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Rodnou obcí budoucího bla-
hoslaveného Eustacha, po-
křtěného ovšem jménem Pěs-

touna Páně – Josef, bylo 15. ledna 1867 
bavorské Neuhaus. Vyrůstal s pěti staršími 
sourozenci, avšak bez otce, jenž zemřel, 
když bylo Josefovi sedm let. Je nasnadě, 
že to citelně zasáhlo finanční situaci po-
četné rodiny, která se musela uskromňo-
vat ještě více než předtím. Nedotklo se 
jí to však v duchovní rovině – víra nadá-
le, ba snad ještě více formovala její členy 
a vztahy mezi nimi.

Jelikož matka měla hluboko do kapsy, 
nikdo se tehdy nedivil, že se Josef začal 
již ve svých 13 letech rovněž přičiňovat 
o zahánění nedostatku. Učil se zámeční-
kem a přitom musel dřít až 12 hodin den-
ně, zakoušeje ustavičné peskování a bití 
ze strany svého nerudného mistra. Mno-
hem horší však na něj čekalo – neuváže-
ností jednoho z učňů spadl z lešení a zle 
si pohmoždil nohu. Zranění se nepodaři-
lo zahojit a Josef tak i po propuštění z ne-
mocnice zůstal invalidou.

Vrátil se domů, leč jen nakrátko – pár 
týdnů poté totiž pohřbil svou matku. Jako 
úplný sirotek se uchýlil ke své sestře v Rei-
chenbachu, pro niž bylo samozřejmé, že 
se mladšího bratra ujme. Josef u ní ovšem 
nežil zadarmo – pracoval v dílně jejího 
muže a svého švagra, taktéž zámečníka. 
Přesun k sestře do Reichenbachu byl pro 
Josefa, aniž by to tušil, životním krokem.

Švagr totiž dostal v roce 1891 zakázku 
u milosrdných bratří, kteří v Reichenba-
chu plánovali obnovit bývalý benediktin-
ský klášter. Při pracích se Josef seznámil 
se zástupcem převora P. Eligiem Neu-
melerem. Tento kněz byl zběhlý v léčení 
různých neduhů a příkladnou péčí si po-
radil i s Josefovou nohou, s nehojící se 
mokvající ranou, kterou se mu podařilo 
zacelit, jakkoliv špatně srostlá zlomeni-

na trápila Josefa až do smrti a omezova-
la jeho pohyb.

Pro mladého pacienta však bližší se-
tkávání s bohabojným řeholníkem zname-
nalo mnohem více. Již pozorování milo-
srdných bratří zpovzdálí ho nenechávalo 
vlažným. Osobní kontakt mu pak dal ješ-
tě více a především zažehl jiskru touhy po 
tom, stát se jedním z nich.

V roce 1893 tedy zahájil kandidaturu 
a přijal řeholní jméno Eustach. Zranění 
z lešení mu potom naplnění snu o hábi-
tu milosrdných bratří málem překazilo. 
Regule řádu stanovovaly, že o přijetí do 
řádu každého kandidáta mají bratři hla-
sovat. V Eustachově případě skončilo 
hlasování v jeho neprospěch – negativní 
stanovisko bratři vyjádřili právě kvůli ne-
mocné dolní končetině mladého kandidá-
ta, obávali se, že by to mohlo být velkou 
překážkou v jeho službě v řádu. Na pří-
kaz vedení řádu se ale hlasování opakova-

lo. Není přitom vyloučeno, že bratři byli 
instruováni, aby tentokrát nebrali zraně-
ní v potaz a zaměřili se čistě jen na jeho 
osobnostní rysy – a Eustach prošel. Léta 
Páně 1894 tak mohl ke své velké rados-
ti zahájit noviciát v Neuburg an der Do-
nau, rok nato složil časné sliby a za dal-
ší tři roky sliby věčné.

