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Královno apoštolů, oroduj za nás!

24. KVĚTNA 2020

Vstup do hlubin své duše a nezabývej
se tím, co zůstalo mimo. Nacházej svůj
skutečný život a pomíjej život zdánlivý.
Opravdovým životem je to, co se děje
v tvé duši – spolužití se Mnou. Zdánlivým – všechno to, co zprostředkovávají smysly.
Rozvíjej svůj skutečný život, omezuj
zdánlivý.
Úterý 15. 7. 86, 21 h.
– Nedokázala jsem překonat lhostejnost, která ve mně začala narůstat. Zanechals mě, Pane, s mou nouzí a s mou
bezmocností. Co bylo nejhorší?
† Odbíhání myšlenek k věcem blahým
místo věrného setrvávání u Mne.
Pokud nepocítíš Moji přítomnost, znamená to, že jsem velmi blízko, ale čekám
na tvoji věrnost v osamocení.
Je to osamocení zdánlivé – jako zkouška věrnosti. Já tě neopouštím nikdy. Jsem
ve tvém srdci a tam čekám na tvůj hlas
a na tvoji lásku.
Chci, aby ses někdy řídila pouze vůlí
a neměla žádné potěšení. V takových situacích se může objevit čistá láska – nezajímající se o žádný zisk. Chci od tebe
dostat takovou lásku – vycházející z tvé
vůle a tvé důvěry – navzdory citům, které ti nic neřeknou.
Neděle 20. 7. 86, 22:15 h.
† Jsi kritická vůči sobě, poněvadž jsi
blízko Mne, a právem kontrastu vidíš bez-

meznost své malosti. To je lidská malost.
Malost stvoření vůči Tvůrci. Je dobré, že
to vidíš ve správných proporcích. Všímej
si však Mých darů a Mých milostí, kterými tě vybavuji. A jsou mnohé. Pozoruj je
a využívej jich, abys obohacovala svůj život a lidi, s kterými se stýkáš.
– To obohacování lidí, Otče, je nebezpečné s ohledem na pokušení pýchy
a nadvlády. To pokušení je trvalé a otravuje čistotu záměrů.
† Vím. Pros o čistotu srdce a odevzdávej Mi každý výsledek a účinek obohacování druhých.
Ty jenom zprostředkováváš, působím
Já a zásluha nenáleží tobě. Starej se jenom o to, abys byla dobrým prostředníkem a poslušným dítětem.
– Co dnes nebylo v pořádku?
† Chtivost.
– Co bylo dobré?
† Někomu udělená pomoc. Vlídnost
vůči Mně. Děkuji ti za to.
– Jak vůbec můžeš děkovat. To přece
já Ti dlužím obrovskou vděčnost, a projevuji pouze takovou maličkou, k ničemu…
† Ano, ale i tu malou Mi můžeš odříci. Je to tedy tvůj dar.
– Neuvěřitelná je Tvoje dobrota a laskavost. Čím víc ji poznávám, tím hroznější je pohled na mě samotnou. Jak veliká
milost je to, že skrýváš svou dokonalost
před člověkem, protože také zakrýváš jeho ubohost, kterou by jistě nesnesl, kdyby ji spatřil v celé pravdě.

† Bude chvíle, kdy to poznáš na konci
své lidské cesty. Ti, kteří Mě poznají za
života, a poznají též sebe, přejdou snadněji přes práh poznání Pravdy. Tragická
je chvíle poznání pro ty, kteří žili v temnotě hříchu a vzdáleni ode Mne.
Záblesk Pravdy jim způsobí obrovskou
bolest: zármutek nad sebou za promarněný čas a ztracené možnosti. Stud a pocit
viny překračující lidskou představivost.
Poznávání Mne se musí odehrávat
postupně – tomu slouží lidský život. To
je cíl, který podmiňuje, jak má život vypadat. Možnost odevzdat Mi všechno je
milostí nejvýznamnější. Kdo Mě pozná,
touží jen po tom a trpí proto, že jeho dar
je tak malý.
Měla bys toužit Mě poznat. Usnadním
ti to a budeš šťastná, když Mi všechno
odevzdáš a budeš čerpat z lásky pro Mě.
– Jak Tě mám poznávat?
† Srdcem a myslí. Vším, v každé chvíli života, protože jsem všude. Vždycky jsi
Mnou obklopena.
(Pokračování)
Z knihy Alicja Lenczewska: Świadectwo.
Dziennik duchowy.
Wydawnictwo Agape sp. z o.o., Poznań,
wydanie drugie zmienione, 2018.
Přeložila -vv- (Redakčně upraveno)
Poznámky:
(1)
(2)

Jedná se o P. Waltera Rachwalika SAC.
Horský masiv v polských Západních Tatrách
dlouhý 2,7 km. [Pozn. red.]

