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Všechno začalo, když se Ferdi-
nand Sertl z Melku stal v roce 
1694 novým vedoucím chrá-

mového sboru místní farnosti v Stey-
ru. Zbožný hudebník, trpící padoucnicí 
(epilepsií), se doslechl, že jistá ochrnu-
tá sestra se před voskovou soškou Jezu-
látka modlila za uzdravení a brzy mohla 
opět chodit. Proto si také Sertl vyžádal 
z tamějšího kláštera takovouto voskovou 
sošku malého Ježíška, repliku slavného 
slonovinového Loretského Jezulátka ze 
Salzburku. Sošku umístil do dutiny smrku 
na zalesněném kopci před branami Stey-
ru, v takzvaném Lese pod nebem (Wald 
underm Himmel), a několikrát týdně se 
tam chodil modlit. A Ježíšek odměnil je-
ho důvěru: Byl uzdraven! Když se to lidé 
dozvěděli, vydali se na pouť ke stromu se 
zázračným Dítětem pod nebem, které dr-
želo v jedné ruce kříž a ve druhé trnovou 
korunu. Z vděčnosti za uzdravení svého 
nevyléčitelně nemocného dítěte postavil 
jeden sedlák z vesnice St. Ulrich dřevě-
nou kapličku, jejíž součástí bylo rovněž 
ono posvátné místo: smrk spolu s malým 
Loretánským Jezulátkem. Netrvalo dlouho 
a kaplička již nemohla pojmout velké da-
vy poutníků, a tak na jejím místě dal opat 
nedalekého benediktinského kláštera Gar-
sten vystavět dnešní krásný barokní kos-
tel. Původní smrk byl jen upilován u ko-
řene, aby už dále nerostl, a kmen byl na 
svém původním místě vezděn do obětního 
stolu pod hlavním oltářem. Odtud se tyčí 
do výšky a dnes tvoří střed nádherného 
hlavního oltáře jako skutečně jedinečný 
„vánoční stromeček“. Zázračné voskové 
Jezulátko je v něm uložené jakoby v mon-
stranci – ve zlaté schránce se svatozáří.

Také papež Benedikt XVI., ještě ja-
ko kardinál, putoval k Jezulátku do obce 
Christkindl, o čemž později napsal: „Před 
několika roky jsem měl štěstí vidět pravdě-
podobně nejstarší zachovaný vánoční stro-
meček na světě… Stále je na něm voskové 
Jezulátko. Tento strom je Maria s požeh-
naným plodem svého lůna: Ježíšem… Dítě-
tem, Bohem, kterého se můžeme dotknout, 

říci mu »ty«. Zve nás k sobě, nás všechny, 
kdo v hlubokém smyslu slova trpíme »pa-
doucnicí«. Znovu a znovu padáme, nemá-
me kontrolu nad sebou, jsme odcizení a ne-
svobodní. Musíme se znovu narodit… stát se 
dítětem. Vánoce nás k tomu chtějí přivést. 
Strom v Christkindl, který nám o tom vypo-
vídá, je zároveň monstrancí. A je křížem… 
Pravý strom života nám není vzdálen. Je 
umístěn uprostřed nás; Ježíš – život sám – 
se stal tak malým, že ho naše ruce mohou 
obejmout. Nezklamme jeho důvěru. Ode-
vzdejme se do jeho rukou, jako se on ode-
vzdal do těch našich.“

