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Fotografie Alice ve skautském stejnokroji 
a rukopisy jejích dopisů

Alice Lenczewská, naroze-
ná roku 1934, prožila větší 
část života v oblasti Pomořan. 

Ukončená pedagogická studia v Gdaňsku 
a předešlé kurzy jí vyznačily obtížnou ces-
tu povolání učitelky a později zástupkyně 
ředitele lycea ve Štětíně. V té době ji ví-
ra nezajímala. Zato ji přitahoval svět, kte-
rý se zálibou poznávala během četných 
zahraničních zájezdů. Nezaložila rodi-
nu, ale zůstávala blízce spojena se svým 
bratrem Sławomirem. To spolu s ním po 
smrti jejich matky začala Alice chodit 
na setkání Obnovy v Duchu Svatém. Po-
znání společenství ji přivedlo k obrácení. 
Pro rozvoj jejího vztahu s Bohem se ja-
ko zásadní ukázaly rekolekce animátorů 
v Gostyni v roce 1985, když se po svatém 
přijímání „stalo něco“ – jak později vzpo-
mínala – „co úplně změnilo můj život. 
Tam stanul přede mnou Ježíš. Reál nější 
a pravdivější než všechno, co bylo v kap-
li: než lidé, kteří stáli vedle. (…) Všech-
no přestalo existovat, byl jenom On. Je-
ho síla, moc, nezměrnost stále větší a já 
stále menší před Ním. Záplava lásky tak 
veliké, nikdy nepotkané, před kterou je 
možné jenom plakat nad svou nevděč-
ností. A potom radost, že On mě miluje. 
Radost rozšiřující srdce.“ Během dalších 
25 let bude Lenczewská zažívat mystické 
rozmluvy s Panem Ježíšem. Zapsaná slo-
va Spasitelova se po Alicině smrti objeví 
ve dvou svazcích: Świadectwo (Svědectví) 
a Słowie pouczenia (Slovo poučení), bu-
dou se těšit velikému zájmu čtenářů a do-
svědčovat, jak velice je lidem potřebné ži-
vé slovo Boha.

Modlitba a čin

Památných rekolekcí v Gostyni v roce 
1985 se účastnila také sestra Tereza Ło-
zowská z Kongregace sester františkánek 
rodiny Mariiny. Bylo to její druhé setká-
ní s Alicí Lenczewskou, kterou v témže 
roce potkala ve vlaku na trase Poznaň – 
Štětín. Obě ženy si dobře rozuměly a ná-
sledné evangelizační výjezdy prohlubovaly 

Maria Zboralská

Dopisy s duší
„Nemám žádné touhy kromě toho, abych naplňovala Boží vůli a nezraňova

la blízké,“ svěřila se přítelkyni, sestře Terezii Łozowské, v jednom z dopisů Alice 
Lenczewská. Zachovaná korespondence je nedocenitelným zdrojem poznání spi
rituality polské mystičky.

bez opory ve Mně jsou neplodné. Je to 
zbytečná obtíž přinášející někdy zlo mís-
to dobra.“ (Świadectwo, 59)

Spojení modlitby a činu prakticky zna-
menalo, že Alice nejraději trávila čas roz-
mluvou s Bohem, každodenní Eucharistií 
a adorací a pomocí druhým. Zažívání blíz-
kosti Pána Ježíše a stále hlubší poznává-
ní Jeho tajemství přinášelo v životě Len-
czewské rovněž lásku k ubohým. Žena se 
zbavila televizoru a mnohých předmětů 
z bytu, které po svém obrácení považova-
la za nepotřebné. Přestaly ji také zajímat 
„světské“ výlety. Všechno mělo nižší hod-
notu než živý Kristus a Jeho vůle. Uvažo-
vala o tom, že vstoupí do řehole, ale Pán 
Ježíš ji vybídl, aby to nedělala, ale vedla 
život Snoubenky jako osoba žijící ve svě-
tě. Říkal jí: „Zůstávej v ustavičné kon-
templaci Otce jako karmelitánka a buď 
v ubohosti světa jako misionářka lásky. 
Taková byla cesta Mé Matky a takové je 
tvoje povolání každodenní oběti sebe sa-
mé.“ (tamtéž, 735) Lenczewská se dělila 
o svoje zážitky se sestrou Terezou: „Já ve 
své každodennosti žiji životem poustev-
nice v opuštění všeho, co dává svět, kro-
mě minima potřebného k fyzické existen-
ci. (…) A tak mě skutečně, mimo službu 
a oběť, nic s nikým nepojí. To je krásné: 
taková naprostá chudoba, kde je možné 
vylévat celé srdce jenom před Bohem – 
skrytým a jakoby nepřítomným, ačkoliv 
tak velice shlížejícím na moji ubohost 
a samotu. Takto mi ostatně Pán ukazuje 
krásu ubohosti: všechno, co je bídné, svě-
tem ponížené, bezradné a bezbranné ve 
své pokoře a prostotě. Jak On je výrazně 
přítomný v tom všem a jak velké je v tom 
vlastně bohatství a svatost. Ježíš v chudo-
bě přišel na svět, žil v nedostatku a me-
zi ubožáky a zemřel v krajní opuštěnosti 
a obnaženosti.“ (15. 5. 1995)

