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ÚVOD

Tématem materiálů pro společenství seniorů ve školním roce 2015/2016 je
Svatý rok milosrdenství se svatými řeholníky. Papež František na jaře vyhlásil
Svatý rok milosrdenství. Bude zahájen letos na slavnost Neposkvrněného Početí
(8. prosince) a potrvá do slavnosti Krista Krále 20. listopadu příštího roku.
Využili jsme této příležitosti a skripta pro společenství seniorů jsme zaměřili
na milosrdenství u řeholníků různých řádů a kongregací či u jejich zakladatelů.
Díky tomuto tématu se budeme moct v průběhu školního roku seznámit
s různými řeholními společenstvími a s jejich posláním, které v dnešním světě
mají. V katechezi si přiblížíme život jednoho světce, který je s daným řádem
spojen. Každá lekce je doplněna o modlitby daných světců. K dispozici jsou také
otázky do diskuze a tipy na doma. Skripta obsahují také přílohy, které je
doplňují. Můžete využít Modlitbu papeže Františka ke Svatému roku
milosrdenství.
Přejeme vašim společenstvím, abyste dobře prožili Svatý rok milosrdenství,
abyste díky němu více zakusili milosrdenství, kterým nás Bůh zahrnuje
a dokázali tak projevovat více milosrdenství sobě i druhým. Kéž vám k tomu
pomohou i tyto materiály.

Za Centrum pro rodinný život
Lucie Cmarová
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Září 2015
Sv. Vincenc z Pauly – služebník chudých
Úvodní modlitba
Svatý Vincenci, přimlouvej se za nás, abychom dokázali stejně jako Ty nejen
soucítit s ubohými, ale také jim dle svých možností pomáhat. Kéž je dokážeme
opravdově přijmout za své sestry a bratry. Kéž neruší náš spánek to, že jsme
viděli bídu světa, ale to, že proti této bídě nic neděláme.1
Katecheze
Na konci 16. století (v roce 1581) se do chudé rolnické rodiny jako třetí z šesti
dětí narodil chlapec Vincenc. Odmalička pomáhal v rodině s obyčejnými
pracemi, byl zvyklý žít mezi chudými a vést skromný život. Jeho rodiče byli
moudří lidé a brzy si všimli, že Vincenc tíhne ke studiu a touží po hlubším
duchovním životě. Chtěli svému synovi zajistit lepší život a využít jeho nadání,
a proto mu ve 12 letech umožnili jít studovat do města Dax
k františkánům. Již tehdy toužil Vincenc po kněžství a rodiče ho v jeho volbě
podporovali.
Po studiích se jeho sen splnil a roku 1600 (v 19 letech) byl vysvěcen na kněze.
O rok později musel Vincenc odcestovat do Marseille kvůli dědictví. Na
zpáteční cestě byla jejich loď přepadena piráty a Vincenc byl na dva roky
odvlečen do otroctví do Afriky.
Legendy dosvědčují, že i v době, kdy byl v otroctví, choval velikou lásku
k ostatním lidem a prokazoval jim dobrodiní. Svědčí o tom i to, že se patrně
z Afriky nevracel sám, ale spolu s rodinou bývalého františkána, který se stal
mohamedánem. Díky Vincencovu působení na něj se ale obrátil. Po návratu
z Afriky Vincenc přijal místo vychovatele v rodině generála Gondiho.
Ve svém kněžském povolání měl možnost setkávat se s chudými a trpícími
lidmi, k nimž měl vždy velkou lásku. Tato setkání ho přivedla k myšlence
vytvořit charitativní společenství. Slibem zasvětil svůj život chudým a od roku
1620 ve vesnicích zakládal charitativní společenství.
V roce 1625 vytvořil základ misionářské kongregace lazaristů. Jejím úkolem
měly být misie, duchovní služby při exerciciích i ve vězeních a zejména
vzdělávání kandidátů kněžství. Jeho kongregace byla schválena pařížským
arcibiskupem již v roce 1626.
V roce 1626 posílá Bůh Vincencovi velkou pomocnici v péči o chudé.
Je jí 35letá Luisa de Marillac, vdova po význačném šlechtici, matka
1

http://www.kapky.eu/texty/zivotopisy-svatych-katolicke-cirkve/vincenc-z-pauly-1581-1660-knez-zakladatelkongregace-lazaristu/
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dvanáctiletého syna. Luisu nikdy nenaplňoval prázdný šlechtický život
se zbytečnými hostinami, klepy pařížských salónů, plesy či hony. V době, kdy
potkává Vincence, právě prožívá noc duše. Snaží se ze všech sil nalézt Boha, ale
ten pro ni zůstává skrytý. Vincenc jí ukazuje, že Boha lze nalézt v těch
nejubožejších. Umí jí podat ten nejlepší lék na úzkosti - službu potřebným. Na
oplátku získává v Luise výbornou spolupracovnici, obětavou až do krajnosti. V
roce 1629 ji Vincenc pověřuje, aby objížděla charitní spolky, povzbudila je,
obnovila horlivost, zlepšila jejich organizaci a napravila případné nepořádky. 2
Vincenc roku 1633 založil společenství sester s charitativní službou pod názvem
"Dcery křesťanské lásky", zvané též vincentky. Podle oděvu se jim říkalo "Šedé
sestry". Mimo jiné zřizovaly pro odložené děti nalezince. Službu chudým
vyzvedl Vincenc jako službu Bohu. Dosavadní ženské řehole měly klauzuru,
proto širší poslání, podle evangelních rad bez klauzury, bylo něčím novým.
V Paříži byla kongregace schválena r. 1655 a papežem v r. 1668.
Na boj s velkým hladem v Lotrinsku Vincenc sháněl finanční podporu.
Říkával: "Milujme Boha, ale tak, aby to pocítili i naše ruce a pot v naší
tváři." Svým misionářům připomínal: "Nejsme tady jen proto, abychom sami
milovali Boha, ale také abychom i druhé Ho naučili milovat." "Nestačí milovat
Boha, když můj bližní Ho nemiluje." V dalších slovech Vincenc prakticky
zdůrazňoval, že je zapotřebí žít tak, jak se líbí Bohu.
O jeho rady stál i král a kardinálové. Po onemocnění malárií v r. 1656 jeho síly
zeslábly a pohyboval se jen s obtížemi. Měl rány na nohou, ale jeho láska
neslábla. Zemřel v převorství sv. Lazara v Paříži.
Blahořečený byl v roce 1729 papežem Benediktem XIII. a svatořečen v roce
1737 papežem Klementem XII. Papež Lev XIII. ho v roce 1885 jmenoval
patronem všech charitativních organizací. Je také patronem vychovatelů
v seminářích, sirotků a zajatců, sirotčinců a nemocnic. Bývá vzýván pro nalezení
ztracených předmětů. 3
Otázky do diskuze
Co

si

můžeme

vzít

z příkladu

svatého

Vincence

pro

svůj

život?

