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Conchita Cabrera de Armida (8. 12. 1862 – 3. 3. 1937) blahořečena

Blahoslavená Conchita Cabrera de Armida (1862–1937)

Plodem přetvoření v Krista je duchovní plodnost kněze
Úryvek z knihy Pán Ježíš o svých kněžích
Jen kněz přetvořený ve Mne
může přetvářet duše
Kněží mají v Církvi poslání dávat život duším a vychovávat je pro nebe, vlévat do nich to, co je božské, hlásat a naléhat v každý čas a za všech okolností, aby
šířili moje evangelium, více než kterákoliv
jiná osoba mají žít ve spojení s Duchem
Svatým, osvobodit se od každé formy lenosti, která by mohla oslabit jejich nadšení při plnění vznešeného a naléhavého poslání, pro které jsou určeni.
Není nic stabilnějšího a aktivnějšího
než Bůh ve své lásce. Proto i kněží mají
mít ve své vlastní duši pokoj a mír světců
a Svatého svatých, ale současně musí hořet horlivostí pro duše, palčivou žízní přivést je do nebe, osvobodit je od nebezpečí, naučit je lásce k tomu, co nepomíjí, co
je věčné, lásce ke Mně, z lásky k Ukřižovanému, k Marii, ke ctnostem a k touze
následovat Mne.
Jak je možné vystříhat se všech neřestí, které tak zjevně zavládly? Jediným prostředkem: skrze přetvoření kněží ve Mne.
Tak získají stejné pocity jako Já, v síle Ducha Svatého budou milovat, jako Já miluji, přivedou ke spáse duše, jak Já je chci
spasit, a spolu se Mnou je obětují Trojici.
Dnes chci mluvit v jiném světle o tom,
že je to současně pro mé kněze velmi podnětné a povzbuzující.
Jen kněz přetvořený ve Mne může přetvářet duše, a v míře, v jaké jsou kněží ve
Mne přetvořeni, mohou duše skrze ně
přijímat toto přetvoření. A to je bod, který by měl pohnout a podnítit moje kněze,
protože v míře, v jaké posvěcují sami sebe, budou moci posvěcovat, a v míře, v jaké se přetvoří ve Mne, obdrží sílu pro přetváření duší.
Chci se vrátit na svět skrze své kněze,
chci obnovit svět duší tím, že se zjevím
skrze ně. Chci dát silný podnět své Církvi
tím, že vyliji na své kněze Ducha Svatého
jako o nových Letnicích.
Chci v kněžích jednat, mluvit, žít, aby
Mě duše vnímaly; chci obětovat Otci triumf
své Církve a obnovit tvář země skrze neustávající a všeobecné úsilí svatých kně-
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ží. Já, Svatý svatých v mých biskupech
a mých svatých kněžích. Když mluvím
o mých kněžích, používám druhové označení, ale mám na mysli celou hierarchii mé
milované Církve.
Takový je tedy nyní můj ideál: přetvořit svět skrze dokonalé přetvoření kněží ve
velkého Kněze, jediného Kněze, od něhož
všichni pocházejí. Božská Trojice očekává
tuto radikální změnu: již ji vidí, již ji cítí,
těší se z ní a žehná jí. Ale je zapotřebí vůle a spolupráce kněží, protože Já, i když
jsem Bůh, se zastavuji na prahu lidské vůle, respektuji ji, aniž bych si ji podmaňoval.
Proto tato sdělení, která vyjadřují moji
lásku k mým kněžím a která obsahují v sobě nejcitlivější tkáň mé duše vůči těm, které na zemi nejvíce miluji, pohnou mnoha
kněžskými srdci a oni, dotčeni v hloubi duše, přijdou za Mnou v touze po dokonalosti a úplném zasvěcení mé vůli.
Moje láska k Církvi je všeobecná; ale
dávám zvláštní milosti této skupině, kterou jsem si vyvolil, pokud odpoví na mé
očekávání (CC 50, 162–168).
Plody a zkušenosti
s přetvořením ve Mne
Kněží mají být Mnou; a budou-li takoví, můj Otec jim dá vše, co by dal na zemi Mně, ba ještě více, protože v nich vidí
Mne v jednotě Trojice; uvidí, jak se usku-

