
Z obsahu:
Církev potřebuje 

váš rozlet, vaše intuice, 
vaši víru

Promluva Svatého otce 
Františka při modlitební 

vigilii s mládeží 
11. srpna 2018

– strana 2 –

Blahoslavená 
Kateřina z Racconigi

Libor Rösner
– strana 4 –

Stateční muži 
a něžné ženy
Interwiew 

s Mgr. H. Imlaufovou
– strana 6 –

Symbolika Mariánského 
sloupu na Staroměstském 

náměstí v Praze
Ing. Mgr. Jaroslav 

Hnátek
– strana 8 –

Vatikánské tiskové 
prohlášení ke zprávě 

prokuratury v Pensylvánii
– strana 12 –

Biskupové USA 
žádají Vatikán 

o apoštolskou vizitaci
– strana 12 –

Vizionář: 
Tajemství zjevení

v Tre Fontane (21)
– strana 13 –

2. ZÁŘÍ 2018

Antonín Stevens ze Steinfelsu (asi 1608 – kolem 1675): 
Císař Ferdinand II. se modlí za vítězství k Panně Marii před bitvou na Bílé Hoře

14 Kč • 0,76  35. ČÍSLO / XXVI. ROČNÍK



35/20188

Ing. Mgr. Jaroslav Hnátek

Cílem popisu pojetí a výtvarného vyjá-
dření celého Sloupu je vyjasnit a vysvět-
lit jeho smysl.

Virgini genitrici sine originis labe con-
ceptae, propugnantae et liberatae urbis er-
go caesar pius et justus hanc statuam point. 
„Panně Rodičce bez poskvrny prvotní po-
čaté [Neposkvrněné] za obhájení a osvo-
bození města tedy císař zbožný a spraved-
livý sochu tuto staví.“ Tento nápis byl na 
soklu sloupu.
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Vzorem kompozice Mariánského slou-
pu v Praze byl sloup postavený roku 1647 
ve Vídni na paměť úspěšné obrany Vídně 
při obléhání Švédy. V Praze byl postaven 
ze stejného důvodu jako sloup votivní, 
splnění slibu po ubránění Starého a No-
vého Města při dobývání Švédy v roce 
1648, na poděkování Panně Marii, která 
stála na straně obránců. Za daných pod-
mínek ubránit Staré a Nové Město praž-
ské byl zázrak. To věděli všichni Praža-
né – bez nadsázky – po 100 dnech hrůzy 
dobývání, ostřelování a bombardování 
těžkými děly. Švédové měli velkou vojen-
skou převahu.(1)

Socha Neposkvrněné Panny Marie, 
dílo sochaře Jana Jiřího Bendla, je umís-
těna na šestimetrovém dříku sloupu vy-
tesaného z jednoho kusu pískovce. Dřík 
sloupu stojí na patce a soklu s votivním 
nápisem (viz obrázek s textem). Ve spod-
ní části architektury sloupu byl vytvořen 
prostor, mezi čtyřmi nárožními hranoly 
shora zakrytými velkou deskou, otevře-
ný do čtyř stran. Zde byl viditelně uložen 
deskový gotický obraz Panny Marie Ry-
necké, Paladia Evropy, obrácený směrem 
k radnici. Základem architektury byl velký 
masivní sokl, který tvořil i spodní plochu 
vytvořeného prostoru. Sokl byl postaven 
na čtvercové ploše, hrazené balustrádou 
z prahů, madel, nárožních a středových 
pilířků a kuželkami mezi nimi. Čtverco-
vá plocha byla vyvýšena nad úroveň ná-
městí kolem dokola třemi řadami stupňů.

Na čtyřech nárožních hranolech jsou 
čtyři ozbrojení andělé, kteří bojují se zlem; 
na Mariánském sloupu ve Vídni dětské, 
v Praze dospělé postavy. Zlo je zpodob-
něno dvěma ďábly v stylizované lidské 
podobě, lvem a drakem. Tato symbolika 
vychází z Bible, z knihy Zjevení sv. Jana 
a knihy Žalmů (91,13): „Po zmiji a hadu 
budeš kráčet, šlapat budeš po lvu i dra-
ku.“ Lidská podoba ďábla je běžná v po-
hádkách. V literatuře, v Goethově Fausto-
vi vystupuje Mefisto jako temná postava, 
na obrazech a kresbách jsou od poloviny 
19. století fantastická zobrazení ďábla (ty-
picky s netopýřími křídly).

