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Svatá Brigita Švédská na oltářním obraze 
v kostele Salem, Södermanland, Švédsko

Kniha 2 
Kapitola 14

Jsem jako zručný zlatník, který posí
lá své služebníky prodávat zlato ve světě, 
a k tomu jim říkám: „Musíte konat tři vě
ci. Nejdříve, nesmíte svěřit mé zlato niko
mu, kromě těch, kdo mají klidné a jasné 
oči. Pak, nesvěřujte mé zlato lidem, kteří 
nemají žádné svědomí. A konečně, prodá
vejte mé zlato za deset talentů, ale zvažte 
je dvojím závažím! Člověk, který odmít
ne vážit si mého zlata dvakrát více, ten je 
neobdrží. Musíte také vědět o třech zbra
ních, které užívá nepřítel proti vám. Prv
ní je, že chce, abyste byli pomalí při vysta
vování zlata na prodej. Druhou zbraní je, 
že chce míchat horší kov do mého zlata, 
aby ti, co vidí a zkouší mé zlato, si mysle
li, že je to jen zkažená hlína. Třetí zbraní 
je, že nepřítel své přátele školí, aby vyvra
celi to, co kážete, a hlásali, že mé zlato 
není dobré.“ Jsem jako zlatník. Přetavil 
jsem vše na nebi i na zemi, ne však kladi
vy ani dalšími nástroji, ale svou mocí a si
lou. Vše, co zde je, bylo a bude, je mi zná
mo. Ani ten nejmenší červík nebo zrnko 
nemůže existovat beze mne. Žádná malič
kost neunikne mé vševědoucnosti, neboť 
vše ode mne vychází a je mi známo. Me
zi všemi věcmi, které jsem stvořil, jsou to 
však moje slova, která jsem vyslovil svý
mi ústy a která mají nejvyšší cenu, jako 
zlato je cennější než všechny ostatní kovy.

Proto moji služebníci, které posílám 
se svým zlatem do celého světa, musí ko
nat tři věci. Nejdříve, nebudou svěřovat 
mé zlato lidem, kteří nemají klidné a jas
né oči. Můžeš se zeptat: „Co to znamená, 
mít jasný pohled?“ Tedy, jasně zřící člověk 
je ten, který má božskou moudrost a lás
ku. Avšak jak se to pozná? Velice snad
no. Člověk, který má jasný pohled a mů
že mu být svěřeno mé zlato, je ten, který 
žije podle rozumu, straní se světské mar
nivosti i zvědavosti a který nehledá nic ji
ného než Boha. Avšak slepý člověk je ten, 
který má vědomosti, ale neuvádí Boží lás

Prvním talentem je usměrněný pohled. 
Tímto pohledem se pak rozlišuje rozdíl 
mezi tělesným a duchovním pohledem. 
Ten použije k tomu, aby poznal, jak mno
ho přesahuje krása a sláva andělů a ne
beských kůrů všechny hvězdy na nebi 
a jak radostné potěšení má duše v plnění 
Božích přikázání a v pohledu na jeho slá
vu. Tento talent, myslím tím tělesný a du
chovní pohled, který je obsažen v Božích 
přikázáních a ve ctnosti čistoty, se neměří 
stejně. Duchovní pohled je cennější než 
tělesný a váží více, neboť oči člověka mu
sí být otevřeny pro to, co je prospěšné du
ši a nezbytné pro tělo, avšak zavřeny pro 
pošetilost a nemravnost.

Druhým talentem je dobrý sluch. Člo
věk by měl zvážit, zda se vyplatí nesluš
ná, hloupá a posměšná slova. Jistě, nestojí 
víc než prázdný vzduch. Proto by člověk 
měl poslouchat Boží chvalozpěvy a hym
ny. Měl by poslouchat, jaké skutky konali 
svatí. Měl by poslouchat to, co potřebuje, 
aby svou duši i tělo vychoval ke ctnosti. 
Tento druh sluchu váží pak mnohem více 
na váze než poslouchání neslušných slov. 
Tento dobrý sluch, když je vážen na váze 
proti tomu druhému, klesne dolů, zatím
co ten druhý, prázdné naslouchání, bude 
nahoře a nebude vážit vůbec nic.

Třetím talentem je jazyk. Člověk by 
měl dobře zvážit dokonalost a užitečnost 
povznášejícího proslovu na váze svého 
svědomí. Měl by si být také vědom škod
livosti a zbytečnosti marnivého a zbyteč
ného slova. Pak by měl u sebe odstranit 
to škodlivé a milovat to dobré.