Je něco, co máte se sv. Vincencem společné? Lásku k chudým, vesnický původ,
modlitbu za kněze?
Jaké vlastnosti vás na sv. Vincenci zaujaly?
Děláte něco konkrétního pro potřebné lidi ve vašem okolí? Jak je možné přiblížit
jim lásku k Bohu?
2
3

Tamtéž.
http://catholica.cz/?id=4683
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Poslání Kongregace milosrdných sester sv. Vincence de Paul 4
Spiritualita se vztahuje k chudým a Vincenc si přeje, aby sestry spolupůsobily
s Duchem svatým a dívaly se na chudé jako Kristus.
Nejvýraznějším znakem spirituality sv. Vincence je dobrota. Vincenc nově
ukazuje soucit jako podstatnou formu lásky k bližnímu a říká: „Ti, kteří necítí
se zarmoucenými žádnou bolest a nemají žádný soucit s chudými, jsou velice
daleko od lásky.“
Blíženská láska musí být podle sv. Vincence univerzální, přičemž máme-li být
věrohodní, musíme si druhého vážit bez ohledu na jeho původ, stav, vzdělání,
majetek či vyznání. Vincenc se stará o všechny.
Další charakteristikou vincentinské spirituality je myšlenka, že lidé, ať už je
jejich místo kdekoliv na světě, jsou navzájem za sebe odpovědni. Nejdeme k
Bohu bezprostředně. Cesta k němu vede skrze bližního. Lidé jsou spolu vnitřně
spojeni v Kristu. Člověk, který někomu jinému pomáhá žít, pomáhá žít všem
ostatním.
Sestry pracují jako zdravotnice v Nemocnici Milosrdných sester v Kroměříži.
Pečují o seniory v Domově pokojného stáří ve Frýdku-Místku. Vyučují
náboženství a věnují se mladým lidem. Navštěvují nemocné. Pořádají duchovní
obnovy pro dívky a ženy.
Tip na doma
Po vzoru sv. Vincence se pravidelně modlete za kněze, bohoslovce a za nová
kněžská povolání. Rozjímejte o citátech sv. Vincence, které jsou v Příloze 1.
Závěrečná modlitba
Bože, tys naplnil svatého Vincence apoštolskou horlivostí a povolals ho, aby se
staral
o potřeby chudých a pečoval o vzdělání a výchovu kněží; pomáhej i nám, ať také
my využíváme schopností, kterés nám dal, a jsme připraveni pomáhat těm, kdo
potřebují naší pomoci. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky
věků.
(Breviář, Ranní chvály – Památka sv. Vincence de Paul)