Jan Jiří Bendl, který sloup kompono-
val a zhotovil, se jako každý muž zúčast-
nil obrany města se zbraní v ruce. Tento 
bezprostřední zážitek z bojů je v dyna-
mice a uměleckém vyjádření boje andě-
lů zřetelně patrný.

Mariánský sloup byl čtvrtým v Evropě 
(Řím 1614, Mnichov 1638, Vídeň 1647, 
Praha 1650). Architektura předchozích 
sloupů byla z mramoru, sochy z mramo-
ru nebo bronzu. Protože v zemi vysílené 
třicetiletou válkou nebylo na zhotovení 
pražského sloupu příliš peněz, byl vybrán 
český pískovec. Tím byla ukázána mož-
nost aplikovat nový nastupující barokní 
sloh v sochařském oboru v netradičním 
místním materiálu. Andělé měli tepaná 
měděná křídla. Řešením kovových kří-
del do kamenné sochy byl Bendl inspiro-
ván sochami andělů na Andělském hradě 
při svém pobytu v Římě. Na soše Panny 
Marie byl také obdobný doplněk: na těle 
draka pod nohou Immaculaty byla dračí 
křídla či spíše dračí blány. Byly zachyce-
ny na dobových kresbách.

Symbolika Mariánského sloupu 
na Staroměstském náměstí v Praze

Pohled na Mariánský sloup zepředu

Nápis na Mariánském sloupu 
na Staroměstském náměstí v Praze

a letopočet podle chronogramu
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zdvižen „ku stále trvající vděčné památce, 
že z pouhé Milosti Boží toto od tehdáž ne-
přátelského lidu švédského silně dobývá-
no Staré a Nové Město pražské k přemo-
žení a podmanění nepřišlo a k tomu cíli, 
aby přímluvou Nejsvětější Rodičky Boží 
na budoucí časy od válek a outokův ne-
přátelských, nakažení morního a jiných 
neřestí zachováno bylo“.

Pro správné pochopení významu celé-
ho monumentu Sloupu je nezbytné struč-
ně seznámit čtenáře se základními pojmy 
katolické morálky.

Katechismus 
katolické církve říká:

Ctnost je trvalá a pevná dispozice ko-
nat dobro. Hlavní, základní (kardinální) 
lidské ctnosti vytvářejí základy mravního 
života. Jsou to moudrost, spravedlnost, 
statečnost a mírnost.

Moudrost (rozumnost, prozíravost) 
uschopňuje rozum, aby v každé situaci 
rozeznal, co je naše pravé dobro, a zvo-
lil přiměřené prostředky k jeho uskuteč-
nění. Moudrost řídí ostatní ctnosti a dá-
vá jim pravidla a míru.

Spravedlnost se zakládá na vytrvalé 
a pevné vůli dávat druhým, co jim patří. 
Spravedlnost vůči Bohu (s velkým B) se 
nazývá „ctnost zbožnosti“.

Statečnost zabezpečuje pevnost v obtí-
žích a vytrvalost v úsilí o dobro. Dospívá 
až ke schopnosti obětovat případně vlast-
ní život pro spravedlivou věc.

Mírnost (umírněnost) zmírňuje přitaž-
livost rozkoší, zabezpečuje vládu vůle nad 
pudy a dává schopnost vyrovnaně užívat 
stvořená dobra.

Opakem ctností jsou neřesti, jejich plo-
dem jsou hříchy, zlo.

