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Jacques Magnan

„Láska Boží“ (1 Jan 4,9)
V tomto velikonočním čase pokání, kdy uvažujeme o utrpení smrti a vzkříšení Vykupitele, jsme my jako Církev pozváni, abychom meditovali o nekonečně se
rozdávající lásce Boha, kterou nás sám zahrnuje. Pojďme tedy v důvěře k našemu Pánu, který všem, kdo ho milují, dává věčný život.
Láska Boží od počátku
Celé stvoření je dílem milujícího Boha.
Bůh, Svatá Trojice, je sám v sobě odjak
živa Láska, dokonalý a nekonečný vztah
lásky. Mezi třemi Božskými osobami, Ot
cem, Synem a Duchem Svatým, existu
je absolutní, nerozdílná a milující jedno
ta. Můžeme pochopit jenom malý dílek
tohoto věčného tajemství, které nás pře
sahuje. My jsme omezené a konečné by
tosti. Přesto nepřestáváme nikdy odhalo
vat Boží tajemství a to, co jsme z toho už
pochopili, stačí více než dostatečně, aby
chom Boha milovali a žili v něm z této lás
ky, která nás naplňuje, posvěcuje, osvěcu
je a zachraňuje.
Když čteme Bibli, máme tuto Boží lás
ku stále před očima. Překvapuje nás, na
plňuje nás radostí a obdivem.
Nejprve je to stvoření vesmíru, dílo
Všemohoucího. Kdo by nemohl uctívat
Stvořitele všech věcí, když vnímá toto gi
gantické, mimořádné, nádherné dílo? Dí
lo, které je důkazem absolutní moudrosti
a věčnosti? Dílo, které můžeme my lidé,
kteří jsme svojí přirozeností a Boží milos
tí nadáni inteligencí, a k našemu štěstí je
můžeme chápat a zkoumat. Stvoření, kte
ré je tak bohatě naplněno životem, že si
ho stěží dovedeme představit. Všechno

ve vesmíru nám ukazuje na obrovskou
velkorysost a vynalézavost Boží. Oprav
du, my lidé jsme zářivým důkazem lásky
Boží. Bůh daroval všechno, co sám v so
bě obsahuje, svým milovaným tvorům:
život, lásku, inteligenci, milost, věčnou
blaženost…
Láska Boží v dějinách
Od začátku byl člověk stvořen jako svo
bodný. Má svobodu naslouchat svatým
přikázáním Božím nebo ne. Opravdová
svoboda, která existuje jenom ve spojení
s Bohem, skončila, když člověk upadl do
pasti Neposlušného a Zlého, po tom, co
byl uveden do omylu Odpůrcem a byl při
tahován žádostivostí. Svým pádem do hří
chu se člověk navázal na satana a na hřích,
který ho znetvořuje, ničí a vzdaluje od Bo
ha. Současně se milosrdný Bůh smiloval
nad námi všemi, kteří jsme se stali oběť
mi otce lži. Bůh ví, že jsme křehká stvo
ření, proto nikdy neváhal dát nám všech
ny potřebné milosti, aby nás uvedl znovu
na pravou cestu svatosti a života. Pán za
sáhl v průběhu dějin. Dal nám svá cenná
přikázání a učinil velká znamení a divy,
aby se lidé k němu navrátili. Bůh osvítil
svůj lid svými služebníky, vedl jej patriar
chy, světci a proroky. Jeho dobrotou na
plněná něžnost se stále projevovala, aby

