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Podobným způsobem vůdce reli-
giózního pozitivismu 19. století 
– neurolog Jean-Martin Charcot 

– zesměšňoval uzdravení v Lurdech tvr-
zením, že se nikdy nesetkal s případem, 
že by narostla amputovaná končetina. Ve 
stejném duchu se proslulý francouzský spi-
sovatel Emile Zola vydal do Lurd, aby ná-
sledně napsal, že všechno, co se tam dě-
je, je plodem fanatismu, iluzí, halucinací 
nebo podvodů. Když literát sledoval čet-
ná poděkování za uzdravení před jeskyní 
zjevení Matky Boží, měl se ironicky vyjá-
dřit: „Vidím hodně holí a berlí, ale nevi-
dím žádnou dřevěnou nohu.“

Ateisté z 19. století hluboce věřili v to, 
že věda objasní všechna tajemství a jed-
nou odstraní všechno katolické „přeháně-
ní“. O tom, že existují nadpřirozené síly, 
by je mohl přesvědčit – jak sami tvrdili 
– pouze tak očividný fakt, jako např. že 
vyroste odseknutá noha nebo ruka. Byli 
si jistí, že něco takového se nikdy nestalo 
a zcela jistě se to nikdy nestane. Tato jis-
tota volnomyšlenkářů vycházela z jejich 
slepé víry v neexistenci Boha.

Přesvědčení nepřátel církve, že nikdy 
nikomu nebyla zázrakem vrácena ampu-
tovaná noha nebo část kosti, se ale nesho-
dovalo s pravdou. Ti lidé si totiž neuvědo-
movali, že přesně takové zázraky, jakých 
se dožadovali, už byly podrobně zdoku-
mentovány vědeckým bádáním.

Uzdravení Petera van Ruddera

Jedním z nejdůkladněji prozkouma-
ných a zdokumentovaných zázraků bylo 
okamžité uzdravení (spojené s okamži-
tým nárůstem 6 centimetrů kosti) Petera 
van Ruddera, belgického zahradníka z ob-
ce Jabbecke ve Flandrech. Dne 16. úno-
ra 1867 mu padající strom pohmoždil 
a tak nešťastně zlámal kosti píštělovou 
a střelkovou jeho levé nohy, že muž zcela 
přišel o šest centimetrů své kostní struk-
tury. Z tohoto úrazu vznikla mokvající 
rána. Osobní chirurg královské rodiny, 
prof. Thiriart, spolu s lékařským konsi-
liem rozhodli o okamžitém amputování 
postižené končetiny. Pacient to však roz-

hodně odmítl a navzdory velkému utrpe-
ní po dalších osm let nesouhlasil s ampu-
tací nohy.

V té době se jeho láska k Matce Boží 
a Ježíšovi stále více prohlubovala. Dne 
7. dubna 1875 se van Rudder, překonáva-
je strašnou bolest, vydal spolu se ženou 
do Oostakker, kde byla vybudována ko-
pie jeskyně Matky Boží z Lurd. Když se 
s velkými obtížemi dostal na místo, mod-
lil se z celého srdce před sochou Panny 
Marie, prosil o odpuštění všech svých 
hříchů a o to, aby mohl získat práci a za-
bezpečit svou početnou rodinu. V jednu 
chvíli zahradník pocítil, že se v jeho tě-
le děje něco divného. Okamžitě odhodil 

berle, utíkal k nedaleké soše a padl na ko-
lena u nohou sochy Matky Boží. Křik je-
ho ženy stojící opodál mu dal na vědomí, 
že se vlastně stal zázrak!

Lékařská vyšetření potvrdila Petero-
vo úplné uzdravení – v jediné chvíli byla 
v jeho noze doplněna chybějící kost dlou-
há přes šest centimetrů, spolu se šlacha-
mi, žílami, svaly a kůží. Početné vědecké 
expertízy potvrdily skutečnost úplného 
a okamžitého mužova uzdravení, včetně 
dotvoření celé chybějící kostní struktury 
jeho levé nohy. Van Rudderův zaměstna-
vatel – hrabě Alberich du Bus, vysoký 
představitel zednářské lóže –, když viděl, 
co se stalo, obrátil se ke katolické víře.