Čtvrtým talentem je chuť. Jak jinak 
chutná svět než jako utrpení? Námaha na 
počátku zábavy, smutek uprostřed a hoř
kost na jejím konci. Proto by člověk měl 
bedlivě vážit duchovní chuť proti té svět
ské, a duchovní pak převáží světské chutě. 
Duchovní chuť se nikdy neztratí, nikdy se 
nestane nudnou, nikdy se nevytratí. Ten
to druh duchovní chuti začíná v přítom
né chvíli skrze ovládnutí tělesné žádosti
vosti a skrze umírněný život a trvá navěky 
v nebi skrze radost a potěšení z Boha.

Pátým talentem je hmat. Člověk by 
měl zvážit, kolik utrpení mu přichází skr
ze tělo a všechny světské starosti, i kolik 
problémů skrze bližní. Ať rovněž zváží, 
jak velký pokoj duše a ukázněné mysli je 
v nestarání se o marnivé a zbytečné stat
ky. Pak zakusí všude útěchu. Kdokoliv te

O Božím Slovu

Sv. Brigita Švédská (1303–1373)

ku, které rozumí, v činy. Vypadá, jako by 
se díval na Boha, ale není tomu tak, pro
tože svůj pohled má upřený na svět a ob
rátil se zády k Bohu.

Za druhé, mé zlato nemá být svěřeno 
těm, kteří nemají svědomí. Kdo jiný má 
svědomí než ten, kdo dovede hospodařit 
se svými dočasnými a pomíjejícími věc
mi s pohledem na věčnost, kdo má svou 
duši v nebi a své tělo na zemi, kdo den
ně rozvažuje, že jednou zemře a bude se 
zodpovídat Bohu za své skutky? Mé zlato 
má být svěřeno takovému člověku.

Za třetí, mají prodávat mé zlato za de
set talentů, avšak převážit je dvojím záva
žím. Co jiné představují váhy, na kterých 
je zlato váženo, než svědomí? Co před
stavují ruce, které váží zlato, než dobrou 
vůli a předsevzetí? Jaká se používají zá
važí, pokud ne duchovní a tělesné skut
ky milosrdenství?

Člověk, který chce koupit a uchovat si 
zlato, tedy má slova, měl by se spraved
livě zkoumat na vahách svého svědomí 
a zvážit, jak za ně zaplatí, když stojí de
set talentů, jak si přeji.

O Kristu, který je jako zlatník, a o Božím Slovu jako zlatu, a jak má být přine-
seno lidem, kteří mají lásku k Bohu, čisté svědomí a svých pět smyslů pod kontro-
lou, a o těch, kteří kážou o Bohu a mají být horliví, a ne leniví v prodeji zlata, tedy 
v kázání Božího Slova.
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dy chce správně porovnat, měl by dát du
chovní a tělesný hmat na váhy a výsledek 
by měl být takový, že duchovní převáží 
nad tělesným. Tento duchovní hmat začí
ná a vyvíjí se skrze trpělivou vytrvalost při 
neúspěchu a dodržování Božích přikázá
ní a trvá navždy v radostném a pokojném 
zesnutí. Člověk, který dává větší váhu tě
lesnému odpočinku a pozemským potěše
ním před věčnými, si nezaslouží dotknout 
se mého zlata, ani zakusit moji radost.

Šestým talentem je lidská práce. Člo
věk by měl opatrně ve svém svědomí zva
žovat duchovní i tělesnou práci. Ta první 
vede do nebe, ta druhá do světa; ta prv
ní do věčného života bez utrpení, ta dru
há k obrovské bolesti a utrpení. Kdokoliv 
chce mé zlato, měl by přiznat větší váhu 
duchovní práci, která se koná s mou lás
kou a pro mou slávu. Vždyť duchovní věci 
přetrvají, zatímco hmotné věci pominou.

Sedmým talentem je spořádané užívá-
ní času. Člověku je dán určitý čas, aby 
jej zasvětil duchovním věcem, pak i dal
ší čas, aby se věnoval tělesným potřebám, 
bez kterých je život nemožný (pokud je 
využit rozumně, je počítán jako duchovní 
užití času), a pak i další čas pro tělu pro
spěšné činnosti. A protože člověk musí 
skládat účty jak ze svého času, tak i ze 
svých skutků, měl by proto dát přednost 
duchovnímu užívání času předtím, než 
začne s tělesnou prací, a svůj čas by měl 
spravovat tak, aby přiznal větší prioritu 
duchovním věcem než věcem dočasným 
tak, aby žádný čas neuplynul bez spraved
livého užití a správné vyváženosti, kterou 
si žádá spravedlnost.