Vstupem do noviciátu započal více 
než padesát let obětavé služby druhým, 
navzdory svému utrpení s nemocnou no-
hou, které nedával najevo. Velmi ochotně 
obstarával všechny možné práce, hlavně 
se ale věnoval svým milovaným nemoc-
ným ve všech zařízeních, v nichž milo-
srdní bratři působili – v nemocnicích, sa-
natoriích či domovech pro přestárlé. Byl 
ztělesněním laskavosti a vlídnosti – tyto 
dvě vlastnosti vyvěraly z Eustachova vzta-
hu k Bohu i s Bohem.

Plně a bez výhrad mu důvěřoval, plně 
a bez výhrad se mu odevzdal. Stejně tak 
v naprosté plnosti důvěřoval a odevzdá-
val se Panně Marii, kterou miloval, jak jen 
nejlépe může syn milovat matku. Jak by 
také ne. „V okamžiku, kdy umírala moje 
matka, zvolil jsem si za svou matku Marii. 

Blahoslavený Eustach Kugler (vpravo) 
s Günterem Mauermannem  

před novou nemocnicí v Řezně

Blahoslavený Eustach Kugler s modelem 
a plánem moderní nemocnice  

se 450 lůžky, kterou vybudoval v Řezně

Libor Rösner

Blahoslavený Eustach Kugler
„Bůh je láska! Boží láska nade vše! Všechno z lásky k Bohu v čase i na věč-

nosti!“ Tyto myšlenky byly hybnou pákou života bl. Eustacha Kuglera. Z lásky 
k Bohu sloužil svým bližním v čase, z lásky k Bohu se raduje z jeho slávy na věč-
nosti a tam se za nás také přimlouvá. „Boží láska nade vše!“ Zmíněná slova si 
zapsal někdy zkraje 40. let minulého století. Boží láska nade vše – Gottes Liebe 
über alles. V době, kdy celý národ byl nucen ve státní hymně zpívat, že nade vše 
je Německo: Deutschland, Deutschland, über alles…
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Chci ještě jednou vše, co jsem a co mám, 
vložit do jejích rukou,“ zapsal si později.

Několikrát byl zvolen kvardiánem kláš-
tera, dokonce se stal i provinčním minis-
trem – tento úřad spravoval moudře ce-
lých 21 let až do své smrti. Během té doby 
se mu v Řezně podařilo vybudovat mo-
derní nemocnici se 450 lůžky a vedle ní 
po nějakém čase i školu pro řádový do-
rost. Zcela se při stavbě spolehl na Boží 
Prozřetelnost, proto neváhal řád zadlužit 
s přesvědčením, že Pán se postará. „Nic 
nebude chybět,“ ujišťoval spolubratry. Ne-
mýlil se, nechyběl ani fenik.

P. Eustach Kugler byl mužem modlit-
by, čišela z něj usebranost, nevyvratitel-
ný vnitřní pokoj. Jeden z jeho spolubrat-
rů prohlásil: „Bratr Eustach vedl provincii 
skrze modlitbu. Jeho víra stála na Skále, 
kterou je Kristus. Žádné vichry ani bouře, 
žádné události, ani ty nejtěžší a zdánlivě 
nezvládnutelné ho nemohly odradit od ko-
nání dobra či oslabit jeho úsilí plně se po-
světit službě nemocným při naprostém ode-
vzdání se našemu Pánu.“

V čele provincie stál i v dobách nejtěž-
ších – v letech druhé světové války. Pro-
kázal tehdy obdivuhodnou kuráž. Už jen 
konstatování, že absolvoval třicet výsle-
chů na gestapu, působí dosti děsivě. Ni-
kdy však nepodlehl nátlaku a hrozbám, 
aby vyzradil cokoliv na své spolubratry či 

zradil Krista. Zachoval si tvář, důstojnost. 
Svou neochvějností, svým heroic kým po-
stojem zachránil život, či přinejmenším 
svobodu řadě spolubratrů. Samozřejmě 
ale nemohl zabránit odvlečení těch, kte-
ré gestapo jednoduše odvést chtělo, ni-
kdy se tak ovšem nestalo na základě jeho 
slabosti. K tomu připočtěme, že gestapo 
provádělo v jeho klášteře časté prohlídky, 
stejně tak provádělo prohlídky archivních 
materiálů provincie řádu. Přesto v tomto 
neustálém psychickém tlaku vytrval ne- 

ochvějně na správné straně a nedal se 
zlomit. Naopak, když do Řezna zavítal 
Hitler a někteří bratři ho chtěli spatřit na 
vlastní oči, neváhal jim Eustach Kugler 
ukázat na špitální kapli a říct: „Tam je 
náš Führer.“ Bylo to určitě i projevem vel-
ké důvěry vůči nim, za takováto slova se 
popravovalo…