Christkindl se proslavil i daleko za hra-
nicemi Rakouska svojí „vánoční poštou“, 
která je každoročně otevřená od pátku 
před první adventní nedělí až do 6. led-
na, což trvá již od roku 1950. V té době 
byla tato „vánoční pošta“ zřízena na far-
ním dvoře a následujícího roku se pře-
stěhovala do sousedního Hostince na vy-
hlídce, dnešního Pohostinství u Jezulátka. 
Každoročně zde orazítkují přibližně dva 
miliony zásilek oblíbeným speciálním vá-
nočním či tříkrálovým razítkem. Odbavují 
se nejen dopisy odevzdané přímo na této 
poště, ale mohou sem být přesměrovány 
i z celého Rakouska, pokud jsou opatře-
ny dodatečnou poštovní známkou Christ-
kindl – vánoční pošta. Zde je orazítkují 
a pošlou dále na místo určení. Ale co by 
to bylo za vánoční poštu, kdyby děti ne-
mohly posílat své s láskou namalované se-
znamy přání Ježíškovi na adresu: Jezulát-
kova ulice 6! Každý rok před Vánocemi 
přicházejí na poštu tisíce dětských dopi-
sů, a to i ze zahraničí. Děti si přejí nejen 
materiální věci: často prosí Ježíška o klid 
v rodině, o dobré známky anebo o to, aby 
se babička uzdravila… a všichni dostanou 
odpověď! V současnosti existují vánoční 
pošty také v jiných zemích – od Grónska 
a Irska až po Hong kong a Austrálii. Na 
některých místech se dokonce dobrovol-
ní „andělé“ snaží dětem odpovědět zce-
la osobně.

Z Víťazstvo Srdca 143/2021  
přeložil a upravil -dd-

Město nazývané Christkindl – Jezulátko
V Horním Rakousku se skutečně nachází obec s názvem Christkindl – Jezulátko. Patří k městu Steyr (Štýr) a jejím cen

trem je barokní poutní kostel pojmenovaný „K božskému Dítěti“ (Zum göttlichen Christuskind). Kostel by však neexisto
val, nebýt uzdravující moci Jezulátka.

Poutní barokní kostel pojmenovaný 
„K božskému Dítěti“

Vosková soška malého Ježíška,  
replika slavného slonovinového 

Loretského Jezulátka ze Salzburku

Hlavní otář kostela „K božskému Dítěti“
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Slovy se nedá popsat dokonalost 
jeho adorace… Jaké pocity mu-
sel prožívat svatý Josef během 

šesti měsíců, kdy si vzal svoji snoubenku 
Marii k sobě, jelikož měl skrytého Boha 
ve své bezprostřední blízkosti, před svým 
duchovním zrakem… Dalo by se vůbec 
pochybovat o tom, že Josef se často kla-
něl Ježíši, skrytému v Marii, v čistém bo-
hostánku? Nikdo nedokáže popsat ado-
raci této vznešené duše. Nic neviděl, ale 
přece věřil… Tak je to i s tebou. Tvoje ví-
ra musí pod rouškou chleba a vína vidět 
našeho Pána.

Pros svatého Josefa o jeho živou, vy-
trvalou víru. V naší blízkosti máme také 
my stejné bohatství, jaké měl Josef v Na-
zaretě, máme našeho Pána v Nejsvětější 
svátosti, jenomže naše ubohé oči ho ne-
dokážou vidět. Staňme se zvnitřněnými 
dušemi, protože potom budeme vidoucí. 
Do Srdce našeho Pána nemůžeme vstou-
pit žádným lepším způsobem než přes sva-
tého Josefa. Ježíš a Maria se mu chtějí od-

Josef – muž adorace
Svatý Josef – hlava Svaté rodiny – ten, jehož pohled vždy směřoval na Pána Je

žíše a Pannu Marii a od něhož se můžeme mnohému naučit. Především se však 
můžeme od něho učit tomu, jak se klanět. Málokdo napodoboval svatého Josefa 
v adoraci tak horlivě jako svatý Petr Julián Eymard, francouzský zakladatel eu
charistiánů, který o adoraci často rozvažoval, o čemž svědčí i následující meditace.

platit za jeho obětavou péči, jsou mu za 
ni vděční. Jejich největší radostí je splnit 
mu i to nejmenší přání. Dovol tedy Jose-
fovi, aby tě uvedl do nejvnitřnější svaty-
ně eucharistického Ježíše.