Osmým talentem je spravedlivé hospo-
daření s dočasnými věcmi, které byly člo-
věku svěřeny, tedy bohatý člověk, nakolik 
mu jeho prostředky dovolují, by měl dá
vat chudým s Boží láskou. Můžeš se však 
zeptat: „Co by měl dál chudý člověk, kte
rý nic nemá?“ Měl by mít správný úmysl 
a mít tyto myšlenky: „Kdybych něco měl, 
dal bych to se štědrostí.“ Takový úmysl je 
mu počítán, jako by byl skutkem. Pokud 
by však chudý člověk měl úmysl, že chce 
mít dočasné statky jako ostatní a zamýš
lí pak z toho darovat jen málo a pouze 
maličkosti chudým, takový úmysl je pak 
počítán jako malý skutek. Proto boha
tý člověk s velkým jměním by měl konat 
milosrdné skutky. Chudý člověk pak by 
měl mít úmysl dát, což mu bude počítá

no jako zásluha. Kdokoliv si pak váží ví
ce věcí dočasných než duchovních, kdo
koliv mi dá jeden haléř, světu sto a sobě 
samému pak tisíc, neužívá spravedlivé
ho měřítka. Člověk, který takto hospo
daří s časem, si mé zlato nezaslouží. Já, 
který jsem dárce všech věcí, a který mo
hu také všechny věci odebrat, si zaslou
žím větší podíl. Časné věci byly stvořeny 
pro lidi a jejich užívání v nezbytné míře, 
ne pro nadbytek.

Devátým talentem je pečlivé zpytová-
ní času, který již prošel. Člověk by měl 
zkoumat své skutky; jaké byly, jejich po
čet, jak napravit ty špatné a s jakým užit
kem. Měl by také zvážit, zda počet jeho 
dobrých skutků není menší než těch špat
ných. Pokud shledá, že jeho špatných 
skutků bylo více než dobrých, pak by nad 
nimi měl mít upřímnou lítost a pevné roz
hodnutí je napravit. Tento úmysl, pokud 
je pevný a stálý, bude v Božích očích vá
žit více než všechny hříchy.

Desátým talentem je uvážení, jak na-
kládat s časem v budoucnu. Pokud má 
člověk úmysl milovat nadevše jen Boha, 
netoužit po ničem jiném než po tom, co 
bude těšit Boha, ochotně a trpělivě bude 
snášet protivenství, pak jeho talent převá
ží vše ostatní. Skrze tento talent se lehce 
vyhne všem nebezpečím. Kdokoliv zapla
tí těmito deseti talenty, obdrží mé zlato.

* * *

Avšak, jak jsem řekl, nepřítel chce za
bránit lidem, aby jim bylo zlato předáno, 
třemi způsoby.

Nejdříve chce mé služebníky učinit lí
nými a pomalými. Je zde tělesná i duchov
ní lenost. Fyzická je taková, když je tělo 
unaveno prací, vstáváním po spánku a tak 
dále. Duchovní lenost je, když duchovně 
zaměřený člověk, který poznal sladké po
těšení a milost Ducha Svatého, dá před
nost spočívat v tomto potěšení, místo jít 
ke druhým, aby měli na něm také účast. 

Což Petr a Pavel neokusili hojné potěšení 
z mého Ducha Svatého? Raději by zůsta
li ukryti v tomto vnitřním potěšení, kte
rého se jim dostalo, než aby šli do svě
ta. Avšak, aby se i ostatní mohli podílet 
na jejich potěšení a aby tak mohli poučit 
ostatní, zvolili si pak vyjít ven ku prospě
chu jiných a nezůstat jen o samotě bez po
silování druhých v milosti, která jim by
la dána. Podobně, moji přátelé, přestože 

chcete zůstat o samotě a těšit se ze slad
kého potěšení, měli byste vyjít, aby i druzí 
mohli mít podíl na vaší radosti. Tak jako 
někdo, kdo má velký majetek, nepouži
je ho pouze pro sebe, ale dá z něho dru
hým, tak i má slova a moje milost by ne
měly být schovány, ale měli by jimi být 
poděleni i druzí, aby i oni byli vzděláni.

