POUŤ CHRUDIMSKÉ FARNOSTI
DUCHOVNÍ MÍSTA FRANCIE

14. – 22. září 2018
La Salette – Le-Puy-en-Velay – Ars-sur-Formans – Taizé
Paray-Le-Monial – Sept-Fons – Nevers – Vézelay – Paříž
Požehnání na cestu:

Ať ti Hospodin žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
(Numeri 6, 24-26)

Pátek 14. září – začátek pouti
Svátek Povýšení svatého Kříže
Milí poutníci chrudimští i vy, které jsme za chrudimské adoptovali (jsme za vás moc rádi).
Vydáváme se opět po dvou letech na velkou pouť. Mnozí máme v paměti minulá putování
do Itálie, do Svaté země nebo do Říma. S vděčností na ta místa vzpomínáme a stále neseme
v srdci to, co se nás tam dotklo. A s očekáváním se díváme do nadcházejících devíti dnů.
Co prožijeme? Setkáme se s Pánem? Se sebou? S druhými?
Příprava letošní pouti nám dala snad nejvíce zabrat. Nejprve výběr místa, kam pojedeme.
Dlouho v nás ta myšlenka zrála, pořád se zdálo, že to úplně není ono. Ukázalo se, že někdy
věci chtějí svůj čas, musí uzrát. Tak jsme postupně sice došli k návrhu pouti, ale nemohli
jsme najít cestovní kancelář, která by naši představu zrealizovala, uvedla v život. Když se
zdálo, že sen zůstane jen snem, ozval se pan Aleš Kučera. Nezapomenu na jeho radostný
a odhodlaný hlas v telefonu, že by do toho šel, že je to pro něj výzva. Co se událo mezi
zmíněným telefonátem na podzim minulého roku a dnešním dnem, to uvidíte sami. Mnoho
ale také neuvidíte, protože ta mravenčí přípravná práce co za tím je, mnohdy vidět není.
A tak se dnes vydáváme putovat po stopách francouzských světců. Když se začala pouť
chystat, znala jsem jen ta nejznámější poutní místa Francie – Lurdy, Ars, Lisieux, Sept Fonsto je moje srdeční záležitost, letmo jsem slyšela o La Salettě. Jak jsem se začala touto zemí
a jejími svatými zabývat více, objevila jsem mnoho dalších zajímavých míst, která budeme
z menší či větší vzdálenosti míjet. Začaly se mně spojovat různé věci, ty zdánlivě
bezvýznamné získávaly smysl. Jsem překvapena, kolik světců, ale i současných duchovních
či autorů křesťanské literatury pochází ze země, o které jsem ještě před časem věděla jen
málo. Je pro mě vždy velmi důležité dopředu se co nejvíce dozvědět o místech, která
navštívíme a lidech, kteří tam žili či ještě žijí, abych pak mohla nechat působit to, co je tam
„svaté“ a nechat se tím prostoupit. Nepřijet nepřipravena. Tak jsem za tu dobu přípravy
přečetla mnoho knih o francouzských světcích a načetla různé informace o navštívených
místech.
Chtěla bych se s vámi jako každou pouť o toto v této brožurce podělit. Připravuji ji vždy
s velkou chutí a radostí, vždy se velmi těším na ty večery, kdy se tomuto můžu věnovat.
Tentokrát jsem to však nějak nemohla uchopit. Nechci vás zahltit informacemi o místech,
která navštívíme. To bude parketa naší paní průvodkyně. Spíš se chci tentokrát - a zdá se mi,
že je to naposledy - zaměřit na duchovní rozměr míst a nabídnout vám sešitek více
modlitební. Myslím si, že o tom je to pravé putování. Nést své úmysly na místa, kde se
modlili ti, kteří jsou Pánu blízko. Vzývat je a prosit o přímluvu. A také sami povznést svou
mysl k Hospodinu. A chválit Jej. Ne jen prosit. Také chválit.
Přeji nám všem, abychom vytvořili pěkné společenství. Abychom nejeli každý sám, ale
spolu. Mnozí se už modlíme novénu k Panně Marii La Salettské jako přípravu na naši pouť.
Přibalme si k tomu do batůžku své osobní úmysly pouti a na cestu tak vyjděme připraveni.
Vydáváme se po stopách francouzských světců. Věřím, že naší poutní cestou půjdou s námi,
že se s nimi opravdu setkáme.
Petra

Poutní sešitek jsem rozdělila podle dnů a navštívených míst. Nedalo mi to však omezit se
pouze na místa, která navštívíme. Přidala jsem tedy ještě svaté, kteří žili v místech, jež
budeme na cestě míjet a také současné duchovní osoby a komunity Francie. Mnoho jsem
jich musela vynechat. Ne proto, že by neměli co říci. Právě naopak, tato země toho nabízí
velmi mnoho. Na konci jsou poutní modlitby a litanie.
Knihy zde uvedené jsem přečetla a doporučuji.

Pátek 14. 9.

Chrudim – La Salette (1315 km)

Sobota 15. 9.

La Salette

Neděle 16. 9.

La Salette – Le-Puy-en-Velay (288 km)

Pondělí 17. 9.

Le-Puy-en-Velay – Ars-sur-Formance (168 km)

Úterý 18. 9.

Ars-sur-Formance – Taizé (75 km)
Taizé – Paray-le-Monial (63 km)

Středa 19. 9.

Paray-le-Monial – Sept-Fons (39 km)
Sept-Fons – Nevers (90 km)

Čtvrtek 20. 9.

Nevers – Vézelay (98 km)
Vézelay – Evry Lisses (192 km)

Pátek 21. 9.

Evry Lisses – Paříž (37 km)
Paříž – Chrudim (1160 km)

Celková délka trasy:

3526 km

Uvedené vzdálenosti jsou orientační, celková délka trasy také – vše je v Boží režii.

Na cestu s námi vyjdi, Pane, my nesmíme na místě stát.
Když zbloudíme, podej ruku, když upadneme, pomoz nám!
A do srdce svého doveď nás…

Sobota 15. září: La Salette
Památka Panny Marie Bolestné
**********************************************************
Modlitba k Panně Marii Lasalettské
Naše Paní Lasalettská, opravdová Matko bolesti;
vzpomeň na slzy, které jsi pro mne prolévala na Kalvárii.
Vzpomeň též na úzkostlivost, s jakou stále o mě pečuješ,
abys mne uchránila trestů spravedlnosti Boží, a uvaž,
můžeš-li mne, své dítě, nyní opustit, když jsi pro mě tolik
učinila. Jsem touto utěšující myšlenkou povzbuzen
a přicházím k Tobě přes všecku svou nevěrnost a
nevděčnost. Neodmítej mé prosby, ó Panno, Smiřitelko
hříšníků, ale obrať mě, vypros mi milost,
abych miloval Ježíše nade vše a abych Tě těšil svatým
životem a mohl Tě vidět jednou v nebesích. Amen.
Naše Paní Lasalettská, Smiřitelko hříšníků,
pros neustále za nás, kteří se k tobě utíkáme.

Neděle 16. září: Le-Puy-en-Velay
24. neděle v mezidobí
**********************************************************
Modlitba k archandělu Michaelu
Svatý Michaeli Archanděli,
který jsi na úsvitu své existence zvolil Boha
a úplně ses podrobil Jeho svaté vůli,
přimlouvej se za mne u Stvořitele,
abych se dnes dle tvého příkladu
otevřel působení Ducha svatého,
v každé chvíli se odevzdal Bohu
a naplnil tak s láskou Jeho svatou vůli.
Kéž spolu s tebou volám bez ustání:
Kdo je jako Bůh?
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pondělí 17. září: Ars-sur-Formans
**********************************************************
Modlitba za kněze na přímluvu sv. Jana Vianneye
Pane, na přímluvu sv. Jana M. Vianneye tě
prosíme o požehnání a hojnou milost pro všechny
duchovní pastýře. Daruj zpovědníkům Ducha
lásky, světlo i moudrost potřebnou k vedení duší.
Dej, ať oni sami zakoušejí tvé nekonečné
milosrdenství, přijetí a odpuštění, aby ho pak
mohli dobře zprostředkovat všem, kdo jim jsou
svěřeni. Vlévej kněžím svou svatost a kajícnost,
ať přitahují všechny lidi k tobě, přestože jsou sami
hříšní. Ochraňuj je ode všeho zlého na těle, na duši i na duchu.
Posílej jim do cesty věrné přátele a lidi, kteří jim budou pomocí a oporou. Amen.

Úkon lásky
Modlitba sv. Jana M. Vianneye (+1859),
letos slavíme 200 let od jeho příchodu do Ars.