Můžeme jen žasnout nad vírou svaté-
ho Josefa… V Betlémě se musí spokojit 
se stájí, kde se má narodit vtělené Slovo. 
Krátce nato byl nucen utéct, aby zachrá-
nil Boží Dítě… Všechny tyto útrapy však 
jen posílily jeho víru.

I když viděl pouze bídu a chudobu, je-
ho víra pronikla za závoj a objevila skry-
tého Boha v podobě malého, slabého dí-
těte… A tak Josef skláněl srdce i mysl 
v dokonalé adoraci. Napodobuj jeho víru, 
když klečíš před pokorným, obnaženým 
Kristem v Eucharistii… klaněj se skrytému 
Bohu… přinášej oběť svého srdce a my-
sli, nejkrásnější hold tvé víry.

V Nazaretě byly Josefovy dny naplněny 
nezbytnou prací, a ta ho na jistý čas nu-
tila vzdálit se od božského Dítěte. Tehdy 
ho zastupovala Maria. Když se však večer 

Svatý Petr Julián Eymard (1811–1868) 
se pod vedením Panny Marie stal hlu
boce duchovním a dobrotivým knězem, 
pro něhož se Ježíšova eucharistická pří
tomnost stávala stále pevnějším středo
bodem jeho života. Jako 28letý vstoupil 
k maristům a ve Francii inicioval vznik 
četných sdružení a míst adorace. Po šest
nácti letech však s těžkým srdcem opus
til svoji kongregaci, aby na Boží podnět 
založil vlastní řeholní řád eucharis tiánů. 
Jejich apoštolátem je prostřednictvím 
adorace šířit „na zemi eucharistické krá
lovství Krista“. P. Eymard pochopil, že 
„svatá Eucharistie není pouhým životem 
křesťana jako jednotlivce, ona je také 
životem národů… Staletí jdou vpřed, 
anebo stagnují, ba dokonce směřují zpět 
– podle toho, v jaké míře se uctívá Nej
světější svátost.“

vrátil domů, strávil celou noc v adoraci 
– bez únavy, plný radosti, že může rozjí-
mat nad skrytým bohatstvím Ježíšova bož-
ství. Jeho víra pronikla hrubým oděvem 
Dítěte, až se dotkla Ježíšova nejsvětější-
ho Srdce. V hluboké adoraci se sjednotil 
s mimořádnými milostmi každé události 
v Ježíšově životě. Klaněl se našemu Pá-
nu v jeho skrytém životě, v jeho umučení 
a smrti a již napřed se klaněl eucharistic-
kému Kristu v jeho svatostáncích. Neexis-
tovalo nic, co by náš Pán mohl skrýt před 
svatým Josefem. Náš Pán svého pěstouna 
doslova zasypal milostmi. Od svatého Jo-
sefa si mohou vyprosit zvláštní milosti ti, 
kdo se klanějí Pánu v Nejsvětější svátos-
ti… Důvěřuj, velmi důvěřuj svatému Jose-
fovi! Vyber si ho jako patrona a vzor pro 
svůj osobní život adorace!

Z Víťazstvo Srdca přeložil a upravil -dd-
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I. Když jsme byli ještě hříšníky,  
Kristus přišel, aby nás zachránil

Přestože jsem přesvědčen, milovaní, 
o tom, že jistě víte, co dnes slavíme, a že 
slova dnešního evangelia vám to připo-
mněla, z mé strany by však nemělo být nic 
opomenuto, a řeknu tedy, co Pán vložil 
do mých úst – aby naše radost v srdcích 
mohla být upřímnější a měla za následek, 
že naše slavení svátku je lépe pochopeno. 
Božím prozřetelným milosrdenstvím bylo 
ustanoveno zachránit hynoucí svět v tom-
to pozdním čase a přinést spásu skrze Je-
žíše Krista; neboť již dlouho byly všechny 
národy odkloněny od bohoslužby pravé-
mu Bohu a stejně i vyvolený národ iz- 
raelský téměř všechen odpadl od ustano-
vení Zákona, aby tak všichni byli uvězněni 
hříchem a on se mohl smilovat nade vše-
mi. Všude se přestupovala spravedlnost 
a celý svět byl vydán marnivosti a špat-
nosti, a jestliže by Boží moc nepozdržela 
svůj soud, celé lidstvo by bylo odsouzeno 
k zatracení. Avšak prokletí bylo promě-
něno v odpuštění, a aby velikost milosti 
mohla být více zřejmá, zalíbilo se Bohu 
zjevit tajemství odpuštění hříchů lidstva 
v čase, kdy se nikdo nemohl chlubit svý-
mi vlastními zásluhami.