Moji přátelé tak mohou pomoci třem 
skupinám lidí. V první jsou zavržení, 
v druhé hříšníci, tedy ti, kteří upadají do 
hříchů a znovu povstanou; v třetí pak ti 
dobří, kteří jsou v dobru stálí. Můžeš se 
však zeptat: „Jak může člověk pomoct 
zavrženým, když vidí, že si milost neza
slouží, a je nemožné je k milosti obrátit?“ 
Nech mě odpovědět přirovnáním. Je to, 
jako by bylo mnoho děr dole v propasti, 
a kdokoliv do ní padne, jistě spadne až na 
dno. Avšak kdyby někdo zatarasil i jed
nu takovou díru, člověk, který takto padá, 

Neděle Božího slova
Každoroční slavení Neděle Božího slova o třetí neděli v mezidobí, vyhlásil papež 

František 30. září 2019 na svátek sv. Jeronýma, kdy vydal apoštolský list Aperuit 
illis. Tím podtrhl význam Bible nejen jako bohoslužby slova ve mši svaté, ale v ce
lém našem životě.

Papež František často zdůrazňuje, že je důležité během každého dne si přečíst 
jeden úryvek z evangelia, abychom nalezli Ježíše, protože Ježíš je přítomen právě 
ve svém slově, v evangeliu.

V letošním roce připadá třetí neděle v mezidobí na 22. leden.

Ostatky sv. Brigity Švédské,  
Vadstena, Švédsko
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I my, pevně spojeni s posledními slovy 
Pána a se svědectvím, které poznamena
lo jeho život, chceme jako církevní spole
čenství následovat jeho stopy a svěřit na

šeho bratra do Otcových rukou: kéž tyto 
milosrdné ruce naleznou jeho lampu za
pálenou s olejem evangelia, který za své
ho života vylil a o kterém svým životem 
svědčil (srov. Mt 25,6–7).

Svatý Řehoř Veliký v závěru svého Pas-
týřského pravidla vyzýval a povzbuzoval 
svého přítele, aby mu nabídl toto duchov
ní doprovázení: „Uprostřed bouří mého ži
vota se utěšuji důvěrou, že mě podržíš nad 
hladinou svými modlitbami, a když mě tí
ha mých vin srazí a poníží, poskytneš mi 
pomoc svých zásluh, abys mě pozvedl.“ 
Je to vědomí pastýře, že on sám nedokáže 
unést to, co by ve skutečnosti nikdy sám 
ani neunesl, a proto se umí odevzdat mod
litbě a péči o lid, který mu byl svěřen. Je 
to věrný Boží lid, který shromážděn do
provází a svěřuje život toho, který byl je
ho pastýřem. Stejně jako ženy z evange
lia u hrobu jsme tu i my s vůní vděčnosti 
a mastí naděje, abychom mu ještě jednou, 
znovu, prokázali lásku, která se neztrácí; 
chceme tak činit se stejným pomazáním, 
moudrostí, jemností a obětavostí, jakými 
on dokázal obdarovávat nás v průběhu let. 
Společně chceme říci: „Otče, do tvých ru
kou odevzdáváme jeho ducha.“

Benedikte, Ženichův věrný příteli, kéž 
je tvá radost dokonalá, když definitivně 
a navždy slyšíš jeho hlas!

Překlad P. Vladimír Málek
Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html  

(Redakčně upraveno)

Vděčná oddanost službě Pánu a jeho lidu, 
která pramení z přijetí zcela bezplatného 
daru: „Patříš mi... patříš jim,“ říká Pán, 
„stojíš pod ochranou mých rukou, pod 
ochranou mého srdce. Zůstaň 
v náruči mých rukou a dej mi 
ty své.“ Je to Boží blahosklon
nost a jeho blízkost schopná 
vložit se do křehkých rukou 
učedníků, aby sytili jeho lid 
a říkali spolu s ním: „Vezmě
te a jezte, vezměte a pijte, toto 
je mé tělo, které se za vás obě
tuje, vydává.“ (srov. Lk 22,19)