Alicino stále větší soustředění na Bo-
ha šlo ruku v ruce s její rezignací na ka-
marádská setkávání a prázdné rozmluvy, 
a také s emocionálním prožíváním víry. 
V dopise sestře Tereze psala: „Děkuji Ti 
za pozvání na rekolekce Obnovy, ale já 
už se do Obnovy aktivním způsobem ne-
mohu vrátit. Bylo by to odejití od toho, 
k čemu mě Pán teď přivedl, to znamená 
oproštění se od velkých emocí plynoucích 
z modlitby a činů mezi lidmi. Moje pře-
bývání v Pánu teď je tiché, beze slov, jako 
bych naslouchala a vnímala nejjemnější 

jejich duchovní vztahy. Začaly si dopiso-
vat a podle možnosti se vzájemně navště-
vovat. Tak se zrodilo přátelství, které trva-
lo až do smrti Lenczewské v roce 2012.

Když mezi Štětínem a Varšavou začína-
ly kroužit dopisy, měla Alice 55 let a by-
la už dva roky jako učitelka v důchodě. 
Nedostatek pracovních povinností vedl 
k tomu, že mystička měla čas angažovat 
se v životě církve: dvakrát týdně pracova-
la jako dobrovolnice v úřadu farnosti, or-
ganizovala poutě do Říma, do Svaté ze-
mě i do Medžugorje, vedla modlitební 
skupinu, byla členkou společenství Ro-
dina Srdce ukřižované Lásky a Apošto-
látu Čisté Lásky. Činný život propojova-
la s modlitbou a prohlubováním vztahu 
s Bohem. Touto cestou ji zpočátku vedl 
sám Pán Ježíš. Na její otázku: „Mám být 
člověkem činu, nebo modlitby?“ totiž od-
pověděl: „Neodděluj to. Je potřebné jed-
no i druhé. Modlitba opírající se o nechuť 
k činu a k práci nemá žádnou hodnotu. 
Podobně práce a činnost bez modlitby, 
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pohyb Jeho Srdce křižovaného tak mno-
hými.“ (16. 6. 1996)

Oběť zadostiučinění

Pán Ježíš ve svých zjeveních, zvláště 
těch sepsaných ve Słowie pouczenia, při-
pomínal nutnost duchovního boje a od-
porování zlu. Hovořil k Lenczewské: „Je 
třeba, abys zde, kde jsi, byla Mým prame-
nem lásky a pokoje, ještě silnější a radi-
kálnější ve službě pro království, ke kte-
ré jsi povolána. Čas utíká, protože spěchá 
i útok zla, protože je stále větší ohrože-
ní duší. A stále více je potřebná obětavá 
služba tvých bratří a sester. Služba poko-
je a lásky.“ (Słowie pouczenia, 475) Spasi-
telova vůle vedla Alici směrem obětování 
se Bohu v duchu zadostiučinění za hříchy 
druhých. Mystička totiž věděla, jak obrov-
ský počet lidí podlehl zkáze, kterou s se-
bou přinesl liberalismus, materialismus, 
perverzní hédonismus a uvolněnost mra-
vů, které se rozmohly (nejen) v Polsku od 
90. let 20. století. Sestře Tereze se svěřila: 
„Toužím setrvat v Pánu a sloužit Jeho lásce 
a milosrdenství, poněvadž pociťuji a vlast-
ně mi mnohokrát dal Pán poznat, že jsou 
velmi potřebné modlitby i oběti, proto-
že hyne mnoho duší požíraných duchem 
světa a stále víc rozlévající se temnotou. 
Týká se to také duší kněží, což je největší 
bolestí Pána Ježíše. Moje služba je těžká, 
protože jsem v ní vlastně úplně osamoce-
ná a sama. To je opravdové poustevnictví: 
modlitby a obětování Pánu každou chvíli 
i to, co s ní přichází, ať je to z vnějšku ne-
bo bezprostředně do duše.“ (16. 10. 1994)