II. Tři mudrci z východu  
jsou naplněním přislíbení  

Abrahámovi

Zjevení tohoto nepopsatelného milo-
srdenství, milovaní, se událo v době, kdy 
Herodes vládl nad zemí Judeou, kde prá-
voplatné nástupnictví králů selhalo a moc 
nejvyššího velekněze byla potřena a vlády 
se ujal jiný, aby tak povstání pravého Krále 
mohlo být poznáno podle proroctví: „Ju-
da nikdy nebude zbaven žezla ani palcá-
tu, jenž u nohou mu leží, dokud nepřijde 
ten, který z něho vzejde; toho budou po-
slouchat lidská pokolení.“ (Gn 49,10) Ten-
to Král, který nastoupí, byl přislíben pat- 
riarchovi Abrahámovi, že nebude počat 
tělesně, ale živou vírou; a byl proto přirov-
nán k nesčetným hvězdám na nebi, a že 
jako otec všech národů bude skládat na-
ději ne v potomka pozemského, ale nebes-

Sv. Řehoř Veliký (kolem 540 – 604)

O slavnosti Zjevení Páně
Kázání 33

je vaše chlouba, ó Židé? Kde je váš pů-
vod z Abraháma? Nestala se vaše obřízka 
neobřízkou? (srov. Řím 2,25). Hle, větší 
slouží menšímu (srov. Gn 25,23), a čte-
ním smlouvy, kterou zachováváte pouze 
podle litery, stali jste se otroky naroze-
ného, který vzešel z vyvoleného národa. 
Nechť je tedy plnost národů přičleněna 
do rodiny patriarchů, ano, ať je přičleně-
na a ať synové zaslíbení přijmou v Abra-
hámově potomku požehnání, které jeho 
synové podle těla odmítli. Ve třech mudr-

kého. A proto, aby bylo utvořeno slíbené 
potomstvo, dědicové, kteří byli přirovná-
ni ke hvězdám, jsou vzbuzeni východem 
nové hvězdy, nebe se tím pak mohlo stát 
svědkem této události. Hvězda jasnější 
než ostatní přiměla mudrce, kteří dleli na 
východě, aby ji následovali; a pro tuto zá-
ři a podivuhodné světlo tito mužové, kte-
ří nebyli nevědomí v pozorování oblohy, 
porozuměli důležitosti tohoto znamení: 
bylo to jistě na pokyn Božího vnuknutí, 
aby tak velké tajemství nebylo před nimi 
skryto, a co bylo neobvyklé jejich očím, 
nezůstalo zahaleno jejich myslím. Jiný-
mi slovy, svědomitě splnili svou povin-
nost a obstarali si takové dary, kterými by 
uctili toho Jediného, a mohli tak proká-
zat svoji víru v jeho trojí úřad: darem zla-
ta uctili Krista jako Krále, darem myrhy 
jako člověka a darem kadidla jako Boha.