Jeden z nejpozoruhodnějších  
zázraků v dějinách

Ještě více podobných zázračných 
uzdravení se přihodilo v historii církve. 
Mezi nimi je třeba připomenout detail-
ně prozkoumaný a zdokumentovaný zá-
zrak navrácení amputované nohy Migue-
lu Juanovi Pellicerovi po více než dvou 
letech od její amputace. K tomuto zázra-
ku došlo v městečku Calanda, vzdáleném 
118 km od Zaragozy, a byl nazván „el mi-
lagro de los milagros“ – čili „zázrak zá-
zraků“. Proslulý italský spisovatel Vittorio 
Messori představil detailně všechny doku-
menty a události s tímto zázrakem spoje-
né v knize Znamení pro nevěřící.

Miguelovi se stal vážný úraz při řízení 
dvoukolového vozu. Za jízdy usnul a spadl 
tak nešťastně z muly na zem, že mu jedno 
kolo přejelo přes pravou nohu a zranilo 
a zlámalo mu píštěl. Zraněného okamži-
tě zavezli do nemocnice ve Valencii (v je-
jích archívech je dodnes možné vidět da-
tum jeho přijetí: 3. srpna 1637, pondělí). 
Pobyt v nemocnici nepřinesl žádné zlep-
šení, ale Miguel hluboce věřil, že mu po-
mohou lékaři ze 300 km vzdálené Zara-
gozy, v proslulé Královské a všeobecné 
nemocnici Naší Paní Milostné.

V zaragozské nemocnici lékaři muži 
diagnostikovali rozvinutou gangrénu ve 
zlámané pravé noze. Pro záchranu živo-
ta nemocného byla zapotřebí amputace 

P. Mieczysław Piotrowski SJ

Zotročeni vírou v neexistenci Boha
Známý francouzský ateista Felix Michaud tvrdil, že jenom to, že by narostla amputovaná noha, by bylo zázrakem, který 

by nikdo nemohl zpochybnit. Podle něho se však nikdy v historii taková skutečnost nestala a zcela jistě se nikdy nestane.

Peter van Rudder, rok 1893
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končetiny. Rozhodnutí odřezat opuchlou 
a od gangrény zčernalou nohu přijalo lé-
kařské konsilium – v celé Aragonii zná-
mý prof. Juan de Estanga spolu s chirurgy 
Diegem Millaruelem a Miguelem Beltra-
nem. Tito lékaři provedli amputaci pravé 
nohy Miguelu Pellicerovi „ve výšce čtyř 
palců pod kolenem“. Po amputaci chirur-
gové provedli kauterizaci [scelování ran 
pálením] pahýlu za pomoci rozžhaveného 
železa. Odřezanou nohu předali mladé-
mu praktikantovi Juanu Lorenzu Garcí- 
ovi, který ji spolu s kolegou pohřbil na 
hřbitově, v označeném místě, v hlubo-
ké jámě dlouhé 21 cm (i takové podrob-
nosti byly zaznamenány v procesní doku-
mentaci). V těch dobách bylo zacházení 
s lidským tělem spojeno s takovou úctou, 
že všechny jeho části byly pochovány na 
hřbitově. Než se rána po odnětí nohy za-
hojila, musel Pellicer ještě několik měsí-
ců pobývat v nemocnici. Pobyt tam mu 
ukončili na jaře roku 1638; dostal teh-
dy dřevěnou protézu pravé nohy a berle.

Třiadvacetiletý žebrající mladík bez 
nohy nebyl schopen sám se uživit, proto 
dostal oficiální povolení vybírat almužny 
u vchodu do baziliky Matky Boží del Pi-
lar v Zaragoze, což pro něho znamenalo 
být žebrákem na plný úvazek.

