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Život Carol Everettové probí-
hal dost bouřlivě. Měla dvě 
děti, rozvedla se s jejich otcem 

a uzavřela civilní sňatek s dalším mužem, 
s Tomem. Stal se jí úplným bůžkem. Za 
každou cenu si chtěla zasloužit jeho lásku. 
Jako svátost brala úmluvu s ním uzavře-
nou, že nebudou mít děti. Ve chvíli, kdy 
Carol poznala, že je těhotná, se v jejím 
srdci rozpoutala skutečná bouře. Na jed-
nu stranu si okamžitě zamilovala děťátko 
vyvíjející se v jejím lůně, ale na druhé stra-
ně pociťovala, že musí podat důkaz své 
lásky a splnit slib, který dala manželovi. 
Mateřské city se v ní ale velmi silně ozýva-
ly. Něžně promlouvala ke svému děťátku: 
„Máš dva týdny a vím, že tam jsi. Cítím, 
jak rosteš. (…) Ty budeš někým naprosto 
výjimečným. (…) Už teď tě strašně milu-
ji! Cítím tě tam uvnitř. Mé tělo tě ochrání 
a dovolí ti v tichosti růst. Už teď vím, že 
budeš velice milované. (…) Jsi mým slad-
kým tajemstvím. Budeme mít problémy, 
až se o tom dozví tvůj otec, ale klidně si 
tam rosť, a já už se o všechno postarám. 
Ubráním tě. Ještě nevím jak, ale ubráním 
tě. (…) Moc miluji tvého otce a vlastně ta 
skutečnost, že se milujeme, způsobí, že 
budeš konejšen naší láskou. (…) Jsi darem 
lásky, kterým obdaruji tvého otce. (…) Ty 
z nás uděláš skutečnou rodinu. Ty promě-
níš náš život na úplně jiný, lepší. Budeš 
počátkem mnoha nádherných věcí. Po-
ložila jsem teď ruku na břicho, tam, kde 
rosteš, abych ti dala najevo, že tě milu-
ji a moc po tobě toužím. Nemůžu se do-
čkat, až tě budu držet v náručí. (…) Máš 
už prstíčky na ručkách, na nožkách, už 
tluče tvé srdíčko. Žiješ.“ V prvním spon-
tánním hnutí srdce Carol přijala své dítě 
jako nádherný a dobrý dar. Dramatické 
rozhodnutí však bylo stále blíž…

Žena zoufale  
hledající záchranu

Carol zoufale hledala pomoc, oporu 
v někom, kdo ji zachrání před sebou sa-
mou. Cítila se jako v pasti. Pomyslela si, 
že se zeptá svého známého lékaře, Har-

veye Johnsona, na téma potratu a byla si 
jistá, že ji od toho činu lékař rozhodně od-
radí. Jak velice se zmýlila, když se ukáza-
lo, že lékař sám provádí nelegální potraty; 
dokonce nabídl Carol své „služby“! Když 
šokovaná žena ještě váhala, přesvědčoval 
ji, že život rozvíjející se pod jejím srdcem, 
to „je jenom shluk tkání“. Carol netouži-
la uslyšet taková slova. Neviděla už cestu, 
jak od potratu utéci…

Připravovala se na odstranění dítěte, 
ale snila ještě o tom, že ji Tom v poslední 
chvíli zbaví daného slibu, že zachrání dí-
tě a ji samotnou. Žel, nic takového se ne-
stalo. „Stále blíž byla chvíle posledního 
obětování, které mělo být posvěceno kr-
ví. Tímto způsobem jsem měla dokázat, 
že miluji Toma. Bude si moci být jistý, že 
ho miluji… Ale copak budu já mít jistotu, 
že on miluje mě? Nezávisle na tom, jak 
moc tě miluji – řekla jsem dítěti – tvůj 
otec tě nechce. Jestli tě ponechám, nebu-
de chtít také mne. Jsi takový maličký, to 
tě nebude bolet. Je mi to líto, tak strašně, 
strašně líto.“ Toho dne v Carolině rodině 
zvítězila smrt.

Strašná skutečnost smrti

Potrat byl jenom počátkem dramatu 
v Carolině životě. „Když jsem se probu-
dila, mé lůno bylo prázdné. Cítila jsem 
strašnou prázdnotu na místě, odkud před 
několika hodinami tak směle a bez ja-
kýchkoliv obav odstranili moje dítě. Pře-
padla mne deprese a deptající pocit viny, 

Obrácení „šarlatové dámy“ potratového byznysu
„Jako mnoho jiných osob jsem i já koupila onu velikou lež, která zněla: »To není dítě, je to jenom hrstka tkání.«“ Carol 

Everettová uvěřila, že potrat je vyřešením jejího problému. Ve skutečnosti smrt nenarozeného dítěte zničila život celé její rodiny.