4
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Říjen 2015
Sv. František z Assisi – rytíř Boží
Úvodní modlitba
Ty, který jsi přiblížil Krista své době, pomoz nám přiblížit Krista naší době;
našemu nesnadnému a kritickému období. Podpírej nás! Dnešní doba očekává
Krista s velkou touhou, i když hodně našich současníků si to ani
neuvědomuje (...).
Svatý Františku z Assisi! Pomoz nám přiblížit Krista církvi a dnešnímu světu.
Ty, který jsi sdílel srdcem proměnné osudy svých současníků, podpírej nás,
abychom srdcem, které je blízké Srdci Spasitele, zahrnuli záležitosti lidí naší
doby, nesnadné problémy sociální, ekonomické, politické; problémy kultury a
současné civilizace, všechna utrpení, napětí, komplexy, nepokoje. Pomoz nám to
všechno přeložit do srozumitelného a přinášejícího plody jazyka evangelia.
Pomoz nám řešit všechny problémy klíčem evangelia, aby byl sám Kristus pro
člověka dnešní doby cestou, pravdou a životem.
(Jan Pavel II. u hrobu sv. Františka, 5.11.1978)
Katecheze
Psal se rok 1181 nebo 1182, kdy se italskému obchodníkovi Pietru Bernardone
a jeho francouzské manželce Janě Pica, kteří žili v Assisi, narodil syn, jemuž
dali při křtu jméno Jan.
Již od útlého dětství mu ale rodiče říkali Francesco (malý Francouz). Můžeme se
domnívat, že tomu tak bylo z lásky k Francii, rodišti matky chlapce. Francesko
vyrůstal v bohaté rodině kupce, který obchodoval s látkami. V Assisi byl
obklopen přáteli, s nimiž v mládí prožil mnoho veselých chvil. Přátelé ho měli
rádi a pro jeho vtipnost, přátelskou povahu i jisté, řekněme, společenské
postavení (pocházel z bohatých poměrů) si ho dokonce zvolili za krále mládeže.
V mládí pomáhal otci v obchodování, práce mu šla od ruky, byl k lidem milý,
uměl je zaujmout a tím pádem i dokázal hodně prodat. Jeho snem však nebylo
strávit celý život v obchodě s látkami. František žil pro svůj ideál. Chtěl se stát
rytířem. Obětoval tomuto svému velkému snu mnoho sil, času, peněz, dokonce
i své zdraví, když po prohrané bitvě seděl asi rok ve vlhkém vězení pro zajatce.
Všechny jeho myšlenky se upínaly k tomu, že jednou bude udatným a slavným
rytířem. Po několika neúspěších na bitevním poli začal František v nitru
pociťovat touhu, kterou dosud neznal. V jeho srdci se ozýval hlas, kterému
doposud nenaslouchal. Byl to hlas Boha, který Františkovi ukazoval, kam má
svůj život směřovat a k čemu je povolán. Po duchovním zážitku při modlitbě
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v kostelíku svatého Damiána se rozhodl pro život v chudobě a odříkání. Opustil
vše, co pro něho bylo doposud důležité, a dal se do služeb Boha. Přestože ho
mnoho lidí mělo za blázna, postupem času se k jeho způsobu života v chudobě
přidali někteří z jeho přátel a jejich společenství se rozšiřovalo. V roce 1210 (ve
svých necelých 30 letech) se František s několika dalšími mnichy vydal do Říma
k papeži Inocencovi III. zažádat o to, aby jeho způsob života v čistotě, chudobě
a poslušnosti schválil. Papež dal bratřím své požehnání a tím vznikl
františkánský řád. Zanedlouho Františkova přítelkyně sv. Klára založila
„ženskou“ část jejich řádu, které jsou dnes známé jako „klarisky“. Přívrženců
nového řádu bylo čím dál více a postupně začala vznikat nová společenství
v jiných městech. Do řádu se hlásili také ženatí a laici, proto pro ně František
založil tzv. třetí řád (terciáře) a umožnil jim, aby mohli ve svých rodinách,
v zaměstnání, v obyčejném životě uskutečňovat život podle evangelia a podle
pravidel františkánského řádu.
Náročný životní styl se projevil na Františkově zdraví. Ke konci života trpěl
několika chorobami (bolesti kloubů, jater, žaludku, téměř slepota). Dva roky
před jeho smrtí (v roce 1224) dostal od Boha dar stigmat (otevřené rány na
rukou, nohou či v boku symbolizující rány Ježíše Krista, které utrpěl při
ukřižování). V roce 1226 František zemřel uprostřed společenství svých bratří a
již za necelé dva roky po jeho smrti byl prohlášen za svatého.
Je patronem chudých, sociálních pracovníků, ekologů a ochránců přírody,
krejčích, tkalců. Bývá vzýván při bolestech hlavy a proti moru.
Boží záměr s Františkem byl shodný s tím, po čem toužil. Chtěl z něho mít
rytíře. Rozdíl byl ve způsobu uskutečnění a splnění tohoto snu.
František toužil bojovat za životní hodnoty zbraněmi, chtěl dokázat svou moc a
sílu násilím. Bůh mu vložil do srdce jinou zbraň – pokoj. František toužil po
bohatství – Bůh mu dal lásku k chudobě a odměnil ho za odříkání bohatstvím
duchovním. Rytíř František chtěl být služebníkem krále, chtěl vyniknout ve
světě světské moci – Bůh mu dal prostotu a smýšlení těch, kteří ve světě byli
ničím. Učinil ho rytířem Krále nebe i země. František se považoval za někoho,
kdo je povolán k velkým věcem a pohrdal věcmi malými a obyčejnými. Bůh ho
naučil vidět v obyčejných věcech a v přírodě, která ho obklopovala, Boží díla,
která se nevyrovnala žádnému z královských paláců. František toužil po slávě a
po obdivu za své hrdinské činy. Bůh tuto jeho touhu vyplnil. Dal mu pravou
pokoru a jeho osobnost již několik století ovlivňuje tisíce lidí po celém světě,
kteří se rozhodli žít po jeho vzoru. Jeho hrdinským činem bylo obětování života
pro službu Božího rytíře.
Některým z nás se možná stává, že obětujeme mnoho úsilí, času, financí a někdy
i
zdraví
pro naše ideály a pro to, po čem toužíme. A musíme také poznamenat, že to, po
čem toužíme, jsou často dobré a Bohu milé věci a že k nim přistupujeme s těmi
nejlepšími úmysly. Může se nám ale celkem snadno stát, že se do svého ideálu
příliš zahledíme a uvidíme jen jednu možnou cestu k jeho splnění a že nám ze
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zřetele zmizí to, že jsme jen služebníci a že pánem nad naším životem je Bůh.
On nám do srdce dává touhy a ideály. My máme hledat správné cesty, jak těchto
ideálů dosáhnout. Někdy se tyto konkrétní cesty liší od těch, které si
představujeme. Bůh nás na příkladu svatého Františka učí hledat pravý smysl
našich tužeb a také ty správné cesty k jejich naplnění. Nechme se oslovit. Pak
stejně jako sv. František objevíme bohatství, které bychom nikdy nenašli, pokud
bychom se vydali po svých a ne po Božích cestách. Pak náš život přinese to
pravé ovoce, kterému jsme svými upjatými představami neumožňovali dozrát.
Otázky do diskuze
Co vás na svatém Františkovi nejvíce zaujalo? Čím vás jeho život oslovil?
Pojmenujte vlastnosti sv. Františka. Které byste také chtěli mít / máte?
Co si můžete ze života sv. Františka odnést pro svůj život?
Znáte někoho z františkánského řádu? Jak se v jeho životě projevuje to, co
hlásal sv. František?
Prokazování milosrdenství ve Františkově životě
Papež František v jedné ze svých promluv řekl5: Sv. František měl silný smysl
pro Boží milosrdenství a pro skutečnost, že milosrdenství Boží obnovuje svět.
Dobře znal společnost svojí doby a její velké nedostatky. Byl velice blízký
lidem, lidu. Měl stejný soucit jako Ježíš s tolika sužovanými a utlačovanými
lidmi, ale neomezoval se na rozdávání dobrých rad či zbožných útěch. Jako
první přijal rozhodnutí k životu proti proudu, rozhodl se svěřit Otcově
prozřetelnosti nejenom úkonem osobní askeze, ale prorockým dosvědčováním
Otcovství a bratrství, jež jsou evangelním poselstvím Ježíše Krista. Svým
mocným soucitem s lidmi cítil potřebu dávat lidu to nejcennější, to největší
bohatství: Otcovo milosrdenství, odpuštění. „Odpusť nám naše viny jako i my
odpouštíme našim viníkům.“ V těchto slovech modlitby Otčenáš je celý životní
plán založený na milosrdenství. … Milosrdenství je proroctvím nového světa, ve
kterém pozemské statky a práce budou rovnoměrně rozděleny a nikdo nebude
zbaven potřebného, protože solidarita a sdílení jsou konkrétním důsledkem
bratrství. … Není to útěk, není to únik před realitou a jejími problémy, ale
odpověď přicházející z evangelia: láska jako očistná síla svědomí,
5

Promluva papeže na setkání s občany města, Isernia. http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20514

Pozn. Promluva se týkala sv. Celestýna V., kterého papež spojuje se sv. Františkem z Assisi. Pro účely těchto
skript jsme promluvu upravili tak, aby byla přizpůsobena danému tématu.
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síla obnovy sociálních vztahů, síla plánování jiné ekonomie, která klade
do svého středu člověka, práci a rodinu namísto peněz a zisku.
Buďme si všichni vědomi, že tato cesta není cestou tohoto světa; nejsme snílci
a blouznivci, ani nechceme vytvořit oázy mimo svět. Spíše však věříme, že tato
cesta je dobrá pro všechny, je to cesta, která opravdu vede ke spravedlnosti a
pokoji. Ale víme také, že jsme hříšníci a že jsme jako první vždycky pokoušeni
nejít touto cestou a přizpůsobovat se mentalitě tohoto světa, mentalitě moci
a mentalitě bohatství. Proto se svěřujeme Božímu milosrdenství a zavazujeme se
s Jeho milostí přinášet plody obrácení a skutky milosrdenství. … Kéž nás
vždycky na této cestě provází a podporuje Panna Maria, Matka Milosrdenství.
Tip na doma
Přečtěte si rozbor modlitby Otče náš od sv. Františka (Příloha 2) a rozjímejte
o něm.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí, nejvyšší, přesvatý a nejvznešenější Bože 6
Všemohoucí, nejvyšší, přesvatý a nejvznešenější Bože, Otče svatý a spravedlivý,
Pane a Králi nebe i země, pro tebe samého ti vzdáváme díky, že jsi svou svatou
vůli a skrze svého jednorozeného Syna v Duchu svatém stvořil všechno,
duchovní i tělesné, a nás že jsi stvořil k svému obrazu a podobenství a postavil
do ráje, kde jsme klesli vlastní vinou.
A my a děkujeme, že jako jsi nás stvořil skrze svého Syna, tak jsi také chtěl
opravdovou a svatou láskou, kterou jsi nás miloval, aby on se narodil jako pravý
Bůh a pravý člověk z přeslavné, nejblahoslavenější vždy Panny svaté Marie a že
jsi nás, zajatce, chtěl vykoupit jeho křížem, jeho krví a jeho smrtí.
A děkujeme ti, že tento tvůj Syn přijde zase ve slávě a velebnosti, aby svrhl do
věčného ohně zavržené, kteří nečinili pokání a tebe neuznali; a všem, kteří tě
uznali, klaněli se ti a v pokání ti sloužili, aby řekl: „Pojďte, požehnaní mého
Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa”. A my
všichni Menší bratři, neužiteční služebníci, pokorně a naléhavě prosíme,
abychom vytrvali všichni v pravé víře a v pokání, neboť jinak nemůže nikdo být
spasen.
(Sv. František, Nepotvrzená řehole, 23,1-4.7)