Když pak spojenecké letectvo uspořá-
dalo na Řezno hromadný nálet, zaměřilo 
se především na továrnu na letadla Mes-
serschmitt. Ta prakticky sousedila s Eu-
stachem vystavěnou nemocnicí. Téměř 
po celou dobu dvaceti vln náletů se Eu-
stach Kugler modlil před svatostánkem 
klášterní kaple, než byl doslova přinucen 
odebrat se do krytu. V modlitbách neustá-
val ani tam. A vymodlil zázrak – zatím-
co továrna byla srovnána se zemí, vedle 
stojící nemocnice přečkala dvacet nále-
tů bez zásahu…

Válku přežil, leč jenom o rok. Jeho ži-
vot ukončil nádor žaludku, vzešlý ze vře-
du, kvůli němuž dlouhá léta trpěl nevýslov-
nými bolestmi. Poslední týdny ho bolesti 
soužily již natolik, že nemohl vstát z lůž-
ka v řezenském klášteře. Na něm pak po 
přijetí svatých svátostí odevzdal 10. červ-
na 1946 svou duši Pánu.

Dne 4. října 2009 Eustacha Kuglera 
papež Benedikt XVI. prohlásil za blaho-
slaveného.

Blahoslavený Eustach Kugler

Z dopisů sv. Františka Saleského sv. Janě  
Františce de Chantal (17)

139. Matce de Chantal – II. –  
č. 692 – str. 54

Obsah: Ovoce tajemství Letnic. Duch 
moudrosti a duch statečnosti.

Annecy, 22. května 1611

… „Probuď se, vánku severní, přijď, 
vánku jižní, ať voní moje zahrádka, ať 
její balzámy proudí jak bystřiny, ať proudí 
hojně.“(1) Ó má předrahá Dcero, jak Vám 
ze srdce přeji tento milý vánek, který při-
chází od jihu božské lásky, tohoto Ducha 
Svatého, který nám dává milost, abychom 
po něm toužili a pro něj dýchali! Ach, 
moje drahá Dcero, jak velmi bych si přál 

dát Vám nějaký dárek! Jsem však chudý 
a na druhé straně se nehodí, abychom se 
v den, ve kterém nás Duch Svatý obdaro-
vává, zdržovali tím, že bychom i my chtě-
li dávat si nějaké dary. V ten den nemá-
me očekávat nic jiného než to, co z jeho 
velké štědrosti dostaneme. Můj Bože, jak 
opravdu velice potřebuji ducha statečnos-
ti! Jisté je, že jsem slabý a churavý, ale tím 
se chlubím, „aby na mně spočinula moc 
Kristova“(2). Dávám přednost spíše tomu, 
abych před Bohem byl spíš slabý než sil-
ný, protože slabé on bere do náruče, za-
tímco silné zpravidla vodí za ruku. Věč-
ná Moudrost ať je navždy v našem srdci, 
abychom mohli vychutnávat dary neko-
nečné sladkosti Ježíše Krista ukřižova-

ného. Řekněte velké Dceři(3), aby se jako 
já pyšnila svou slabostí, která je nejlepší 
podmínkou k tomu, abychom dostali sí-
lu. Ach, komu totiž dát sílu, nežli slabým?