Małgorzata Sołtyková

z očí plynuly slzy.“ Naděje, že potrat od-
straní „problém“ a umožní další klidný 
život, se ukázala mylná. „Myslila jsem si, 
že »svoboda v rozhodnutí volby« dovede 
k tomu, že se budu cítit lépe, víc jako že-
na. Proč se cítím tak mizerně?“ Trápení, 
které Carol zažívala, ji dovedlo k dalšímu 
dramatickému rozhodnutí – k podvázání 
vejcovodů. „Odevzdala jsem tu část své 
ženskosti, která dává život. Zvítězilo mo-
je silné, mě samotnou ničící já. Jedna bo-
lest za sebou táhla další. Už nikdy jsem 
neměla mít děti.“

Dramatické účinky potratu

Carol po realizaci potratu s bolestí po-
znala, že muž vůbec nepostřehl její oběť. 
Snažila se ho tedy za každou cenu po-
trestat. Podvědomě však trestala sama se-
be. Naplánovala si milostný románek, za-
čala pít, zanedbávala děti, stala se závislou 
na lécích, na práci a nákupech, chtěla spá-
chat sebevraždu. Zoufale toužila po lásce, 
zápasila s pocitem viny, nedokázala odpus-
tit ani muži, ani sobě. Následky potratu se 
dotkly také dvou Caroliných dětí. Žena se 
přiznala: „Trávit čas s dětmi pro mne by-
lo tak bolestné a natolik ve mně vzbuzo-
valo pocity viny, že jsem omezila své za-
pojování do jejich záležitostí. Bála jsem se 
k nim přibližovat, poněvadž by mohly od-
halit moje tajemství.“ Carol se nejistě po-
koušela o záchranu, ale dělala čím dál vět-
ší chyby. Její svazek s Tomem se rozpadl; 
zůstala jako osamělá matka se dvěma do-
růstajícími dětmi v péči. Strach o zajištění 
bydlení a vzdělání pro děti a snaha udržet 
dosavadní úroveň života ji dovedly až ke 
vstupu do potratového průmyslu. Carol se 
totiž stala velmi rychle skutečným člově-
kem marketingu a věděla, že v potratovém 
byznysu se dají vydělat obrovské peníze.

Rozvoj potratového byznysu

Carol začala využívat své dovednosti 
v budování potratového byznysu. Se spo-
luvlastníky sítí potratových klinik oteví-
rala nerentabilní centra nabízející ženám 
sexuální poradenství. Skutečným cílem 

Carol Everettová
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středisek bezplatných těhotenských tes-
tů mělo být vybízení žen k potratům. Na 
bezplatné sexuální porady a těhotenské 
testy pracovníci klinik zvali poradce z vyš-
ších škol, sociální pracovníky a dostáva-
li také informace od agentur sociální pé-
če. Sociální pracovníci jim posílali ženy 
na bezplatné testy a oni těm ženám ra-
dili, kam jít na potrat – samozřejmě do 
svých klinik. Carol využívala každé pří-
ležitosti, aby přiměla ženy k ukončení tě-
hotenství. S tímto cílem tak vyškolila po-
radce po telefonu, aby skutečně dokázali 
ženy přemluvit k potratu. Carol věděla, že 
v její práci se počítají jenom peníze, a ne 
pomoc ženám. Hlavním cílem bylo zvy-
šování počtu potratů. Proto Carol usilova-
la přimět s ní spolupracujícího potratáře, 
Harveye Johnsona (téhož, který odstranil 
její vlastní dítě) k provádění stále většího 
počtu potratů ve stále pokročilejším těho-
tenství. Ukázalo se to být ještě větším ri-
zikem pro zdraví a životy žen.