Poselství Panny Marie pro Mirjanu Soldo
„Drahé děti, můj Syn jako Bůh se vždycky díval nadčasově. Já, jako
jeho Matka, skrze Něho vidím v čase. Vidím hezké i smutné věci. Ale vidím, že ještě je láska a že je třeba učinit, aby byla viditelná. Děti moje,
nemůžete být šťastné, jestli nemáte rády jedni druhé, jestli nemáte lásku
v každé situaci a v každém momentu svého života. A já jako Matka k vám
přicházím v lásce, abych vám pomohla, abyste poznaly pravou lásku, abyste poznaly mého Syna. Proto vás vybízím, abyste stále znovu, co nejvíce žíznily po lásce, víře a naději.
Jediný pramen, ze kterého můžete pít, je důvěra v Boha, mého Syna. Děti moje, ve chvílích neklidu a odříkání si hledejte jenom tvář mého Syna. Žijte jenom jeho slova a nebojte se. Modlete se a milujte upřímnými city, dobrými skutky a pomozte, aby se svět proměnil a moje Srdce zvítězilo. Jako i můj Syn, tak i já vám říkám: mějte rády jedni druhé,
protože bez lásky není spásy.Děkuji vám, děti moje.“
18. března 2020
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uzdravovala hříchem poznamenané a ne
mocné lidi a zachraňovala je.
Bůh nás miluje a chce nás přitáhnout
ke svému nevýslovnému světlu, k věčnému
životu. V různých kulturách se Bůh ukazo
val nejrůznějším způsobem, aby dal lidem
pochopit, co je dobré a svaté a co souhla
sí s jeho vůlí. Pokud lidé poslouchali a žili
v souladu s božskými zákony, jejich civili
zace vzkvétala, ale když se od tohoto svaté
ho zákona vzdálili, zmizelo všechno… Exis
tuje zřejmá souvislost mezi konáním lidí
na individuální a kolektivní úrovni a mí
rem a blahobytem světa. Jestliže se lidé
trvale vzdalují od cesty svatosti, pak není
katastrofa daleko… Ze všech národů, jimž
se Bůh zvláštním způsobem ukázal, musí
me uvést především národ izraelský. Vyvo
lený národ žil v očekávání Mesiáše a svět
osvěcoval svými proroky a služebníky Bo
žími. Proto můžeme vždycky čerpat z ko
řenů naší víry, protože Kristus nechtěl Zá
kon odstranit, ale naplnit (srov. Mt 5,17;
Řím 3,31). A my máme znát Písmo sva
té. Nyní je shromážděn Bohem vyvole
ný a požehnaný věřící lid a věrná Církev,
všechny duše dobré vůle, které uznávají
a přijímají Ježíš Krista jako Vyslance Bo
žího, Syna Božího.
Boží láska,
která se projevuje v Ježíši Kristu
„Boží láska k nám se ukázala v tom
to: Bůh poslal na svět svého jediného Sy
na, abychom žili skrze něho.“ (1 Jan 4,9)
Protože se nám božská láska zjevila,
aby nás zachránila, máme také pochopit,
že jsme povoláni v této lásce zůstat, aby
chom měli věčný život. Ano, zjevení Vyku
pitele Ježíše Krista nám ukazuje v plnosti,
jak působí Boží láska. Bůh sám přichází,
aby s námi žil a ukázal nám cestu k do
konalosti, která leží na dosah nám všem
(srov. Mt 5,48; Kol 4,12; Jak 1,4). Potom
se nám daruje, trpí pro nás a umírá na kří
ži jako svatý, neposkvrněný obětní dar,
aby nás dovedl k věčnému životu v nebi.
Pak nám ukazuje svým vzkříšením z mrt
vých, že je skutečně Pánem života, který
má sám v sobě. Vzkříšení Pána je nadě
jí, na níž spočívá naše víra v život věčný.
Věříme s neotřesitelnou důvěrou, že Ježíš
vstal z mrtvých.
Bůh je odjakživa živá a svatá podsta
ta. Obsahuje v sobě veškerou dokonalost
a všemohoucnost. To nám ukázal v boha
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té míře, když se sám vydal za oběť, aby
nás živil svým Tělem a svou Krví – tou
nebeskou a božskou stravou, která napl
ňuje náš život božským životem. Nako
nec nám vzkříšený Spasitel seslal Ducha
Svatého, který z nás učinil bohumilé chrá
my. S ním nejsme nikdy sami. Duch Svatý
z nás dělá příbytek Svaté Trojice. On nás
osvěcuje, vede nás, posvěcuje nás a pomá
há nám pochopit božská tajemství a dě
jiny spásy. Dává nám poznat neviditelné
a věčné skutečnosti.
„A naděje nezklame, protože do našich
srdcí byla vlita Boží láska prostřednictvím
Svatého Ducha.“ (Řím 5,5)
„Ať Pán vede vaše srdce k lásce Boží
a k vytrvalosti Kristově.“ (2 Sol 3,5)
„Ale v tom, kdo zachovává jeho slovo, prá
vě v něm je Boží láska vskutku naplněna.
Podle toho víme, že jsme v něm.“ (1 Jan 2,5)
„Vždyť láska k Bohu tkví v zachovávání
jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou tí
živá...“ (1 Jan 5,3)