Dobrý večer, nejdražší Dcero. Kéž 
ten svatý oheň, který všechno v sobě pře-
měňuje, by chtěl opravdu přeměnit naše 
srdce tak, aby už nebyla ničím jiným než 
láskou a abychom tak už více nebyli mi-
lujícími, ale láskou. Abychom už nebyli 
dva, ale jeden sám, poněvadž láska všech-
no spojuje ve svrchované Jednotě. Sbo-
hem, má drahá Dcero. Vytrvejme v tužbě 
po té jednotě, ze které Bůh nám doposud 
dal těšit se do té míry, kolik to náš stav 
slabosti může unést. On učiní, že se z ní 
mnohem dokonaleji budeme těšit v nebi.
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„Jste, Aničko, na šťastné cestě. Zvolila 
jste si za obsah života lásku ke Kristu. To 
je ten nejrychlejší rychlík, který nás zaveze 
na Horu blahoslavenství. Láska k Bohu je 
formou všech ostatních ctností. Je-li láska 
základnou, dodává všem ostatním ctnos-
tem jakéhosi nebeského šlechtictví. A ko-
lik lásky máme, tolik máme milostí, tolik 
máme Boha. Jsem tomu tolik rád, když vi-
dím v duši tu nejčistší, pokornou lásku. Mys-
lím, že nic tolik Kristovo Srdce nebolí jako 
skutečnost, že mizí ve světě láska. V jižních 
krajinách roste květinka, která se nazývá 
agáve. Ta až za několik let rozkvétá a vy-
razí až do nejvyšších poloh, aby byla nej-
blíže slunci. Její dříve zelené listy vadnou 
a všechna energie se soustředí na květ, kte-
rý se tlačí ke slunci. Hleďte, to je Vaše po-
slání! Bůh sám nechává vadnout těm líst-
kům těla, toho pozemského, a čeká, zda to 
pokorně a s láskou přijmeme, aby tu sílu 
vložil do květů lásky. Musíme být jako let-
ci v balonu. Chtějí-li vystoupit co nejvýše, 
vyhazují zatížení, jedno za druhým a sku-
tečně vystupují. Musíme se pozorně dívat 
v duši, co bychom ještě mohli „vyhodit“, 
abychom vystoupili. I nejzručnější sólisté 
bývají doprovázeni klavírem. Píseň lásky, 
již zpívat je naším životním úkolem, musí 
být doprovázena akordy pokory. Co máme, 

Na Zelený čtvrtek roku 1938 
v Napajedlích nabídla Pánu 
Bohu Anna Marie Zelíková 

v oběť svůj život na usmíření za hříchy 
umělého přerušení těhotenství (interrup-
ce). Dne 11. září 1941 zemřela v pověsti 
svatosti ve svých 17 letech.

Když měla Anička 14 let, poprvé ji 
navštívil, nemocnou, upoutanou na lůž-
ko, P. ThDr. Josef Hlouch. Později o ní 
prohlásil, že již v té době měla dar vlité 
modlitby. Bylo překvapující, že jako čtr-
náctileté děvče měla náboženské znalos-
ti teologa. ThDr. Hlouch byl duchovním 

vůdcem Aničky skoro tři a půl roku. Osob-
ně se setkávali jen při jeho občasných ná-
vštěvách v Napajedlích, písemný styk byl 
hojný. Většina dopisů se zachovala.

Od Aniččiny smrti shromažďoval 
ThDr. Hlouch o ní písemnosti a infor-
mace. Ty byly v roce 1950 za těžké situa-

ce vydány samizdatově strojopisem pod 
názvem „Anna Marie Zelíková. Dobro-
volná oběť lásky a smíru za duše“. Roku 
1957 vydal ThDr. Hlouch tento strojopis 
podruhé, rozšířený o vyprávění s. Ludmi-
ly Tichopádové a podle spisu „Úsměv“ 
(r. 1954) od boromejky s. Ivy Moučkové.