Kardinál Alexis Henri Marie Lépicier O.S.M. (1863–1936)

Nejkrásnější květ ráje (4)
MATKO NEJČISTŠÍ
MARIIN VZTAH K VĚCEM
TOHOTO SVĚTA
„Všecka krása je králova dcera uvnitř,
ve zlatém třepení, v pestrém rouchu.“ (1)
(Ž 44,14–15)
Ze všech pozemských dober je to čest,
která je nejvíce ceněna. Čest ve své povaze je přiléhavou odměnou ctnosti, která
je získána díky ní. Vždy je však nebezpečím, když o tento zdroj pravé cti usilujeme nečestnými prostředky, anebo když
jí chceme dosáhnout sami, tedy bez Bo-
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ží pomoci. Mariin vzor je zářným příkladem, který by se měl stát vzorem našeho
konání v tomto ohledu.
Vyvolena stát se Matkou Vtěleného Slova, pozdravena „milosti plná“ archandělem Gabrielem, oslovena svatou Alžbětou
„požehnaná ty mezi ženami“, Panna Maria nezpyšněla, ale vzdávala Bohu chvály,
kterých se jí dostalo. „Velebí má duše Pána a můj duch se chvěje radostí v Bohu,
mém Spasiteli, protože vzhlédl na ponížení své služebnice.“ (Lk 1,46–48)
Ježíš nepřišel na zem, aby se mu vzdávala čest, ale aby byl ponížen a opovrhován, jako „červ a ne člověk, na posměch

lidem, lidu k opovržení“ (Ž 22,7). Po vzoru Ježíše se Maria během celého veřejného života svého Syna stranila poct a objevila se v jeho přítomnosti pouze proto,
aby s ním sdílela pohár hořkosti a opovržení: „Urážky těch, kdo urážejí tebe, na
mne dopadají.“ (Ž 68,10)
*

*

*

Duše, která se bojí Boha a horlivě usiluje pouze o Boží slávu, nevyhne se ponížením; naopak, přijímá je odevzdaně
a s radostí. S těmito poníženími přijímá
také dobrovolně chudobu. Je známo, že
bohatství ze své povahy je překážkou lásky, neboť je chrámem pro smyslnost a odtahuje duši od služby Bohu a otupuje závislost na Bohu.
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Bohatství také činí skutky lásky obtížnými, protože tato ctnost je neslučitelná
se sklonem ke světským věcem. Proto nás
náš božský Spasitel učí, že odřeknutí se pozemského majetku je základem, na kterém
stojí dokonalost lásky; a aby toto učení ukázal příkladem, sám se „kvůli vám stal z bohatého, jímž byl, chudým, aby vás obohatil svou chudobou“ (2 Kor 8,9).
Maria tedy, ačkoliv byla z královského rodu, žila s Josefem v největší chudobě. Svýma rukama si vydělávala na denní chléb. Jejich chudoba v době narození
Ježíše byla tak veliká, že s Josefem nemohli najít ani místo v hostincích města. Stvořitel světa musel být položen do
drsných jeslí. Avšak hořící Mariina láska
je dostatečným zadostiučiněním chudoby těchto jeslí.
Ó svatá chudobo, tak opovrhovaná,
tak drahocenná Srdci Ježíšovu, který řekl: „Blahoslavení, kdo mají duši chudého!“ (Mt 5,3) Ach, kéž tě mohu přijmout
k sobě; abych statky tohoto světa kladl pod
své nohy a vzhlížel jen po nepomíjejících
statcích věčnosti!
*