„Uchovávejte se v lásce Boží, připraveni
přijmout milosrdenství našeho Pána Ježí
še Krista k životu věčnému.“ (Jud 1,21)(1)
To je naše víra. Je založena na neotře
sitelné důvěře, že nás Bůh ve svém Synu
a jeho svatým utrpením osvobodil od hří
chu, který nás vzdaluje od něho a od spá
sy. Svou svatou krví nás vykoupil z našich
pochybení a osvobodil od Zlého, aby z nás
udělal nová a svatá stvoření, která budou
vedena Duchem Svatým. Když zůstaneme
v Ježíši Kristu a ve vůli Otce, pak zůstane
me v míru, v radosti a v důvěře. Pak nás
osvítí Bůh v pravdě a doprovodí nás na
cestě k věčné blaženosti v nebi, k onomu
rozsáhlému a krásnému naplnění v bož
ském životě.
„Každý, kdo miluje, je z Boha zrozen
a Boha zná.“ (1 Jan 4,7; srov. 1 Jan 2,3–6;
3,9; 5,1–4).
„Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží
a společenství Ducha Svatého buď s vámi
se všemi!“ (2 Kor 13,13)

* * *
Veleben buď, Pane, náš Bože, za dar
života, za všechno stvoření a za tvoji sva
tou oběť, kterou nás posvěcuješ a otevíráš
nám dveře nebe a věčného života.
Ó Pane života, pomoz nám skrze své
ho Svatého Ducha, abychom žili ve tvé
lásce a v ní zůstali.
Panno Maria, naše svatá Matko, ty jsi
stála pod křížem se srdcem probodeným
bolestí, zůstaň na naší straně, když bude
me muset nést svůj těžký kříž, a provázej
nás na cestě ke vzkříšení, na cestě bož
ského života.
Z Maria heute 3/2018 přeložil -mp(Redakčně upraveno)
Poznámky:
(1)

Srov. Lk 11,42; Jan 5,41–42; Řím 8,39;
1 Jan 3,17. O přikázáních lásky: srov. Dt 10,12;
19,9; 30,16; Sir 4,12; Mich 6,8; Mk 12,33;
Jan 13,34; 15,17; 1 Sol 4,9; 1 Petr 1,22;
1 Jan 3,23; 4,11.