„Ďábel“ a „satan“ – synonyma

V Novém zákoně se vyskytují slova 
„ďábel“ i „satan“ obvykle jako synonyma: 
v úryvku o Ježíšově pokušení na poušti 
užívá Marek slovo satan, ostatní evangelia 
slovo ďábel. Představuje zde „pokušení“, 
nebezpečnou lež, která člověka ohrožuje 
na životě. Proto také Ježíš slovem ďábel 
označuje své protivníky: „Váš otec je ďá-
bel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl 
vrah od počátku a nestál v pravdě, poně-
vadž v něm pravda není. Když mluví, ne-
může jinak než lhát, protože je lhář a otec 
lži.“ (Jan 8,44) Stejně ostře odmítne i své-

ho blízkého učedníka Petra, když se mu 
snaží rozmluvit myšlenku na smrt: „Jdi mi 
z cesty, satane; tvé smýšlení není z Boha, 
ale z člověka!“ (Mk 8,33) Podobně kárá 
Pavel kouzelníka Elymase: „Ty svůdce vše-
ho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží 
spravedlnosti, kdy už přestaneš podvra-
cet přímé cesty Páně?“ (Sk 13,10) Jen zce-
la okrajově se v Novém zákoně zmiňuje 
zvěst o pádu andělů a zápasu s ďáblem 
(Juda 1,9), jak ji obsahuje apokryfní Kni-
ha Henoch.

List svatého apoštola Pavla Římanům 
(16,19–20) praví: „Všude se ví o vaší odda-
nosti evangeliu. Mám z vás proto radost 
a přeji si, abyste byli moudří v dobru a ne-
zkušení ve zlu. Bůh pokoje brzo srazí sa-
tana pod vaše nohy. Milost Ježíše Krista, 
našeho Pána, buď s vámi.“

Význam sloupu je nadčasový

Maria, protože je neposkvrněná 
hříchem, šlape na hlavu satanovi, otci 
lži. Má sepnuté ruce k modlitbě a pohled 
upřený vzhůru k nebi, k Bohu, odkud mod-
litbou čerpá sílu k vítěznému boji s poku-
šením ke hříchu ve svém srdci. Maria je 
naším vzorem a naší Přímluvkyní.

Boj znázorňují vespod čtyři andělé. 
Boje o pravé dobro, ne, co se nám jako 
dobro nabízí. Bez pomoci z nebe nezví-
tězí žádná základní ctnost nebo zdatnost.

Čtyři andělé vítězí nad pokušiteli lid-
ských slabostí. Je to ztvárnění boje s poku-
šením ke zlému v srdci každého člověka. 
Vítězí čtyři základní ctnosti neboli zdat-
nosti: moudrost (prozíravost), spravedl-
nost, statečnost a mírnost. Je to ztvárnění 

Socha Neposkvrněné 
na vrcholu sloupu

Socha Panny Marie na vrcholu sloupu 
je Neposkvrněná – Immaculata, je zobra-
zena podle Bible, knihy Zjevení sv. Jana 
(12,1): „A ukázalo se veliké znamení na 
nebi: Žena oděná sluncem s měsícem pod 
nohama a s korunou dvanácti hvězd ko-
lem hlavy.“ A dále Zjevení 12,9: „A veli-
ký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a sa-
tan…“ (had z ráje, srov. Gn 3,1–4). Maria 
šlape na hlavu draka, symbol zla, satana.

Maria má titul Neposkvrněná, proto-
že se její život započal bez poskvrny dě-
dičného hříchu, neboli dědičného zatíže-
ní od Adama a Evy (tj. sklonu ke zlému, 
k nemravnému, nebo strach z lidí: např. 
neudělat nic pro správnou věc). Maria 
dále na rozdíl od Evy celý život vítězila 
nad nalháváním od ďábla až do své smr-
ti. V tom je její velikost. Její vítězný boj za 
uchování ctností znázorňuje dole boj čtyř 
andělů se zlem. Milovala Boha do krajnos-
ti, jemu se zcela odevzdala. Trpělivě sná-
šela utrpení, zůstala „plná Boží milosti“.

Dne 24. března 1855 večer se kona-
la u Mariánského sloupu velká oslava vy-
hlášení dogmatu o Neposkvrněném poče-
tí Panny Marie. Celý sloup byl ozdoben, 
ale hlavně osvětlen plynovými hořáky. Ho-
řáky byly i přímo u sochy Panny Marie.