*

*

Duše, která v sobě bude chovat bázeň
Boží, si musí dávat pozor, aby ji nezřízená touha po poctách a bohatství neodvedla
od cesty ctnosti. Pokud se vážně zamyslíme, že světská sláva je pouze dočasná a že
statky tohoto světa mají krátké trvání, není nám zatěžko odmítat to, co se neslučuje s pravým, věčným štěstím.
Aby naše srdce byla naplněna láskou
k Bohu, musí být vyprázdněna od všech
pozemských náklonností. Zároveň duše,
která by skutečně potěšila Ježíše, půjde ještě dále: vzdá se všech pozemských statků
a přijme pokoru a chudobu kříže.
Šťastný je ten učedník Ježíše, který ví,
jak opovrhovat poctami a bohatstvím! Boží láska i bázeň Boží v něm budou přebývat jako záruka věčné blaženosti.
PŘÍKLAD – BLAHOSLAVENÝ
FRANTIŠEK PATRIZI
Blahoslavený František Patrizi ze Sieny
byl předurčen k tomu, aby se stal jedním
z největších služebníků Panny Marie. Ještě před jeho narozením jeho matka Reginalda měla sen, že počala tu nejkrásnější
lilii, která bude ozdobou Naší Paní. Fran-
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tišek již jako dítě započal často se modlit
pět set Zdrávas, Maria a přitom poklekal
před sochou Královny nebe.
Ve svých dvaceti letech měl nádherné
vidění. Zjevila se mu samotná Panna Maria, obklopena anděly, a něžně ho vyzvala,
aby se zcela zasvětil do jejích služeb v řádu servitů. S jejím přáním souhlasil a tím
také započal mimořádný pokrok ve své
svatosti pod dohledem sv. Filipa Benizi.
Po vysvěcení na kněze neměl nic jiného
na srdci, než slavit oběť mše svaté s živou
vírou a zbožností.
Prostoupen důležitostí svého povolání
jako Mariin služebník, odevzdal se plně
do jejích služeb a vyzýval všechny jak ve
zpovědnici, tak i z kazatelny, aby milovali tuto nebeskou Královnu a věrně jí sloužili. Tím také dovedl mnoho duší k vysokému stupni svatosti. Čas, který mu zbyl
v jeho službě, strávil v modlitbách a zvláště modlitbou Zdrávas, Maria a chvalozpěvem k Panně Marii.
Taková zbožnost nemohla být bez odměny. Jednoho dne, kdy se František chystal jít kázat do sousední vesnice, ale cítil se slabý na to, aby tam došel, posadil
se na kraj cesty, aby nabral síly. Královna nebe se mu zjevila v podobě vznešené
dámy a dala mu kytici čerstvých růží, jejichž vůně ho potěšila. Zároveň však cítil,
že se blíží konec jeho života. Když se den
smrti přiblížil, byl opět potěšen zjevením
Panny Marie, která se mu ukázala v celé
své nádheře a volala jej do nebe. Naplněn
ctnostmi a zásluhami, zemřel o slavnosti
Nanebevstoupení Páně v roce 1328 se slovy Krista z kříže: „Otče, do tvých rukou
odevzdávám svého ducha.“
Po jeho smrti vyrostla z jeho úst nádherná lilie se slovy Ave, Maria na jejích listech jako viditelné svědectví a znamení,
jak mnoho byla Královna nebe potěšena
nesčetnými a horlivými skutky zbožnosti
a úcty, kterou jí prokazoval tento nejvěrnější služebník servitů.�
MODLITBA
Ó Maria, tvé přečisté Srdce bylo prosté
od všech nezřízených pout k poctám a bohatství a hořelo vždy nejhorlivějším ohněm
lásky, vypros nám, abychom podle tvého
příkladu mohli opovrhovat veškerou světskou slávou a bohatstvím, abychom v sobě
vždy uchovali bázeň Boží. Amen.