Matka Evženie Ravasio (16 – dokončení)
Uvažujte o nepochopitelné
hloubce mé lásky
„Já jsem pravý pramen zákona a vy má
te být jeho odrazem. A když jsem vás prá
vě ujistil, že je to ZÁKON LÁSKY, musíte
být apoštoly plnými lásky, abyste plní lás
ky a něžnosti hledali duše pro mé králov
ství lásky mezi všemi lidmi.
Děti moje, jsem pramenem každé milos
ti a veškerého dobrodiní, ale nade všechno
jsem hlubinou lásky. Uvažovali jste už ně
kdy nad nekonečným oceánem mého milo
srdenství? Pojďte, rozjímejte a uvažujte o ne
pochopitelné hloubce mé lásky!
Víc vám už o tom nyní říkat nechci, pro
tože nejhlubší nitro mého Srdce nezjevím ta
dy, na těchto stránkách; stane se tak časem,
když toto poselství lidé, moje děti, přijmou.
Když budou lidé toto poselství číst pozorně
a s láskou, pochopí, co jim já, jejich Otec,
chci říct. Potom se jim totiž sám přiblížím
a dám jim zakusit svou božskou reálnou
přítomnost, která je učiní šťastnými a ujis
tí je v tom, že já jsem opravdu jejich Otec.
A toto se ještě intenzivněji uskuteční,
když zástupce mého Syna na zemi splní
mé přání.“
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Jak velmi to záleží na nás, zda pozná
me Otcovo Srdce a nakolik zakusíme je
ho lásku! V podstatě je to velmi jednodu
ché, když on sám nám říká, jak to máme
učinit: „toto poselství pozorně a s láskou
číst,“ znovu a znovu. Z naší strany je při
tom důležité, abychom neočekávali, že
„výsledek“ se dostaví „na povel“, ale kdy
a jak se dá naší duši poznat, to máme pře
nechat Otci.
Beze mě nemůžete žít
„Když tvořím člověka z ničeho, z bláta
beru prvek země, abych z něj utvořil člově
ka, tak mu dávám něco velmi velkého, něco,
co pochází ode mě – je to duše, duch. Když
člověk přichází na svět, má už obdivuhod
nou velikost, protože nese v sobě tento po
klad krásy, který pochází od Boha a který
činí tuto duši božskou. Když je však člověk
stvořený mnou, musí ze mě i žít.
Beze mě by žít nedokázal, byl by jako
ryba bez vody; je to moje láska v něm, která
mu v každém okamžiku dává život.
Abych ho zachoval při životě, dávám mu
vzduch, déšť, slunce, teplo, zimu; živím ho,
šatím ho a tak dále. To stejné platí v duchov
ním řádu, kde mu dávám všechny svátosti,

přikázání, modlitbu, oběť mše svaté – všech
ny prostředky milosti, které mi vnukla mo
je láska. Uvědomte si proto, lidé, že všech
no, opravdu všechno přichází ode mě! Co
jiné by mě mělo povzbuzovat k tomu, činit
toto všechno, když ne moje láska, moje ne
konečná láska k vám?
Pamatujte si tedy, že zanechávám svou
slávu, přicházím a stávám se malým, abych
měl s vámi, svými dětmi, důvěrný vztah, pro
tože žízním po lásce. Žízním po tom, abych
vás stále víc obdarovával; nabízím vám nové
milosti a upozorňuji vás na ty, které nechá
váte přejít okolo vás bez jakéhokoli užitku
pro vaši duši, protože máte příliš omezenou
představu o mé dobrotě a lásce.
Všechno, co konám, děti moje, neděje
se snad jen proto, že vás takto vášnivě miluji? Pamatujte, že vám chybí všechno a že
toto všechno dostanete jen a jen ode mě. Ne
chci zacházet dále do hloubky této propasti,
protože kdybych vám zjevil plnost mé lásky
k vám, ocitli byste se před největším tajem
stvím všech tajemství.
Nakonec si z toho vyvoďte, že jste po
noření v mé lásce jako ryba ve vodě, snaž
te se uznat svou závislost na mně tím, že
řeknete: »Přicházím od Boha, svého Otce
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a vracím se zpět k němu, protože patřím
jen jemu samému.«“
Pro kněze a zasvěcené osoby