Miluji Tě, můj Bože,
a toužím Tě milovat
až do posledního dechu svého života.
Miluji Tě, Bože nekonečně vlídný.
Raději chci zemřít láskou k Tobě
než žít jen okamžik bez lásky k Tobě.
Miluji Tě, Pane,
a prosím Tě o jedinou milost,
abych Tě směl milovat věčně.
Miluji Tě, můj Bože,
toužím po nebi,
jen mít to štěstí milovat Tě dokonale.

Můj Bože,
když nemůže můj jazyk
nepřetržitě říkat „Miluji Tě“,
chci, aby Ti to opakovalo moje srdce
při každém svém tepu.
Miluji Tě, můj božský Spasiteli,
protože jsi byl pro mě ukřižován
a držíš mě zde dole
ukřižovaného spolu s Tebou.
Můj Bože,
uděl mi milost zemřít láskou k Tobě
a s vědomím, že Tě miluji.

Kněžství
Kněz je svatým darem pro tento svět.
Kněz je láskou Kristova srdce.
Kněz je něco tak nesmírného, že kdyby to on sám pochopil, zemřel by. (sv. Jan Maria Vianney)

SVATÁ FILOMÉNA
Mladá světice, panna a mučednice, pocházející z nejranějších dob Církve.
Sv. Jan Maria Vianney jí přičítal všechny své zázraky a prohlašoval:
„Já jsem nikdy nežádal svoji drahou malou světici, aniž by na to nebyla
odpověděla přímluvou.“
Je patronkou živého růžence. Pobožnost živého růžence byla zavedena ve Francii
roku 1826 Pavlínou Jaricotovou a je zasvěcena sv. Filoméně, kterou papež Řehoř
XVI. jmenoval patronkou a ochránkyní této pobožnosti.
Živý růženec je zvláštní způsob modlitby růžence: 20 desátků je rozděleno mezi 20
osob. Každý člen zastupuje duchovně jedno tajemství, modlí se denně svůj desátek a tím je uskutečňována
modlitba celého růžence. V naší farnosti se živý růženec také modlíme, máme dvě růže. Nejznámějším
místem úcty ke sv. Filoméně u nás je farní kostel sv. Jakuba Staršího a sv. Filomény v Koclířově.

Modlitba ke sv. Filoméně, patronce dětí Panny Marie a Světového živého růžence

Ó, svatá Filoméno, Panno a Mučednice, kterou Bůh oslavil tolika zázraky,
a kterou Zástupce Ježíše Krista na zemi ustanovil Patronkou Živého Růžence
a Dětí Mariiných, ukaž nám jasněji z nebeských výšin, že hlas tak svatý jako
je Tvůj, nemůže být nevyslyšen, a že můžeme právem spoléhat na Tvou pomoc.
Vypros nám milost, abychom byli věrni Ježíši Kristu až do smrti. Amen.

Růženec svaté Filomény
Tento jednoduchý malý růženec sestavil sv. farář arský. Umožňuje
krásným a prostým způsobem prokazovat sv. Filoméně naši úctu
a lásku. Tvoří jej začátek – medailka a tři bílé perly ke cti
Nejsvětější Trojice, pak další medailka s portrétem sv. Filomény
spojuje do kruhu třináct červených perel, symbolizujících věk
a krvavé mučednictví.

Modlí se:
Credo, 3x Otče náš ke cti Nejsvětější Trojice
Na medailce: Buď pozdravena, svatá Filoméno, která jsi tak statečně prolévala
svou krev pro Ježíše Krista. Chválím Boha za všechny milosti, kterými tě obdařil
během tvého života a zvláště při tvé smrti. Klaním se Mu a velebím jej za čest a
moc, kterými tě korunoval.
Prosím tě, vypros mi svou přímluvou milost u Boha … (uveď úmysl). Amen
Na každé ze třinácti červených perel: Pozdravujeme tě, svatá Filoméno, ke které
se po Panně Marii utíkáme jako k naší přímluvkyni u tvého Božského Ženicha.
Buď naší orodovnicí nyní i v hodinu smrti naší! Amen.
Svatá Filoméno, milovaná dcero Ježíše a Panny Marie, pros za nás, kteří se
k tobě utíkáme. Amen.
Wilhelm Hünermann: Farář Arský

Úterý 18. září: Taizé
**********************************************************
Modlitba je pokojná síla (bratr Roger z Taizé)
Stále se radujte. ...
Bez přestání se modlete. ...
Nezhášejte oheň Ducha. ... (srov. 1 Tes 5,16-24)
Modlitba nás nevzdaluje od zájmu o svět. Naopak, čím víc žijeme pokornou modlitbou,
tím více jsme vedení k lásce a k tomu, abychom ji vyjadřovali svým životem.
Potřebujeme na modlitbu mnoho slov? Ne. Víme, že pár slov, často velmi neobratných,
stačí na to, abychom mohli Bohu všechno odevzdat – svoje obavy i svoje naděje.
Jestliže to uděláme, najdeme cestu, která vede z nepokoje k důvěře.

Jestliže se odevzdáme Duchu Božímu,
nalezneme cestu, která vede z neklidu k důvěře.
Řekněme mu ve svém srdci:
Duchu svatý, dej,
abychom se v každé chvíli
obraceli k tobě.
Tak často zapomínáme,
že v nás přebýváš,
že se v nás modlíš,
že v nás miluješ.
Tvá přítomnost v nás,
to je důvěra a nepřetržité odpouštění.
Dej, ať si to uvědomuji v každém okamžiku. Amen.
(podle knihy Netušená radost)

Vzkříšený Ježíši, vidíš, že jsem mnohdy zmatený jako cizinec na této zemi. Mou
duši sužuje žízeň, to je očekávání a touha po tvé přítomnosti. A srdce bez ustání
touží po tom, aby spočinulo v tobě, Kriste, aby k tobě složilo všechno, co je tížilo
a co je od tebe vzdalovalo.
(bratr Roger Schutz)

Roger Schutz: Netušená radost
Modlit se v tichosti srdce

Paray-Le-Monial
Paray-le-Monial je městem Ježíšova Srdce, je místem setkání s Bohem zcela zvláštním a jedinečným
způsobem. Je to jediné místo na světě, které může nést tento název. V 17. století se zde zjevil Kristus mladé
řeholnici z řádu Navštívení Panny Marie, svaté Markétě Marii Alacoque. Svěřil jí tři velká poselství pro
církev a pro svět. Byl to začátek ohromného duchovního hnutí. V celém světě se rozšířilo povědomí o lásce
Kristova Srdce. Sochy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova najdete ve většině katolických kostelů a kaplí na světě.
V roce 1899 papež Lev XIII. zasvětil Ježíšovu Srdci svět.

Modlitba důvěry
Můj Bože, jsem přesvědčen,
že bdíš nad těmi, kteří v Tebe
doufají, a že nic nechybí těm, kteří
od Tebe všechno očekávají.
Rozhodl jsem se proto žít bez
jakékoliv starosti, vše vkládat
do Tvých rukou
a ničím se neznepokojovat.

JEŽÍŠOVY PŘÍSLIBY TĚM, KDO ZBOŽNĚ UCTÍVAJÍ JEHO SRDCE
(zjevené prostřednictvím sv. Markéty Marie Alacoque)
1.
2.
3.
4.

Dám jim všechny milosti potřebné pro jejich stav.
Vnesu pokoj do jejich rodin.
Potěším je v jejich trápeních.
Stanu se jim v životě bezpečným útočištěm,
ale zvlášť v hodině smrti.
5. Vyleji hojnost požehnání na všechny jejich aktivity.
6. Hříšníci najdou v mém Srdci zdroj milosti
a nekonečné moře milosrdenství.
7. Vlažné duše se stanou horlivými.
8. Horlivé duše dosáhnou velké dokonalosti.
9. Požehnám také domům, kde bude vystaven
a uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce.
10.Kněžím dám dar, že obrátí i nejzarytější hříšníky.
11.Jména těch, kteří budou šířit tuto úctu,
budou zapsána v mém Srdci a nikdy z Něj nebudou vymazána.
12.Všem, kteří přijmou svaté přijímání na první pátek v měsíci nepřetržitě v období devíti
měsíců, slibuji milost pokání při umírání; nezemřou v nemilosti ani bez svátostí.
Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm v posledních chvílích života.

Modlitba k sv. Markétě Marii Alacoque
Svatá Markéto Marie Alacoque,
Bůh si tě vyvolil, aby zjevil světu
božskou krásu Ježíšova Srdce,
jeho nekonečnou dobrotu,
jeho milosrdenství bez mezí,
jeho zářící světlo.
Učiň, abychom i my mohli vložit
svůj život do jeho Srdce.