6

http://praha.minorite.cz/?m=1&idc=t-35
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Listopad 2015
Bl. Zdenka Schelingová – mučednice komunistického režimu
Úvodní modlitba
Ó, věčné Slovo, jednorozený Synu Boží, nauč mě pravé velkodušnosti a důstojné
službe na každém místě bez vypočítavosti a úsilí vyhledávat pro sebe odpočinek.
Nechci toužit po jiné odměně, než mít vědomí, že jsem plnila tvou vůli.
Ó, Bože, ty jsi vždy tak blízko mě, ty chceš přebývat ve mně, v ubohém stvoření.
Hle, oddávám se ti s celou bytostí a vždy se spojuji s tebou. Prosím tě, pusť mě
co nejblíže k sobě, ke svému Nejsvětějšímu Srdci. Dej mi žít ve stavu bez hříchu,
v pokoře a skrytosti. Prosím tě, rozmnož ve mně milost trpělivosti a lásky
a radostné obětavosti pro jiné.
Ať tě smím ustavičně milovat, milovat tebe, mé jediné a nejvyšší dobro!
Miluji tě, Ježíš můj. A neustále tě budu vzývat: Duchu Boží, oživuj mě!
Můj Stvořitel, obnovuj mě, hosti mé duše, navštiv mě!
Mých hříchů mě zbav, Otec ubohých a chudých, obohať mě, naplň mě svými
duchovními dary.
Ó, Duchu svatý, vyslyš mě, můj Posvětiteli, posvěť mě, rozpal mě ohněm
plápolající lásky.
Ó, Božská lásko, opoj mě. Posilni mě v hodině mé smrti, osvěť mě světlem věčné
lásky, připoutej mě k sobě na věky věků! Amen.
(Modlitba za naplnění Boží vůle - bl. sestra Zdenka)

Katecheze
Sestra Zdenka Schelingová se narodila 24. prosince 1916 v Krivé na Oravě, jako
desátá z jedenácti dětí. Byla pokřtěna 27. prosince 1916 a při křtu dostala jméno
Cecília. Rodiče Pavel a Zuzana byli stateční lidé a dávali svým dětem vzornou
náboženskou výchovu, postavenou na živé modlitbě a svědomité práci.
Mezi spolužáky byla Cecílie oblíbená; byla pilná, poslušná a ráda pomáhala
jiným. Okouzlena láskou a obětavostí Milosrdných sester svatého Kříže, jako
patnáctiletá odchází do kláštera, rozhodnuta zasvětit svůj život lásce k Bohu
a k bližnímu. Rodiče byli jejím rozhodnutími nadšeni a sourozenci na ni byly
velmi hrdí.
Po absolvování zdravotní školy a povinné řeholní formaci 30. ledna1937 složila
své první řeholní sliby s novým jménem sestra Zdeňka. Nejprve pracovala jako
ošetřovatelka v Humenném. V roce 1942, na pozvání vedení Státní nemocnice,
10

přišla pracovat do Bratislavy na rentgenové oddělení jako laborantka.
Nemocným se věnovala s příkladnou obětavostí, hřejivou láskou a profesionální
odborností. Pro mnohé byla "vzorem řeholní sestry a profesionální
ošetřovatelky".
Po politické změně v roce 1948 Komunistická strana v bývalém Československu
začala otevřené pronásledování katolické církve: mnozí věřící byli
diskriminováni pro svou víru, biskupové a kněží pronásledováni a vězněni,
řeholní kongregace zlikvidovány a jejich členové posláni na nucené práce.
V tomto období obecného strachu se sestra Zdenka rozhodla raději přijmout
utrpení, než zradit vlastní svědomí a slovo dané Kristu a jeho církvi.
S neuvěřitelnou odvahou umožnila v únoru roku 1952 útěk vězněnému
katolickému knězi, který se ve Státní nemocnici léčil na následky mučení při
výslechu. Po knězově útěku se v nemocniční kapli pod křížem takto modlila:
"Pane Ježíši, za jeho život obětuji můj jediný. Pomoz mu zůstat naživu! "
Falešnost totalitního komunistického režimu způsobila, že Státní bezpečnost
připravila past na zlikvidování sestry Zdeňky. Po jejím zatčení 29. února 1952
byla sestra Zdenka ve vyšetřovací vazbě krutě mučena. Nakonec byla odsouzena
na 12 let vězení a 10 let ztráty občanských práv za údajnou velezradu, čili za
jeden z nejtěžších přečinů proti státu. Všem bylo jasné, že pravou příčinou jejího
odsouzení byla víra a nenávist vůči víře ze strany komunistické ideologie.
Od svého zatčení až do posledních chvil svého pozemského života snášela
všechna utrpení s hrdinskou trpělivostí, s vědomou ochotou i zemřít pro Pána
Boha a pro dobro církve a bez jakékoliv nenávisti vůči těm, kteří jí ubližovali.
Takto sestra Zdenka zazářila jako vzor věrnosti a odpuštění. Ubitá skoro
až k smrti vyřkla: "Odpuštění je největší věc v životě".
Když už bylo jisté, že pro vážné zdravotní problémy jí nezbývá více než jeden
rok života, a aby nezemřela ve vězení, byla v roce 1955 na amnestii propuštěna
z vězení. O tři měsíce později dokončila svůj svatý a hrdinský život v Trnavě.
Takto dala tato osmatřicetiletá, odvážná a vždy usměvavá Boží služebnice sestra
Zdenka Schelingová, připodobněna Ježíši Kristu na cestě kříže, obětí svého
života nejvyšší svědectví lásky.
Hned po její smrti Boží lid považoval sestru Zdeňku za mučednici víry. Dnes
její tělo odpočívá v kostele svatého Kříže v Podunajské Biskupice.
V září 2003 ji Jan Pavel II. při návštěvě Slovenska blahořečil.7
Otázky do diskuze
Setkali jste se ve svém okolí s Milosrdnými sestrami sv. Kříže? Jak slouží Bohu?
Čeho/koho by mohla být podle vás bl. Sestra Zdeňka patronkou?
7