Prof. ThDr. Josef Hlouch zemřel v po-
věsti svatosti. Narodil se 26. března 1902 
v Lipníku u Třebíče. Po studiu na boho-
slovecké fakultě v Olomouci byl 5. červen-
ce 1926 vysvěcen na kněze, působil pak 
na více místech na Moravě a ve Slezsku. 
Roku 1934 dosáhl doktorátu teologie. Byl 
též vizitátorem řeholních sester na Mora-
vě a v Čechách a především byl známým 
exercitátorem. Jako profesor přednášel 
na bohoslovecké fakultě v Olomouci. 
Z jeho spisů známe především „Problém 
odpadu od církve“ (r. 1936) a „Konver-
se a konvertité“ (r. 1939). Dne 25. červ-
na 1947 byl jmenován diecézním bisku-
pem v Českých Budějovicích. Od roku 
1948 byl totalitním režimem internován 
až do roku 1963. Po propuštění z inter-
nace mu nebylo dovoleno působit v du-
chovní správě až do „jara“ roku 1968. Pak 
znovu působil jako diecézní biskup v Čes-
kých Budějovicích, a to až do své smrti 
10. června 1972. Byl pochován na měst-
ském hřbitově v Českých Budějovicích.

V roce 2014 Mons. doc. ICLic. 
ThDr. František Polášek shromáždil do-
pisy ThDr. Josefa Hloucha a Aničky Ze-
líkové do knihy „Vše je mi darem“. Texty 
obsahují hluboké duchovní myšlenky, dá-
vají nám poznat vroucí spiritualitu obou 
těchto vzácných osobností, mohou být 
ukazateli v náročném hledání nejen lai-
kům, ale i zasvěceným osobám. O tom 
svědčí i následující úryvek prvního dopi-
su ThDr. Hloucha ze 17. 4. 1939:

Prof. ThDr. Josef Hlouch, biskup

Anička Zelíková

Biskup Josef Hlouch a smírná oběť Anička Zelíková
K 50. výročí smrti prof. ThDr. Josefa Hloucha (26. 3. 1902 – 10. 6. 1972)

Kniha VŠE JE MI DAREM je k dostání  
v Matici cyrilometodějské  

(brož., 124x189 mm, 184 stran, 198 Kč).  
Kontakt pro objednání je uveden na str. 16.

Na webových stránkách www.maticecm.cz najdete i další knihy 
týkající se služebnice Boží Aničky Zelíkové.
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čeho bychom neobdrželi? Bůh vždy vyhle-
dával duší pokorných, aby jim zjevil tajem-
ství skrytá pyšným. Ano, právě pokorné du-
še pověřil, aby věkům hlásaly Boží dobrotu. 
Co tím myslím? Pokorně prosme o vytrva-
lost v dobrém. Uznávejme svou nedostateč-
nost, tím si přivoláme Boží pomoc. Vám to 
nebude působit potíží. Zvolila jste si cestu 
květinky z Lisieux – na té se nebloudí. Dě-
kuji s Vámi Pánu Bohu, že můžete již více 
zdravotně. Ostatně, přijmout vše, co Bůh se-
sílá, to je nejlepší bohoslužba. Ani ta Vám 
nepůsobí obtíží. Jen bych ještě zdůraznil. 
Když nemůžete jít na mši sv. ... vyhledej-
te v duchu kněze, jenž je právě u oltáře, 
a s ním pozvedejte k nebesům nejsvětější 
Tělo a Krev Páně. V soudný den užasnete, 
co vše jsme získali jedinou mší sv. A také 
v den soudný duše – mnohé už pozdě – bu-
dou litovat, co vše si mohly vyprosit. Chvě-
ji se štěstím, když smím přistoupit k oltáři 
Božímu, když smím k nebi pozvednout sa-
mého Ježíše – za všechny věřící, za trpící 
lidstvo... K této oběti i my přikládáme své 
oběti. I když snad jsme trpěli ještě málo ne-
bo Bůh nás tak sílil, že jsme ani nepocítili 

bolu, přinášejme při mši sv. svou vůli, žízeň, 
touhu mnoho vykonat, mnoho vytrpět pro 
Krista, abychom jeho jméno oslavili. To je 
Bohu nesmírně milé. Čím více budete pro-
nikat tajemství mše svaté, tím více budete 
z ní mít a tím více světu dáte. Mší sv. se mů-
žeme stát spoluvykupiteli hříšných. Proč ne-
brat, když Bůh tolik nabízí?...“

Nám všem se nabízí jednoduchá otáz-
ka: A co uděláme my pro dobro a spásu 
druhých?