Horor za dveřmi  
potratových klinik

Carol a její spolupracovníci usilovali 
o čím dál větší příjmy. Doktor Johnson 
kradl pro kliniku materiály z nemocnice, 
ve které pracoval. Vedoucí skupina všech-
no plánovala jen za účelem zisku; využíva-
li ženy, nedbali na jejich zdraví a bezpečí. 
Dokonce prodávali potraty i ženám, kte-
ré nebyly těhotné. V případě nějaké nety-
pičnosti, ohrožení života ženy, šlo jenom 
o to, aby se do médií nedostala žádná fak-
ta. Vlastníci tohoto byznysu chtěli udr-
žet pověst profesionální a bezpečné sítě 
klinik. Museli tedy skrývat fakt, že na je-
jich klinikách při 500 potratech vykona-
ných za měsíc odešla minimálně jedna 
žena s doživotním poškozením. Některé 
velmi dramatické případy se Carol vryly 
hluboko do paměti. Tou dobou se do je-
jího svědomí stále častěji probíjela prav-
da, že potratový byznys je páchání křivdy 
na člověku. Everettová sama sebe nazýva-
la „šarlatovou dámou“…

Přelom

Mezi Carol a jejími spolupracovníky 
začal narůstat konflikt o vedení. Žena mě-
la také příležitost bolestně se přesvědčit, 
že jim nemůže důvěřovat. Pokoušejíc se 
zastavit krizi souhlasila s tím, že se setká 
s poradcem Jackiem Shawem, který – jak 

se později ukázalo – byl pastorem. Začal jí 
vyprávět o Boží lásce, o tom, že pouze pl-
nění jeho vůle přináší člověku radost a po-
koj. Setkání zakončil společnou modlit-
bou, aby zmrtvýchvstalý Kristus proměnil 
Carolino srdce a vedl ji v životě dál. Žena 
nevěřila v účinnost této modlitby. Přesto 
na její účinky nebylo třeba dlouho čekat… 
Everettová od té chvíle začala vnímat sku-
tečnost jinak. Všimla si konečně dramat 
a slz žen vstupujících na kliniku. Jednoho 
dne poklekla ve své pracovně na potrato-
vé klinice a upřímně se pomodlila: „Pane 
– jestliže vůbec jsi – pokud tohle není to 
místo, kde mám být, zatřes mnou, ukaž, 
co mám dělat.“ Everettová začala také roz-
mlouvat se ženami ve své pracovně, radit 
jim a těšit je. Překvapovala sama sebe, že 
v rozporu s tím, co dělala dříve, nevyuží-
vá strachu žen k tomu, aby je přemlouva-
la k potratu. „To bylo neuvěřitelné! Teď 
jsem na ženy hleděla úplně jinak. Chtěla 
jsem se k nim přiblížit a milovat je.“ Na 
jednu stranu byla Carol udivená, že sama 
sobě ubírá prostředky pro živobytí plynou-
cí z potratů, a na druhé straně cítila v srd-
ci hlubokou, do té doby nepoznanou ra-
dost a lásku k druhému člověku. V jistou 
chvíli prostě Everettová odešla z kliniky 
a už se do práce nevrátila.

Proces obrácení

Pro Carol tehdy začal proces její pro-
měny. Musela překonávat obavy, že nebu-
de mít z čeho žít a starat se o děti. Právě 
když se potýkala s finančními problémy, 
hlásili se jí potratáři a nabízeli spoluprá-
ci. Musela překonat pokušení vrátit se 

k potratovému byznysu. Začala vnímat, 
že potrat je hřích, a uvěřila, že jenom 
Bůh může ten hřích odpustit. Každoden-
ní modlitba přinášela v Carolině životě 
čím dál větší plody. Bůh léčil její srdce ta-
ké láskou, přízní a akceptací nových zná-
mých z křesťanského společenství. Žena 
rovněž pochopila, že Bůh skrze její svě-
dectví může zachránit jiné ztracené lidi. 
Rozhodla se tedy pro obranu života. Ne-
cítila se však ještě duchovně připravena 
na takový boj. Bála se také členů pro-life 
hnutí, poněvadž je měla za zlé lidi, jak ji 
k tomu vedly mediál ní odkazy. Tyto oba-
vy se brzy vytratily.

Významnou událostí v Carolině životě 
se stalo její vystoupení v roli svědka před 
legislativou Texasu v Austinu, kde obrán-
ci života představovali projekt ústavy na 
ochranu života v tomto státě. Carol teh-
dy zažila, že je to především duchovní 
boj. Cítila totiž, jak na ni útočí zlý duch. 
Obrátila se k Bohu v modlitbě a otevřela 
Písmo svaté právě na úryvku: „Hle, uči-
ním tě okovaným smykem na mlácení, no-
vým, z obou stran ostrým. Budeš mlátit 
a drtit hory, s pahorky naložíš jako s ple-
vami.“ (Iz 41,15) Carol tehdy pochopila, 
že Bůh chce přivést k užitku i ty nejhorší 
a nejčernější věci v jejím životě a vy užít 
je k dobrému. Rozhodla se tedy, že na-
plní Boží plán, jak nejlépe umí. „Začala 
jsem se soustřeďovat na to, co jsem měla 
v úmyslu říci, na pravdu, která se skrýva-
la za vznešenými slovy »právo« a »volba«. 
Na to, o čem jsem věděla – o vraždění dě-
tí, mrzačení žen, dokonce jejich usmrcová-
ní. Zažila jsem to všechno bezprostředně, 