Ve čtvrtek 29. března 1640, během po-
bytu v domě svých rodičů v Calandě, Mi-
guel Pellicer po večeři kolem 22. hodiny 
zanechal v kuchyni svoji dřevěnou pro-
tézu a berle a šel spát, poskakuje po levé 
noze. Po modlitbě rychle upadl do snu.

Když Miguelova matka vešla do poko-
je, kde spal její invalidní syn, ucítila „ne-
beskou vůni“. Pozvedla olejovou lampič-
ku a všimla si, že zpod pláště, pod kterým 
spal její syn, vyčnívalo ne jedno, ale dvě 
chodidla položená jedno přes druhé. Teh-
dy zavolala manžela. Vidouce spícího sy-
na se dvěma zdravými končetinami, Pelli-
cerovi pochopili, že se stal velký zázrak: 
jejich syn má zase pravou nohu! Vzbudi-
li Miguela a řekli mu: „Podívej, narostla 
ti noha!“ Můžeme si představit mužovo 
překvapení a radost, když uviděl a pocí-
til, že má skutečně dvě nohy a že přestal 
být invalidou.

Ve světle lamp s olivovým olejem všich-
ni důkladně prohlíželi jeho zázračně zís-
kanou nohu. Viditelná na ní byla jedna 
velká jizva po zlomení píštělové kosti 
během úrazu a také tři menší jizvy: po 

kousnutí psem v dětství, po vyjmutí ne-
žitu a po škrábnutí trnovým keřem. Tyto 
jizvy očividnou podobou dosvědčovaly, 
že to byla tatáž noha, která byla amputo-
vána a pohřbena na hřbitově před dvěma 
roky a pěti měsíci. Došlo tedy k zázrač-
nému navrácení amputované nohy. Za-
choval se exemplář místních novin Aviso 
Historico z 4. června 1640, ve kterých se 
psalo, že bylo provedeno zkoumání na 
nemocničním hřbitově v Zaragoze a ne-
bylo tam nalezeno ani stopy po noze na 
místě jejího pohřbení.

Zvěst o nevídané události se rychle roz-
šířila po okolí. Lidé, kteří přišli do ubohé-
ho vesnického domku Pellicerů, se hlasi-
tě modlili a děkovali Matce Boží i Ježíši 
Kristu za ten veliký zázrak. Všichni shro-
máždění cítili zázračnou „nebeskou“ vů-
ni, která se udržovala v místnosti ně-
kolik dní. Dalšího dne zrána přišel do 
domu Pellicerů probošt P. Herrero spo-
lu s purkmistrem a nejvyššími představi-
teli místní správy a dva chirurgové, kteří 
po delší dobu zkoumali Juanovu pravou 

nohu – všichni chtěli úředním a vědec-
kým způsobem potvrdit, že to všechno 
je pravda. Již 30. března, tedy den násle-
dující po zázraku, soudce první instance 
Marti Corellano, odpovědný za veřejný 
pořádek v Calandě, pořídil první oficiál-
ní dokument o této mimořádné události. 
A necelých 70 hodin od zázraku byl zho-
toven představiteli církevního i světského 
vedení a lékařem notářsky ověřený doku-
ment, sepsaný notářem a potvrzený dese-
ti svědky, týkající se tohoto neuvěřitelné-
ho faktu, v němž se projevil „Boží zásah“.

Odřezaná noha, která po více než dvou 
letech v zemi jistě úplně shnila, byla dí-
ky bezprostřednímu zásahu Boha navrá-
cena k životu a spojena se zbytkem žijící-
ho těla. Jistě je to znamení a předpověď 
zmrtvýchvstání našich těl ve dni paruzie.

Skutečný šok zažil profesor Estanga – 
chirurg, který amputoval Miguelovi nohu 
a dva roky mu opatroval ránu v místě od-
nětí končetiny. Nyní mohl svědecky potvr-
dit, že ta část nohy, kterou odstranil, byla 
navrácena k normálnímu životu a fungo-
vání, a to způsobem lékařsky nevysvětli-
telným. Podobný otřes zažili profesorovi 
asistující lékaři a nemocniční personál.