Mariánský sloup je sloupem votivním 
– postaveným na základě předem dané-
ho slibu (latinsky vox, italsky voto). Fyzic-
ky zdatný, téměř dvoumetrový jezuitský 
kněz z Klementinské koleje, P. Jiří Pla-
chý, shromáždil několik stovek studentů 
a dobrovolníků k obraně Karlova mostu, 
mostecké věže na pravém břehu Vltavy. 
Byl mezi nimi také staroměstský starosta 
Mikuláš František Turek. P. Plachý uči-
nil spolu s obránci slib Panně Marii: Po-
může-li obráncům odrazit nápor švédské-
ho vojska, jako výraz vděčnosti jí postaví 
pomník na Staroměstském rynku. Vděč-
ní Pražané splnili svůj slib a podali žádost 
o vztyčení Marián ského sloupu císaři Fer-
dinandu III., který žádosti o stavbu marián-
ského pomníku vyhověl a stavbu podpořil.

Sloup byl postaven v roce 1650 a poté 
na císařův rozkaz byla 17. prosince 1650 
z náměstí odstraněna šibenice. Uváděné 
datum 1652 se vztahuje k posvěcení sloupu 
za účasti císaře. V Liber decretorum měst-
ského archivu stojí psáno, že sloup byl vy-

Panna Maria, současná replika sochy, 
umístěná v zákoutí chrámu
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pravdy boje člověka se zlem. Každý ze čtyř 
zobrazených, v pískovci umělecky ztvárně-
ných bojů andělů se zlem má svůj ideo vý 
význam boje o ctnosti. Ve všech případech 
vítězného boje dobra se zlem je nutná po-
moc shůry. Boj se zlem se odehrává také 
mezi lidmi – v lidské společnosti. Pomoc 
vyprošuje Panna Maria na vrcholu sloupu.

Díváme-li se na Sloup zepředu, 
nalevo anděl přemáhá ďábla v lidské 
podobě kopím a je označen číslem 1. 
Za ním anděl přemáhá řvoucího lva 

dvouručným mečem, je označen číslem 2. 
Na pozici č. 3 anděl mečem v pravici 

bojuje s drakem, na pozici č. 4, sousoší 
napravo, opět anděl přemáhá ďábla 

v lidské podobě křížem.

Zbraň je nástroj, který může sloužit 
k útoku či obraně materiálních hodnot, 
ale i duchovních hodnot, jako jsou ctnos-
ti. Andělé bojují za čtyři základní ctnosti. 
Vedou urputný boj s nepřítelem člověka 
v různých podobách.

Anděl na pozici č. 1

Kopím sráží a přemáhá ďábla, otce lži 
v lidské podobě. Je znázorněno rozhod-
né odmítnutí zla v srdci, účinná obrana, 
vítězný zásah nepřítele.

První anděl symbolizuje moudrost. By-
lo moudré, prozíravé rozhodnutí svěřit 

obranu města Prahy Panně Marii, vytrvat 
ve společných, neustávajících modlitbách, 
prosit Pannu Marii o přímluvu i proti lid-
ské naději. Při obraně Prahy obránci za-
koušeli Boží pomoc.

Moudrost uschopňuje rozum roze-
znat a vůlí se přiklonit k pravému dob-
ru. V každé situaci můžeme volit život 
nebo smrt. Ďábel, otec lži, je znázorněn 
v lidské podobě se svými atributy: s ro-
hy a kopyty. Anděl ho rázně sráží kopím 
v ruce na kolena.

Opakem moudrosti je potlačování při-
rozeného zákona v srdci člověka, vyklá-
dat si smysl života podle zdání. Nechtít 
slyšet o pravidlech Desatera, která se daří 
uskutečňovat jen s láskou k Bohu a bliž-
nímu právě s pomocí shůry. Je to nevě-
řícnost, nebo také hereze.

Anděl na pozici č. 2

Přemáhá řvoucího lva dvouručním me-
čem. Dvouruční (obouruční) meč je mo-
hutná sečná a bodná zbraň. Tyto meče se 
používaly většinou jako výzbroj strážců 
význačných osob v pozdním středověku 
a raném novověku.

Druhý anděl symbolizuje spravedl-
nost, spravedlivý boj. Drží oběma ruka-
ma dvouruční meč a bojuje se řvoucím 
lvem. Je nutné vzít obranu do obou ru-
kou, bojovat naplno.

Spravedlnost potlačí lva v našem srd-
ci, který řve: „Máš na to právo!“ Je to zná-
zornění boje s emocemi.