MODLITBA ZA UZDRAVENÍ Z NÁSLEDKŮ  
(Z PODÍLU NA) POTRATECH

Děkuji ti, Pane Ježíši, žes mi odpustil hřích zabití dítěte (podíl na hříchu). Uzdrav 
mě, prosím, ze všech následků potratu dítěte, které sis od věků zamiloval. Odejmi ode 
mne všechny zátěže psychické, fyzické, duchovní a nervové. Odevzdávám ti veškerý ne-
dostatek vnitřní rovnováhy, návaly myšlenek, bolest, pesimismus a deprese. Zbav mě úz-
kostí, obav, neklidu, smutku a zoufalství. Zbav mě veškerého citového chaosu a uzdrav 
mě z citové rozpolcenosti a vnitřní vyprahlosti. Zbav mě veškerého citového napětí a ne-
snází s odpuštěním si vyznaného hříchu. Naprav moje svědomí a očisti je z odsouzení 
sebe sama a neustálého obviňování se navzdory odpuštěnému hříchu. Pomoz mi, Bo-
že, přijmout tvoje odpuštění. Pomoz mi pochopit, že ve svaté zpovědi jsi mě obmyl svo-
jí Krví z vyznaných hříchů a že tyto již neexistují, protože tys je vzal na sebe. Ty sám, 
Ježíši, jsi škrtl můj dlužní úpis. Dopřej mi milovat moje děťátko a těšit se, že se uvidí-
me na věčnosti. Jaké chceš dát jméno mému dítěti? Přines, Pane, ... (jméno mého dí-
těte) moji vroucí omluvu a prosbu o odpuštění. Kéž mzdou tohoto skutku se stane zá-
vazek k duchovní adopci počatého dítěte, jakož i uctívání tebe za milosrdenství, které 
jsi mi prokázal, a zázrak tvé nekonečné lásky. Amen.
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informace jsem měla z první ruky. Moh-
la jsem vypovídat o špatně provedených 
zákrocích, o tom, jakým způsobem byly 
ukrývány za zavřenými dveřmi potrato-
vých klinik. Mohla jsem jim říci o 35 ti-
sících dětí – zavražděných a vyhozených 
jak zkažené maso na hamburgry na veřej-
ná smetiště.“ Díky Boží posile se Carol už 
cítila uvolněná od strachu.

Smíření s nenarozeným dítětem

Čím víc se Carol angažovala v zále-
žitosti obrany života, tím častěji se k ní 
vracely vzpomínky na její vlastní potrat. 
Soudila, že jiní lidé a Bůh jí to neodpus-
tí. Náhle dostala milost otevřeného svě-
dectví o vlastním potratu, o tom, jakým 
velikým zlem v jejím životě byl. Tak za-
čal těžký a bolestný proces uzdravování 
Carol jako matky. Žena překonávala po-
cit viny a vnímala tak hluboký zármutek 
a trápení, že neviděla žádný smysl života. 
Představovala si, jak by vypadal její život, 
kdyby její třetí dítě žilo… Přelomovým mo-

mentem bylo vzájemné odpuštění si Carol 
a Toma, otce nenarozeného dítěte. Muž 
pociťoval rovněž důsledky hříchu potra-
tu. Oba chápali, jak velkou chybou bylo 
jejich rozhodnutí a kolik zla způsobilo ce-
lé jejich rodině. Carol také po odpuštění 
sobě samé mohla v plnosti přijmout bo-
lestnou pravdu, že je matkou dítěte, které 
zbavila života. Cítila, že to dítě byla dce-
ruška, dala jí jméno a v duchu se k ní ob-
rátila se slovy: „Heidi, nic nedokáže vyna-
hradit tvoji ztrátu, ale chci, abys věděla, že 
tvoje smrt nebyla bezúčelná. Láska, kterou 
mi prokázal Bůh, když mi odpustil moje 
hříchy, mě přivedla k těžké práci a k pro-
mlouvání ke každé matce i ke každému ot-
ci, kterým to mohu říci, že jsem se sama 
dopustila chyby. Pokouším se jim pomo-
ci, aby uslyšeli pláč svého nenarozeného 
dítěte volajícího: »Já chci žít! Dovolte mi 
růst a používat všechno, co dává život. Ne-
vylučujte mne ze svého života, dokud mi 
nedáte možnost sdílet ho s vámi. Nezaví-
rejte přede mnou svá srdce!« Pokouším se 