Je třeba zdůraznit skutečnost, že 
8. května 1640 světské vedení Zaragozy 
vystoupilo s iniciativou na započetí pro-
cesu, který by vyjasnil všechny okolnosti 
spojené s divem v Calandě. Městská rada 
vybrala jako své představitele dva známé 
profesory a generálního prokurátora krá-
le Filipa IV. Byl to proces veřejný a ode-
hrával se při zachování všech úředních 
pravidel. Z akt procesu vyplývá, že fakt 
zázračného navrácení amputované nohy 
Pellicerovi byl tak očividný a jistý, že se 
proti němu neozval ani jeden hlas protes-
tu či pochybností. Po 11 měsících práce 
soudního kolegia, 27. dubna 1641, vydal 
arcibiskup Zaragozy dekret, ve kterém 
potvrdil, že navrácení amputované nohy 
Miguelu Juanovi bylo možné jenom díky 
zázračnému zásahu Boha. Je to nepochyb-
ně jeden z nejpozoruhodnějších zázraků 
v dějinách, který potvrdili všichni obyva-
telé Zaragozy, Calandy a okolních obcí.

Zázrak navrácení odřezané nohy Mi-
guelu Pellicerovi se stal skutečností tak vše-
obecně známou v celém Španělsku, že se 
donesla i ke králi Filipovi IV. Po ukonče-
ném procesu a po oficiálním králově vy-
hlášení o pravdivosti zázraku v říjnu ro-

Massabielská jeskyně v Lurdech,  
místo zjevení Matky Boží
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ku 1641 Filip IV. pozval k sobě na audienci 
uzdraveného Miguela. Podílel se na ní celý 
diplomatický sbor a rovněž lord Hopton, 
ambasador Anglie. To právě on poslal ang- 
lickému králi Karlu I. podrobnou zprávu 
z této audience. Její text se zachoval do 
dnešní doby. Král Karel I., který byl rov-
něž hlavou anglikánské církve, byl natolik 
přesvědčen o pravdivosti tohoto zázraku, 
že jeho pravdivost obhajoval před pobou-
řenými anglikánskými teology.

Během setkání s Miguelem se Filip IV. 
rozrušil až k slzám a řekl, že vůči tak oči-
vidným skutečnostem již není zapotřebí 
handrkování a dalšího diskutování, ale je 
třeba s radostí přijmout a uctít tajemství 
Boží intervence. Následně vstal z trůnu, 
přistoupil k uzdravenému a poklekl před 
ním. Potom přikázal Miguelovi odhalit 
pravou nohu a políbil ji v místě, kde by-
la uřezaná. Byl to mimořádný hold, jaký 
vkleče složil svému poddanému – žebrá-
kovi a analfabetovi – vládce světového im-
péria, král Filip IV.

Okamžité navrácení amputované no-
hy Pellicerovi bylo příkladným předvede-
ním Božího působení, v celé historii neslý-
chaným zázrakem. Tato událost je jistým 
znamením ukazujícím neopodstatněnost 
ironických tvrzení ateistů, že se nikdy ne-
stalo, aby někomu narostla useknutá no-
ha nebo ruka. Je to zcela jistě nezpochyb-
nitelný zázrak, přesně takový, jakého se 
dožadoval Voltaire a jiní ateisté – a na-
víc úředně potvrzený notářem hned po 
vzniku jeho existence a po výslechu kva-
lifikovaných svědků pod přísahou. Er-
nest Renan, který byl agnostikem a za-
rytým nepřítelem křesťanství, napsal, že 
k překonání ateismu by stačil jenom je-
den věrohodný zázrak. Ve své ignoranci 
si byl jistý, že v historii nebylo žádného 
Božího zásahu.

