckej nehode vyhlásia za nezvestnú mladú ženu. Všetci ju 
pokladajú za mŕtvu, ale keď sa dozvedia o záhadnej žene so stra-
tou pamäte, ktorú vytiahli z mora, nádej na zázračné objavenie 
im pomôže znova dôverovať...

Sobota 12. 6. o 9:30 hod.:  
Svätá omša spojená s kňazskou vysviackou
Priamy prenos z katedrály sv. Martina v Bratislave.

Nedeľa 13. 6. o 10:00 hod.:  
Svätá omša z Nimnice
Priamy prenos z duchovno-ozdravného pobytu v kúpeľoch Nimnica. 

Programové tipy TV LUX od 7. 6. 2021 do 13. 6. 2021
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Viac informácií na www.tvlux.sk

Uvedení do první modlitby dne: NE 6. 6. PO 7. 6. ÚT 8. 6. ST 9. 6. ČT 10. 6. PÁ 11. 6. SO 12. 6.

Antifona 919 1029 934 1045 949 1061 964 1077 980 1096 772 870 1653 1870

Žalm 784 883 783 881 783 881 784 883 784 883 783 881 783 881

Ranní chvály:

Hymnus 920 1029 935 1045 949 1062 964 1078 981 1096 772 870 1653 1870

Antifony 920 1030 935 1046 950 1062 965 1079 981 1097 773 871 1014 1132

Žalmy 921 1030 936 1046 950 1063 965 1079 981 1097 813 914 1014 1132

Krátké čtení a zpěv 923 1033 938 1049 953 1066 969 1083 985 1101 773 871 1654 1871

Antifona k Zach. kantiku 698 788 939 1050 953 1066 969 1083 985 1101 774 872 1384 1551

Prosby 924 1034 939 1050 953 1066 969 1084 985 1101 774 872 1655 1872

Závěrečná modlitba 698 788 939 1050 954 1067 1388 1555 986 1102 774 873 1384 1551

Modlitba během dne:

Hymnus 925 1035 940 1051 954 1067 970 1085 986 1103 1264 1402 1018 1137

Antifony 925 1036 940 1051 955 1068 971 1085 987 1103 775 873 1019 1138

Žalmy 926 1036 940 1052 955 1068 971 1085 987 1103 1265 1403 1019 1138

Krátké čtení 927 1038 943 1054 957 1070 973 1088 989 1106 775 873 1021 1141

Závěrečná modlitba 698 788 943 1054 957 1071 973 1088 990 1106 774 873 1022 1141

Nešpory: SO 5. 6.

Hymnus 915 1024 929 1039 944 1056 959 1072 975 1090 768 866 776 874 1024 1143

Antifony 916 1025 929 1040 945 1057 960 1073 976 1091 769 866 776 875 1025 1144

Žalmy 916 1025 930 1040 945 1057 960 1073 976 1091 769 867 776 875 1025 1144

Kr. čtení a zpěv 918 1027 933 1043 947 1060 962 1076 979 1094 771 869 778 877 1027 1146

Ant. ke kant. P. M. 698 788 699 789 948 1060 962 1076 979 1094 771 869 779 877 699 789

Prosby 918 1028 933 1044 948 1060 963 1076 979 1095 771 869 779 877 1028 1147

Záv. modlitba 698 788 698 788 948 1061 963 1077 1388 1555 774 870 774 873 700 790

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 1238 1374 1242 1379 1238 1374
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VOLBA JE JEN NA NÁS • KŘÍŽOVÁ CESTA
Text a ilustrace Česlava Talafantová OP • Odpovědná 
redaktorka Guzmana Valentová OP