http://patrologia.fatym.com/view.php?nazevclanku=bl-sestra-zdenka-schelingova&cisloclanku=2011070096
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Kdo byl pro sestru Zdeňku (na základě jejího životopisu) příkladem v jejím
životě? Kdo je/byl příkladem pro vás?
Čím vás sestra Zdeňka zaujala? Co se vám na ní líbí?
Znáte osobně někoho, kdo byl jako sestra Zdeňka za komunismu pronásledován
pro víru? Jaké je jeho svědectví o víře? Čím vás oslovil?
Poslání řádu Milosrdných sester sv. Kříže
Téměř tři a půl tisíce sester žijících v rozmanitých podmínkách na čtyřech
kontinentech světa usiluje i dnes o prožívání tajemství kříže a zmrtvýchvstání
Pána a následování Krista v duchu evangelia a františkánské spirituality. Jsou
společenstvím víry a modlitby, které zve druhé k účasti. Na srdci jim leží
hodnoty podporující život a radost.8
Sestry slouží v nemocnicích, pracují v zařízeních poskytující sociální služby,
můžete se s nimi setkat na biskupstvích (Olomouc, Hradec Králové), vyučují
náboženství, věnují se dětem a mládeži, pořádají duchovní obnovy. Sestry nabízí
možnost modlitby za vaše potřeby. 9
Tip na doma
Využijte texty v Příloze 3 a prožijte adventní dobu s myšlenkami bl. Sestry
Zdeňky.
Závěrečná modlitba
Dobrotivý Bože, tys dal blahoslavené Zdence nevšední lásku k ukřižovanému
Kristu, kterou projevovala radostnou službou nemocným a tvým kněžím;
prosíme tě, dopřej i nám, abychom ji následovali upřímnou ochotou obětavě
sloužit bratřím a sestrám v jejich potřebách a abychom byli nadšenými svědky
tvého Syna Ježíše Krista.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.
(Modlitba k bl. sestře Zdence Schelingové) 10