Zázrak z Calandy k nám mluví o tom, 
že pro Boha je možné všechno. Tato udá-
lost neukazuje na působení jakéhosi zá-
hadného Boha, ale na Božskou Osobu Je-
žíše Krista, na Boha v Trojici jediného, 
kterého On nám vyjevil. Tento zázrak je 
potvrzením učení katolické církve a jejích 
svátostí, její tradice, úcty prokazované Ne-
poskvrněné Panně Marii a síle její přímlu-
vy. „Maria tam učinila to, co v žádném 
jiném národě“ – tak zpívají do dnešního 
dne věřící každý rok během svátku Mila-
gro (Zázrak) v Calandě a Zaragoze.

Zázrak z Calandy je znamením vyzý-
vajícím nás k obrácení a k víře ve vzkříše-
ní našich těl. Noha, která kvůli gangréně 
hnila – a proto ji museli amputovat a poz-
ději pohřbít v zemi na hřbitově – se po 
29 měsících navrátila k životu díky spe-
ciálnímu zásahu Božímu. Tento zázračný 
a ve svém druhu jedinečný fakt ukazuje 
na pravdu víry o našem zmrtvýchvstání 
– podobně se stane s těly všech lidí v den 
posledního soudu.

Skutečnost, že došlo k navrácení nohy, 
která byla dva roky předtím amputována, 
shazuje veškerou kompletní argumentaci 

argumentaci lidí zpochybňujících existen-
ci Boha, takových jako například Richard 
Dawkins. Byl to známý ateistický polemik, 
který se ve své knize Boží blud pokoušel 
čtenáře přesvědčit, že lidé věřící v Boha 
jsou oběťmi velmi nebezpečné imaginace. 
Ateismus, který je charakterizován inte-
lektuální arogancí, dogmatismem a nedo-
statkem tolerance vůči názorům věřících 
lidí, v konfrontaci se skutečností zázra-
ku z Calandy ztrácí veškerou oprávně-
nost bytí a ukazuje, že nikoliv víra v Bo-
ha, ale ateismus se opírá o fantazírování.

Zotročeni ateistickou ideologií

Když se člověk věřící v Boha setká 
s událostmi a fakty, které mají zázrač-
ná znamení, neuzavírá se před nadpři-
rozeným rozměrem skutečnosti, ale je 
otevřený pro stále plnější poznávání Ta-
jemství – a zachovává tedy svobodu při 
dalším hledání Pravdy. Kdo zase chce do-
jít k poznání celé Pravdy, musí – jak pí-
še sv. Jan od Kříže: „(…) věřit v existen-
ci Boha, který nepodléhá rozumu, vůli, 
představivosti ani žádnému smyslu. Bo-
ha v tomto životě není možné pochopit. 
Dokonce i jeho nejvyšší vnímání nebo 
poznání je nekonečně vzdáleno od to-
ho, kým on skutečně je, a od jeho plného 
vlastnění.“ Proto jenom na náročné ces-
tě víry se v člověku dovršuje proces jeho 
duchovního rozvoje a odhalování skrze 
nedostupné přirozené poznání nadpřiro-
zené skutečnosti. Zatímco ateista, který 
zpochybňuje fakt existence Boha a sa-
motnou možnost existence zázračných 
událostí, se stává nevolníkem doktríny, 
v kterou věří. Takto si ohraničuje rozsah 
a svobodu ve vyhledávání Pravdy, poně-
vadž předem tvrdí, že nemůže existovat 
nadpřirozená skutečnost, která se vymyká 
empiristickému prožitku člověka. Ateis-
té se stávají uzavřením sebe pro konečné 
poznání Pravdy otroky vlastní ideologie. 
Mnoho z nich vedlo a vede dál s velkým 
zanícením tažení proti víře v Boha, pro-
ti náboženství i věřícím lidem. Zotroče-
ni ideologií ateismu touží uspokojit jimi 
zachvívající neklidné svědomí radikálním 
odmítnutím duchovního rozměru skuteč-
nosti na cestě poznání, kterou nabízí ví-
ra. Proto ateisté s velkou rozhodností po-
pírají existenci zázračného dění, které se 
odehrávalo v historii lidstva, a všeho to-
ho, co by mohlo zpochybňovat základy 