Dej mi srdce dobré,
upřímné a ochotné,
schopné milovat a trpět
odpouštět a těšit,
prožívat každý okamžik života
jako velkolepý dar tvé nekonečné lásky.

Srdce Ježíšovo, vylij hojnost své lásky
na hříšné, aby se vrátili k tobě,
na věřící, aby žili pro tebe,
na misionáře, aby svědčili o tobě,
na nemocné, by se v tobě uzdravili,
na umírající, aby se ti odevzdali.

Srdce Ježíšovo,
prameni lásky, pokoje, pravdy a naděje,
důvěřuji ti a odevzdává se ti.
Svatá Markéto Maria,
oroduj za nás!

Středa 19. září: Sept-Fons
**********************************************************
Trapisté je řád pojmenovaný podle kláštera La Trappe, v němž
bylo od roku 1122 sídlo benediktinského opatství. Trapisté
zachovávají Řeholi sv. Benedikta. Tuto řeholi vystihuje
heslo benediktinů Ora et labora, v překladu Modli se a pracuj.
Řád trapistů má přísná pravidla. Den, který začíná ve tři ráno, je
velmi precizně rozdělen mezi práci a modlitbu. Po většinu času
mniši mlčí, neboť ticho vytváří prostor pro vnímání Boha. Žijí v
klauzuře, což znamená, že neopouštějí klášter. Venku pracují na
svých pozemcích. Styk s vnějším světem je omezen na
minimum. Známým trapistou je Thomas Merton. Několik měsíců v Sept-Fons strávil také kněz Karel Satoria
a Marek Orko Vácha. V České republice působí trapisté v Opatství Nový Dvůr v Dobré Vodě u Toužimi a
trapistky v Klášteře Naší Paní nad Vltavou v Poličanech.

Proč je někdy tak těžké chválit Boha nebo se k němu modlit?
To proto, že sami spontánně nemáme zalíbení v tom, co je
dobré. Ale zalíbení se dá vytříbit. Varujme se řídit se podle toho,
co se nám líbí. Varujme se také toho, abychom si libovali v
něčem, co se nám nelíbí. Bůh nás nechce k ničemu nutit!
Naučme se své zalíbení zaměřovat na skutečně dobré věci.
Utíkejme před banálními nebo nevkusnými situacemi,
architekturou, hudbou, potravou či vztahy. Hledejme to, co je kultivované, vznešené,
vkusné. Jsi schopen přiznat, že stejně jako v řadě dalších věcí potřebuješ i v oblasti vnitřního
a duchovního života vytříbit vkus? "Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý" (Žl 34,9). Boží věci
téměř vždycky chutnají jako mana. Je třeba si na ně zvyknout.
(z knihy Dom Samuel: Jako sžírající oheň)

Nevers
Královně nebe
Jak byla má duše šťastná, dobrá Matko,
když mi bylo dopřáno hledět na tebe.
Jak ráda vzpomínám na sladké chvíle
strávené v tvé přítomnosti,
na tvoje oči plné laskavosti a slitovnosti s námi!
Ano, snížila ses na zem a zjevila ses slabému dítěti.
Ty, Královna nebe a země, jsi chtěla použít to,
co bylo podle světa nejslabší.
(sv. Bernadeta)

25. března 1858 při šestnáctém lurdském zjevení
Bernadetě Panna Maria odhalila své jméno: „Já jsem Neposkvrněné Početí“
Celá jsi krásná, ó Maria!
Poskvrny hříchu není na Tobě!
Tys sláva Jeruzaléma!
Tys radost Izraele!
Tys čest národa našeho!
Tys přímluvkyně hříšníků!
Ó Maria!
Panno nejmoudřejší!
Matko nejmilejší!
Oroduj za nás!
Buď naší orodovnicí
u Pána našeho Ježíše Krista!
V Početí svém zůstala jsi bez poskvrny!
Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila!

TRAPISTÉ:
Dom Samuel
Dom Samuel
Dom Samuel
Otec Jeroným
Otec Jeroným
Otec Jeroným
Otec Jeroným
André Louf:

Na ohnivém voze
Jako sžírající oheň
Celým srdcem
Dopisy br.Patrikovi
Možnosti a melodie
Žít, žít
Apofthegmata
V milosti Boží

Paolino B. Quattrocchi:
Iso Baumer:
Monica della Volpe:
BERNADETA:
Francois Vayne:
René Laurentin:
Franz Werfel:

V úžasu z Nejvyššího
Trapisté z Tibhirine
Cesta vděčnosti

Rozjímání s Bernadetou
Život svaté Bernadety
Píseň o Bernadetě

Čtvrtek 20. září: Vézelay
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

**********************************************************
Pamatuj, láskyplná Panno Maria
Modlitba sv. Bernarda
z Clairvaux
Přijď, Pane Ježíši,
ty, kterého národy očekávají,
a potěš nás svou blízkostí.
Přijď ty, lesku Boží nádhery,
ty, sílo a moudrosti Boží.
Proměň noc našeho života v den
a dej světlo našim očím.

že nikdy nebylo slýcháno,
abys opustila toho,
kdo se utíkal pod tvou ochranu,
kdo vzýval tvou moc,
kdo prosil o tvou přímluvu.
V této důvěře se také já
k tobě utíkám,
Panno Panen a Matko.
K tobě přicházím,
před tebou stojím já,
kající hříšník.
Dobrá Matko Slova,
neodvracej se od mých slov,
ale slyš je a vyslyš. Amen.
(Modlitba sv. Bernarda)

Modlitba ke sv. Marie Magdaléně
Svatá Marie Magdaléno,
která jsi byla nejprve zklamána nepravou láskou,
pomáhej nám nacházet v Pánu Ježíši zdroj
veškeré milosti a útěchy k touhám našeho srdce.
Uč nás odvaze žít z víry, překonávat odsuzování
druhých a nezmalomyslnět nad svou ubohostí.
Ať vůně tvé lásky, s níž jsi vzácným olejem
potírala nohy Pánu života, i nás stále obrací
s kajícností k Ježíši Ukřižovanému,
který nás může zbavit jakéhokoliv hříchu.
Pomáhej nám svou přímluvou,
abychom se stali zvěstovateli radosti
a naděje ve Zmrtvýchvstalého Pána všude tam,
kde schází pravý pokoj, víra a láska. Amen.

Pátek 21. září: Paříž
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
**********************************************************
Zázračná medailka, neboli Medailka Neposkvrněného
Početí vznikla na základě mariánského zjevení v Rue du
Bac v Paříži. Zde se roku 1830 zjevila Panna Marie
vincentce sv. Kateřině Labouré.
Líc: Postava Panny Marie stojí na zeměkouli a drtí svou
nohou hada. Podle slov Matky Boží, koule představuje
celý svět, hlavně Francii a každého člověka zvlášť. Obraz
hada nám připomíná Boží příslib spásy lidstva a konečné
vítězství nad Zlým. Po obvodu nápis zprava nahoru „Ó, bez hříchu počatá Panno Maria,
oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.“ Paprsky světla vycházejících z prstenů na rukách
jsou symbolem milostí, které rozdává Panna Maria všem, kteří o ně prosí. Drahokamy na
prstenech, které nesvítí, představují milosti, o které lidé zapomínají prosit. Dole je vyražen
letopočet 1830.
Rub: Ve středu nalezneme písmeno „M“, nad ním kříž opírající se o krátkou příčku. Pod
písmenem dvě srdce, jedno s trnovou korunou (Ježíše), druhé probodnuté (Panny Marie).
Po obvodu dvanáct hvězd připomínajících biblický počet dvanácti kmenů Izraele a dvanácti
apoštolů.
Panna Maria řekla Kateřině Labouré: „Dej zhotovit takovou medaili.
Ti, kteří ji budou nosit na krku, dostanou velké milosti. Mnoho milostí
dostanou všichni, kteří ji budou nosit s důvěrou.“ A tak se stalo.
Medailka Neposkvrněné se rychle rozšířila po celém světě.
Medailka pomohla k pochopení dogmatu o Neposkvrněném početí
Panny Marie, které vyhlásil Pius IX. roku 1854. O čtyři roky později se při
zjevení krásná paní představila chudé dívce Bernadettě jako:
„Neposkvrněné početí.“
K zajímavostem patří, že Arsséne Heitz, autor vlajky Evropské unie,
se inspiroval právě medailkou Panny Marie.
Karl Harer, Peter Matuška: Zázračná medailka
***************************************************************************************
Maxmilián Kolbe – byl polský kněz, zahynul v Osvětimi. Založil Rytířstvo Neposkvrněné (latinsky Militia
Immaculatae, zkratka M. I.), mariánské evangelizační hnutí, které usiluje o šíření Ježíšova království skrze
Neposkvrněnou Pannu Marii.