pomáhat těm rodinám, které zničil potrat. 
Toužím, aby odhalily sílu lásky, kterou já 
už dnes znám a pořád pozoruji ve své ro-
dině.“ Carol pochopila, že Bůh ve svém 
milosrdenství z jejího dramatického život-
ního příběhu dokáže vytěžit dobro. Kris-
tus totiž proměňuje srdce hříšníků a je na-
dějí pro lidi úplně ztracené.

Uzdravení po potratu

Mnoho lidí trpí po potratu celá léta. 
Nejenom ženy, ale také muži – všichni, 
kteří se bezprostředně nebo zprostředko-
vaně účastnili na potratu. Pro osoby, které 
potřebují duchovní a emocionální uzdra-
vení, byly připraveny rekolekce Ráchelina 
vinice. Přivádějí na cestu smíření se se-
bou, s dítětem, s Bohem i s vlastní rodi-
nou. Pán Bůh skrze svátosti pokání, Eu-
charistii a modlitby dává milosti potřebné 
k překonání důsledků hříchu potratu.

Z Miłujcie się! 4/2021 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)

Rozdrť satanovi hlavu
10 silných citátů papeže sv. Pia X. (Giuseppe Melchiorre Sarto, * 1835 Riese – † 1914 Vatikán)

Svatý papež Pius X. je pro katolíky vel-
kou inspirací. Narodil se v chudé italské 
rodině jako jedno z deseti dětí. 

Tento první papež 20. století je pověst-
ný zejména svojí liturgickou a kanonickou 
reformou. Během 11 let svého pontifiká-
tu (1903–1914) se držel hesla Instaurare 
omnia in Christo (Všechno obnovit v Kris-
tu). Pius X. posunul věk přístupu k prv-
nímu svatému přijímání na 7 let, povzbu-
zoval věřící k častému a pravidelnému 
přijímání Eucharistie a vykazoval pev-
nou oddanost a úctu k Panně Marii. Va-
roval před modernistickou teologií, nabá-
dal věřící k četbě Písma svatého, obnovil 
grego riánský chorál, zrevidoval breviář, 
zreorganizoval kurii a inicioval kodifi-
kaci kanonického práva. Papeže Pia X. 
svatořečil papež Pius XII. v roce 1958.

Nabízíme deset citátů svatého pape-
že Pia X., které mohou pomáhat rozdr-
tit hlavu satana v našem životě.

• „Jaká cesta vede k Ježíši Kristu? 
Máte ji před očima: je to církev. Je na-
ší povinností připomínat všem, velkým 

i malým, že pro naši věčnou spásu je ab-
solutně nezbytně nutné hledat útočiště 
právě v církvi.“

• „Narodil jsem se v chudobě, žiji 
v chudobě a v chudobě chci také zemřít.“

• „Satan vládne s takovou mocí díky 
lehkovážné slabosti katolíků.“

• „Svatý růženec je nejkrásnější a na 
milosti nejbohatší modlitbou ze všech 
modliteb. Je to modlitba, která se dotýká 
samotného Srdce Matky Boží ... a pokud 
chcete, aby ve vašich domovech zavládl 
pokoj, modlete se růženec jako rodina.“

• „Svaté přijímání je nejkratší a nej-
jistější cestou do nebe.“

• „Každé srdce bez výjimky touží po 
pokoji. Avšak bláznem je ten, kdo tento 
pokoj hledá mimo Boha. Jakmile totiž Bo-
ha vyženeme pryč, vyhostíme ze sebe prá-
vo a spravedlnost; a když selže spravedl-
nost, ztrácí se i veškerá naděje na pokoj.“

• „Je nezbytné, aby se děti ještě před-
tím, než je ovládnou vášně, sytily Kris-
tem. Tak totiž budou moci s větší silou 
a odvahou odolávat útokům ďábla, těla 

a dalších nepřátel, ať už vnitřních, ane-
bo vnějších.“

• „Je pravda, že žijeme ve strašné do-
bě; v době, v níž si bez výčitek můžeme 
osvojit nářek proroka: »Není věrnosti ani 
milosrdenství ani poznání Boha v zemi.« 
(Oz 4,1) A přece máme i v této přílivové 
vlně zla před očima nejmilostivější Pan-
nu Marii jako oblouk duhy v oblacích, 
jako tu, která smiřuje Boha s člověkem.“