IV. KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ
10.–12. června 2022 • Slavkovice / Nové Město na Moravě

pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a předsedy ČBK

PROGRAM:
Pátek 10. června: Slavkovice, kostel: od 15.00 registrace účastníků u kostela ve Slavkovicích 
• 15.00 Hodina milosrdenství, korunka k Božímu milosrdenství • 16.00 mše svatá na zahájení 
kongresu (hlavní celebrant Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský) • 18.30 promítání: Vzpomínka 
na kardinála Miloslava Vlka (Ing. Hana Pohořelá) • 19.00 promítání: Služebnice Boží, sestra Wanda 
Boniszewská, mystička a stigmatička (Sestry od Andělů) • 20.00 večer chval • Nikodémova noc 
– adorace za dobré plody kongresu do 7.00.
Sobota 11. června: Nové Město na Moravě, kulturní dům: 7.00–8.30 registrace účastníků • 8.30 uvítání, 
slovo úvodem a modlitba k Duchu Svatému • 9.00 přednáška: Mons. ThDr. RNDr. Ladislav 
Hučko, CSc., apoštolský exarcha řeckokatolické církve, Praha: Milosrdenství a odpuštění chápané 
jako projevy Boží lásky • 10.00 přednáška: Dr. Ryszard Paluch, Zabrze/Opole, Polsko: O postoji 
otevřenosti, který vede k milosrdenství. Zkušenost Božího milosrdenství v životě a tvorbě P. Krzyszofa 
Grzywocze • 11.00–11.30 přestávka • 11.30 přednáška: Plk. ThDr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D., kancléř 
ředitele Útvaru rychlého nasazení Policie ČR a policejní kaplan: Sloužit v Pravdě. Služba spravedlnosti 
v dnešním světě • 12.30 přednáška: Mons. Adrian Galbas SAC, arcibiskup, Katovice, Polsko: „Rádi 
si tě poslechneme, ale až někdy jindy“ (Sk 17,32). Jak (ne)hlásat Krista? • 13.30 oběd.
Slavkovice, nahoře: 15.00 Hodina milosrdenství, korunka k Božímu milosrdenství • 16.00 mše 
svatá (hlavní celebrant: Mons. Adrian Galbas SAC) • 18.00 „A když nastal večer“ – setkání pro 
všechny pod vedením handicapovaných.
Neděle 12. června: Nové Město na Moravě, kulturní dům: 8.30 přednáška: Mons. Doc. Jaroslav 
Brož, Th.D. S.S.L., KTF UK, Praha: Jedině v Kristu. Nezbytnost a nenahraditelnost Krista 
• 9.30 přednáška: Mgr. Janusz Kożusznik, pastor sboru slezské církve evangelické, Havířov-Suchá: 
Teze „Solus Christus“ – podstata jednoty, nikoliv doktrinální vymezení • 10.30–11.00 přestávka 
• 11.00 přednáška: Otec Samuel, novodvorský opat: Světlo Božího slova v našich křesťanských 
nocích • 12.00 oběd.
Slavkovice, nahoře: 14.15 Mgr. Marek Chvátal, KOMPAS – křesťanský podnikatel: (Pro)aktivně 
s Bohem • 14.45 korunka k Božímu milosrdenství • 15.00 děkovná mše svatá na závěr kongresu 
se zasvěcením Božímu milosrdenství (hlavní celebrant: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 
a předseda ČBK).

Přihlášení na kongres: Přihlášení je nutné jenom pro ty, kdo potřebují ubytování a (nebo)potřebují 
oběd v sobotu a v neděli po přednáškách v kulturním domě v Novém Městě na Moravě. Kdo se chce 
zúčastnit mší svatých nebo programu ve Slavkovicích, přihlašovat se nemusí. Veškeré informace 
a přihlášení na tel. 566 502 850 nebo 774 521 531.