8

http://www.klaster-km.cz/web/index.php/onasnew/nase-charisma
Kontaktní formulář: http://www.klaster-km.cz/web/index.php/prosba-o-modlitbu
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http://www.klaster-km.cz/web/index.php/onasnew/nasi-svati/schelingova
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Prosinec 2015
Sv. Faustyna Kowalská – sekretářka Božího
milosrdenství
Úvodní modlitba11
Bože, milosrdný Otče, který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu svou lásku
a vylil jsi ji na nás v Duchu svatém, Utěšiteli, svěřujeme ti dnes určení světa
a každého člověka. Skloň se nad námi, hříšníky, uzdrav naši slabost, osvoboď
nás od každého zla, dej, aby všichni obyvatelé země zakusili tvé milosrdenství,
aby v tobě, Bože jediný v Trojici, nacházeli vždy pramen naděje. Věčný Otče,
pro bolestné utrpení a vzkříšení tvého Syna, buď milosrdný k nám i k celému
světu! Amen.
Katecheze
Svatá Faustyna Kowalská se narodila v roce 1905 jako třetí z deseti dětí v chudé
a zbožné rolnické rodině v polské vesnici Glogowiec. Při křtu dostala jméno
Helena. Od dětství vynikala zbožností, láskou k modlitbě, pracovitostí a
poslušností i velikou citlivostí k potřebám lidí. Velká chudoba znemožňovala
Kowalským společnou nedělní návštěvu bohoslužeb v sousední vesnici, protože
neměli potřebné oblečení a obuv pro všechny členy. Malá Helena doma proto
organizovala společné modlitby používané při liturgii, aby mši svatou prožívali
alespoň duchovně. 12 Do školy chodila necelé tři roky; v šestnácti letech opustila
rodný dům, aby si ve službě u rodiny Bryszevských sama vydělávala na živobytí
a pomohla i rodičům. Hlas povolání pociťovala v duši už od svých sedmi let
(dva roky před prvním svatým přijímáním), ale rodiče s jejím vstupem do
kláštera nesouhlasili. V této situaci se Helenka snažila v sobě toto Boží pozvání
přehlušit, avšak pobídnuta vizí trpícího Krista, který k ní směřoval slova
výčitky: „Jak dlouho tě mám snášet a jak dlouho mě budeš klamat?“ (Dn. 9) se
pokusila najít místo v klášteře. Žádala o přijetí v několika klášterech, ale
nepřijali ji. 1. srpna vkročila do klauzury kláštera Kongregace sester Matky
Božího Milosrdenství ve Varšavě. Ve svém Deníčku vyznává: „Připadalo mi, že
jsem vstoupila do ráje. Ze srdce mi neustávala tryskat děkovná modlitba.“ (Dn.
17) Po několika týdnech však prožívala silné pokušení odejít do nějaké jiné
kongregace, kde by bylo více času na modlitbu. Tehdy jí Pán Ježíš ukázal svou
zraněnou a ztýranou tvář a řekl: „Ty mi způsobíš takovou bolest, vystoupíš-li
11
12
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z tohoto řádu. Sem jsem tě povolal, a ne někam jinam, a připravil pro tebe
mnoho milostí.“ (Dn. 19).
V kongregaci dostala jméno s. Marie Faustyna. Noviciát absolvovala v Krakově
a zde také po pěti letech složila věčné řeholní sliby. Pracovala v několika
kongregačních domech jako kuchařka, zahradnice a vrátná.
Navenek nic neprozrazovalo její neobvykle bohatý mystický život. Horlivě
plnila své povinnosti, věrně zachovávala všechna řeholní pravidla, byla
soustředěná a mlčenlivá a přitom přirozená, vyrovnaná, plná přející a nezištné
blíženské lásky.
Celý její život se soustřeďoval na důslednou snahu o stále dokonalejší
sjednocení s Bohem a na obětavou spolupráci s Ježíšem na díle záchrany duší.
Hloubku jejího duchovního života odkrývá její deník. Pán ji obdařil velkými
milostmi: darem kontemplace, hlubokým poznáním tajemství Božího
milosrdenství, vizemi, zjeveními, skrytými stigmaty, darem prorokovat a číst
v lidských duších a také vzácným darem mystického sňatku.
Sestra Faustyna při rozjímání o tajemství Božího milosrdenství používala
jednoduché prostředky, přístupné každému: čtení textů Svatého Písma, knih s
náboženskou tematikou a rozjímání o nich, rozjímala tajemství svatého růžence,
zastaveních křížové cesty, přijímala svátosti a využívala také dny duchovních
obnov a exercicií. Důležitým činitelem, který tomu napomáhal, bylo hledání
projevů milosrdné Boží lásky v jejím životě. Sestra Faustyna si sama kladla
otázku: Co pro mne dnes učinil Bůh? Dospěla k závěru, že v našem životě není
ani jedna chvíle, ve které bychom byli zbaveni Božího milosrdenství, neboť ono
jako zlatá nit proplétá celý náš život. 13
Takové poznávání tajemství Božího milosrdenství – zakládající se na textech
Písma a vlastním životě – způsobilo, že to tajemství naší víry bylo pro ni nejen
krásné, ale i blízké, neboť mělo konkrétní tvar v každodenním životě. Viděla
Boha jako Otce bohatého milosrdenstvím, obdarovávajícího člověka svou
milující přítomností, dary a milostmi potřebnými k životu a odpuštěním, které
pomáhá povstat z úpadku a růst v lásce. 14
Poznávání a zakoušení tajemství Božího milosrdenství ve vlastním životě rodilo
a rozvíjelo v sestře Faustyně postoj důvěry k Bohu. Člověk nemůže důvěřovat
tomu, koho nezná. Tato zásada, která platí ve všech mezilidských vztazích, platí
tím více ve vztahu k Bohu, kterého nemůžeme – jako jiné lidi – poznat smysly.
Čím více někoho známe, tím více mu důvěřujeme. 15
Svatá sestra Faustyna je vzorem dětské důvěry k Pánu Bohu v každé situaci.
Když velmi trpěla – a právě tehdy člověk skládá zkoušku z důvěry – přicházela
ke svatostánku a říkala: [Pane] i kdybys mě zabil, budu ti důvěřovat (Dn 77).
Jindy napsala: Když je má duše ztrápená, říkám si jen toto: Ježíš je dobrý a plný
milosrdenství, a i kdyby se mi země propadla pod nohama, nepřestanu mu
13
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důvěřovat (Dn 1192). Vždy důvěřovala, neboť poznala Boha, který je
zosobněnou Láskou a Milosrdenstvím. Divila se, jak jemožné nedůvěřovat
Tomu, který je samou moudrostí, může všechno a miluje nás nekonečnou
láskou.
Poznávání tajemství Božího milosrdenství a jeho kontemplace v každodenním
životě, postoj důvěry k Bohu a milosrdenství k bližním tvoří charakteristické
rysy spirituality sv. sestry Faustyny. V jejím duchovním životě však kromě toho
vidíme také výrazný rys lásky k Církvi – nejlepší matce a Kristovu tajemnému
Tělu, lásku k Eucharistii a úctu k Panně Marii, která byla pro ni matkou,
učitelkou duchovního života a nejdokonalejším vzorem křesťanské
dokonalosti. 16
Přísný způsob života a vyčerpávající posty ještě před vstupem do kongregace
její organismus tak oslabily, že byla poslána již v postulátu do Skolimowa u
Varšavy, aby bylo upevněno její zdraví. Po prvním roce v noviciátu se dostavily
neobyčejně bolestné mystické zkušenosti, tzv. temné noci, a následně duchovní
a morální utrpení související s uskutečňováním poslání, které od Pána Ježíše
dostávala. Sestra Faustyna dala svůj život v oběť za hříšníky, a proto také pro
záchranu duší zakoušela různá utrpení. V posledních letech jejího života zesílilo
vnitřní utrpení trpnou nocí ducha i obtížemi nemocného organismu: její plíce
a zažívací ústrojí zachvátila tuberkulóza. To bylo důvodem její hospitalizace
v nemocnici v Krakově, kde se dvakrát několik měsíců léčila. Fyzicky úplně
vyčerpaná, ale duchovně zcela zralá, mysticky spojena s Bohem, zemřela
v pověsti svatosti 5. října roku 1938, krátce po dovršení 33. roku života, z čehož
13 let prožila v řádu. Její tělo bylo uloženo do hrobky na klášterním hřbitově
v Krakově, v době informačního procesu r. 1966 bylo přeneseno do kaple.
V roce 1968 začal v Římě proces její beatifikace. Mezi blahoslavené ji zařadil
sv. Jan Pavel II. v dubnu 1993 a po zakončení kanonizačního procesu ji na
Svatopetrském náměstí v Římě v neděli Božího milosrdenství 30. dubna 2000
svatořečil.
Této prosté, nestudované, ale statečné a bezmezně Bohu důvěřující řeholnici
svěřil Pán Ježíš velké poslání: poselství Milosrdenství určené celému světu.
Řekl: „Posílám celému lidstvu tebe se svým milosrdenstvím. Nechci zraněné
lidstvo trestat, nýbrž toužím je vyléčit přivinutím na své milosrdné Srdce“ (Dn.
1588). „Jsi sekretářkou mého milosrdenství; vyvolil jsem tě pro tento úřad
v tomto i v budoucím životě (Dn 1605) … abys duším dávala poznat mé veliké
milosrdenství, které k nim mám, a vybízela je k důvěře v propast mého
milosrdenství.“ (Dn. 1567) 17
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Tamtéž.
Převzato z úvodu Deníčku Faustyny Kowalské. 2. vyd. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydří, 2008.
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Otázky do diskuze
Co je vám na sestře Faustyně Kowalské sympatické? Čím se vám podobá?
Čemu byste se podle jejího života chtěli naučit?
Pamatujete si, když s. Faustynu v roce 2000 svatořečil sv. Jan Pavel II? Utkvělo
vám něco z této události v paměti?
Navštivili jste někdy místa, která jsou spojena se životem sv. Faustyny? Chtěli
byste je navštívit?
Uvažovali jste o tom, že byste sestry z Kongregace sester Matky Božího
milosrdenství pozvali na návštěvu do vaší farnosti (sestry tuto možnost
nabízejí)?
Poslání Kongregace sester Matky Božího milosrdenství
Pán Ježíš sestře Faustyně zjevil tři způsoby, kterými má hlásat světu Boží
milosrdenství. Jsou to skutky, slova a modlitba.
„Má dcero (...), požaduji od tebe skutky milosrdenství pramenící z lásky ke mně.
Milosrdenství máš bližním prokazovat vždy a všude, nemůžeš se tomu vyhnout,
vymluvit se, ani ospravedlnit. Předkládám ti tři způsoby, jak prokazovat bližním
milosrdenství: první skutkem, druhý slovem, třetí modlitbou.V těchto třech
stupních je obsažena plnost milosrdenství a je nezvratným důkazem lásky ke
mně. Takto duše oslavuje a ctí mé milosrdenství." (Deníček 742)
Tyto tři způsoby hlásání Božího milosrdenství patří mezi hlavní úkoly dnešních
sester Kongregace Matky Božího milosrdenství.
Modlitbou sestry chválí Boha a děkují za vše, čím je obdarovává. V modlitbě
odevzdávají Bohu hříšníky, ty, kteří se svěřují do jejich modliteb a celý svět.
Vyprošují jim Boží milosrdenství. Součástí denního programu je modlitba
společná i osobní. Modlí se samy, ale i s těmi, kteří je navštěvují a k modlitbě se
připojí. Centrální místo v životě modlitbou má slavení eucharistie, dále denní
modlitba církve, rozjímání Písma, eucharistická adorace, růženec duchovní
četba. Specifickou se jeví uctívání hodiny milosrdenství a modlitba korunky. 18
Slovem sestry hlásají evangelium při pravidelných katechezích dětí, ve
společenství mládeže, při návštěvách farností, na duchovních obnovách, při
rozhovorech s nemocnými, laickým zájemcům o spiritualitu sv. Faustyny,
poskytováním formace členům a dobrovolníkům Faustinum, při příležitostných