Místo zázraku, na němž byl zbudován 
kostel v Calandě

Isabel Guerra (nar. 1947):  
Zázrak z Calandy
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jejich světonázoru. Tvrdí například, že 
vznik života a mikro- a makrokosmu je 
dílem náhody jako výsledek slepých sil 
přírody. V souvislosti s nejnovějším vě-
deckým bádáním je takové tvrzení zcela 
nesmyslné a profesor Antony Flew, kte-
rý ateismus odmítl, je označil za „oby-
čejnou hromadu hloupostí“. Asi tak, ja-
ko by bylo možné věřit, že potom co se 
tajfun přežene úložištěm šrotu, vznikne 
pro pasažéry připravené letadlo…

Pamatujme na to, že v každé buňce 
lidského těla se nachází kód DNA, kte-
rý obsahuje geniální záznam informace. 
V lidském genomu jsou tři biliony infor-
mací zapsaných v kryptografickém čtyř-
písmenkovém kódu. Přečíst je rychlostí 
tří písmenek za sekundu by představova-
lo 31 let. Vědecká zkoumání jednoznač-
ně potvrzují, že informace obsažené v mo-
lekule DNA jsou od ní odlišné a ona je 
jenom jejich nositelem. Tak tedy v kódu 
DNA existuje inteligence, a informace 
v něm obsažené nejsou hmotou a nejsou 
energií. Ony informace jsou geniálním zá-
pisem myšlenkového proudu, což ukazu-
je na existenci osobní inteligence Boha.

Objevení kódu DNA svědčí o tom, že 
ateismus nemá žádný logický základ a že je 
slepou vírou v náhodný vznik života i ce-
lého vesmíru.

Máme-li povědomí o tom, jak zázračně 
jsme byli stvořeni s tělem a nesmrtelnou 
duší, každým svým činem a myslí musí-
me vzdávat chválu všemohoucímu Bohu 
a odvážně bránit práva každého člověka 
od chvíle početí až do přirozené smrti.

Na rozdíl od ateistů jsou lidé věří-
cí v Krista osvobozeni od ideologické-
ho zotročení. Jejich víra vychází z přije-
tí největšího zázraku, jakým bylo vtělení 
a zmrtvýchvstání Krista, i z toho neustá-
le trvajícího zázraku, jakým je existence 
vesmíru – s jeho dokonalou harmonií, 
přírodními zákony, tajemstvím života na 
Zemi a myslícím a svobodným člověkem. 
Rozhodní a zarytí ateisté, kteří vědomě 
odmítají Boha, se nemohou vymlouvat, 
poněvadž – jak čteme v Písmu svatém: 
„Jeho věčnou moc a božství, které jsou 
neviditelné, lze totiž od stvoření světa vi-
dět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, tak-
že nemají výmluvu.“ (Řím 1,20)

Ateistická ideologie nutí své vyzna-
vače k neustálému popírání nadpřiroze-
né skutečnosti a možnosti existence růz-

ných zázračných znamení. V dějinách se 
neustále objevují fakta, která popírají zá-
klady ateistické ideologie. Jsou to vědec-
ké výzkumy a nejrůznější zázračná zna-
mení a události, kterými Bůh ukazuje na 
existenci nadpřirozeného rozměru sku-
tečnosti. Zázraky jsou specifickou „pro-
mluvou“ Boha, výzvou určenou lidem 
zotročeným ateistickou ideologií, aby ji 
rozhodně odmítli a otevřeli se přijetí ta-
jemství jeho lásky.