III. Vyvolený lid již není  
ten židovský,  

ale věřící ze všech národů

Takto tedy přišli do hlavního města krá-
lovství Judea a v královském městě hleda-
li toho, o kterém zvěděli, že se narodil ja-
ko Král. Herodes byl znepokojen: bál se 
o svou bezpečnost, třásl se o svou moc. 
Ptal se kněží a učitelů Zákona, co Písmo 
předpovědělo o narození Krista. Zjis-
til, co bylo prorokováno: pravda osvítila 
mudrce, nevěřící zahanbili znalce Záko-
na; Izrael podle těla neporozuměl slovům, 
neviděl, na co poukazují; znali stránky 
Písma, avšak jejich slovům nevěřili. Kde 

HYMNUS  
NA MATKU BOŽÍ

Dante Alighieri

Panno a Matko,  
Dcero svého Syna,

z všech tvorů největší  
a též nejpokornější,

věčného úradku  
ty předurčený Cíli,

jen skrze Tebe lidská přirozenost
nabyla tak velké vznešenosti,

že Tvůrce sám  
se pranic nezastyděl
být lidským tvorem  
ve Tvém čistém těle,

kde se rozhořela ona láska,
skrz jejíž žár nám  

v tomto věčném míru
vykvetl zde  

ten nejkrásnější Květ.
Jsi nám poledním světlem  

lásky k bližním,
zde dole naděje jsi vždy tím

nejživějším zdrojem.
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Celosvětová síť modlitby s papežem
ČESKÁ REPUBLIKA

Apoštolát modlitby tvoří celosvětovou síť modliteb, která spojuje všechny 
křesťany s papežem Františkem a jeho záměry. Připojte se k rodině služebníků 
v Apoštolátu modlitby, kteří velkodušně nabídnou svůj život, práce a modlitby 
Kristu Veleknězi. Každý měsíc je za vás sloužena mše svatá.

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, 

který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabí-
zím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je 
i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Mat-
kou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť 
zejména na úmy sly Svatého otce a našich biskupů:

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY  
NA LEDEN 2023

Úmysl papeže: Za vychovatele
Modleme se za vychovatele, aby byli věrohodnými svědky tím, že učí bra-

trství, a ne soupeření, a pomáhají zejména těm nejzranitelnějším mladým lidem.

Národní úmysl: Za volbu prezidenta
Modleme se, aby budoucí prezident České republiky přispíval ke svornosti 

lidí a prosperitě naší země.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

 

Jeden z úmysl  Celosv tové sít  modlitby s pape em je v dy p edstaven a  na za átku m síce 
(nikoliv na cel  rok dop edu), aby tak mohl lépe reagovat na aktuální pot eby. S ohledem na 
tuto skute nost není v technick ch mo nostech redakce Sv tla zajistit v as kompletní p ehled 
úmysl . Na p ání n kter ch na ich tená  otiskujeme v dy na za átku m síce alespo  ji  
známé úmysly, aby se tak mohli zapojit do spole né modlitby. Aktuáln  lze sledovat 
uve ejn ní pape ova úmyslu nap . ve zprávách na https://www.vaticannews.va/cs.html.

DENNÍ MODLITBA APO TOLÁTU 

Nebesk  Ot e, kladu p ed tebe cel  dne ní den a ve spojení s tv m Synem, kter  ve m i svaté 
neustále zp ítom uje svou ob  za záchranu sv ta, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i 
radosti. Duch Svat , kter  vedl Je í e, a  je i m m pr vodcem a dává mi sílu sv d it o tvé 
lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou na eho Pána a Matkou církve, to v e p iná ím jako svou 
nepatrnou ob  zejména na úmysly Svatého otce a na ich biskup :

ÚMYSLY APO TOLÁTU MODLITBY NA LEDEN 2019

Evangeliza ní úmysl:
Mladí lidé a p íklad Panny Marie.
Za  mláde ,  p edev ím  za  mladé  v  Latinské  Americe,  aby  podle  p íkladu  Panny  Marie 
odpovídali na volání Pána a ohla ovali sv tu radost evangelia.

Národní úmysl:
A  se církev stává v na í zemi znamením nad je pro budoucnost.

Svat  Franti ku Xaversk , oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dít te Je í e, oroduj za nás!

cích ať všichni lidé uctívají Stvořitele svě-
ta; a ať Bůh je znám nejen v Judeji, ale 
na celém světě, aby bylo všude jeho jmé-
no proslaveno. Tak důstojnost vyvolené-
ho národa byla odebrána a dána nevěří-
cím v jejich potomstvu a byla dána všem 
skrze víru.