Modlitební oddanost, tiše 
formovaná a tříbená uprostřed 
křižovatek a rozporů, kterým musí pastýř 
čelit (srov. 1 Petr 1,6–7), a důvěrné pozvá
ní k pastvě stáda (srov. Jan 21,17). Stej
ně jako Mistr nese (pastýř) na svých bed
rech únavu z přímluv a únavu z pomazání 
za svůj lid, zvláště tam, kde dobrota mu
sí bojovat a bratři a sestry vidí, že jejich 
důstojnost je ohrožena (srov. Žid 5,7–
9). V tomto přímluvném setkání Pán po
kračuje a působí pokoru, která je schop
na chápat, přijímat, doufat a spoléhat se 
nad rámec nedorozumění, která to mů
že vyvolat. Neviditelná a neuchopitelná 
mírnost, která pramení z toho, že víme, 
komu do rukou vkládáme důvěru (srov. 
2 Tim 1,12). Důvěra modlitby a adorace, 
schopná ozřejmovat pastýřovo jednání 
a přizpůsobovat jeho srdce a rozhodnutí 
Božímu času (srov. Jan 21,18): „Pást zna
mená milovat a milovat znamená také být 
připraven trpět. Milovat znamená: dávat 
ovcím pravé dobro, potravu Boží pravdy, 
Božího slova, potravu jeho přítomnosti.“

Odevzdanost nesená útěchou Ducha, 
který ho vždy předchází v poslání: ve 
vášnivé snaze předávat krásu a radost 
evangelia (srov. Gaudete et exsultate, 57), 
v plodném svědectví těch, kteří stejně 
jako Maria zůstávají v mnoha ohledech 
u paty kříže, v onom bolestném, ale pev
ném pokoji, který neútočí a nenapadá 
ani nepodmaňuje; a v tvrdošíjné, ale tr
pělivé naději, že Pán splní svůj slib, jak 
slíbil našim otcům i potomkům na věky 
(srov. Lk 1,54–55).

nedopadne až na samé dno. Toto se při
hodí zavrženým. Přestože pro mou spra
vedlnost a jejich zatvrzelou zlobu muse
jí být zavrženi v určený čas navždy, i tak 
bude jejich trest lehčí, pokud jim druzí 
zabrání konat jisté zločiny a jsou vybízeni 
konat dobro. Jsem tím milosrdný i k za
vrženým. Ačkoliv milosrdenství zahrnu
je mírnost, spravedlnost a jejich vlastní 
zkaženost ji zruší.

Ve druhé skupině mohou pomoci těm, 
kteří padnou, ale opět povstanou skr
ze poučení, jak povstat, jak dbát na to, 
aby nepadli, a jak se zlepšovat a odolá
vat svým vášním.

Ve třetí skupině pak mohou velmi pro
spět těm, kteří jsou spravedliví. Cožpak 
i moji služebníci sami nepadají? Samo
zřejmě že ano, ale je to pro jejich růst 
v pokoře a k zahanbení ďábla. Tak jako 
voják lehce zraněný v bitvě rychle povsta
ne a bojuje o to ještě více, tak i ďábelské 
pokušení vyvolá v mých vyvolených vět
ší horlivost v duchovních bojích a větší 
pokoru, a tak pokračují horlivě ke koru
ně slávy vítězů.

Proto má slova nemají být skryta před 
mými přáteli, a když slyší o mé milosti, 
jejich zbožnost tím poroste.

Druhou zbraní nepřítele je snaha okla
mat, že mé zlato vypadá jen jako hlína. 
Proto, když je nějaké mé slovo přepisová
no, písař má mít dva důvěryhodné svěd
ky anebo jednoho s dobrým svědomím, 
aby potvrdili, že dokument prověřili. Jedi
ně pak může být předáno těm, komu můj 
služebník chce, aby nepřišlo do nepověře
ných rukou nepřítele, který by mohl při
dat něco nepravdivého, což by pak vedlo 
k tomu, že slova pravdy by byla očerněna 
mezi prostým lidem.

Třetí zbraní nepřítele je vyvolat to, aby 
jeho služebníci hlásali odpor k mému zla
tu. Moji přátelé pak mají těm, kteří mé 
slovo popírají, říct: „Zlato těchto slov ob
sahuje pouze tři učení. Učí nás spraved
livě se bát Boha, zbožně milovat a toužit 
po nebi rozumně. Prověř ta slova a pak 
i sebe, a pokud v nich nalezneš něco ji
ného, pak je zavrhni!“

Z The Prophecies and Revelations  
of Saint Bridget (Birgitta) of Sweden

Zdroj: www.saintsbooks.net/books.html

Přeložila -hš- (Redakčně upraveno)

„Otče, do tvých rukou odevzdáváme jeho ducha“
– dokončení homilie papeže Františka ze str. 2