Opakem spravedlnosti je silové řešení, 
válka. Řvoucí lev venku je válka. Je nutné 
vzít meč do obou rukou, bojovat naplno, 
buď k vlastní obraně, nebo k obraně spo-
jence, nebo poskytnout vojenskou pomoc 
zabíjeným lidem v cizí zemi.

Anděl na pozici č. 3

Drží v pravé ruce meč a bojuje s dra-
kem.

Třetí anděl symbolizuje statečnost. 
V boji se šelmou je potřeba statečnosti, 
odvahy, houževnatosti a vytrvalosti.

Anděl drží v ruce meč a bojuje. Zna-
mená to nepodlehnout zlu, bojovat. Ne-
vzdávat boj v obtížích, nebo vytrvat v úsi-
lí o dobro. Mečem je Boží slovo, z něho 
můžeme čerpat odvahu a statečnost v bo-
ji fyzickém i duchovním.

Opakem statečnosti je zbabělost v obtí-
žích, útěk, kapitulace před obranou města, 
nebo rezignace v boji s nemocemi. Ošet-
řování lidí nakažených morem vyžadova-
lo statečnost.

Anděl na pozici č. 4

Přemáhá ďábla v lidské podobě křížem. 
Anděl drží v ruce kříž jako účinnou zbraň, 
kterou ho drží při zemi.

Čtvrtý anděl znázorňuje mírnost. Potla-
čit emoce a zachovat rozvahu. Být trpělivý, 
nenechat se vylákat k chybě, aby se nepřítel 
nedostal dovnitř. Při obraně města nebo ve 
válce je mírnost spolu s dalšími ctnostmi 
důležitá v rozvažování taktiky boje.

Mírnost zmírňuje přitažlivost rozkoší, 
dává schopnost mírně užívat dobra kolem 
nás, protože „všeho moc škodí“, jak praví 
české přísloví. Ví, kdy přestat, a dokáže to. 
Ďábel s rohy a kopyty v lidské podobě le-
ží a zvedá hlavu. Stále nám staví před oči 
svůdné věci, které vedou ke hříchu a ke 
ztrátě života s Bohem. Motivem mírnosti 
je hlad po svatosti.

Kříž je symbolem trpělivosti, nesení 
těžkostí, odříkání a vítězství lásky Boha 
k člověku, jeho umučení a zmrtvýchvstání. 
A také následování Krista. Kříž je nástro-
jem spásy člověka.

Pohled na spodní část Mariánského 
sloupu zepředu, za zády máme 

Staroměstskou radnici

Pohled zezadu, zleva anděl na pozici 3 
(meč) a 2 (dvouruční meč)

Pohled zepředu, zleva anděl 
na pozici 1 (kopí) a 4 (kříž)
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Opakem mírnosti je povolnost tělu ve 
stylu: „Nevaž se, odvaž se!“ Nevázanost, 
která vede postupně ke ztrátě osobnosti. 
Člověk se stává otrokem vášní, hladu po 
rozkoši. To je bída.

Otevřený prostor ve spodní části slou-
pu, mezi čtyřmi hranoly s anděly, bude pro 
kopii deskového gotického obrazu Mado-
ny Rynecké ze 14. století. Originál obrazu 
byl zde umístěn a uctíván spolu s Immacu-
latou na vrcholu sloupu 270 let.

Originál obrazu je nyní v chrámu Mat-
ky Boží před Týnem a byl na Staroměst-
ském náměstí, kde se před ním lidé modli-
li k Panně Marii při obléhání Švédy v roce 
1648. Obraz Madony Rynecké nosil staros-

ta města Turek do míst nejtěžších bojů při 
dobývání Starého a Nového Města Švédy. 
Katolická Praha se ubránila.

Závěr

Z výše uvedené studie historických a ná-
boženských pramenů vyplývá, že sloup 
není možné označovat jako ukázku moci 
Habsburské monarchie ani jako památku 
bitvy na Bílé hoře.

Na poděkování za vítězství katolické 
strany v bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 
1620 byla vystavěna poblíž dějiště bitvy 
mezi lety 1622–1624 jednoduchá kaple 
na obdélném půdorysu. Pravděpodobně 
v letech 1705–1706 byl ke kapli přistavěn 
osmiboký presbytář s nízkou kupolí a lu-
cernou. Takto nově vzniklá svatyně, za-
svěcená Panně Marii Vítězné, byla vysvě-
cena pražským biskupem Vítem Seiplem 
8. srpna 1706. Nynější kostel Panny Marie 
Vítězné na Bílé Hoře v Praze 17–Řepích je 
poutní místo.