IV. Zabití Mláďátek  
a následný útěk Krista přinesly  

pravdu do Egypta

Nyní, když mudrci uctili Pána Ježíše 
a zakončili své klanění, podle varování ve 
snu se vrátili jinou cestou, než přišli. Ne-
boť se slušelo, když nyní uvěřili v Krista, 
nekráčet po stejné cestě jako ve svém dří-
vějším životě, ale po nastoupení na novou 
cestu bylo zcela na místě, aby se vyvarovali 
chyb, které opustili; a byla to také obrana 
proti Herodovu plánu, který pod rouškou 
vzdání úcty osnoval bezbožný plán proti 
narozenému Jezulátku. Tedy, když jejich 
odchodem jinou cestou byly lstivé naděje 
zmařeny, králův hněv vzrostl k větší zu-
řivosti. Po určení času, o kterém se zmí-
nili mudrci, vylil si svou krutou zlost na 
všech chlapcích v Betlémě a nechal po-
bít všechna nemluvňata, která tak vstou-
pila do nebeské slávy, a myslel si, že po-
kud bude zde každý chlapec usmrcen, 
Ježíš Kristus také. Avšak ten, který od-
ložil prolití své krve pro vykoupení svě-
ta na jiný čas, byl svými rodiči přinesen 
do Egypta, a tak spatřil starověkou koléb-
ku židovského národa, a tím v síle větší 
prozřetelnosti vykonal úřad pravého Jo-
sefa. Tedy: Chléb života a pokrm věčný 
sestoupil z nebe a odstranil ten nejhorší 
hlad, ve kterém mysl Egypťanů vězela, te-
dy v nedostatku pravdy, neboť zde jako 
první byl zabit velikonoční beránek jako 
symbol znaku Kříže a Pánova utrpení.

V. Slavme tento svátek  
jako vděční synové světla

Poučeni tedy, moji milovaní, těmito 
tajemstvími Boží milosti, slavme s odů-
vodněnou radostí den počátku výzvy ce-
lému lidstvu: tedy vzdávat díky milosrd-
nému Bohu, který „vás připravil k účasti,“ 
jak říká Apoštol (Pavel), „na dědictví sva-
tých ve světle. On nás vysvobodil z mo-
ci tmy a přenesl do království svého mi-
lovaného Syna.“ (Kol 1,12–13) Neboť 
jak Izaiáš předpověděl: „Lid, který cho-
dí v temnotách, uvidí velké světlo; nad 

těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazá-
ří světlo.“ (Iz 9,1) Rovněž řekl: „Hle, 
povoláš pronárod, který neznáš, proná-
rod, který tě nezná, přiběhne k tobě kvů-
li Hospodinu, tvému Bohu, za Svatým 
Izraele, který tě oslavil.“ (Iz 55,5). Ten-
to den uviděl Abrahám a zaradoval se 
(srov. Jan 8,56), když porozuměl, že sy-
nové jeho víry budou požehnáni v po-
tomku Kristu. A bylo mu předpovězeno, 
aby „posílen vírou vzdal čest Bohu v pev-
né jistotě, že Bůh je mocen učinit, co za-
slíbil“ (Řím 4,20–21). O tomto dnu Da-
vid zpíval v žalmu: „Všechny pronárody, 
tvoje dílo, se ti přijdou klanět, Panovníku, 
budou oslavovat tvoje jméno,“ (Ž 86,9) 
a také: „Hospodin dal poznat svoji spásu, 
zjevil před očima pronárodů svoji sprave-
dlnost.“ (Ž 98,2) Toto se stalo, jak dobře 
víme, když tři mudrci opustili svou dale-
kou zemi a byli vedeni hvězdou, aby po-
znali a vzdali úctu Králi nebe a země, [Ta 
hvězda nepřestává nikdy svítit těm, kteří se 
dívají správně. A pokud mohla ukázat na 

Krista, který byl ještě schován v nemluv-
něti, oč více ho může zjevit, když vládne 
ve své vznešenosti.] 