Jeden z úmyslů Celosvětové sítě modlitby s papežem je vždy představen až na za
„Dřív než uzavřu toto poselství, chtěl bych
čátku měsíce (nikoliv na celý rok dopředu), aby tak mohl lépe reagovat na aktuální
některým duším, které se zasvětily mé služJeden zpotřeby.
ohledemtové
na tuto
úmysl SCelosv
sít skutečnost
modlitby snení
papev technických
em je v dy pmožnostech
edstaven aredakce
na za átku m s
bě, předložit jedno přání. Tyto duše, to jste(nikolivSvětla
zajistit
včas
kompletní
přehled
úmyslů.
Na
přání
některých
našich
na cel rok dop edu), aby tak mohl lépe reagovat na aktuální
pot čtenářů
eby. S ohledem n
otiskujeme
vždy
na začátkuch
měsíce
alespoňredakce
již známéSvúmysly,
aby sev tak
vy – kněží, řeholnice a řeholníci. Vy jste zatuto skute
nost není
v technick
mo nostech
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as mohli
kompletní p ehl
svěcení mé službě ať už v kontemplativnímúmysl zapojit
do
společné
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Aktuálně
lze
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uveřejnění
papežova
. Na p ání n kter ch na ich tená otiskujeme v dy na za átku m úmyslu
síce alespo ji
životě, anebo v charitních a apoštolských díznámé např.
ve zprávách
https://www.vaticannews.va/cs.html.
úmysly,
aby se taknamohli
zapojit do spole né modlitby. Aktuáln lze sledovat
lech. Z mé strany je to privilegium mé dobuve ejn ní pape ova úmyslu nap . ve zprávách na https://www.vaticannews.va/cs.html.
roty, z vaší strany to zase znamená věrnost
DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU
povolání pomocí vaší dobré vůle.
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem,
Mé přání je toto: Vy, kteří snadněji chápe
DENNÍ
MODLITBA
který ve mši svaté neustále
zpřítomňuje
svouAPO
oběť zaTOLÁTU
záchranu světa, ti nabí
te, co očekávám od lidstva, proste mě, abych
zím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je
dílo své lásky mohl uskutečnit ve všech du
Nebeski mým
Ot e,
kladu p ed
tebemi
celsíludne
ní den
a ve
spojení
m Synem,
průvodcem
a dává
svědčit
o tvé
lásce.
Spolusstv
Pannou
Marií,kter
Mat ve m i sv
ších. Víte o všech těžkostech, které je třeba
ítom uje
svou
ob zacírkve,
záchranu
sv přináším
ta, ti nabízím
své modlitby,
neustále
zpnašeho
kou
Pána
a Matkou
to vše
jako svou
nepatrnoupráce,
oběť utrpení i
překonat, abyste získali alespoň jednu du
, kter
vedl Jeotce
í e, aa našich
je i mbiskupů.
m pr vodcem a dává mi sílu sv d it o tvé
radosti.zejména
Duch Svat
na úmy
sly Svatého
ši. Pohleďte, tímto vám dávám účinný pro
lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou na eho Pána a Matkou církve, to v e p iná ím jako sv
středek, který vám pomůže získat pro mě
nepatrnou ob zejména na úmysly Svatého otce a na ich biskup :
velký počet duší. Tento prostředek spočívá
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA KVĚTEN 2020
přesně ve vaší práci v tom, abych byl lidmi
ÚMYSLY APO TOLÁTU MODLITBY NA LEDEN 2019
poznán, milován a uctíván.
EVANGELIZAČNÍ ÚMYSL
Především si však přeji, abyste vy za
Jáhni.
–
Modleme
se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým,
Evangeliza ní úmysl:
čali jako první. Jaká to jen pro mě bude
byli
pro
Mladí lidé a p íklad Panny Marie.celou církev živým znamením.