Panna Maria Vítězná je jeden z přídom-
ků Marie, Matky Ježíšovy. Přídomek Ví-
tězná pochází z vítězství katolíků na Bílé 
hoře, jehož bylo údajně dosaženo za při-
spění obrazu Adorace Krista (zobrazující 
klanění Panny Marie a svatého Josefa no-
vorozenému Jezulátku). Tento obrázek, 
malovaný temperou na dřevě, nalezl bo-
sý karmelitán Dominik à Jesu Maria na 
zámku ve Štěnovicích u Plzně. Obraz byl 
znesvěcen, kromě Ježíška měly postavy vy-
píchané oči. Tento mnich doprovázel na 
podzim roku 1620 katolické vojsko vede-
né bavorským vévodou Maxmiliánem I., 
spojencem českého krále Ferdinanda II. 
Karmelitán jím žehnal před bitvou katolic-
kým vojákům a později se zasloužil o roz-
šíření jeho kultu v Římě. Dominik à Jesu 
Maria při svém následném pobytu ve Víd-
ni získal od císaře Ferdinanda II. svolení 
pro založení kláštera řádu bosých karmeli-
tánů ve Vídni a v Praze. V malostranském 
kostele Panny Marie Vítězné v Praze by-
la uložena raně barokní kopie zázračné-
ho obrázku Adorace Páně z bitvy. Další ko-
pie se nacházejí v poutním kostele Panny 
Marie Vítězné na Bílé Hoře nebo v děkan-
ském kostele sv. Prokopa ve Strakonicích. 
Cenná kopie do 50. let 20. století bývala 
uctívána také na postranním oltáři bazili-
ky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Origi-
nál obrazu shořel při požáru kostela San-
ta Maria della Vittoria v Římě roku 1833.

Císař Ferdinand II. se modlí 
za vítězství k Panně Marii před bitvou 
na Bílé Hoře. Spolu s ním se modlí 

Dominik à Jesu Maria, který drží v ruce 
památný zázračný obraz.

Obraz visí v čele lodi kostela Panny 
Marie Vítězné – Pražského Jezulátka. 
Je od Antonína Stevense ze Steinfelsu 
a je pozůstatkem výzdoby původního 

oltářního retabula z roku 1641.

Zpět k Mariánskému sloupu

K dnešnímu dni Společnost pro obno-
vu Mariánského sloupu vykonal mnoho 
práce. Je vydáno stavební povolení, kte-
ré je v právní moci. Nová socha Nepo-
skvrněné od akad. sochaře Petra Váni je 
uctívána v koutě u Týnského chrámu a usi-
lujeme, aby byla umístěna na své místo. 
Nový dřík sloupu, patka, sokl i další ka-
menné prvky jsou připraveny k montáži.

Prameny:

• Jan BRADNA: Návrh obnovy soch andělů 2013
• Karel OKTÁBEC: Omyl učitele národů, díl 

7–14 na https://www.valka.cz/13013-Omyl-uci-
tele-narodu-dil-07

• Jan BRADNA, Václav DAJBYCH: Obnova 
Mariánského sloupu – Restaurátorská zpráva, 
letopočet z chronogramu

• Kompendium Katechismu katolické církve
• Wikipedie

Poznámky:

 (1) Podrobný průběh dobývání Prahy viz Karel 
OKTÁBEC: Omyl učitele národů, díl 7–14 na 
https://www.valka.cz/13013-Omyl-ucitele-naro-
du-dil-07.