18

Srov. http://kmbm.cz/O-nas/Nase-poslani/Modlitba
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setkáních, návštěvách a besedách, formou korespondence, odpovídáním na
dotazy, prostřednictvím nástěnek přístupných veřejnosti.19
Skutky služby sestry projevují spravováním svých domů v několika zemích.
Domy jsou určené potřebným ženám a dívkám. V Polsku vedou ústavy pro dívky
s morálními a výchovnými problémy a domy pro Matky s dětmi. Jejich činnost
zahrnuje také školky, kluby pro děti a mládež a domy pro seniory. V Čechách se
podařilo otevřít ve spolupráci s Farní charitou ve Dvoře Králové nad Labem
Nízkoprahové zařízení Střelka (rok 2006), pracují také v Sociálně terapeutické
dílně Slunečnice pro osoby s mentálním postižením (od r. 2011) a v Sociálně
aktivizační službě pro rodiny s dětmi Labyrint (od r. 2013). Zapojují se
samozřejmě i do života farnosti, v níž žijí. Pracují jako katechetky a pastorační
asistentky. Od poloviny roku 2014 otevřely Dům sv.sestry Faustyny ve Dvoře
Králové nad Labem. 20
Tip na doma
Pomodlete se litanie ke sv. Faustyně Kowalské, které jsou v Příloze 4.
Závěrečná modlitba21
Toužím se celá proměnit ve Tvé milosrdenství a být Tvým živým odleskem, Pane,
kéž ta největší Boží vlastnost, čili jeho nekonečné milosrdenství, pronikne skrze
mé srdce a mou duši na bližní. Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči,
abych nikdy nepodezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla
na to, co je v duších bližních pěkné, a přinášela jim pomoc. Pomoz mi, Pane,
aby můj sluch byl milosrdný, abych se skláněla k potřebám bližních, aby mé uši
nebyly lhostejné k bolestem a nářkům bližních. Pomoz mi, Pane, aby můj jazyk
byl milosrdný, abych nikdy o bližních nemluvila špatně, ale pro každého měla
slovo útěchy a odpuštění. Pomoz mi, Pane, aby mé ruce byly milosrdné a plné
dobrých skutků, abych dokázala činit bližním jen dobro a sama přijímala těžší a
hrubší práce. Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy
spěchala bližním na pomoc a ovládala svou ochablost a únavu. Mým skutečným
odpočinkem je sloužit bližním. Pomoz mi, Pane, aby bylo milosrdné mé srdce,
abych měla soucit se všemi utrpeními bližních. Neodmítnu své srdce nikomu.
Budu jednat upřímně dokonce i s těmi, o nichž vím, že budou mé dobroty
zneužívat, a sama se ukryji do nejmilosrdnějšího Srdce Ježíšova. O vlastních
utrpeních budu mlčet. Ať si ve mně Tvé milosrdenství odpočine, Pane můj. (...)
Můj Ježíši, proměň mě v sebe, vždyť Ty můžeš všechno. (sv. Faustyna Kowalská,
Deníček 163)
19

Srov. http://kmbm.cz/O-nas/Nase-poslani/Sluzba-slovem
Srov. http://kmbm.cz/O-nas/Nase-poslani/Sluzba-cinem
21
http://www.kmbm.cz/Sv-Faustyna/Vyber-modliteb
20
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PŘÍLOHA 1
Citáty sv. Vincence z Pauly k rozjímání
Postavte svou důvěru na Boží Prozřetelnosti.
Bůh slíbil, že všichni, kteří se ujímají chudých, nikdy v ničem nebudou trpět nedostatkem.
Z našich slov se pozná naše srdce.
Jestliže se držíme zásad Ježíše Krista, stavíme na nezničitelné skále, proto budeme vždy
silnější a silnější.
Člověk, který na sobě samém prožil slabosti a zkoušky, má pro ně pochopení u druhých.
V životě neexistuje téměř jediný okamžik, ve kterém bychom nepotřebovali trpělivost.
Buďte si jistí, že zásady a příklad Ježíše Krista nás vedou k dobru a přinášejí užitek.
Vzývejme Pannu Marii, ona nejlépe poznala zásady Ježíše Krista a žila podle nich.
Růženec je modlitba, která spojuje velké množství svatých duší ve společné oslavě Boha
a Panny Marie.
Pro skvělé činy nalézá Bůh mnoho pomocníků, ale pro nepatrné skutky jich ještě hodně
potřebuje.
Přívětivost a mírnost otevírají srdce.
Jednoduchost obrátí každého.
Účinnějším kázáním než jsou naše slova je skromnost.
Jestliže chceš konat svoji práci podle Boží vůle, dělej ji z lásky.
Usiluj o to, aby všechno, co říkáš, vycházelo ze srdce.
Nedávat poznat rány, které nám způsobili jiní slovem nebo nějakým jiným způsobem, není
přetvářka, ale křesťanská moudrost.
Svoji zvláštní pozornost zaměřujme na ctnosti znázorněné na čtyřech koncích kříže: Pokora,
láska, poslušnost a trpělivost.
18

PŘÍLOHA 2
Výklad modlitby Otče náš22
Nejsvětější OTČE NÁS: náš Stvořiteli, Vykupiteli, Utěšiteli a Spasiteli!
JENŽ JSI NA NEBESÍCH: v andělech a svatých, osvěcuješ je, aby poznali, že ty, Pane, jsi
světlo; rozněcuješ je k milování, protože ty, Pane, jsi láska; přebýváš v nich a naplňuješ je
štěstím, protože ty, Pane, jsi nejvyšší a věčné dobro, z něhož pochází všechno dobro a bez
něhož není žádné dobro.
POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ: ať tě jasněji poznáváme, abychom mohli uvidět šíři tvých
dobrodiní, délku tvých příslibů, výšku tvé důstojnosti, hloubku tvých soudů.
PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ: abys v nás vládl svou milostí a přivedl nás do svého království,
kde na tebe budeme patřit bez závoje, dokonale tě milovat, spojeni s tebou ve štěstí a radovat
se s tebou bez konce.
BUĎ VŮLE TVÁ JAKO V NEBI TAK I NA ZEMI: abychom tě milovali celým srdcem když na tebe budeme stále myslit; celou duší - když po tobě budeme toužit; celou myslí - když
k tobě budeme řídit všechny své úmysly a ve všem budeme hledat tvou čest; a celou svou
silou - když dáme všechnu svou energii a schopnosti duše i těla bližního jako sami sebe - když
strhneme všechny, jak jen jsme schopni, ke tvé lásce, a když se budeme radovat z dobra
druhých jako z vlastního, budeme mít účast na jejich utrpení a neublížíme nikomu.
CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ: totiž svého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, DEJ
NÁM DNES: abychom si připomínali, uctívali, a chápali lásku, kterou k nám choval,
a všechno to, co pro nás mluvil, vykonal a vytrpěl.
A ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY: pro své nevýslovné milosrdenství, pro nesmírné utrpení
svého Syna a na přímluvu a pro zásluhy nejsvětější Panny Marie a všech tvých svatých.
JAKO I MY ODPOUŠTÍME NAŠIM VINÍKŮM: a protože nedokážeme odpustit úplně, nauč
nás, Pane, odpouštět zcela, abychom pro tvou lásku dokázali opravdu milovat své nepřátele
a zbožně se za ně modlit, abychom nikomu neodpláceli zlým za zlé a snažili se pro tebe
pomáhat všem.
A NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ: ani skryté, ani viditelné, ani náhlé, ani neustávající.
ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO: minulého, přítomného i budoucího. AMEN.
SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU, - jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. - Amen.
(Sv. František z Assisi)