Boží dědictví

Alice žila duchem modlitby a oběti, 
protože taková byla Boží vůle vůči ní, a její 
naplňování mystička považovala za nejdů-
ležitější. Napsala: „Nemám žádné touhy 
kromě toho, abych naplňovala Boží vů-
li a nezraňovala blízké.“ (2. 4. 2000) Již 
o několik let dříve vyznala: „Pán mi dal 
na srozuměnou, že touží, abych stále na-
slouchala a rozpoznávala Jeho vůli, při-
jímala ji a toužila zcela odejít od každé 
vlastní touhy a svých plánů, od každé zá-
vislosti, také od vlastních názorů či zálib, 
abych stále více prosila za odpuštění, od-
pouštěla, soucítila a prosila jménem dru-
hých i svým. Abych milovala a trpěla ja-
ko On – Ježíš, můj Pán a Snoubenec.“ 
(16. 6. 1996)

Ukázka z bohaté korespondence  
Alice Lenczewské

Zaměření sebe na Boží vůli (a ne při-
pravování vlastních plánů) je nejzávaž-
nější rys spirituality Božího dědictví. Pán 
Ježíš mnohokrát zval Alici k této formě 
vnitřního života, nazývaje ji nejkratší ces-
tou ke svatosti a nejlepší pro přítomné ča-
sy (srov. Słowie pouczenia, 66). Takový 
postoj se pojí se zbavením se ducha své-
bytnosti, zároveň s odevzdaností sebe Bo-
hu v přesvědčení, že On ví nejlépe, co je 
pro člověka v daném okamžiku nejplod-
nější. Odtud je také na cestě Božího dí-
těte nejzávažnější „absolutní zachování 
věrnosti, důvěra, láska a sebeobětování“ 
(Świadectwo, 348).

Alice takto vysvětlovala sestře Tereze 
tyto formy spirituality: „Pán vždycky dá-
vá ve vhodné době to, co je pro Jeho dítě 
potřebné ke spáse a naplnění jeho povo-
lání zde na zemi. Z Jeho strany je vždyc-
ky láska a milosrdenství a z naší je tře-
ba, aby byla důvěra, která je pramenem 
pokoje. Netřeba se starat a znepokojovat 
se, jestliže všechno náleží Pánu a všech-
no na Něm záleží. Prostě okamžik co 

okamžik je třeba vykonávat to, co je dá-
no k vykonání – a nic víc.“ (9. 9. 2002) 
Jindy řeholnici radila: „Žij dnešní chvílí 
a děkuj za ni, a nestarej se, co bude dál. 
Pán to ví a On, jako vždycky, udělá to, co 
je nejlepší, co je potřeba právě v té chví-
li. A nesrovnávej se s druhými. Každý je 
takový, jaký je, podle míry obdržených 
milostí a v míře lásky, jakou miloval Je-
žíše.“ (23. 2. 2005)

Hodnota utrpení

S postupem let Lenczewská vnímala 
omezenost věkem a omezila vnější akti-
vity. Začala doba tělesné slabosti, boles-
tí, a nakonec onemocnění rakovinou. Již 
dříve připravoval Vykupitel svoji milova-
nou na přijetí utrpení. Říkal: „Pokud na 
své cestě životem potkáš kříž, je třeba ho 
vzít a nést s láskou a pokojem, obětovat 
Mi své těžkosti a své utrpení. Kříž, oběto-
vaný Mně takovým způsobem, je poma-
zaný Mým blahoslavenstvím a je v něm 
obsaženo veliké dobro pro tebe a tvé spo-
lubratry. Pokud ho odmítneš, kříž tě ne-
mine, neboť je vepsán do tvého života na 
zemi. Tehdy na tebe dopadne těžší kříž, 
protože nebude Mnou pomazaný.“ (Świa
dectwo, 183)