Modlitba Maxmiliána M. Kolbe
Maria Neposkvrněná, pros za nás, kteří se k tobě utíkáme, i za ty, kteří se k tobě
neutíkají! Jsem Tvůj, Matko moje Neposkvrněná. Sama víš, jak jsem ubohý.
Kráčím po okraji propasti, plný sobectví a pýchy. Když mne nebudeš držet, padnu
do velkých hříchů a pak i do zatracení. Jestliže mě však neopustíš a půjdeš se
mnou, já jistě, jistě nepadnu, ale stanu se velkým světcem. Všechno mohu v tom,
který je mojí silou, skrze Neposkvrněnou!

Vincenc z Pauly
Vincenc de Paul je považován za zakladatele organizované charity. Jeho dílo a jeho charisma pokračuje v
mužích a ženách, kteří jako lazaristé a milosrdné sestry i jako členové charitativních sdružení přijímají lidi v
jejich nouzi. Vincenc de Paul zemřel 27. září 1660 v Paříži. Jeho ostatky odpočívají v kostele mateřince
lazaristů v Paříži, jeho srdce je uctíváno v kapli Zjevení v mateřinci Dcer křesťanské lásky na Rue du Bac.

Modlitba za charitní dílo
Pane Ježíši, Ty jsi Syn věčného Otce,
a přestože máš všechny božské výsady,
rád ses stal člověkem a služebníkem nás všech.
Také my chceme, stejně jako Ty, rádi plnit Otcovu vůli,
která nás vybízí milovat Boha
a účinně sloužit trpícím a potřebným lidem.
K tomu však potřebujeme Tvou pomoc.
Dej proto, Pane, nám i všem charitním
spolupracovníkům, ať dovedeme pomáhat těm,
kteří potřebují naši pomoc,
a tak máme účast na Tvém velikém milosrdenství.
Uděl nám tuto milost na přímluvu
svatého Vincence z Paula, patrona charitního díla
a svatých: Anežky, Benedikta,
Dona Bosca, Josefa, Matouše a Zdislavy,
Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

Svatá Klotylda
Byla burgundskou princeznou a stala se manželkou franckého krále
Chlodovíka. Ten byl ke křesťanství zprvu tolerantní, po smrti syna na něj
zanevřel a úsilím Klotildy se po vítězné bitvě obrátil. O vánocích r. 498
přijal sv. křest. Když zemřel, Klotilda se začala věnovat misiím a zakládání
klášterů a kostelů.
Je patronkou a pomocnicí k obrácení manželského partnera. Bazilika
svaté Klotyldy a Valérie je katolický farní kostel a bazilika minor v 7.
obvodu v Paříži, na náměstí Square Samuel-Rousseau.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA
Nechám se přesvědčit o účinnosti a potřebě modlitby za svou rodinu a denně se za ni budu
modlit. Modlitby potřebují i dobří, aby neklesli, podporu modlitby potřebují všechny dobré
vztahy a obrácení všichni, kdo nejsou spolehlivě na cestě svatosti. Bože, prosíme Tě, nauč
nás poznávat Tvou vůli, abychom tak jako svatá Klotylda žili příkladným křesťanským
životem a pomáhali k obrácení nevěřících v naší rodině. Amen.
Kniha: Godefroy Kurth: Svatá Klotylda – královna mezi úzkostí a něhou

Vavřinec od Vzkříšení
Kolem roku 1640 vstoupil Mikuláš Hermann jako bratr k bosým karmelitánům v Paříži v Rue Vauginard.
Před tím dobu pracoval jako služebník, také se nechal nadchnout pro poustevnický život, jako služebník byl
příliš nešikovný a jako poustevník příliš psychicky labilní. Většinu svého řeholního života strávil v kuchyni
a v ševcovské dílně.

Jak lze dosáhnout toho, abychom
Bratr Vavřinec odpovídá takto:

snadno

a

neustále

mysleli

na

Boha?

Od svého vstupu do kláštera jsem učinil Boha cílem všech svých
myšlenek a přání, obsahem svého usilování a smyslem svého života.
Na začátku noviciátu jsem se v hodinkách vyhrazených pro modlitbu
zabýval myšlenkami na Boha. Snažil jsem se přesvědčit své nitro o Jeho
existenci a probudit v sobě hluboký dojem z Božího bytí. Dařilo se to víc
pokorným odevzdáním než učeným dokazováním nebo vzletnými
myšlenkami. Rostl jsem tak rychle a jistě v poznání Boha a v lásce
k Němu, že jsem byl odhodlán zcela se Mu odevzdat. Chtěl jsem žít
neustále v Jeho blízkosti a nikdy na Něho nezapomenout.
Když jsem byl v nitru zcela naplněn hlubokými pocity odevzdanosti a
lásky k nekonečnému Bytí, šel jsem za svou prací do kuchyně – byl jsem tehdy právě
kuchařem – a konal jsem svědomitě všechny práce, které mi příslušely. Při této činnosti
a také ve volném čase před prací, při ní i po ní jsem neustále setrvával v modlitbě.
Když jsem začínal práci, řekl jsem Bohu s důvěrou: Podívej se, můj Bože, Ty jsi se mnou!
Když teď musím vykonat tyhle věci v poslušnosti k Tvým příkazům, prosím Tě o milost,
abych přitom směl zůstat v Tvé přítomnosti. Pomoz mi, buď se mnou! Všechno, co dělám,
chci
dělat
pro
Tebe.
Ovládej
všechna
moje
přání.
Během práce jsem zůstával v důvěrném rozhovoru se svým Stvořitelem. Buď jsem Ho prosil
o milost
nebo
jsem
Mu
výslovně
věnoval
všechny
své
práce.
Když byla některá práce hotová, zkoumal jsem, jak jsem ji vykonal. Když jsem našel něco
dobrého, poděkoval jsem za to Bohu. Když ne, prosil jsem Ho za odpuštění, aniž jsem
propadal bezútěšným myšlenkám. Zase jsem se vnitřně napřímil a pokračoval jsem v cvičení
zpřítomňování Boha, jako bych se od Něho byl neodchýlil. Po každém pádu jsem se zase
zvedl a vykonal jsem úkon víry a lásky. Nakonec jsem dospěl k stavu, ve kterém pro mne
bylo stejně těžké nemyslet na Boha, jako pro mne bylo dříve obtížné zvykat si na Jeho
blízkost.

Peter Kreeft: Modlitba pro začátečníky (spisy bratra Vavřince od Vzkříšení)

Sobota 22. září
**********************************************************
František Saleský
Svatý František Saleský byl katolický teolog, spisovatel, mystik, učitel církve. Jeho spisy o
duchovním životě patří ke klasice francouzské literatury 17. století a měly velký vliv na katolickou
spiritualitu nové doby. Studoval v Paříži, zemřel v Lyonu.

Modlitba ve stáří
Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne
stárnu a jednoho dne budu starý. Chraň mě
před domněnkou, že musím při každé
příležitosti a ke každému tématu něco říci.
Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do
pořádku záležitosti druhých. Nauč mě, abych
byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych
přitom nevrtal a neporučníkoval. Zdá se mi,
že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár
svých přátel.
Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své
nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť o nich hovořit roste rok od roku. Netroufám si prosit,
abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je
snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší paměť - ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu,
když se má paměť neshoduje s jejich pamětí. Nauč mě té podivuhodné moudrosti umět se
mýlit. Drž mě, abych byl, jak jen je možno, laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo.
Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich
dovedl zmínit.
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale
tobě, Pane, to říkám - bojím se stáří. Je mi tak, jako
bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas.
Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o
bývalou krásu. Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě
mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že již
toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o
to pokoušel.
Ale ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve
mne, tomu narostou křídla
jako orlovi“. Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš.
Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející,
ale vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš.
A k tomu mi dej všechnu sílu srdce. Amen.

Modlitba k Panně Marii, když byl František Saleský na dně svých sil
Rozvzpomeň se nejlaskavější Panno Maria,
že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho,
kdo se utíkal pod tvou ochranu,
kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu.
V této důvěře se také já k tobě utíkám,
Panno panen a Matko.
K tobě přicházím, před tebou stojím, já, kající hříšník.
Dobrá Matko Slova, neodvracej se od mých slov,
ale slyš je a vyslyš. Amen.
*****************************************************************

Svatá Alžběta od Trojice
Narodila se v Bourges (geometrický střed Francie, cca 100 km od Nevers), zemřela v Dijonu.
V roce 1901 vstoupila k bosým karmelitkám. Žila jako opravdová ctitelka Boha v duchu a
v pravdě a jako „chvála slávy“ Nejsvětější Trojice přítomné v její duši. V tajemství Božího
přebývání v člověku objevila své „nebe na zemi“ a své poslání v církvi. Za blahoslavenou byla
prohlášena Janem Pavlem II., svatořečil ji v roce 2016 papež František.