Kdy vlastně začala křížová cesta a kolik má zastavení? A kte-
ré je/bude to poslední? Sestra Česlava, dominikánka, která ká-
že vyprávěním a ilustrováním příběhů inspirovaných dějinami 
spásy, pojala křížovou cestu pěkně zeširoka, „od Adama“ až do 
dnešních dnů. Zastavení může být nepočítaně, záleží na čtená-
řově fantazii. Každý okamžik dějin spásy se nějak vztahuje ke 
Kristovu kříži a je jím osvětlován. Skrze Krista je všechno stvo-
řeno a skrze něho je také vše usmířeno, jeho krev prolitá na kří-
ži zjednává pokoj. On je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými 
z mrtvých. Moc smrti byla na kříži zlomena, ale zlo ještě není 
definitivně poraženo. Červený had vinoucí se celou knihou čeká 
i na poslední stránce a hledá, koho by pohltil. Naše individuál-
ní křížové cesty se ještě neuzavřely, čekají na své vyústění. Jaké 
bude? Doneseme svůj kříž k vítězství, nebo ho 
odhodíme jako nepotřebné harampádí, které 
jen překáží našemu pozemskému štěstí? Vol-
ba je jen na nás…

KRYSTAL OP, s. r. o. • Váz., 195x195 mm, 
křídový papír, 72 stran, 190 Kč

PŘÍBĚHY ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ
Napsala Alena Ježková • Ilustrovala Renáta 
Fučíková • Odborně lektorovala PhDr. Jiřina 
Chrastilová • Odpovědná redaktorka Zuzana 
Kovaříková

Devět historických příběhů přibližuje život 
a vládu českých panovníků, jako byli kníže Ol-

dřich nebo Břetislav, Vladislav I., král Přemysl Otakar II., Vác-
lav II., Jan Lucemburský či Karel IV., ale také sv. Vojtěch nebo 
sv. Anežka Česká. Vyprávění představuje velikány naší historie 
jako živoucí a nezaměnitelné osobnosti, které stejně palčivě jako 
my prožívaly svá vítězství a prohry, lásku, nenávist i pochyby. Bo-
hatě ilustrovaná kniha přináší nejen výjimečný čtenářský zážitek, 
ale je i skvělým doplňkem školního učiva. Pro čtenáře od 9 let.

Albatros ve společnosti Albatros Media a. s. • Druhé vydání 
Váz., 195x255 mm, křídový papír, 136 stran, 349 Kč

O EUCHARISTII V TEOLOGICKÉ SUMĚ
Tomáš Akvinský • Překlad, úvodní studie 
a poznámky Benedikt Mohelník OP • Odpovědná 
redaktorka Eva Fuchsová • Odborná recenze 
doc. Ing. Mgr. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.,  
a PhDr. ThLic. Martin Štěpán Filip OP, Th.D.

Traktát o svátosti Eucharistie je posledním úplným traktátem 
Teologické sumy (STh III, q. 73–83). Tomáš ho s velkou pravdě-
podobností sepisoval na podzim roku 1273, krátce předtím než 
se po hluboké duchovní zkušenosti, jíž se mu dostalo právě při 
slavení Eucharistie, definitivně odmlčel. Lze ho tak pokládat za 
jakousi Tomášovu teologickou a duchovní závěť. Tomáš se v něm 
nejprve zabývá Eucharistií jakožto svátostí. Ptá se, jakým způso-
bem se obecný pojem svátosti vztahuje právě na Eucharistii a ja-
ká je její materie a forma. V této části probírá otázky týkající se 
svátostné proměny, způsobu, jímž je Kristus pod svátostnými způ-
sobami přítomen, a akcidentů, totiž vnější podoby chleba a vína, 
u nichž při konsekraci k žádné zjevné změně nedochází. Dále po-
jednává o účincích Eucharistie v řádu milosti, o těch, kdo Eucha-
ristii přijímají a kdo ji vysluhují, a nakonec rozebírá liturgické ob-
řady, jimiž se Eucharistie slaví.

KRYSTAL OP, s.r.o. • Brož., 130x204 mm, 328 stran, 390 Kč
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