Liturgická čtení

tečňuje jeho ideál: Mne v kněžích a kněze ve Mně, jak tvoříme jediného Spasitele
lidí, jednoho jediného Ježíše, jednoho jediného Syna, do kterého vkládá všechnu
svou lásku a všechno své zalíbení.
Otec ve svém Slovu miluje, ve svém Slovu sděluje, ve svém Slovu hovoří, ve svém
Slovu působí, ve svém Slovu je šťastný.
Otec se Slovem a Duchem Svatým jsou
jednota, ve které se ze sebe těší a jsou
u vytržení, a do této skutečnosti se uzavírají všechny věci.
Z této jednoty pramení všechny stvořené věci, které v důsledku toho nesou autentickou pečeť jednoty, zvláštní znamení Boží, ve kterém se projevuje jednota podstaty
a vůle; je jedna podstata a jedna vůle. Jen
jedno je Božství, které v určitém smyslu
zbožšťuje všechny věci a v každé věci vyjadřuje tuto jedinou a totální jednotu, neboť Bůh nemá části, nemůže se vzhledem
ke své jednotě rozdělit. Je to Božství, které určuje Boha a je středem jeho jednoty.
Jestliže kněží mají být Kristus, mají
povinnost sjednotit se se Mnou, všichni
musí tvořit ve Mně jediného Kněze, dát
Mi k dispozici svou spolupráci a svou vůli, aby skrze Mne a se Mnou jako Spasitelem přetvořili svět.
Jen tak ponesou plody, jen tak přitáhnou duše, a žeň, kterou budou sklízet,
bude úměrná jejich přetvoření ve Mne,

– dokončení ze str. 3

2. čtení – Zj 21,1–5a
Já, Jan, viděl jsem nová nebesa a novou
zemi – dřívější nebesa a dřívější země
zmizely, ani moře už není. A uviděl jsem
svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha.
A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas:
„Hle – Boží stan mezi lidmi! Bůh bude
s nimi přebývat; oni budou jeho lidem,
a on – Bůh s nimi – bude jejich Bohem.
On jim setře každou slzu z očí: nebude
už smrt ani zármutek, nářek ani bolest
už nebude, protože co dříve bylo, pomi-

nulo.“ A ten, který seděl na trůně, řekl:
„Hle – všechno tvořím nové!“
Evangelium – Jan 13,31–33a.34–35
Když Jidáš odešel, Ježíš řekl: „Nyní je
oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven
v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví
Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi.
Nové přikázání vám dávám: Milujte
se navzájem; jak jsem já miloval vás,
tak se navzájem milujte vy. Podle toho
všichni poznají, že jste moji učedníci,
budete-li mít lásku k sobě navzájem.“
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pak nebudou jaloví, ale plodní na milosti a ctnosti a budou moci obětovat duše
mému nebeskému Otci.
Není možno z toho všeho, co jsem řekl, vidět nesmírné a jedinečné přednosti
kněží a celý ten božský proud, který jim
uděluje Člověk-Bůh?
Nevidí, odkud přichází jejich velikost,
jejich vznešená důstojnost, která je přivádí k tomu, že vlastní to, co nikdy nemůže být odloučeno ode Mne, to, co dělá samo moje bytí božským, sdělovaným
od mého Otce Mně jakožto jeho Synu,
tj. moje Božství?
Není to způsob, jak pochopit, jak
Člověk-Bůh zbožšťuje, jak Ježíš přetváří s mocnou spoluprací Ducha Svatého?
Můžeme si vůbec představit, co znamená kněz přetvořený s celou silou přitažlivosti, kterou Já působím v duších, abych
je přivedl k lásce k tomu, co je božské, co