radost, vstoupit nejprve do domovů kněží
Za mláde , p edev ím za mladé v Latinské Americe, aby podle p íkladu Panny M
a řeholníků! Jak radostné je být jako Otec
NÁRODNÍ ÚMYSL
odpovídali na volání Pána a ohla ovali sv tu radost evangelia.
uprostřed dětí mé lásky! S vámi budu ho
Za kněze, řeholníky a řeholnice. – Ať na přímluvu sv. Radima
vořit jako s přáteli, jako se svými důvěrní
je
dostatek
Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život
Národní úmysl:
ky. Také se pro vás stanu tím nejdiskrétněj
Krista a nad
službu
druhým.
A se církev stává v na í zemi pro
znamením
je pro
budoucnost.
ším důvěrníkem. Budu pro vás všechny, ve
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
všem vám budu stačit. Především vám bu
Svat
Franti
ku Xaversk
, oroduj
za nás!
Svatá
Terezie
od Dítěte
Ježíše, oroduj
za nás!
du Otcem, který vychází vstříc vašim přá
Svatá Terezie od Dít te Je í e, oroduj za nás!
ním a který vás naplní přemírou své lásky,
bohatstvím svých dobrodiní a svou všeobjí
To nebeský Otec skutečně učinil. V ro moje dobrodiní, všichni pocítíte moji ochramající něžností.
ce 1932 nebyl ještě známý žádný lék pro nu, všichni uvidíte moji moc!“
Neodepřete mi tuto radost, kterou bych ti malomocenství. Vnuknutím nebeské
tak rád mezi vámi prožíval! Stonásobně ho Otce objevila matka Evženie v africké
* * *
vám to odplatím, a když mě ctíte, i já vás džungli lék proti této nevyléčitelné nemo
uctím tak, že vám ve svém království připra ci – byla to semena plodů stromu chaul
„Přijměte všichni mé otcovské
vím velkou slávu.
moogra. Takto se projevil skutečně jako
a Boží požehnání. Amen!
Já jsem SVĚTLO světel. Kam toto svět- lékař a starostlivý Otec malomocných,
Uděluji ho zvláště mému synu
lo pronikne, tam bude život, chléb a štěstí. a to díky lidské spolupráci, díky důvěře
a zástupci. Amen!
Toto světlo rovněž osvítí poutníka a skeptika, jeho dítěte – důvěře matky Evženie. Psa
Zvlášť mému synu biskupovi. Amen!
jakož i nevědomého; lidé, osvítí vás všech li jsme o tom ve Světle č. 4/2020, v živo
Zvlášť mému synovi,
ny, kteří žijete v tomto světě plném temnoty topisu matky Evženie.
tvému duchovnímu otci. Amen!
a neřestí. Kdybyste neměli moje světlo, zříti
„Prokážu se jako Otec všech těch lidí, kte
Zvlášť mým dcerám, tvým matkám.
li byste se do propasti věčné smrti!
Amen!
ří jsou opuštění a vyloučení z každé lidské
Toto světlo bude nakonec osvětlovat ces společnosti. Projevím se jako Otec zarmou
A celé kongregaci mé lásky. Amen!
ty, které vedou do pravé katolické církve, cených, jako Otec nemocných a zvláště umí
A celé Církvi a všemu kléru. Amen!
a svým ubohým dětem, které jsou ještě stá rajících. Projevím se jako Otec všech rodin,
Jedno veskrze osobní požehnání uděluji
le obětí pověr, ukáže k ní cestu.“
jako Otec sirotků, vdov a vězňů, jako Otec
Církvi trpící v místě očišťování. Amen!
pracujících a mládeže. Ve všech potřebách
AMEN!“
Univerzální otcovství Boha
se prokážu jako Otec.
Z Víťazstvo Srdca 132/2020
„Projevím se jako Otec k těm, kteří na
Potom se projevím jako Otec představite
přeložila a upravila -jkzemi trpí nejvíc: ubohým malomocným.“
lů vlád a jejich národů. A vy všichni zakusíte
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Knihkupectví a zásilková služba