Matice cyrilometodějská s. r. o.
Dolní nám. 24
779 00 Olomouc

SVĚTLO – týdeník Matice cyrilometodějské, spolku. Vydává Matice cyrilometodějská, spolek, Dolní nám. 24, Olomouc – IČO 00533866. Tiskne nakladatelství Matice cyrilometoděj
ská s. r. o., Olomouc. Redakce: Šéfredaktor Mgr. Daniel Dehner, redaktor Mag. Theol. Tomáš Kiml. Vychází s církevním schválením Arcibiskupství olomouckého č. j. 54/98 ord. Církevní 
schválení se uděluje časopisům jako potvrzení, že v nich nejsou bludy v oblasti víry a mravů. Neznamená to však, že udělovatel schválení se ztotožňuje s názory jednotlivých článků. Adresa 
redakce a administrace: Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc; telefon a fax 585 222 803 (e–mail: svetlo@maticecm.cz; http://svetlo.maticecm.cz; objednávky 
týdeníku: e–mail: periodika@maticecm.cz, tel.: 585 220 626; objednávky knih: e–mail: objednavky@maticecm.cz, tel.: 587 405 431, www.maticecm.cz, inzerce: redakce@maticecm.cz). 
Registrační značka MK ČR E 7225. Administrace pro Slovenskou republiku: CD Photo s.r.o., Chrenovská 21/14, 949 01 Nitra, telefon 00421 903 263 525; podávanie novinových zásielok 
povolené SP, š. p. ZsRP Bratislava, č. j. 3335–OPČ zo dňa 21. 5. 1996. Prohlášení redakce: U článků o tzv. soukromých zjeveních, k nimž se doposud církevní autorita nevyjádřila (jako 
Litmanová, Medžugorje aj.), se podřizujeme konečnému úsudku církve. Nevyžádané nezveřejněné příspěvky nevracíme.

2019/12030 TZ

MODLITBA
Benedikt XVI. • Z italštiny 
přeložila Terezie Brichtová OP

Sbírka modliteb Benedikta XVI. 
a ponaučení o modlitbě. Papež se ob
rací k dnešnímu světu, který se modlí 
méně než kdysi, a připomíná mu, že 
právě dnes je víc než kdy jindy zapo
třebí živit ducha a praxi osobní mod
litby, že modlit se je povinnost, potře
ba, posila, naděje, krása. Bez modlitby 

není křesťanský život. Vytištěno pro vnitřní potřebu římsko
katolické církve v České republice.

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým  

Brož., A5, 88 stran, 80 Kč

KÁZÁNÍ O SVATÝCH
Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. 
Z němčiny přeložila Ing. Zdeňka 
Michlová

Sbírka promluv o svatých, které pronesl 
papež Benedikt XVI. ještě jako kardinál. 
Světci jsou výkladem Ježíše Krista, který 
se v nich stává konkrétním – to je základní 
přesvědčení, z kterého J. Ratzinger vychá

zí. Spolu s uměním označuje svaté za apologety církve. Teprve 
když znovu objevíme svaté, najdeme znovu i církev.

Matice cyrilometodějská s. r. o. 
Brož., 124 x 189 mm, 136 stran, 132 Kč

MYŠLENKY K NOVÉ 
EVANGELIZACI EVROPY
Joachim Meisner • Z němčiny přeložila 
Marie Mrázková

Posláním křesťanů je přiblížit Kris
ta druhým lidem – v tom vidí kardinál 
Meisner cestu k návratu Boha do života 
našeho kontinentu. Není třeba vymýšlet 
stále nové způsoby, jak toho docílit, ale 

je důležité žít naplno své křesťanství na každém místě a ve 
všech situacích.

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
Brož., A5, 96 stran, 65 Kč

JEŽÍŠ TĚ MILUJE • PŘIJMI OD 
NĚJ ODPUŠTĚNÍ A UZDRAVENÍ
P. Joseph K. Bill • Z němčiny 
přeložila Stanislava Vitoňová

Přepis exercicií indického kněze 
(1928–2008), významného světového 
kazatele, který navštívil také Českou re
publiku (Koclířov u Svitav). Jde o živé 
svědectví, že víra není nic jiného než ži

vý vztah k tomu, který nás miluje – k Ježíši. Kniha obsahuje 
také svědectví o P. Billovi a stručný přehled nejdůležitějších 
životopisných dat.

World Apostolate of Fatima,  
národní centrum pro Českou republiku  

Českomoravská Fatima  
Druhé vydání • Brož., A5, 192 stran, 152 Kč
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