Kříž, který Lenczewská nosila, měl 
znamení bolu duchovního, později také 
fyzického. Mystička si uvědomovala vel-
kou apoštolskou hodnotu, jakou může 
přinést přijaté utrpení. Napsala sestře Te-
reze: „Myslím, že obětovaná bolest a od-
řeknutí se na něčí úmysl nemá menší cenu 
než bezprostřední konkrétní evangeliza-
ce. Myslím, že oběť Pána Ježíše na kříži 
přinesla a nadále přináší nepoměrně vět-
ší plody než třeba Jeho největší zázraky 
a učení. Každá slza za někoho – v samo-
tě a zapomnění – je nejcennějším darem, 
jaký je možné Mu obětovat. A jistě na 
tom spočívá čistá láska, chtít co nejvíce 
dát, a nic za to nedostat. Pán mě to už po 
mnoho měsíců učí a rozumím tomu, ač-
koliv jsem mizerná žákyně.“ (10. 8. 1994)

Alice se na utrpení dívala očima víry, 
vkládajíc vlastní nedostatky do Spasitelo-
vy oběti na kříži. Pán Ježíš ji v tom lidsky 
těžkém prožívání vedl a posiloval. Objas-
ňoval: „Účastníš se Mého utrpení – jeho 
části, takové, jakou jsi schopna přijmout. 
Neodbíhej v myšlenkách od dnešního dne 
a nevěnuj se představám. Starosti o zítřek 
a představy jsou oblastí, kde obzvlášť in-

Alice Lenczewská
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tenzívně působí moc Zlého. Přítomnost 
patří Mně. Já ji vytvářím podle míry tvé 
důvěry a přijímání Mé vůle. Rozmlouvej 
se Mnou. To ti dodá sil. Já jsem tvým du-
chovním otcem, tvou představenou, otcem 
i matkou, důvěrníkem a něžným opatrov-
níkem.“ (tamtéž, 452)

Rozloučení

Lenczewská trpělivě snášela bolest 
a připravovala se na smrt, kterou přijíma-
la jako přejití do věčného života se Snou-
bencem. O tom, jaké duchovní zralosti 
dosáhla, svědčí její poslední dopis na-
psaný sestře Tereze několik měsíců před 
smrtí: „Jsem ráda sama v domě v tichu 
jenom s Pánem a se svými myšlenkami. 
Je to mou radostí v současné etapě mé-
ho života. Doba mé vnější aktivity minu-
la a vůbec nemám potřebu nějakých čin-
ností, kontaktů, výjezdů apod. Nezajímá 
mě to, co se děje venku. Netoužím po ni-
kom a po ničem. Jen po Pánu Ježíši a Je-
ho království. Svět se stává stále strašněj-
ším. Přímo čekám na dobu, kdy skončí 
moje terapie, která neléčí, jen zpožďuje 
vývoj nemoci, a ocitnu se v hospici vede-
ném otci pallotiny, abych už měla všech-
no za sebou. Tam bude klid a kaple se 
mší svatou na místě. A jak se to všechno 
bude realizovat, je záležitostí Pána, které-
mu odevzdávám už řadu let sebe a všech-
ny záležitosti, se skládáním slibů nejprve 
časných a potom věčných do rukou po-
znaňského biskupa ve Společenství Srd-
ce ukřižované Lásky. Pán mě zahrnuje ve-
likou láskou a péčí a stará se o všechno, 
co potřebuji, včetně každodenních drob-
ností. Tak, abych řekla pravdu, se těším 
z té nádorové nemoci. Je to moje posled-
ní oběť, kterou mohu přinést v duchu za-
dostiučinění za hříchy své i mých bratří 
v Pánu. Jsem mu za to velice vděčná. (…) 
Konečně, když už mám 77 let a od sa-
mého dětství nelehké životní zkušenosti, 
toužím jen po pokoji a klidném odchodu 
z tohoto světa řízeného satanovými slu-
žebníky. Budeš to možná brát jako dezer-
ci. Skutečně už teď nedokážu nic víc než 
odevzdat se do vůle Pána v každé chvíli – 
takové, jaká je. Toužím jen, abych tu vů-
li dokázala přijmout s radostí a vděčnos-
tí. Amen.“ (21. 8. 2011)

Z Miłujcie się! 3/2022 přeložila vv 
(Redakčně upraveno)

Tammy a její příběh
Mons. Henry Joseph Kennedy (1915–2003) byl 20 let biskupem diecéze  

Armidale v Austrálii. Jen několik let před smrtí se podělil o svůj nezapomenutel
ný zážitek z biřmování, z doby, kdy byl koncem 60. let minulého století pomoc
ným biskupem města Brisbane. Právě tato zkušenost měla rozhodující vliv na je
ho další život v biskupské službě.