Modlitba k Alžbětě od Trojice
Blahoslavená Alžběto,
díky své velké lásce k Bohu
jsi byla vždy blízko
potřebám svých přátel.

Nauč mě žít ve víře a lásce
v samé hlubině mého srdce
spolu s Nejsvětější Trojicí.
Nauč mě, abych jako ty
vyzařoval(a) lásku k Bohu mezi lidmi
v mém každodenním životě,
a abych se stal(a) chválou jeho Slávy.
Amen.

Nyní, když jsi v nebi,
před Tváří Pána,
pros u něj na úmysly,
které ti svěřuji.
(Zde formulujte své úmysly.)

Ráno se probuďme v lásce, celý den se odevzdávejme lásce
a konejme vůli dobrého Boha, pod Jeho dohledem, s Ním,
v Něm, pro Něho samého. Darujme se bez ustání tak, jak
On si přeje. Když potom přijde večer, po dialogu lásky,
který v našem srdci nikdy neustal, usínejme stále v lásce.
(Alžběta od Trojice)

Conrad de Meester: Nebe v mé duši (exercicie s Alžbětou od Trojice)
Conrad de Meester: Nejkrásnější texty Alžběty od Trojice

Mikuláš Barré
Žil v 17. století, vstoupil do kláštera k paulánům, kteří ho přitahovali postním a prostým
způsobem života. Zajímá se o všechny, kteří jsou daleko od Boha či v nesnázích. Jasně vidí,
že tehdejší společnost potřebuje, aby každý měl lepší přístup k základnímu vzdělání. Toto
stojí na počátku nové komunity, jejíž členky jsou otevřené výzvě učit v tzv. malých školách
po celé Francii. Tyto učitelky křesťanské lásky – Sestry Dítěte Ježíše chtějí žít v komunitě,
bez slibů a bez klauzury, aby byly více k dispozici prostým lidem a mohly jít do míst, kde
tito lidé žijí. Jsou přítomny v 17 zemích, na čtyřech kontinentech, v Čechách působí v Brně.

Modlitba odevzdanosti
Pane,
nechci už nic víc, netoužím po ničem jiném,
než jen být schopen přát si,
co Ty chceš a jak Ty chceš.
Shlížíš na mne, můj Bože, a zajímáš se o mne,
rozhoduješ o všem, co se mne týká,
o všem, co se mi přihodí.
Nic z mého života neunikne Tvému
obdivuhodnému vedení, a to mi stačí.
Ó Ježíši, Ty jsi Láska.
Jsi můj Bůh, mé všechno!
Střed všeho dobra, nezměrnosti a velikosti!
Kéž v nás žije Pán Ježíš, kéž v nás přebývá Jeho požehnání,
kéž si nepřejeme nic víc: Pane, přej si Ty ve mně.
A právě proto ve mně jednej,
nakládej se mnou a čiň, co se Ti zlíbí,
a já se budu snažit přát si, jednat a následovat Tě
ve všem a všude bez výhrad a bez mezí.
Nakonec pak chci, Pane, náležet plně jen Tobě.
Kéž nás již nic nerozděluje,
ani v životě, ani ve smrti,
ani v úzkosti, ani v něžnosti,
ani na zemi, ani na nebi.
Můj Milovaný je zcela můj a já jsem Jeho navždy.
Ó Ježíši! Ó Lásko!

Současníci a známé osobnosti Francie
**********************************************************
Gabrielle Bossis
Gabriela Bossisová (1874–1950) se narodila se ve francouzském Nantes. Byla francouzskou herečkou,
zdravotní sestrou, spisovatelkou a mystičkou. V 62 letech prožije při cestě na zámořském parníku na
divadelním turné po Kanadě intenzivní setkání s Kristem. Toto niterné setkání stojí u počátku duchovního
deníku publikovaného později pod názvem On a já. Zaznamenává v nich, co jí říká hlas, který k ní
promlouvá až do její smrti. Kniha představuje výbor z duchovního deníku, kam si Gabriela zapisovala, co jí
říkal hlas, jejž slyšela po čtrnáct let ve svém nitru a jenž, jak věřila, patřil samému Ježíši Kristu. V roce 1944
dala souhlas ke zveřejnění těchto rozhovorů její duše s Pánem Ježíšem. Dnes jsou přeloženy do mnoha
jazyků.

*Usínáš večer v mém náručí?
*Věř tomu, že ty nejobyčejnější činnosti, jsou-li konány s úmyslem zachraňovat duše,
duše skutečně zachraňují.
*To je tak těžké se mnou mluvit? Vyprávěj mi o tom, co tě zaujalo
a co tě mrzelo. Vyprávěj mi o všem, co děláš.
*Bdi nad tím, abys se svými bližními jednala laskavě.
*Ty si vždycky myslíš, že se něco přihodí samo od sebe.
Nic se neděje samo od sebe. Ve všem jsem já.
*V našich vzájemných vztazích hledám vždy tvůj úsměv.
Tvá duše jím zkrásní. Zasvětila ses mi. Buď proto vždy usměvavá.
(z knihy On a já)
Gabrielle Bossis: On a já
***************************************************************************************

Gaston Courtois
Narodil se v Paříži roku 1897, vystudoval humanitní vědy a psychologii, vstoupil do semináře a roku 1925
byl vysvěcen na kněze. Zemřel v roce 1970.

Buď shovívavý. Smýšlej o jiných jen dobře a mluv o jiných jen dobře.
Vyhni se kritice, která jen boří, a reptání, které jen ochromuje
důvěru. Nediv se, že nenacházíš lidi dokonalé. Jen Bůh je dokonalý.
Na čem nejvíce záleží, je míra lásky v každé duši. Lásky, která není
chladnou ctností, ale vřelým citem. Lásky, která způsobí, že každý
večer vyprázdníš kapsy, naplněné za dne žlučí a hořkostí. Lásky, která
nabádá přemáhat zlo dobrem, nenávist láskou… Nezáleží na
množství vykonané práce, především záleží na jakosti lásky, která
k této práci jednotlivce podněcuje a prací se projevuje.
(z knihy Když Pán promlouvá k srdci)

Gaston Courtois: Důvěrně s Ježíšem
Když Pán promlouvá k srdci

Guy Gilbert
P. Guy Gilbert (narozený 12. září 1935) je francouzský římskokatolický kněz a
pedagog. Proslavil se svojí prací s delikventní mládeží v Paříži a potom na farmě
v jižní Francii a svým nakažlivým nadšením pro člověka i Boha. Nosí dlouhé
rozpuštěné vlasy a většinou je k vidění v obnošené kožené bundě, kožených
kalhotách a špičatých botách. Začal se tak oblékat před lety, když chtěl
zapadnout mezi mladé na ulici, se kterými pracoval. Za svou činnost obdržel Řád
čestné legie.

NEUMÍM SE MODLIT
Neumím se sice modlit, jenom koktám.
Zato vím, že pouze modlitba mě postaví na nohy.
Hlavně v těch chvílích, které vytrhnu ze svého
nacpaného programu.
Bůh je zřejmě citlivý na mé vyznání, když říkám:
„Už nemůžu. Útočí na mě příliš mnoho křiku, moc
věcí mě svírá. Přicházím před tebe a nemám jiné
přání než tebe.“
Tento čas věnovaný nezištně modlitbě je ziskem
pro druhé. O tom jsem přesvědčen. Svou
pravidelnou modlitbou se oživuji pro své
každodenní útrapy uprostřed mé práce s problémovou
Modlitbou se od nich na chvíli odpoutám a povznesu se k Bohu.
Svět hyne na nedostatek soucitu.
Jen modlitba nás usadí určitým způsobem na lukách se svěží trávou,
aby nás smiřovala s Bohem.
A potom s ostatními. Se všemi ostatními.
(z knihy Čas žít)

Žij tak,
aby si už podle
způsobu tvého života
druzí mysleli, že není možné,
aby Bůh neexistoval.
(z knihy Křížová cesta)

Guy Gilbert: Setkání s Marií
Růženec světla
O dětech a výchově
Ať se ti život povede
Tváří tvář v utrpení
Křížová cesta

mládeží.

Michel Quoist
Byl francouzský teolog a spisovatel. Pro předčasné úmrtí svého otce začal Michel pracovat ještě jako
dítě. Knězem se stal roku 1947. Pak dále studoval na Katolickém institutu v Paříži, kde získal doktorát v
oblasti sociálních věd. Svou činnost zaměřil na mladé lidi. Zemřel v roce 1997.