ZE ŽIVOTA

RABBI JEŽÍŠ
Marie-Aude Murail • Ilustrace Františka
Loubat • Z francouzštiny přeložila Tereza Šerá
Kniha je určena hlavně dětem školního věku,
avšak s chutí se do ní začtou i dospělí, kteří Je
žíšův příběh dávno znají. Klíčové postavy evange
lia nám doslova ožijí před očima. Jde o románo
vé zpracování, které si neklade za cíl doslovnou věrnost textům
Bible, ale má tu přednost, že čtenáře „chytí za srdce“.
Paulínky • Váz., 132x195 mm, 144 stran, 229 Kč

DESET KROKŮ K RADOSTI
Max Kašparů • Ilustrace Markéta Žižkovská
Byli jsme povoláni k životu a součástí jeho dob
ré kvality je také pocit radosti a štěstí. Desatero
kroků, které nabízí obsah této útlé publikace, je
spíše nabídkou, jak být šťastnější, než kompasem,
který by ukazoval směr k dokonalému štěstí. Au
tor, kněz a psychiatr v jedné osobě, vychází ze své letité lékařské
a kněžské praxe. Nemá tendenci k mentorování nebo přesvědčo
vání, má snahu nabídnout pohledy, které zachytil optikou své or
dinace, vyslechl za zpovědnicovou mřížkou a přetavil je do mé
ně známých i neznámých příběhů a přirovnání.
Cesta – Iva Pospíšilová • Brož., A6, 56 stran, 89 Kč

PRO DĚTI
POVÍDÁNÍ O SVATÉ ANEŽCE ČESKÉ
Lenka Rožnovská • Ilustrace Andrea
Popprová
Výlet do dávné historie může být poutavý
i poučný. V naší knížce se vrátíte v čase o ví
ce než 800 let zpět, a přesto se dozvíte o prin
cezně, na kterou se dodnes vzpomíná s láskou. Jmenovala se
Anežka a byla dcerou krále Přemysla Otakara I. Odmítla se vdát
za významné panovníky své doby a raději vstoupila do kláštera,
aby tak mohla pomáhat chudým a nemocným. Víte, kdo byla na
še svatá Anežka Česká a čím si získala pozornost a srdce mno
ha lidí? Znát pouze jméno v jejím případě nestačí, proto je vy
právění babičky Anny určeno nejen jejím vnoučatům, ale i všem
zvídavým malým čtenářům. Kniha je určena pro děti od 8 let.
Stanislav Juhaňák – TRITON
Váz., 185x185 mm, 72 stran, 229 Kč

O SVÁTOSTECH
KŘEST, BIŘMOVÁNÍ, EUCHARISTIE •
ROZPRAVY O LITURGII I
Radek Tichý a Petr Soukal • Recenzovali
doc. David Vopřada, Dr., a Benedikt
Mohelník OP, Th.D. • Odpovědná redaktorka
Dagmar Kopecká
Publikace vychází z přednášek pronesených
v rámci druhého ročníku Letní školy liturgiky v že
livském klášteře v roce 2019, jež byla věnována iniciačním svá
tostem. Je tvořena dvěma částmi. První z nich představuje před
běžná témata: všeobecné uvedení do teologie svátostí a souhrnné
dějiny křesťanské iniciace. Druhá část je systematickým výkla
dem jednotlivých etap křesťanské iniciace od prekatechumená
tu až po mystagogii. Kniha je určena nejen absolventům Letní
a Zimní školy liturgiky či studentům teologických oborů, ale ta
ké těm, kdo se chystají na přijetí iniciačních svátostí nebo na je
jich slavení připravují druhé. V neposlední řadě může posloužit
všem, kdo byli pokřtěni, biřmováni a přijímají Eucharistii a chtě
jí prohloubit své porozumění těmto tajemstvím Krista a Církve
a plněji z nich žít.
KRYSTAL OP, s.r.o. • Brož., 130x205 mm, 296 stran, 330 Kč
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