A tak jsem tam stál před dítětem, které 
nikdy nepromluvilo, neslyšelo jediný zvuk, 
nevidělo žádný předmět, které vlastní si-
lou neumělo ani chodit, a zeptal jsem se 
sám sebe: „Jaký to má celé smysl?“ A na-
jednou mě napadlo: „Tady je děvče, které 
nikdy nespáchalo hřích očima, jazykem 
ani ušima; které nikdy nevstoupilo na mís-
to, kde by mohlo spáchat hřích. Toto děv-
če bylo svaté, bylo světější než já, protože 
já jsem zneužíval dar zraku tím, že jsem 
se díval na neslušné věci, které mě pod-
něcovaly k nečistotě. Bylo světější než já, 
protože jsem používal jazyk k rouhání, lži 
a k jiným přestupkům, jichž se dopouští-
me jazykem. Slyšel jsem věci, které moh-
ly ublížit jiným, které byly zraňující a ne-
vhodné. V mém životě se bezpochyby 
naskytlo mnoho příležitostí, kterých ješ-
tě dnes lituji, že jsem měl sílu jít na mís-
ta, na nichž bych teď raději nikdy nebyl. 

Jednou v neděli jsem měl udělovat 
svátost biřmování v jisté farnosti 
v Brisbane. Když jsem přišel na 

faru, kněz mi řekl, že nemá stálou hos-
podyňku a že žena, která nám právě při-
pravovala nedělní oběd, se přihlásila dob-
rovolně, ačkoliv v ten den měly přijmout 
svátost biřmování i dvě z jejích pěti dětí. 
Vzdala se výsady zúčastnit se jejich biř-
mování, aby mohla uvařit jídlo pro fará-
ře a pro mne. Chtěl jsem se s tou ženou 
seznámit a poděkovat jí, a tak jsem vešel 
do kuchyně. Přitom jsem si všiml asi sed-
mi- či osmiletého děvčátka, které sedělo 
na židli otočené zády ke mně a dívalo se 
oknem na farní dvůr. Když jsem hovořil 
s tou dobrou ženou a děkoval jí, děvčát-
ko si nás vůbec nevšímalo, ani se neoto-
čilo, aby se podívalo, kdo to mluví, kdo 
vlastně přišel do kuchyně. Zdálo se mi to 
trochu zvláštní, protože děti v tomto věku 
jsou obvykle velice zvědavé, všechno po-
zorují a vnímají. Ale toto dítě ne. A tak 
jsem si jen pomyslel: „Vždyť dobře. Ne-
chám to tak.“

Když jsem se už chystal odejít do ji-
né místnosti, abych se oblékl na mši sva-
tou a připravil se na slavnost biřmování, 
žena mě oslovila: „Pane biskupe, požeh-
nal byste Tammy, která tu sedí na židli?“ 
– „Samozřejmě,“ odpověděl jsem jí. „My 
biskupové jsme tu přece od toho, aby-
chom žehnali.“ Když jsem kráčel k děv-
čátku, žena mi začala vysvětlovat: „Otče 
biskupe, Tammy si s vámi nepovídá, je ně-
má a nebude ani slyšet, co říkáte. Je to-
tiž neslyšící.“ Jak moc jsem chtěl v tom 
okamžiku položit ruce na ramena tohoto 
dítěte, které nikdy neslyšelo jediný tón, 
které nikdy nepromluvilo a nikdy neřek-
lo „maminko“ a „tatínku“, nikdy „Ježí-
ši“ nebo „Maria“! Když jsem se podíval 
na malou dětskou tvářičku, znepokojeně 
jsem řekl ženě: „Neříkejte mi, že je ješ-
tě také slepá!“ – „Ano, je slepá a kromě 
toho se neumí postavit na nohy, protože 
je ochrnutá.“