Před tebou, Pane – k adoraci
Stát před tebou, Pane, to mi stačí.
Zavřít své tělesné oči,
zavřít své duševní oči
a zůstat nehybně v klidu,
vzdát se ti, jako ty se mně dáváš,
být v tobě a s tebou.
Souhlasím, Pane, že nic necítím,
že nic nevidím,
že nic neslyším;
vyprázdněn od myšlenek,
od představ,
v noční tmě.
Jednoduše, jsem zde,
abych se s tebou setkal bez překážek,
v hlubokém tichu víry,
před tebou, Pane.

Pane, nejsem však sám,
nemohu už být sám.
Jsem celým zástupem lidí, Pane,
protože lidé ve mně žijí.
Setkal jsem se s nimi,
pronikli do mne,
usadili se ve mně,
obtěžovali mě,
dělali mi těžkou hlavu,
sytili se ze mne.
A já jsem jim dovolil, Pane,
aby se nasytili a aby si odpočinuli.
Přivádím je s sebou k tobě, Pane,
představuji ti je společně se sebou.
Zde jsem,
zde jsou i oni,
před tebou, Pane.

Povídej mi o lásce…
Kdyby si každá nota řekla:
hudbu neudělá jedna nota...
nevznikla by symfonie.
Kdyby každé slovo řeklo:
jedno slovo nemůže vytvořit stránku...
nevznikla by kniha.
Kdyby si každý kámen řekl:
jeden kámen nemůže vystavět zeď…
nevznikl by dům.
Kdyby si každá kapka vody řekla:
jedna kapka vody nemůže vytvořit řeku...
nevznikl by oceán.
Kdyby si každé obilné zrno řeklo:
jedno obilné zrno nemůže osít celé pole...
nenastala by sklizeň.

Michel Quoist: Povídej mi o lásce
Setkání

Kdyby si každý člověk řekl:
můj projev lásky nemůže zachránit lidstvo…
nikdy by na zemi nebyla ani spravedlnost,
ani mír, ani důstojnost, ani štěstí.
Jako symfonie potřebuje každou notu,
jako kniha potřebuje každé slovo,
jako dům potřebuje každý kámen,
jako oceán potřebuje každou kapku vody,
jako sklizeň potřebuje každé obilné zrno,
potřebuje celé lidstvo tebe,
tam, kde jsi,
jsi jedinečný,
a tedy nenahraditelný
Na co ještě čekáš?
(z knihy: Povídej mi o lásce)

Alfonso Pereira
Každý den je tvůj den.
Práce - volný čas, klid, rekreace.
Musím správně odpočívat.
Přestávka mi dává radost.
Nemám-li ve svém životě čas pro tebe,
čas, abych tě miloval, čas pro lidi,
pak byl všechen můj spěch nadarmo.
Všechen čas je tvůj čas.

Mít čas
Venku chodí lidé - chodí sem a tam,
spěchají auta, spěchají náklaďáky,
ulice spěchá, město spěchá,
všechno spěchá.
Všichni spěchají, aby neztráceli čas,
honí čas, aby dohonili čas, aby získali čas.
Chtěl bych se modlit, ale nemám čas,
Všichni honíme čas, uspěchaní,
stísnění, přetížení, nevlídní,
a nikdy nedojdeme do cíle, chybí nám čas,
přes všechnu námahu nám chybí čas,
chybí nám ho dokonce hodně.

Dny jsou krátké, čas je krátký.
Já mám čas, mám svůj čas pro tebe,
všechen čas, který mi dáváš,
roky mého života, dny mých roků,
všechny mi patří.
Na mně je,
abych je naplnil,
naplnil je,
až po okraj.
Dej, ať svůj čas
žiji pro tebe. Amen.

Modlitba milujících
Nechceme zůstávat tím, čím jsme dnes.
Dej, ať zůstaneme otevřeni pro to,
co může být zítra,
stále připraveni objevovat jeden druhého.
Dej, ať naše radost ze společného života neuhasne
ve sporech, nedůvěře, žárlivosti nebo lhostejnosti.
Dej nám čas a fantazii, abychom si byli navzájem
posly lásky. Pomáhej nám, abychom se milovali.

Alfonso Pereira, Myšlenky a modlitby

Modlitba Blaise Pascala
(francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog a náboženský filosof, zemřel v roce 1662 v Paříži)

Bože na nebi,
neprosím tě o zdraví ani o sílu,
o život ani o smrt, ale o to,
abys rozhodoval o mém zdraví a nemoci,
o mém životě a smrti,
ke své cti a k mému spasení.
Ty jediný víš, co mi prospívá.
Ty jediný jsi Pán, učiň, jak ráčíš.
Dávej nebo odnímej, Pane,
ale dej, ať se má vůle shodne s tvou.
***************************************************************************

Antoine de Saint-Exupéry
Francouzský spisovatel, letec, často je považován také za filosofa a humanistu. Narodil se
roku 1900 v Lyonu, zemřel pravděpodobně 31. července 1944 při průzkumném letu nad
Korsikou. Mezi jeho nejznámější díla patří Země lidí, Citadela nebo Malý princ.

Nauč mě umění malých kroků
Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život.
Nauč mě umění malých kroků.
Učiň mě vynalézavým a sebejistým v pravý čas.
Obdař mě vnímavostí, abych dokázal odlišit prvořadé od
druhořadého. Prosím o sílu kázně a míry, abych jen tak
neproklouznul životem a své dny si rozumně rozdělil, abych
neprospal záblesky světla a vrcholy a abych si našel alespoň
tu a tam čas pro zážitek krásy a umění. Utvrzuj mě v tom, že snít o minulosti nebo
budoucnosti mi nepomůže. Pomoz mi co nejlépe zvládnout to, co je mi nejblíže, pomoz mi
brát právě prožívanou hodinu za nejdůležitější. Chraň mě před naivní vírou, že v životě musí
jít vše hladce. Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy i zklamání jsou
přirozenou součástí života, že díky jim rosteme a dozráváme.
Připomínej mi, že city se často stavějí proti rozumu. Pošli mi
v pravé chvíli někoho, kdo má odvahu říct mi pravdu s láskou.
Chléb každodenní dej mi pro tělo i duši, projev Tvé lásky –
přátelské echo a alespoň tu a tam náznak, že jsem v něčem
užitečný. Vím, že hodně problémů se neřeší konáním; pomoz
mi, abych dokázal čekat. Ať vždy nechám Tebe a ostatní
domluvit. Vždyť to nejdůležitější si člověk neříká sám, to
nejdůležitější
mu
bývá
sděleno.
Ty víš, jak moc potřebuji přátelství. Dej, abych dorostl do této nejkrásnější, nejtěžší,
nejriskantnější a nejvzácnější záležitosti života. Vnukni mi správnou chvíli a správné místo,
kde můžu zanechat balíček dobra, slovy nebo beze slov. Chraň mě před strachem, že bych
mohl promarnit svůj život. Nedej mi to, co si přeji, ale to co potřebuji.
Nauč mě umění malých kroků.

Pobožnost ke svatým ranám
Marii Martě Chambonové (1844-1907), laické sestře v klášteře Navštívení Panny Marie
v Chambéry ve Francii (východně od Lyonu). Sám Kristus sestru Marii Martu pověřil,
aby šířila pobožnost k Jeho sv. ranám a aby tuto pobožnost obětovala za záchranu duší.
Řekl jí: „Vyvolil jsem tě, abys ve smutných dobách, v nichž žijete, oživila pobožnost k
mému hořkému utrpení.“ Potom jí ukázal své rány, v nichž se měla učit číst jako v
knize, a řekl jí: „Neodvracej oči od této knihy, naučíš se v ní více, než vědí největší
učenci.“ Jindy jí Pán řekl: „Moje rány vás zachrání, ony zachrání svět. Tvou úlohou je
pečovat o to, abych byl obzvláště v budoucnosti skrze své rány poznán a milován.
Mnoho času uplyne, než se tato pobožnost rozšíří.“ Pán také Marii Martu vedl k tomu,
aby vše, co sama koná, vkládala do Kristových ran, a tak svým činům dávala nekonečnou hodnotu: Má
dcero, ponoř své skutky do mých ran, a nabydou ceny. Všechny vaše činy, i ty nejnepatrnější, nabývají
nekonečné ceny, jsou-li ponořeny do mé Krve.“

Pobožnost ke svatým ranám se modlí buď na zvláštním růženci, který má šest částí po
pěti kuličkách, nebo na normálním růženci.
Úvod:
Ó Ježíši, náš Božský Vykupiteli,
buď milostivý nám i celému světu
a slituj se nad námi!
Bože svatý, silný a nesmrtelný,
smiluj se nad námi a nad celým světem!
Můj Ježíši, voláme k Tobě
o milost a slitování v nebezpečí naší doby.
Přikryj nás svou předrahou Krví!
Věčný Otče, zapřísahám Tě
pro Krev Ježíše Krista,
Tvého přemilého Syna,
abys nám prokázal své milosrdenství.
Amen.