A skutečně, jejich úcta nás vybízí k ná-
sledování; tedy, máme, co je v našich si-
lách, sloužit našemu milostivému Bohu, 
který nás zve všechny ke Kristu. A tak 
každý, kdo zbožně a čistě žije v církvi 
a směřuje svou mysl k tomu, co je nad 
námi, a ne k pozemským věcem (srov. 
Kol 3,2), do jisté míry svítí jako nebeská 
hvězda, a zatímco uchovává světlo svaté-
ho života, ukazuje mnohým cestu k Pánu. 
V tomto ohledu, moji milovaní, máme si 
navzájem pomáhat, abychom v Božím krá-
lovství, do kterého se přichází pravou ví-
rou a dobrými skutky, svítili jako synové 
světla: skrze našeho Pána Ježíše Krista, 
který s Bohem Otcem a Duchem Svatým 
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Zdroj: https://www.newadvent.org/
fathers/ 360333.htm

Přeložila -hš- (Redakčně upraveno)
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MALÝ TRAKTÁT O ÚCTĚ 
MARIÁNSKÉ
Univ. prof. PhDr. Jaroslav Němec

Traktát informuje čtenáře o úctě ma-
riánské v minulosti i současnosti. V prv-
ní části najdeme souhrn církevní na uky 
o Matce Boží. Druhá část pojednává 
o různých projevech mariánského kultu 
počínaje lidovými pobožnostmi, zavede-

ním mariánských svátků a pobožností, budováním poutních 
míst, organizováním zasvěceného života v duchovních řádech 
a kongregacích až po tvorbu uměleckých děl všeho druhu ke 
cti Panny Marie. Ve třetí části pak je velmi konkrétním způ-
sobem načrtnuta oslava Matky Boží v celoroční církevní litur-
gii s krátkými poznámkami pro meditaci a homilie. Spisek na-
konec obohacují dvě přílohy: 1. Konstituce Lumen gentium, 
kap. VIII – Blahoslavená Panna Maria, Matka Boží, v tajem-
ství Krista a církve; 2. Obrazová příloha – vybrané poštovní 
známky k poctě Panny Marie ve 20. století.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Brož., A5,  
102 stran + 4 strany barevné obrazové přílohy, 139 Kč

MARIÁNSKÉ SVÁTKY BĚHEM 
LITURGICKÉHO ROKU
Mgr. Helena Švubová

V průběhu církevního roku slavíme osm-
náct mariánských svátků a památek. K bliž-
šímu seznámení s jejich obsahem a historií 
dobře poslouží tato malá brožurka, jejíž tex-
ty byly původně napsány pro informaci vě-

řících šumperské farnosti. Texty lze využít také při májových 
pobožnostech či kázání v den svátku Panny Marie.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Brož., A5, 48 stran, 69 Kč

ZDRÁVAS, KRÁLOVNO!
Jaroslav Durych

Rozjímání Jarosalva Durycha (1886–1962) nad modlitbou, 
kterou se modlíme na konci každého růžence. Původní texty 
byly napsány pro revui Na hlubinu, pak byly 
v roce 1931 vydány knižně. Je z nich patr-
ná Durychova pokora, láska a úcta k Panně 
Marii a vnitřní pravdivost ve vztahu k Bohu.

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
Druhé vydání, v MCM s. r. o. první vydání 

Brož., A6, 48 stran, 27 Kč

BLAHOSLAVENÁ PANNA MARIA PLÁČE 
V JAPONSKU (AKITA)
Tatsuya Shimura  
Z němčiny přeložila Marie Mrázková

O událostech v japonské Akitě (zje-
vení Panny Marie a plačící socha) jako 
svědkové vypovídají sestry Institutu Slu-
žebnic posvátné Eucharistie a lékař pově-
řený zkoumáním stop krve, potu a slz so-
chy Panny Marie.

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
Brož., A5, 40 stran, 50 Kč
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