MATKO NEJCUDNĚJŠÍ
POČETÍ JEŽÍŠE KRISTA SKRZE
DUCHA SVATÉHO
„Sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nej
vyššího tě zastíní; a proto se to svaté, jež se
narodí, bude nazývat Syn Boží.“ (Lk 1,35)
Vtělení Božího Slova je nejenom tajemstvím víry, je také zároveň největším
zázrakem, který byl vykonán mocí Boží.
Nic jiného se tolik nevymyká přírodním zákonům, než je spojení Božské Osoby, nestvořené a nekonečné, se smrtelnou
lidskou přirozeností. Avšak Bůh si přál
přidat i další ohromující zázrak k tomuto prvnímu: a to panenské početí Ježíše
v lůně Panny Marie, která byla navštívena Duchem Svatým. Moc Nejvyššího ji
zastínila, aby mohla počít a porodit Boží Slovo.
Protože okamžitá spolupráce s Duchem Svatým při stvoření těla Boha je
tou nejvyšší důstojností pro čisté lidské
stvoření, není tedy divu, že Bůh zde odložil přírodní zákony, aby uchoval panenství své Matky.
Nevyslovitelný div! Jak velice zde vidíme lásku Ducha Svatého ke své Snoubence; jak je vznešená důstojnost Matky
Boží vyzdvižena v našich očích!
*

*

*

Panenské početí Ježíše Krista v Mariině lůně, jako každé další vznešené dílo Boží, musí být vždy připisováno společnému působení Trojice Božích Osob,
které mají stejnou podstatu a spojují se
ve všech svých dílech ad extra (viditelně). Zároveň však toto panenské početí přisuzujeme zvláště Duchu Svatému,
a to z několika důvodů.
Zaprvé, Vtělení je dílem lásky, neboť Bůh se stal člověkem z lásky k nám,
a Duch Svatý je v Nejsvětější Trojici vzájemná láska Otce k Synu a Syna k Otci.
Dále, spojení Slova s přesvatým lidstvím Ježíše se stalo největším divem
duchovní dokonalosti a bylo vyzdviženo, povzneseno a oslaveno nad všechny stvořená díla světlem Božství: je to
Duch Svatý, jemuž připisujeme dílo milosti a všechny plody posvěcení, které
z něho plynou.
Konečně, Vtělení se uskutečnilo kvůli vykoupení lidské přirozenosti, kterou
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na sebe Ježíš Kristus přijal, aby jí udělil
milosti. Toto posvěcení je dílem zejména
Ducha Svatého. Je tedy jen spravedlivé,
že přidělujeme toto veliké tajemství právě třetí Osobě Nejsvětější Trojice.
Maria je proto vyvoleným chrámem,
jedinečnou svatyní Ducha Svatého: svatostánkem tak nádherným, tak bohatým
na božské dary, že všechny svatostánky
světa blednou ve srovnání s ním.
Raduj se, ó duše má, že tak veliké požehnání přišlo k nám skrze dílo Ducha
Svatého v Panně Marii. Opakuj s radostným jásotem tato slova, která božský Ženich sdělil této vznešené Matce: „Je zahrada uzavřená, má sestra, nevěsta; uzavřená
zahrada, zapečetěný pramen. Tvé výhonky vytvářejí granátovníkový sad s nejvybranějšími plody.“ (Pís 4,12–13)
*

*

*

Panenské početí Ježíš Krista v Mariině lůně v sobě obsahuje nejen učení
o božském mateřství spojeném s Božstvím Ježíše Krista, ale je to také výmluvný důkaz, že za přírodními zákony existuje i nadpřirozený život, který je cílem
všech stvořených věcí.
Ze skutečnosti, že Bůh si přál tento
zázračný zásah Ducha Svatého v početí
Vykupitele lidstva, můžeme dovodit, že
Vtělení je nad veškerým přirozeným zákonem. Vskutku, Ježíš Kristus se stal člověkem, aby nás posvětil v tomto životě
a navrátil nám blaženost v životě věčném.
Vzdejme tedy díky Duchu Svatému,
že zastínil Pannu Marii a že nám dal poznat tuto velikou pravdu: že jsme stvořeni pouze pro nebe.