Pro všechny křesťany je víra v Krista 
spojená s vírou v největší div, jakým by-
lo Boží narození a Kristovo zmrtvých-
vstání – s vírou ve znamení a zázraky, 
které zmrtvýchvstalý Pán neustále koná 
na přímluvu své Matky Marie a apošto-
lů i svatých. Pán Ježíš říká: „Neuvidíte-li 
znamení a zázraky, neuvěříte“ (Jan 4,48) 
a ukazuje na význam zázračných zname-
ní, která dělá: „Slepí vidí, chromí chodí, 
malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, 
mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evan-
gelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou 
neuráží.“ (Mt 11,5–6) Zázraky a nadpři-
rozená znamení provázejí neustále Bo-
ha v dějinách spásy. Jsou zázraky, které 
Kristus uskutečňuje ve sféře duchovní: 
odpuštění hříchů ve svátosti pokání; je-
ho reálná, osobní přítomnost v eucharis-

tických podobách. Každé obrácení ne-
bo počátek víry a lásky v srdci člověka, 
odpuštění a láska k nepříteli – jsou vždy 
zázraky Boží milosti v lidské duši. Ježíš 
Kristus koná duchovní uzdravení rovněž 
v tělesné sféře člověka. Skrze ta mimořád-
ná znamení touží posílit nebo vzbudit ví-
ru u lidí, aby otevírali svá srdce jeho vše-
mocné lásce plné pokory a milosrdenství.

Opakujeme ještě jednou, že jediným 
základem a zdrojem víry pro každého 
křesťana je přijetí zázračných faktů Bo-
žího narození a zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. Každý, kdo tyto skutečnosti od-
mítá a nevěří v ně, přestává být křesťa-
nem. A všechny další zázračné události 
mají za úkol oživovat a prohlubovat víru 
v reálnou přítomnost a spásné působení 
Boha, který se v lůně Panny Marie stal 
opravdovým člověkem, aby skrze smrt 
a zmrtvýchvstání uskutečnil naši spásu. 
Svatý Ambrož napsal: „Ti všichni, kteří 
odmítají Boha živého, klekají před »bo-
hem nicoty«,“ a vybízel: „Služte Kristu, 
protože jenom on je jediným dobrým 
a milosrdným Pánem, který nezotročuje, 
ale obdarovává opravdovou svobodou.“

Z Miłujcie się! 5/2021 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)

Supplica
(naléhavá prosba) k sv. Terezii z Lisieux

Ó slavná svatá Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, milované dítě Otce, 
panno zasnoubená Synu a pokorná učitelko vyučovaná Duchem Svatým!

Zdravíme tě s radostí a přicházíme k tobě s důvěrou. Zázraků učiněných na 
tvou přímluvu je tolik, že se nedají spočítat; ty sama se ukazuješ jako přítelky-
ně a přímluvkyně všech, kdo se k tobě v čase potřeby utíkají.

Spoléháme se na tvou dětskou moc nad Otcovým srdcem. Z nebeského mís-
ta vidíš naše soužení a podle milostivého úradku Boží prozřetelnosti posíláš 
růže slitování těm, kdo vyhledávají tvou pomoc. Není žádná tělesná či dušev-
ní bída, na kterou bys ty neodpověděla s láskou. Ty, která jsi usilovala být lás-
kou v srdci Církve, dokud jsi byla zde na zemi, jsi navždy láskou v srdci Círk-
ve z místa, které ti nyní náleží v nebi.

Sestup k nám, svatá Terezie. Pospěš k nám, kteří očekáváme růži z nebe, 
se znamením svého soucitu a zárukou své pomoci. Kdo by neslyšel o tvých zá-
silkách lásky na každém místě a na každém kontinentu? Kráčej s námi, svatá 
Terezie, ať nesejdeme z tvé malé cesty.

Změň, prosíme tě, naši bázlivou a váhavou důvěru v důvěru, která je bez-
mezná a smělá, aby obětováním nás samých tajemství Boží milosrdné lásky, 
jak jsi ty sama sebe obětovala, naše důvěra mohla být jako ta tvá zdokonalena 
v kontemplaci svaté a adorované Ježíšovy Tváře: pokladu tvého srdce v tomto 
slzavém údolí a tvé vše převyšující radosti v jasu nebeské vlasti. Amen.