znamená kněz, který je v celém svém bytí impregnován mírností, laskavostí, sladkostí, příjemností, klidem, vírou a nekonečnou láskou, tak velkou, že člověku může
říct všechno?
A to všechno budiž řečeno nikoliv o jednom knězi, ale o kněžích pojatých v jejich
celistvosti, kteří jsou jako Jeden ve Mně.
Představte si, co by mohlo být uskutečněno mocí ode Mne sdělovanou, jak by oni
posvěcovali, kdyby sami měli mého Ducha, Ducha Svatého!
Jak by Otec vylil přemíru své božské
duchovní plodnosti na kněze přetvořené ve Mne! Jaké zázraky a obrácení by se
děly! Jaké milosti by to přitahovalo! Jaká
vítězství v duších by získali a jaké spásné
proměny by se uskutečnily ve světě skrze
mé svaté kněze!
Mojí ruce nic nebrání, moje přízeň a milosti jsou k dispozici k vylití; moje nebes-

ké dary, má světla, moje moc, moje přízeň
jsou nashromážděny a čekají úzkostlivě na
příjemce, kteří by je chtěli obdržet.
Bohužel, Bůh se musí zadržet, stále čekat na to, že kněží otevřou svá srdce; že budou prosit, horoucně toužit, že překonají
svou vlažnost, vynasnaží se, aby se stali hodnými přijmout hojnou rosu z nebe. A jak?
Přetvořením ve Mne. Ale jak se dělá
prakticky toto přetvoření? Tím, že kněz
miluje: protože láska plodí velkodušnost,
odříkání, zapomínání na sebe, oběť, horoucí horlivost pro moji slávu, víru, naději, lásku, touhu mít jednu jednotu vůle
s vůlí mého Otce, dosáhnout naprostého a absolutního odevzdání ke všem jeho dispozicím.
Kněží se musí velmi vážně vynasnažit,
aby Mě vnitřně poznávali, studovali a napodobovali. Mají reprodukovat v sobě samých moji lásku, úctu, klanění a odevzda-

Conchita Cabrera de Armida blahořečena
Na poutním místě Panny Marie Guadalupské, v hlavním městě Mexika, proběhla 4. května beatifikační liturgie. Kardinál Angelo Becciu při ní z pověření
papeže Františka zapsal mezi blahoslavené Marii Concepcion Cabreru de Armida, známější pod jménem Conchita,
laičku, manželku, matku devíti dětí –
mystičku a zakladatelku pěti náboženských společností.
Už jen tento prostý výčet životních rolí ukazuje, že jde o osobnost mimořádnou. Conchita se narodila v roce 1862
v mexickém městě San Luis Potosí. Ve
dvaadvaceti letech se vdala za Franciska Armidu, pro kterého se rozhodla už
jako třináctileté děvče. Z manželství se
narodilo devět dětí, z nichž dvě zemřely
v útlém věku. Ještě před dovršením čtyřiceti let ovdověla.
„Její spiritualita je velmi zvláštní, soustřeďuje se na lásku k Panně Marii, s níž
se téměř identifikuje a od níž chce převzít
zejména dimenzi utrpení, kříže. Chce se
připodobnit Marii v přijímání jakékoli bolesti, která v životě přichází, a obětovat ji
Pánu,“ vysvětluje kardinál Becciu.
Poslání, které Pán Conchitě svěřil,
spočívalo v záchraně duší a zejména kněží, za které se velmi modlila.
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„Tato žena je veliká pro svůj mystický
vztah k Panně Marii a ke Kristu. Zároveň
ale byla manželkou, svého muže velice milovala, a když zemřel, strašně trpěla. Byla
také matkou devíti dětí, z nichž čtyři přežila, což bylo další velké utrpení. A dokázala
to všechno přijmout a nabídnout své utrpení Pánu s vědomím, že utrpení složené do
Božích rukou přináší požehnání a spásu.
Obětovala to všechno především za svatost
kněží. Conchita viděla v kněžích obraz Ježíše, a ve svém ztotožnění s Marií vnímala
sama sebe jako jejich matku.“
Ve svých modlitbách prosila o to,
aby kněží dokázali pozvedat člověka
z materialistického a smyslového světa.
Její mystické dílo čítá 60 000 stránek.
„Věděla, že kněží jsou buď svatí, anebo
nemají co říct – sůl, která ztratila chuť... Duchovní otec Conchity říkával, že bude zapotřebí mnoha lidí a let, aby objevili duchovní
poklady skryté v těchto spisech. Jádrem její
mystiky je zanícená láska k Ježíši a touha
dát ho poznat všem lidem.“
Conchita však byla také nesmírně činná. Jak jsme již připomenuli, založila pět
společností nazvaných Díla Kříže, které
dosud v Mexiku existují a získávají nové členy. Jsou to: Apoštolát Kříže (1895)
– určený pro všechny věřící, Kongregace