V brněnském Centru naděje a pomoci (Vodní 13) se věnujeme životním situacím, které se týkají 
těhotenství, mateřství a rodičovství. 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 mladými dívkami ve věku 12–18 let je týdenní prázdninový kurz BÝT 
SAMA SEBOU. Letos v létě kurz bude pořádán v týdnu od 18. 7. do 22. 7. 2022.
V kurzu se s dívkami zaměřujeme především na témata, která bývají někdy pro rodiče v komunikaci 
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 odlehčující 
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 komunikaci s rodiči a vrstevníky, právě ve složitém období 
dospívání.
Pokud by vás kurz zaujal, ať už pro vaši dcerku 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!

Anička Zelíková
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OŽIV PLAMEN
Mons. Josef Hrdlička

Pán Ježíš mluvil k učedníkům i zástupům lidí 
v podobenstvích. Slíbil, že Duch Svatý, kterého 
jim sešle, je bude uvádět postupně do celé pravdy. 
Ježíšova podobenství vypovídají o nejhlubších ta-

jemstvích vztahu Boha a člověka. I současná doba nám pomá-
há nacházet nová podobenství v překvapivě nových souvislos-
tech. Poznání probouzí úžas a ten rozněcuje touhu jít cestou 
víry a evangelia. Křesťan je člověk, který nemá vycházet z úža-
su. O úžasu a touze je i tato knížka. Všímá si nových podoben-
ství, metafor, přirovnání, paralel, jak je obsahují i evangelia. 
Kniha také hovoří o víře – plamenu Božího světla v nás, kte-
rý nemáme jen pro sebe a svou vlastní spásu. Máme ho i pro 
druhé. Víra je dar, který má být sdílen, oživuje ho vanutí Du-
cha Svatého, ale zároveň musí být chráněn a moudře ošetřo-
ván před prudkými závany zvenčí, aby nebyl uhašen.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Brož., 115x170 mm,  
118 stran, původní cena 96 Kč, po slevě 48 Kč

UTĚŠITEL NEJLEPŠÍ
Jaroslav Durych

Rozjímání nad modlitbou k Duchu Svatému. 
Tříbí a posiluje svědomí vůči „věcem marným, 
klamným a nicotným“, otevírá srdce pro „dar 
radostné síly“, učí přijímat „úžasnou moudrost 

a zkušenost církve, naší Matky a strážkyně pravdy a víry, … 
jejíž přísnost je láskou mateřskou, láskou Ducha Svatého, lás-
kou věčnou“.
Matice cyrilometodějská s. r. o. • Druhé vydání, v MCM první 

• Brož., A6, 56 stran, původní cena 34 Kč, po slevě 17 Kč

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

Spolu s autorem knížky se čtenář může připojit k Ježíšo-
vě cestě od poslední večeře až k nanebevstoupení. H. Madin-
ger zde ukazuje, jak se dostat ke zdroji síly. Když přijmeme 
do svého života evangelium, začneme v so-
bě cítit novou sílu. Je však potřeba z tohoto 
zdroje pít. Pak budeme moci v každé život-
ní situaci říct: Díky, Ježíši!

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

po slevě 55 Kč

POSELSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍHO  
SRDCE JEŽÍŠOVA SVĚTU
Kolektiv dle pramenů

Služebnice Boží sestra Josefa Menéndez měla v minulém 
století podobná zjevení jako v 17. století sv. Markéta Marie 
Alacoque. V poselství, které Spasitel sdělil sestře Josefě, je 
osvětlena hodnota životodárného spojení s Kristem. Kristus 
jí ukázal, co může učinit láska z nejnepatrnějších skutků, když 
se spojí s ním a jeho zásluhami. Kniha obsa-
huje nejen poselství, ale také životopis Jose-
fy Menéndez. Vyšlo s církevním schválením.

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
Třetí vydání • Brož., A5,  

104 stran, původní cena 82 Kč,  
po slevě 41 Kč

Matice cyrilometodějská s. r. o. Knihkupectví a zásilková služba
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NABÍDKA KNIH PRO SVATODUŠNÍ DOBU – se slevou 50 % pro čtenáře Světla