Z anglického originálu, publikovaného benediktinským převorstvím 
v Silverstreamu v Irsku, přeložil fr. Štěpán Maria Filip OP
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PANNA MARIA, MATKA USTAVIČNÉ 
POMOCI
Sestavil P. Stanislav Přibyl, CSsR • Odpovědná 
redaktorka Ludmila Martinková

Obraz Panny Marie, Matky ustavičné pomoci, je 
jednou z nejrozšířenějších podob Panny Marie vů-
bec. Nalezneme ho v kostelích, kaplích i domech, 

tedy na všech cestách lidského života, který je někdy poznamenán 
bolestí a smutkem. Matka ustavičné pomoci je uctívána na celém 
světě, o což se zasloužili především redemptoristé, vždyť postavi-
li více než sto kostelů nesoucích tento mariánský titul. V Čechách 
a na Moravě se můžeme s obrazem Panny Marie, Matky ustavič-
né pomoci, setkat ve všech kostelích, kde redemptoristé působí. 
K Matce Boží ale nepřicházíme jenom proto, abychom ji prosili 
o pomoc v našich různých pozemských potřebách, chceme si při-
pomínat také její ctnosti a učit se jim od ní. Toužíme, aby nás ved-
la k Ježíši a abychom s její pomocí dosáhli spásy. K naplnění této 
touhy mohou přispět i modlitby a novéna z této knížečky.

Karmelitánské nakladatelství  
Brož., 100x145 mm, 72 stran, 49 Kč

OBJEVIT TAJEMSTVÍ RŮŽENCE
P. ThDr. Jan Balík

Růženec patří k pokladům modlitby. Publika-
ce P. Balíka nabízí sedm setkání nad růžencem. 
Pomůže především mladým lidem a jejich spole-
čenstvím, ale inspiraci v něm najdou i lidé dospě-
lí. Knížka metodicky ukazuje na různé způsoby 

této modlitby. O růženci nejen hovoří, ale čtenáře vede také k to-
mu, aby přečtené zakusil v praxi – při modlitbě.

Sekretariát Sekce pro mládež ČBK v nakladatelství  
Matice cyrilometodějská s. r. o. • Druhé, doplněné vydání  

Brož., 124x189 mm, 142 stran, 120 Kč

TAJEMSTVÍ SVATÉHO RŮŽENCE • PODIVUHODNÉ 
TAJEMSTVÍ SVATÉHO RŮŽENCE, JÍMŽ SE 
PŘIČIŇUJEME O SVOU SPÁSU
Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu 
Z francouzštiny přeložil Jiří Stejskal

Nadčasový misionář Ludvík Grignion z Montfortu (1673–1716) 
promlouvá k mariánským ctitelům i váhavým duším přes zdán-
livou hradbu tří staletí, jež se na první pohled zračí v kompozici 
díla (výklady po pěti desátcích s desíti růžemi), ale hlavně v na-
prosté odevzdanosti Panně Marii – zkušenostnímu i citovému 
základu osobní spirituality, a to vlastní i spřízněných duší. Dílo 
autor určil „kněžím, hříšníkům, zbožným duším, malým dětem“. 
Objasňuje cennost svatého růžence v jeho původu, modlitbách, 
rozjímáních o životě a utrpení Krista, v jeho přitahování milos-
tí, v nesčetných konkrétních divech a zázracích. Tři tradiční řady 
tajemství jsou aktuálně doplněny slovy sv. Jana Pavla II. o růžen-
ci světla. V závěru tohoto spisu se setkáváme 
s velmi emotivní, silnou Grignionovou osobní 
modlitbou, nazvanou „Nový růženec neboli Ko-
runka k Panně Marii“.

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
Brož., 124x189 mm,  

224 stran, 229 Kč

RŮŽENCOVÁ TAJEMSTVÍ
Kapesní brožurka obsahující krátké myšlenky 

k jednotlivým desátkům růžence, dále návod, jak 
se modlit růženec, a loretánskou litanii.

Trapistky  
Brož., A6, křídový papír,  

20 stran, 35 Kč
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