ský život. Tento duch chudoby inspiroval
sv. Alžbětu k tak velkému pohrdání světským vlastnictvím, že se stranila všeho,
co nebylo nezbytné, a nikdy si ani neponechala to, co by patřilo k její královské
důstojnosti. Jednou na svátek Nanebevzetí Panny Marie, zatímco se účastnila
slavné mše svaté, sundala si královskou
korunu před všemi ostatními a odstrčila
polštáře, které jí byly připraveny, aby klečela na holé zemi. Tím ukázala, že takové okázalosti se nesluší u služebnice Ježíše Krista, která vidí, že on, Král nebe
a země, vždy žil v chudobě a zemřel korunován přehořkými trny.
Po smrti svého manžela prožila Alžběta nejhorší pronásledování. Pro závist
a nenávist nejvznešenějších knížat byla
pomluvena, že svými almužnami hýřila
z královského pokladu. Byla tak vypovězena ze dvora, vystavena urážkám všeho
druhu a nakonec přinucena ukrýt se v malé chýši, kde trpěla hladem a nepřízní počasí. Uprostřed těchto soužení vždy s velkou trpělivostí přijímala pomoc od naší
blahoslavené Panny, její laskavé Patronky,
která se jí také zjevovala a mluvila s ní.
Po čase byla Alžběta očištěna a získala opět svoji královskou hodnost. Avšak
namísto aby si v pokoji užívala potěšení
a pocty svého postavení, obrátila se k těmto věcem zády a požádala, aby směla nosit řeholní oděv sv. Františka. Po zbytek
svého života neustávala konat pokání a žít
v pokoře. Na sklonku života byla pozvá-

Liturgická čtení

MODLITBA
Slavná Panno, Snoubenko Ducha
Svatého, zázraku celého vesmíru, chválím tě a vzdávám díky za jedinečné početí Ježíše Krista v tvém panenském lůně. Uděl mi, prosím, abych vždy v sobě
uchoval světlo víry a jednoho dne mohl
zdědit přísliby učiněné těm, kdo tvému
Synu věrně sloužili. Amen.
(Pokračování)
A. M. LÉPICIER: The Fairest Flower
of Paradise. London 1922. Str. 35–58
Zdroj: https://archive.org/details/
FairestFlowerOfParadise1922/
page/n4/mode/2up
Přeložila -hš(Redakčně upraveno)

Poznámky:
Komentář biblického překladatele Dr. Hejčla:
Pokud je královna-nevěsta venku zahalena závojem, není vidět všecku její sličnost; teprve
„uvnitř“, až odloží závoj, objeví se všechen její
původ a spanilost. (Také těžiště krásy Církve
dlužno hledat v jejím nitru, ne jen na zevnějšku, tedy ve víře, lásce k Bohu a k bližnímu, zejména strádajícímu a trpícímu.) [Pozn. překl.]
(2)
Monumenta Ord. Serv. B.M.V.
(1)

– dokončení ze str. 3

PŘÍKLAD – SV. ALŽBĚTA
UHERSKÁ (DURYNSKÁ)

se stydět nemusí; spíše ať Boha velebí, že je křesťanem.

Svatá Alžběta, dcera Ondřeje II., uherského krále, manželka Ludvíka, durynského vévody (Thuringia) měla již od
svého útlého mládí velikou úctu ke vznešené Královně nebe. Vždy ji velice těšilo
ji uctívat a také se zasloužila o to, aby ji
uctívali všichni, se kterými se setkala. Nikdy se neunavila modlitbou Andělského
pozdravu k poctě Matky Boží.
Mezi ctnostmi nejvíce zřejmými u svaté Alžběty byla její láska k chudobě. Té
se naučila sama ve škole naší blahoslavené Panny, neboť Královna nebe a země žila sama v chudobě celý svůj pozem-

Evangelium – Jan 17,1–11a
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se:
„Otče, přišla ta hodina. Oslav svého
Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils
ho mocí nade všemi lidmi, aby dal
věčný život všem, které jsi mu dal.
Věčný život pak je to, že poznají tebe,
jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem
tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych je vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče,
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na svým nebeským Ženichem na svatební nebeskou hostinu a zaměnila slzavé
údolí za nebeskou radost. Zemřela v německém Marburgu 19. listopadu 1231.

slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve
než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno
lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli
tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje
slovo. Nyní poznali, že všechno, cos
mi dal, je od tebe; vždyť slova, která
jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel
od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já
prosím za ně. Neprosím za svět, ale
za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a všechno mé je tvé a všechno tvé
je mé. V nich jsem oslaven. Už ne
jsem na světě, ale oni jsou na světě;
a já jdu k tobě.“
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Knihkupectví a zásilková služba