• „Největší překážkou apoštolátu círk-
ve je ustrašenost a váhavost, lépe řečeno 
strach a zbabělost věřících.“

• „Ať zuří bouřka a obloha ať ztemní 
– avšak nic z toho by nás nemělo vydě-
sit. Důvěřujeme-li Marii tak, jak bychom 
měli, rozeznáváme v ní Pannu Nejmoc-
nější, která svojí čistotou a nedotknutou 
nohou rozdrtila hlavu hadovi.“

Svatý papeži Pie X., oroduj za nás!

Zdroj: churchpop.cz
Přeložil a upravil -dd-
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RODINNÁ BIBLE
Sally Ann Wrightová  
Z angličtiny přeložila Barbora Betincová  
Redakce Lenka Jeřábková

Tato kniha obsahuje 365 biblických témat. Každé z nich je 
doplněno o myšlenky nebo otázky, které mohou pomoci dětem 
i dospělým hlouběji poznat biblické poselství a získat povzbuze-
ní pro všední den. Jednotlivé meditace doplňuje krátká modlit-
ba, kterou lze použít tak, jak je napsána, nebo může být úvodem 
společné rodinné modlitby. Rodinnou Bib-
li můžete číst po pořádku, nebo si vyber-
te konkrétní příběhy a témata. Orientaci 
v textu usnadňuje rejstřík na konci knihy. 
Vhodné pro děti od 6 let.

Pavel Nebojsa – Doron  
Váz., 195x230 mm, křídový papír,  

372 stran, 599 Kč

PŮST A VELIKONOCE  
SAMOLEPKY – OMALOVÁNKY – HRY – MODLITBY
Ilustrovala Léa Fabreová  
Z francouzštiny přeložila Markéta Štěpánková • Redigovala 
Ludmila Martinková • Odpovědný redaktor Pavel Mareš

Dvacet zábavných úkolů na dobu postní 
a velikonoční. Hledání rozdílů, omalován-
ky, bludiště, spojovačky, puzzle, samolepky, 
vybarvování a spousta dalších her pro nej-
menší děti.

Karmelitánské nakladatelství  
Brož., 195x240 mm, 24 stran, 149 Kč

UMUČENÍ
Catalina Rivas • Z angličtiny přeložila 
Mgr. Radmila Válková

Bolívijská mystička Catalina Rivas byla v prv-
ní polovině 90. let 20. století vyvolena samotným 
Ježíšem, aby skrze ni předával světu svá poselství 
lásky a milosrdenství. Nazývá ji „svou sekretář-

kou“ a ona zapisuje to, co jí Ježíš diktuje. V krátké době 15 dnů 
napsala Catalina tři rozsáhlé deníky velké duchovní hloubky, ač-
koliv nemá ani středoškolské, ani teologické vzdělání. Všechny její 
zápisky byly shromážděny do osmi knih, které obdržely 2. dub-
na 1998 imprimatur arcibiskupa v Cochabambě, Mons. Reného 
Fernandeze Apazy. Od roku 1994 je Catalina Rivas nositelkou 
stigmat, která se otevírají vždy na Velký pátek. Brožura obsahuje 
Ježíšovo poselství o jeho výkupném utrpení od poslední večeře 
až po zmrtvýchvstání. Následuje krátké vyznání, diktované Bo-
hem Otcem, o nekonečné Lásce k Synu. Na závěr jsou připojena 
slova Svaté Matky, ve kterých je vylíčeno utrpení Panny Marie.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Druhé vydání  
Brož., A5, 64 stran, 67 Kč

DÍKY, JEŽÍŠI!
Dr. Herbert Madinger • Z němčiny přeložil Ing. Pavel Nohel

Spolu s autorem knížky se čtenář může připojit k Ježíšově 
cestě od poslední večeře až k nanebevstoupení. H. Madinger zde 
ukazuje, jak se dostat ke zdroji síly. Když přijme-
me do svého života evangelium, začneme v sobě 
cítit novou sílu. Je však potřeba z tohoto zdro-
je pít. Pak budeme moci v každé životní situaci 
říct: Díky, Ježíši!

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
Brož., A5, 112 stran, 109 Kč
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