sester od Kříže a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (1897) – pro kontemplativní řeholnice, dále Aliance lásky s Ježíšovým
Srdcem (1909) – pro laiky hledající posvěcení v duchu Kristova Kříže, dále Bratrstvo Krista kněze (1912) – založené pro
biskupy a diecézní kněze, a konečně Kongregace misionářů Ducha Svatého (1914).
U všech těchto fundací stála půl století před II. vatikánským koncilem vdaná žena a matka devíti dětí, připomíná
kardinál Becciu, a je to pro nás svědectví o tom, že Duch Svatý vždy působil
v církvi a zval také laičky a matky k tomu, aby byly zdrojem milosti pro celou
církev. Co je tedy poselstvím nové mexické blahoslavené?
„Jejím dědictvím je nasazení života pro
církev a spásu lidstva. Zároveň nás také
učí, že kdo žije v Bohu, může být kreativní, tvůrčí, může využívat nesmírnou fantazii k obnově církve. Ukazuje k ohromnému bohatství, které vede k pohledu za
veškeré krize, odkazuje k vinnému kmeni,
jímž je Kristus, z něhož se církev obnovuje nečekaným způsobem,“ dodává kardinál Becciu.
Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html,
4. 5. 2019
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Mgr. Daniel Dehner
nost Otci; moje city, moje tužby, moje
dobrovolné sebeobětování, moji podřízenost, moji poslušnost; moji pokoru, moji
dobrotivost a lásku, nesrovnatelnou něžnost mého Srdce; moji horoucí touhu trpět, moji lásku k apoštolátu, moje zapomínání na sebe samého a na urážky, kterých
se Mi dostalo; moje hrdinské příklady a velkodušnost mojí lásky, která vždy dávala
přednost chudým a potřebným.
Ať se snaží poznat mé nesrovnatelné
Srdce, kde je místo pro každou nevděčnost, pro každou slzu a bolesti druhých;
všechnu nenávist, aby ji odpustilo, všechny projevy citu, aby za Mne děkovalo.
A pak, ať se moji kněží ponoří a utonou v moři hořkosti mých vnitřních bolestí, aby je pochopili, dávali poznat, oslavovali a těšili je.
Když pozorně uvažují a když napodobují Mne, musí se Mi podobat, ba co více,
musí být jako Já sám, se stejnými sklony,
se stejnými mými ideály, bolestí a krví!
(CC 50, 394–400).
Z knihy Conchita Cabrera de Armida:
Pán Ježíš o svých kněžích.
Přeložil PhDr. Lubomír Štula.
Matice cyrilometodějská s. r. o.,
Olomouc 2010. Str. 355–358.
(Redakčně doplněno
dle Světlo č. 27/2010)
Matice cyrilometodějská s. r. o.
vydala a stále má v prodeji
tyto knižní tituly
nově blahoslavené Conchity:
DUCHOVNÍ DENÍK
MATKY RODINY
Brož., A5, 272 stran + 8 stran
fotografií, 139 Kč.
JÁ JSEM
31 EUCHARISTICKÝCH ADORACÍ
Brož., A5, 128 stran, 124 Kč.
PÁN JEŽÍŠ O SVÝCH KNĚŽÍCH
Brož., A5, 390 stran, 298 Kč.
Více informací o jednotlivých titulech najdete na poslední straně Světla. K objednávce knih můžete využít
naší zásilkové služby – kontakt naleznete na poslední straně Světla. Lze
také využít objednávkového formuláře na www.maticecm.cz.
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Pouť Matic na Svatém Hostýně
V neděli 28. dubna 2019 se na Svatém Hostýně setkali při společné modlitbě členové sedmi Matic na VI. pouti moravských Matic. Snad trochu příznačně
o neděli Božího milosrdenství, které přijímáme i prostřednictvím Panny Marie.
Mši svatou sloužil olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner, který měl v brzkém
odpoledni také přednášku o misijním poslání moravských Matic.