KNĚŽSTVÍ DNES

ně všechno, udržovat dokonalou domácnost, být perfektní ženou.
Na osamělé matky je často kladeno ještě více požadavků – a méně podpory. Do této knihy Dr. Meekerová zahrnula klinická data
a vlastní zkušenost s výchovou čtyř dětí, aby ukázala, proč matky
trpí rostoucím tlakem na dokonalost a jaký vliv to má na jejich
emocionální, fyzické, duševní a duchovní zdraví. Příliš mnoho
matek je stále více osamělých, úzkostných, depresivních a nešťastných, přičemž odmítají úplně se
osvobodit. V této knize Dr. Meekerová identifikovala 10 nejpozitivnějších návyků matek, které jsou
zdravé, šťastné a vnitřně naplněné.
Axis – spolek pro dobrou literaturu
Brož., 130x200 mm, 232 stran, 295 Kč

Z HLOUBI SRDCE
Robert kardinál Sarah a Benedikt XVI. –
Joseph Ratzinger • Editor Nicolas Diat
Z francouzštiny přeložila Lucie Cekotová
Redakční spolupráce Simona Nagyová
Kněžství dnes prožívá temné časy. Mnozí kněží, zranění odhalením tolika skandálů, vykolejení
neustálým zpochybňováním zasvěceného celibátu, jsou v pokušení se vzdát, všechno opustit. V této knize chtějí
emeritní papež a prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti
přinést svým spolubratřím kněžím i celé Církvi poselství naděje.
Poctivě se zabývají duchovními výzvami, jimž dnešní kněží čelí,
a za klíč k věrné a plodné kněžské službě a opravdové reformě
Církve považují hlubší obrácení k Ježíši Kristu. Dva moudří, prozíraví pastýři zde reagují na výzvy k přetvoření kněžství, včetně
návrhů účastníků synody o Amazonii, a vysvětlují význam kněžského celibátu pro dobro celé Církve. Celibát představují nikoli
jako pouhý předpis kanonického práva, ale jako podíl na Ježíšově oběti na kříži a na jeho identitě Ženicha Církve.
Hesperion, z. s. ve spolupráci s Jiří Brauner – Kartuziánské
nakladatelství • Brož., 130x190 mm, 112 stran, 149 Kč

PRO MAMINKY
DESET NÁVYKŮ PRO ŠŤASTNÉ MATKY • JAK ZNOVU
OBJEVIT RADOST, SMYSL ŽIVOTA A DUŠEVNÍ
ROVNOVÁHU
Meg Meekerová • Z angličtiny přeložila Helena Vepřeková
Odpovědný redaktor Michal Šabatka
Kniha pro všechny maminky hledající štěstí a rovnováhu ve
svém životě. Od maminek se očekává, že budou dělat vše: vychovávat skvělé děti, vypadat dobře, mít slušný plat, dělat dobrovol-

K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ
POKLAD • PŘÍBĚHY K PRVNÍMU
SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ
Jan Twardowski • Edičně připravila
Aleksandra Iwanowska • Z polštiny přeložila
Jindra Hubková • Ilustrace Markéta
Laštuvková • Odpovědný redaktor Pavel Mareš
Známý polský kněz a literát přibližuje dětem
tajemství Eucharistie pomocí zajímavých příběhů a citlivě jim tak pomáhá vstoupit do svátostného života. Navazuje na milost svátosti křtu a zdůrazňuje, co je potřebné k tomu,
aby člověk prožíval svaté přijímání s vírou: úžas, radost, trpělivé
očekávání, čas na přípravu, ale i soucit se slabostí druhého člověka. Neklade přehnaný důraz na očekávání mimořádné události, ale
připravuje děti (i jejich rodiče) na osobní setkání s Kristem, s nímž
budou kráčet po celý život. Tato knížka je souborem jeho vyprávění a drobných promluv pro děti na téma svátosti Eucharistie.
Karmelitánské nakladatelství • Druhé vydání
Váz., 115x160 mm, desky, křídový papír, 104 stran, 199 Kč
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