Schéma desátku:
Věčný Otče,
obětuji Ti rány našeho Pána Ježíše Krista,
abys uzdravil rány našich duší. (1x)
Můj Ježíši,
odpuštění a milosrdenství
pro zásluhy Tvých svatých ran.
(5x nebo 10x)
Závěr:
Věčný Otče,
obětuji Ti rány našeho Pána Ježíše Krista,
abys uzdravil rány našich duší. (3x)

Komunity působící ve Francii
*********************************************************
Komunita Blahoslavenství
Komunita Blahoslavenství byla založena manžely Croissantovými v roce 1973 ve Francii pod názvem
Komunita Lva z Judy a obětovaného Beránka. Tento název vyjadřuje touhu následovat Ježíše Krista jako
ukřižovaného Beránka, a mít tak podíl na jeho vítězství, které se projevilo vzkříšením. Roku 1991 se
komunita rozhodla, že se přejmenuje na Komunitu Blahoslavenství, tento název odráží její touhu po větší
otevřenosti chudým. V České Republice založila Komunita Blahoslavenství dům v Dolanech u Olomouce v
roce 1991. Pořádá duchovní obnovy, vede modlitby na charismatické konferenci v Brně.

Jacques Philippe
Jacques Philippe se narodil roku 1947. Vystudoval matematiku a tři roky po jejím založení, vstoupil do
Komunity Blahoslavenství. Vystudoval teologii, byl vysvěcen na kněze. Nyní jsou jedním z těžišť jeho
apoštolátu duchovní cvičení. Dává je ve Francii i za jejími hranicemi. Vede je pravidelně i u nás.

Se snahou o pokoj je spjata i snaha o ticho. Ne o ticho prázdné, ale o ticho, které je pokojem,
pozorností k Boží přítomnosti a pozorností k druhému, důvěřivým očekáváním a nadějí v Boha.
Přemíra hluku - ne ve smyslu fyzickém, ale ve smyslu ustavičného víru myšlenek, představ,
slyšených či sdělovaných slov, do kterého se občas necháme zatáhnout a který jen udržuje naše
starosti, strachy a nespokojenost - samozřejmě nechává Duchu svatému jen málo šancí, aby se
mohl projevit. Ticho není žádné „prázdno“, ale celkový sestup do hloubky, který dovoluje uchránit
si v srdci „vnitřní celu“ (jak říká svatá Kateřina Sienská), v níž jsme v přítomnosti Boha a
rozmlouváme s ním. Ticho je opak rozptýlenosti duše, opak zvědavosti a povídavosti.
(Z knihy Ve škole Ducha svatého)
Jacques Philippe:Ve škole Ducha svatého
Hledej pokoj a zůstávej v něm
Najít si čas pro Boha
Vnitřní svoboda
Dotknout se Boha
***************************************************************************************

Hnutí Emauzy
Abbé Pierre
Abbé Pierre (1912 - 2007) byl francouzský katolický kněz, františkán, nositel Řádu čestné
legie. Byl zapojen do francouzského odboje ve 2. sv. válce a následně byl poslancem
parlamentu, odkud odešel. Známým se stal díky své charitativní činnosti a neotřelými
názory na sociální spravedlnost. Založil Emauzské hnutí, pečující o lidi bez domova. V roce
2005 byl hlasy diváků TV zvolen na 3. místo v anketě "Největší Francouz všech dob".
Umístil za Charlese de Gaulla a Louise Pasteura.

Tři věci jsem objevil vírou. Za prvé: objevil jsem, že Boží bytí je bytím lásky. Za druhé:
skutečnost, že Slovo se stalo tělem, vydalo se lidem a přijalo všechno, co z toho plyne, je
pobídka k lásce. Není pravda, že Otec chtěl Kristovo hrůzné utrpení jako zadostiučinění. To,
co chce, co chtěl, je něco jiného. Protože se člověk rodí se schopností milovat, se svobodou,
a tedy možností milovat, chtěl být jedním z těchto lidí a spolu s nimi a pro ně tvořit. A za
třetí: tohle všechno mi říká, že podstatou mého lidství je svoboda, abych mohl odpovědět
na lásku láskou. (z knihy Nic než láska)

Komunita Chemin Neuf je katolická komunita s ekumenickým zaměřením. Vznikla roku 1973
v Lyonu z charismatického společenství. Komunita má asi 2 000 členů ve 26 zemích.
V České republice komunita působí od roku 1998. Jejím sídlem je bývalý jezuitský klášter v Tuchoměřicích
u Prahy, dále spravuje faru v Bartošovicích v Orlických horách a dům v Bílé Vodě.
***************************************************************************************

Jeunesse-Lumière je společenství založené katolický knězem Danielem Angem, v jehož středu je
mezinárodní škola modlitby a evangelizace, nabízející mladým lidem roční formační pobyt. Cílem je mimo
jiné pomoci mladému člověku uvědomit si jeho důstojnost a důstojnost druhých lidí, svá obdarování i
obdarování druhých lidí, s cílem učit se tyto hodnoty v životě uplatňovat a umět se o ně dělit. Tohoto
pobytu se zúčastnilo i několik mladých z naší republiky.

Daniel Ange
P. Daniel Ange (nar. 1932) je francouzský kněz a řeholník.
V roce 1950 vstoupil k benediktinům a posléze žil v několika menších nových
komunitách zasvěceného života. Dvanáct let strávil jako misionář ve Rwandě (1958-71),
pak se vrátil do Evropy studovat teologii, pět let žil v poustevně na jihu Francie. Až v
roce 1981 přijal kněžské svěcení a 1984 založil první mezinárodní katolickou školu
modlitby a evangelizace pod názvem Jeunesse – Lumiere (JL), která působí dodnes. Jako
evangelizátor a kazatel navštívil řadu zemí světa. U nás byl na charismatické konferenci
v Brně.
Daniel Ange:Raněný pastýř
Kdo je můj bratr
Rány zhojené láskou (Působení Ducha svatého v Terezii z Lisieux)

René Luc
Narodil se v roce 1966 v problematické rodině ve Francii.
V dospělosti prožil obrácení ke Kristu a v roce 1994 přijal kněžské svěcení.
Pobýval v Komunitě Blahoslavenství, spolupracoval s P. Danielem Angem a jeho
evangelizační školou Jeunesse-Lumiere. Věnuje se především kazatelské
činnosti, zvláště mladým lidem. U nás byl již dvakrát hostem Charismatické
konference v Brně.
René Luc: Vychoval mě gangster
***************************************************************************************

Volám k Hospodinu - Modlitby poutníka
**********************************************************
Pane, prosím,
abych byl za všechno vděčný,
i když se mi to třeba nelíbí.
Abych opatroval vzpomínky na dobré
věci, které jsem zažil,
i když jich možná není až zas tolik.
Abych byl statečný,
i když si myslím, že už to nejde.
Abych si byl vědom,
že nejtěžší život má přece jenom ten,
kdo se chce vyhnout těžkostem.
Abych svůj kříž
zbytečně neodhazoval,
protože kolikrát ho odhodím,
tolikrát se budu vracet a sbírat ho.

Abych ho mohl donést až na vrchol,
na nějž je nutné vystoupit,
i když se zdá nedosažitelný.
Aby dary, které v sobě mám,
rostly pomalu,
a po celý rok aby mi pomáhaly.
Abych nikdy nevyměnil přítele,
který je opravdový,
a když udělá chybu,
abych mu odpustil
a ne opustil.
Abych mohl dávat radost,
sílu a naději těm,
s nimiž mě pojí láska. Amen.

Modlitba ke mši svaté
Přicházím k tobě takový, jaký jsem.
Se všemi radostmi, se vším, čeho se bojím.
Osvoboď mě touto slavností a dej mi sílu.
Dej, ať se s tebou sjednotím a všude konám pokoj. Amen.

Vyznávám před tebou své hříchy
Svou zbabělost, nevděčnost, svou malověrnost.
Ty udržuješ můj život, ty dáváš smysl mé existenci tím,
že mi ukazuješ lidi, kteří mne potřebují.
Často jsem vzdorovitě nebo lhostejně šel vlastní cestou.
Odpusť mi všechno, co jsem udělal proti tvé vůli
a co se ve mně tvé vůli protiví.
Pomáhej mi svým Duchem, abych šel po tvých cestách. Amen.