otevření hranic bylo mnohem snazší nekontrolovaně vyvézt ukradené věci z našich kostelů mimo republiku, což mělo
za důsledek, že se je nepodařilo včas zachytit a často zmizely někde ve světě beze stopy. Navíc, v porevoluční době byly
mnohé kostely vykradeny tak, že z nich
již není prakticky co ukrást. Řešením je
služba hlídajícího v kostelích, ale ne každá farnost je schopná takovou službu za-

Pouť Matic na Svatém Hostýně, foto: Michael Bujnovský (Člověk a víra)

Svá slova zaměřil především na to, jak
přistupovat k návštěvníkům nejen poutních míst, ale také i jiných kostelů. Je třeba rozlišovat mezi skutečnými poutníky
a těmi, kdo přijdou kvůli památce či jen
z prosté zvědavosti. I když je s každým
třeba hovořit jinak, nikdy nesmíme zapomenout hlásat Krista – především svým
chováním k daným návštěvníkům. Ačkoliv je naše Matice cyrilometodějská „bez
kostela“ a je zaměřena především na tiskový apoštolát, tato myšlenka otce arcibiskupa i mnohé další byly přínosné i pro ni,
protože se týkají obecně všech věřících.
Kupříkladu ta, že je stále nutné mít na paměti, že kostel je především místem, kde je
přítomen Bůh, a místem setkávání s ním.
S ohledem na dění v celém světě, Českou republiku nevyjímaje, bylo dobře, že
zaznělo i pár vět na téma zavřených kostelů. I když by si naši biskupové přáli, aby
se stejně tak jako v minulosti mohli lidé
kdykoliv během dne zastavit v kostele a setkat se byť jen na chvilku s Bohem. Hlavním důvodem, proč však toto není umožněno, je podle otce arcibiskupa to, že po

jistit. Zde patří velké poděkování právě
Maticím, které pečují o „své“ kostely. Biskupové se nad tím zamýšlejí, jak tuto situaci vhodně vyřešit.
Snad aspoň těchto několik myšlenek
je dobrým podnětem k tomu, abychom
se v rámci přípravy na letošní mimořádný
misijní říjen zamysleli každý z nás, co by
ještě bylo v našich silách – s pomocí Boží
– udělat v oblasti nastíněných problémů.
Nutno ještě poznamenat, že je jen škoda, že nebylo v nabitém programu více času pro tak hutné téma. Nicméně, co nebylo vyřčeno, bylo jistě svěřeno do modliteb
s prosbou o pomoc Vítězné Ochránkyně
Moravy, Panny Marie Svatohostýnské.
Pro úplnost dodejme, že se poutě zúčastnili zástupci těchto moravských Matic:
svatohostýnské, velehradské, svatokopecké, radhošťské, zašovské, svatoantonínské
a cyrilometodějské.
Upřímné Pán Bůh zaplať pořádající Matici svatohostýnské, které přejeme,
aby pod ochranou a vedením Panny Marie i nadále skrze svou činnost byla nápomocna spáse duší mnohých.
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Knihkupectví a zásilková služba