22

http://praha.minorite.cz/?m=1&idc=t-35
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PŘÍLOHA 3
Advent s myšlenkami bl . Zdenky23
1. týden: Pokora
Hle, svatí Boží andělé připravují příbytek, do kterého chce sestoupit náš pokorný Ježíš.
Andělé a svatí Boží, pomozte mi svou přímluvou, abych mohla připravit Ježíši místo ve své
duši skrze úkony pokory.
Pokora je ve světě přímo nesrozumitelné slovo, ale když se s někým setkáme, případně když
nás osloví jednání člověka, je to právě proto, že je pokorný. Pokora je pravda . Mám mnoho
příležitosti být pokorná. Je třeba popřemýšlet, kde mám být pokorná, v jaké situaci. Možná
mám nechat jiné, aby vynikli, možná, že mám dát i své myšlenky o sobě do pořádku.
2. týden: Láska
Svatá Panna s láskou chystá svému děťátku plenky, kterými by zahalila jeho něžné tělo. Podle
příkladu svaté panny i já pleny přichystám tím, že v tomto týdnu vykonám mnoho skutků
lásky.
Můžu projevit lásku v drobných věcech, v maličkostech. Víme, že sv. Terezka, malá Terezka
mluvila o lásce tak jednoduše, do všeho zapojila lásku. Do mytí nádobí, zametání,
do rozhovoru. Nechme se jí inspirovat. Mým povoláním je láska.
3. týden: Otevřenost
Svatý Josef a svatá Panna spěchají se k Betlému, aby přesně vyhověli rozkazu císaře.
Podle jejich příkladu se chci ochotně spěchat, kam mě bude milý Pán Bůh hlasem zvenčí
volat .
Mým úkolem je otevřenost pro Boží hlas, mám ho vnímat v řeči jiných, v Božím slově,
v modlitbě, kde mě posouvá, kde mě vede.
4. týden: Důvěra
Panna Maria ve svém čistém srdci ustavičně nosí myšlenku na Boží dítě. Maria, podle tvého
příkladu, mě nauč být v myšlenkách při tvém pokladu.
Každodenní život mě učí důvěřovat a zejména tehdy, pokud věci nejsou v mých rukou, pokud
jejich neovládám, ale svěřím je Pánu, prožívám s Ním všechno: práci, studium, plánování,
všechno má odrážet Boží přítomnost ve světě: mé jednání, moje slova i myšlenky.
Ježíš je požehnaný PLOD Panny Marie.
I my ho máme přinášet do svého života, přinášet Krista.
" Kdo poznal Krista, nesmí si ho ponechat sám pro sebe, ale darovat ho jiným.“
(sv. Jan Pavel II.)
Advent je pozváním, abychom byli plodnými.

23

Přeloženo a upraveno podle: http://sestrysvkriza.sk/2013/11/advent-s-myslienkami-bl-zdenky/#more-25949
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PŘÍLOHA 4
Litanie ke svaté Faustyně
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.
Svatá Maria,
- oroduj za nás Svatá Faustyno, živý svědku milosrdenství nebeského Otce
Svatá Faustyno, pokorná služebnice Ježíše - vtěleného Milosrdenství
Svatá Faustyno, poslušný nástroji Ducha Utěšitele
Svatá Faustyno, důvěřující dcero Matky Milosrdenství
Svatá Faustyno, důvěrnice poselství o Božím milosrdenství
Svatá Faustyno, věrná zapisovatelko Ježíšových slov
Svatá Faustyno, velká apoštolko Božího milosrdenství
Svatá Faustyno, správkyně u Boha bohatého milosrdenstvím
Svatá Faustyno, Boží dare pro celý svět
Svatá Faustyno, nacházející Stvořitelovu dobrotu v každém stvoření
Svatá Faustyno, velebící Boha v tajemství vtělení
Svatá Faustyno, mající účast na Pánově utrpení a zmrtvýchvstání
Svatá Faustyno, průvodkyně na Ježíšově křížové cestě
Svatá Faustyno, setkávající se s Ježíšem ve svátostech
Svatá Faustyno, sjednocená s nebeským Snoubencem ve své duši
Svatá Faustyno, nadšená Božím milosrdenstvím v Mariině životě
21

Svatá Faustyno, milující Církev – mystické tělo Kristovo
Svatá Faustyno, silná pravou vírou
Svatá Faustyno, vytrvalá nezlomnou nadějí
Svatá Faustyno, planoucí vroucí láskou
Svatá Faustyno, krásná pravdivou pokorou
Svatá Faustyno, prostá čistou důvěrou
Svatá Faustyno, vzore plnění Boží vůle
Svatá Faustyno, příklade obětavé služby
Svatá Faustyno, starostlivá ochránkyně kněží a řeholníků
Svatá Faustyno, ochrano dětí a mládeže před zlem
Svatá Faustyno, naděje lidí skleslých a zoufajících si
Svatá Faustyno, posilo nemocných a trpících
Svatá Faustyno, upevňující důvěru v srdcích umírajících
Svatá Faustyno, obětující se za hříšníky
Svatá Faustyno, horlitelko za spásu všech lidí
Svatá Faustyno, přímluvkyně duší trpících v očistci
Svatá Faustyno, vyprošující Boží milosrdenství pro celý svět
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Oroduj za nás, svatá Faustyno,
abychom životem a slovem hlásali světu poselství Milosrdenství.
Modleme se: Milosrdný Bože, přijmi naše díkůvzdání za dar života a poslání svaté
Faustyny a na její přímluvu nám pomoz růst v důvěře k tobě a v milosrdenství vůči
bližním. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství
Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.
Tvůj láskyplný pohled
osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům,
cizoložnici a Marii Magdalénu
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.
Dej, ať každý z nás
slyší tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám:
„Kdybys tak znala Boží dar!“
Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.
Tys chtěl, aby také tvoji služebníci
byli podrobeni slabosti,
a tak mohli soucítit s těmi,
kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.
Sešli svého Ducha
a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
aby se Svatý rok milosrdenství
stal rokem Hospodinovy milosti
a aby tvá církev s obnoveným nadšením
mohla přinášet radostnou zvěst chudým,
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným
a navrátit zrak slepým.
Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.
Amen.
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