Modlitba za odpuštění
M

Pane, rád bych teď v síle Tvého svatého
Ducha odpustil každému,
kdo mě v mém životě zranil.
Prosím Tě,
pronikni nyní i do těch oblastí mého nitra,
které ještě nejsou naplněny
silou Tvého odpuštění.
Zříkám se pokušení ospravedlňovat se
a hledat důvody,
pro které mi bylo ublíženo.
Zříkám se každé touhy po pomstě
a odplatě pro ty, kteří mě zranili.
Ve Tvé síle odpouštím všem,
každé jednotlivé zranění,
jež mi kdo způsobil.

Chci přijmout všechny své bližní
jako bratry a sestry před Tvou Tváří
i s jejich chybami a slabostmi
a odpouštím jim každé slovo i čin,
všechno, čím mě kdy zranili
nebo mi způsobili jakoukoli bolest.
Pane, prosím o milost odpustit každému,
jemuž odpustit mi připadá velmi těžké.
Pane, dej mi sílu,
aby moje ochota odpustit stále rostla.
A ještě Tě, Pane, prosím,
aby mně odpustili všichni,
které jsem svým jednáním zranil
a kterým jsem ublížil já.
Amen.

Modlitba poutníka
Mohl jsem projít všechny cesty,
křížem krážem všechna pohoří od východu až na západ jestli jsem nenašel svobodu být sám sebou,
nikam jsem nedošel.
Mohl jsem se podělit o všechen svůj majetek
s lidmi jiných národností a kultur,
spřátelit se s poutníky ze všech koutů světa
nebo sdílet nocleh se svatými i králi jestli nedokážu zítra odpustit svému sousedovi,
nikam jsem nedošel.
Mohl jsem nést svůj batoh od začátku až do konce
a pomoci každému poutníkovi, který potřeboval povzbuzení,
anebo přenechat lepší místo druhému,
vzdát se vody a nic za to nečekat jestli po návratu domů a ke svým povinnostem nebudu schopný
vytvářet bratrství, šířit radost, pokoj a jednotu,
nikam jsem nedošel.
Mohl jsem mít každý den dostatek jídla a vody,
každý večer si vychutnat střechu nad hlavou a sprchu,
anebo šťastně překonat svou únavu jestli jsem v tom všem neviděl Boží lásku,
nikam jsem nedošel.
Mohl jsem vidět všechny památky
a rozjímat při nejkrásnějších západech slunce,
mohl jsem se naučit vše o navštívených místech,
anebo ochutnat čistou vodu z každého pramene jestli jsem nepoznal, kdo je Tvůrcem
vší té nekonečné nádhery a pokoje,
nikam jsem nedošel.
Jestli ode dneška nebudu kráčet po tvé cestě,
dále hledat a žít podle toho, co jsem se naučil,
jestli ode dneška neuvidím v každém,
ať je to přítel anebo nepřítel, společníka na Pouti,
jestli ode dneška neuznám Boha,
Boha Ježíše Nazaretského
jako jediného Pána ve svém životě nikam jsem nedošel.

Litanie poutníka
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče,
Bože Synu, vykupiteli světa,
Bože, Duchu svatý,

Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.

 Svatí

archandělé Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, všichni andělé strážní, ... oroduj(te) za nás
 Praotče Abraháme, který ses na Boží výzvu vydal na cestu do neznáma, praotče Jakube, který
jsi putoval za svým synem Josefem do dalekého Egypta, praotče Mojžíši, který jsi vedl lid Boží
po cestě do zaslíbené země, ...
 Panno Maria, Matko Boží, která ses vydala na cestu a spěchala navštívit příbuznou Alžbětu, ...
 Panno Maria a svatý Josefe, kteří jste se podle císařova nařízení odebrali na cestu do Betléma,
kteří jste s Božím Dítětem museli utéci do Egypta, kteří jste každý rok putovali do Chrámu, ...
 Svatý Jane Křtiteli, jenž jsi odešel na poušť, abys připravil cestu Pánu, ...
 Svatý Petře, Jakube a Jane, kteří jste s Ježíšem vystoupili na horu Tábor a tam byli svědky jeho
proměnění, všichni svatí apoštolové a učedníci, kteří jste s Ježíšem chodívali po celé Galileji a
Judsku, ...
 Svatá Marie z Magdaly a jiné ženy, jež jste následovaly Ježíše a jako první běžely k jeho hrobu,
 Emauzští učedníci, které na cestě doprovázel sám vzkříšený Kristus, ...
 Svatý Pavle, který jsi potkal Pána na cestě do Damašku, který jsi cestoval po moři a po souši,
abys všude hlásal Kristovo evangelium, ...
 Svatý Jakube apoštole, jenž inspiruješ mnohé k pouti do dalekého Santiaga de Compostella,…
 Všichni svatí apoštolové, kteří jste uposlechli Ježíšovu výzvu: Jděte do celého světa a hlásejte
evangelium,…
 Panno Maria, která jsi v La Salettě prolévala slzy,…
 Svatý Jane Maria Vianneyi, který jsi miloval Pána nade vše,…
 Svatá Filomeno, patronko živého růžence,…
 Svatá Markéto Marie Alacoque, kterou si Bůh vyvolil, abys světu zjevila krásu Ježíšova srdce,…
 Svatá Bernadeto, které Panna Maria odhalila tajemnství svého Neposkvrněného početí,…
 Svatý Vincenci z Pauly, který jsi pečoval o lidi v nouzi,…
 Všichni už svatí i zatím ještě ne svatí z této země, kteří s námi putujete,…
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa

smiluj se nad námi (3x)

Modleme se:
Všemohoucí Bože, vroucně tě prosíme, na přímluvu všech svatých
orodovníků, buď s námi při našich cestách a dej, abychom po našem
pozemském putování došli do radosti života věčného. Skrze tvého
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Až se vrátíme domů
****************************************
Modlitba malého poutníka Ježíšova do dnů po pouti…
Pane, Ty,
Ty sám působíš všechno ve všem.
Bez Tebe nemohu dělat nic.
Ty působíš, že chci i že pak jednám.
Ty mi dáváš skutky: skutky,
ne jen sílu k nim nebo materiál pro ně,
ale skutky samy.
Osvoboď mne ode všeho
bezbožného pachtění,
namáhání, honění se
a snahy dělat vše ze sebe!
Dej mi odvahu a sílu svěřit a předat
v důvěře v Tebe všechno Tobě,
všechno bez výjimky,
zvláště to, o čem si myslím,
že se beze mě vůbec neobejde.
Ty to dělej, Ty se starej, Ty chraň,
Ty pěstuj, Ty uzdravuj, Ty osvěcuj,
Ty mluv, Ty těš,
Ty mě skryj ve svém tichu.
Můj Bože, uzdrav mou nevíru
ve Tvou všemohoucnost;
mou nevíru, že Ty jsi milující Otec,

který se o mě stará;
mou nevíru, že Ty všemu dáváš bytí,
vše oživuješ a všemu dáváš dech
v Duchu Svatém;
mou nevíru, že nebe i země
jsou plny Tvé slávy,
že vše je naplněno Tvou slávou;
život i smrt, zdraví i nemoc,
všechno, i já ubohý a my všichni.
Ty nás miluješ všechny dohromady
a v této Lásce, kterou jsi Ty sám,
žijeme, pohybujeme se a jsme.
Všechno svěřuji tobě, můj Bože,
starej se Ty a skrze svou milost
mě učiň svým spolupracovníkem.
Chraň mě před pokušením,
abych se považoval sám za boha,
bez něhož to nejde.
V Tobě má vše trvání, ne ve mně,
skrze Tebe vše existuje, ne skrze mne.
Pane Ježíši Kriste,
smiluj se nade mnou hříšným. Amen!

Amen. Aleluja. Hosana.
****************************************
Zbývá poslední stránka. Je zatím prázdná, ale může být tou nejdůležitější.
Pokud se vás na naší pouti něco dotklo, zapište si to!
Pán se jistě každého dotkne, ke každému promluví. Vždyť putujeme za Ním, s Ním, pro Něj,
On je cíl naší pouti. Být Mu blíže, než když jsme odjížděli. Přijet proměněni, byť pod
nánosem všech dojmů a únavy. Nemusí to být žádná velká věc, nebudou asi pukat skály.
Spíše si myslím, že Pán často promlouvá skrze maličkosti, zdánlivě bezvýznamné věci, skrze
druhé lidi, události, tehdy, kdy to nečekáme. Je v tom Jeho něžnost a láskyplná touha být
s námi. Buďme vnímaví. A zapišme si to jako svědectví pro dny, kdy se nám bude zdát, že
Hospodin je daleko, že nás neslyší, že o nás neví…
Pane, ať Tě vidím!

Moc děkuji za vás všechny. Za každého jednotlivě i za celé naše společenství. Jste mi posilou
na cestě k Pánu. Ať vám Hospodin žehná.
S vděčností a v modlitbě Petra