KNIHY NOVĚ BLAHOSLAVENÉ MYSTIČKY

s tradiční katolickou naukou o kněžství, pomáhají prohlubovat tajemství kněžského života a především uvádí do meditace o přetvoření kněze v Krista. Skrze bl. Conchitu jsou kněží
pozváni, aby se vrátili do „mateřského lůna“ eucharistického večeřadla a spolu s Pannou Marií žili ve
světle přítomnosti a velekněžské moci Krista Vykupitele, který přetváří srdce toho, kdo
se mu bezvýhradně odevzdá. Čtenáři týdeníku Světlo měli možnost seznámit se s většinou textů v četbě na pokračování.
Matice cyrilometodějská s. r. o.
Brož., A5, 390 stran, 298 Kč

DUCHOVNÍ DENÍK MATKY RODINY
Conchita Cabrera de Armida • Zpracoval
P. Marie-Michel Philipon OP • Přeložil
PhDr. Lubomír Štula
Deník velké mexické mystičky přelomu
19. a 20. století, který zpracoval dominikánský spirituální teolog Marie-Michel Philipon.
Božský Spasitel Conchitě zjevoval nejvyšší
pravdy víry způsobem, který udivuje svou prostotou a přístupností, především pak bezprostřední vazbou na každodenní,
hluboce opravdový a důsledně duchovní život každého křesťana. Blahoslavená Conchita Armida byla celým svým životem plně ponořena do vůle Boží – a to jako manželka, matka
devíti dětí, nakonec třicet let jako vdova, která kromě manžela pochovala i pět ze svých dětí. Dokazuje nám, že mystický
život a nejvyšší stupeň duchovního života a svatosti není vyhrazen jen zasvěceným osobám, ale je to povolání pro každého, kdo přijal křest skrze Ducha Svatého. První vydání knihy vyšlo s finanční podporou Mariánského kněžského hnutí.
Matice cyrilometodějská s. r. o.
Brož., A5, 272 stran + 8 stran fotografií, 139 Kč
PÁN JEŽÍŠ O SVÝCH KNĚŽÍCH
Conchita Cabrera de Armida • Z italštiny přeložil
PhDr. Lubomír Štula
Kniha obsahuje duchovní vize mexické mystičky bl. Conchity de Armidy, ve kterých se Ježíš obrací ke svým kněžím.
Jak říká kardinál D. Castrillón Hoyos, někdejší prefekt Kongregace pro klérus, jsou tyto vize v harmonickém souladu

JÁ JSEM • 31 EUCHARISTICKÝCH
ADORACÍ
Conchita Cabrera de Armida • Z italštiny
přeložil PhDr. Lubomír Štula
Pán Ježíš nás ujistil, že bude uprostřed
nás až do konce světa (Mt 28,12). Pradávný slib Božího Syna je stále aktuální. Ježíš je
dále ustavičně přítomen mezi námi v Eucharistii, v přítomnosti reálné a mystické, která nás přetváří k jeho obrazu, v přítomnosti, která k nám promlouvá, prokazuje
nám dobro, pomáhá nám a posiluje nás pro obtížnou pouť životem. Někteří křesťané zakoušejí tuto přítomnost zvláštním
způsobem, naslouchají Ježíšovu hlasu, vštěpují do své vůle
jeho způsob jednání. To zakusila také bl. Conchita Concepción Cabrera de Armida. Sděluje nám svoje zanícené rozhovory s eucharistickým Ježíšem a touhy svého srdce, které bylo učenlivé k přáním Božského Srdce.
Matice cyrilometodějská s. r. o. • Brož., A5, 128 stran, 124 Kč

Naše prodejna v Olomouci na Dolním náměstí 24 je otevřena také v sobotu v době od 8 do 12 hodin.
Objednávky knih – tel. 587 405 431 Administrace a inzerce týdeníku Světlo – tel./fax 585 222 803 Matice cyrilometodějská s. r. o.,
Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc 1, e-mail: knihy@maticecm.cz Kompletní nabídku knižní produkce MCM naleznete na internetové adrese www.maticecm.cz
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