Biskup Kennedy byl Boží muž,  
který se často usmíval,  

a proto ho nazývali „usměvavý biskup“
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JEŽÍŠI, POSTAREJ SE TY! •  
P. DOLINDO RUOTOLO  
VE VZPOMÍNKÁCH SVÉ NETEŘE
Grazia Ruotolo – Luciano Regolo • Z italštiny 
přeložila Danica Bartošová • Redakce Kateřina 
Lachmanová

Otec Dolindo byl vyhledávaný kazatel a nesmírně plodný du-
chovní spisovatel. Dolindo Ruotolo zemřel v roce 1970, jen dva 
roky po stigmatizovaném P. Piovi. Osobně se setkali jen jednou, 
ale v duchovní rovině byli jako dvojčata: sdíleli mystické obdaro-
vání, prorocké charisma a dar čtení v lidských srdcích, dar uzdra-
vování a exorcismu, ale především Kristův kříž – výkupné utrpení 
za druhé, za církev. Dlouhá léta oba pokorně snášeli pronásledo-
vání a nespravedlivé zákazy ze strany církevních představených, 
oba zemřeli v pověsti svatosti. Duchovně doprovázeli zástupy li-
dí, z nichž mnozí díky nim nalezli Krista nebo nové, hlubší ob-
rácení. Grazia Ruotolo, neteř otce Dolinda, je správkyní archivu 
jeho pozůstalosti a po smrti strýce začala shromažďovat osob-
ní svědectví pamětníků, ale i těch, kdo obdrželi zvláštní milosti 
na jeho přímluvu. Její kniha je zatím nejlépe zdokumentovaným 
životopisem otce Dolinda, jehož proces blahořečení probíhá.

Pavel Nebojsa – Doron • Brož., 130x190 mm, 242 stran, 329 Kč

NOVÉNA ODEVZDANOSTI • 
O DŮVĚRYPLNÉM ODEVZDÁNÍ SE
P. Dolindo Ruotolo

Novéna o důvěryplném odevzdání se Ježíši 
Kristu, inspirovaná osobní spiritualitou italského 
kněze, služebníka Božího Dona Dolinda Ruotola 

(1882–1970). Brožurka rovněž obsahuje stručný životopis P. Do-
linda, a to od Antonia Borelliho.

Jiří Brauner – Kartuziánské nakladatelství Brno  
Dotisk 4. vydání • Brož., A6, 24 stran, 24 Kč

MODLITEBNÍ KNÍŽKA • ZÁKLADNÍ 
A TRADIČNÍ KATOLICKÉ MODLITBY
Sestavil a redigoval Pavel Mareš  
Úvod P. Jaroslav Brož

Vyšlo s církevním schválením. Tato prakticky 
uspořádaná modlitební knížka není souborem všech 

modliteb, jež by měl povinně znát každý katolík. Spíše chce po-
dat pomocnou ruku těm, kdo nevědí, jak vykročit na cestu na-
slouchání Bohu a rozmlouvání s ním. Může pomoci těm, kdo se 
už modlí a hledají novou inspiraci. A volání k návratu v ní na-
jdou i ti, kdo se někdy modlili, ale z různých příčin se modlit 
přestali. Knížka obsahuje tyto oddíly modliteb: 1. Základy naší 
víry; 2. Základní křesťanské modlitby; 3. Ranní a večerní mod-
litba; 4. Modlitby k Pánu Ježíši; 5. Modlitby k Duchu Svatému; 
6. Modlitby k Panně Marii; 7. Růženec; 8. Modlitby chvály a dí-
ků; 9. Modlitby lítosti, odpuštění a smíření; 10. Modlitby za ze-
mřelé; 11. Krátké modlitby po celý den; 12. Modlitby k svatým.

Karmelitánské nakladatelství  
Váz., 130x180 mm, 200 stran, 225 Kč

DIÁŘ S LITURGICKÝM KALENDÁŘEM
Denní kalendář s občanským a liturgickým kalendáriem na 

rok 2023. Ke každému dni jsou uvedeny odkazy na liturgické tex-
ty a odpověď k žalmům. Jedna dvojstrana zahrnuje jeden týden 
s místem na poznámky u každého dne. 
Do jednotlivých liturgických období ro-
ku uvádějí myšlenky spoluzakladatelky 
paulínek sestry Tekly Merlové.

Paulínky • Brož., 85x150 mm,  
144 stran, 99 Kč
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