Pohled zezadu na sloupy s pozicí andělů 
č. 3 a č. 2 (vpravo)

Deskový obraz Madony Rynecké, 
umístěný ve spodní části památníku 

je nyní uschován 
v chrámu Panny Marie před Týnem



POROZUMĚT BOŽÍMU VOLÁNÍ • RŮZNÉ 
ASPEKTY ROZLIŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍ CESTY
Josef Maureder • Z němčiny přeložil Jan Zámečník 
Odborná revize textu Václav Dlapka SJ 
Odpovědná redaktorka Ludmila Martinková

Kniha chce čtenáři pomoci objevit a žít vlastní povolání, 
které má jako člověk, křesťan a Ježíšův učedník. Autor před-
kládá střízlivá a rozumná kritéria, podle nichž lze posuzovat 
známky povolání, a upozorňuje na důležitost nenásilného du-
chovního doprovázení. Ukazuje čtenáři cestu k plnosti života, 
k důvěře v Boha, který člověka vede, ale neutlačuje a dává mu 
velkou svobodu. Píše realisticky, současným jazykem a čtivě. 
Knížka bude cennou pomůckou především mladým lidem, kte-
ří hledají svou životní cestu. Nepochybně ji uvítají také ti, kdo 
je doprovázejí, nebo formátoři kandidátů zasvěceného života.

Karmelitánské nakladatelství • Druhé vydání 
Brož., 115x180 mm, 112 stran, 179 Kč

KONTEMPLATIVNÍ EXERCICIE • ÚVOD 
DO KONTEMPLATIVNÍHO ŽIVOTNÍHO 
POSTOJE A JEŽÍŠOVY MODLITBY
Franz Jalics • Z němčiny přeložil Cyril John 
Odpovědný redaktor Stanislav Předota

Mnoho lidí v hloubi duše hledá živou zkušenost s Bohem, 
aby nově nasměrovali svůj život. Přitom hledají pokud mož-
no prostý, spontánní a bezprostřední kontakt s Bohem. Autor 
Franz Jalics, maďarský jezuita, v této knize předává své zku-
šenosti z mnohaleté exerciční činnosti, a to s mimořádnou 
jasnozřivostí a schopností empatie. V deseti oddílech uvádí 
krok za krokem do blízkosti Boží přítomnosti. Tato praktic-

ká cvičebnice může sloužit jako návod na uzavřené exercicie, 
v nichž se člověk na určitý čas stáhne do ticha, ale je vhodná 
i pro „exercicie ve všedním dni“.

Stanislav Juhaňák – TRITON 
Váz., přebal, A5, 420 stran, 349 Kč

SÍLA EUCHARISTIE
Elias Vella • Z angličtiny přeložila Monika Kršková

Elias Vella v této knize touží naučit čtenáře žít 
z Eucharistie. Píše o Eucharistii, která proměňuje 
životy, která osvobozuje od Zlého mocněji než exor-

cismus, která přináší usmíření a vnáší do srdcí Boží pokoj. Uka-
zuje Eucharistii jako zdroj našeho uzdravení a vnitřní proměny.

Karmelitánské nakladatelství • Dotisk prvního vydání 
Brož., 137x195 mm, 144 stran, 199 Kč

MYŠLENKY SVATÉHO ŠARBELA
Hanna Skandar (ed.) • Z francouzštiny přeložila Veronika 
Kloučková • Odpovědná redaktorka Ivana Trefná

Šarbel Machlúf (1828–1898) je jeden z nejznámějších svět-
ců Středního východu z nedávné doby. Žil jako poustevník v Li-
banonu, ale díky pověsti Božího muže ho vyhledávali křesťané 
i muslimové z celého Blízkého východu. Po jeho smrti začaly 
proudit tisíce poutníků k jeho hrobu, na jeho přímluvu se děje 
mnoho zázraků i uzdravení. Knížečka obsahuje stručný živo-
topis otce Šarbela a úryvky z jeho promluv. Z textů 
je patrná duchovní hloubka tohoto světce, jeho po-
kora a nevýslovná láska k Bohu a k lidem.

Karmelitánské nakladatelství 
Brož., 102x165 mm, 80 stran, 139 Kč

Matice cyrilometodějská s. r. o.
Dolní nám. 24
771 11 Olomouc 1

SVĚTLO – týdeník Matice cyrilometodějské, spolku. Vydává Matice cyrilometodějská, spolek, Dolní nám. 24, Olomouc – IČO 00533866. Tiskne nakladatelství Matice cyrilometoděj-
ská s. r. o., Olomouc. Redakce: Šéfredaktor Mgr. Daniel Dehner, redaktor Mag. Theol. Tomáš Kiml. Vychází s církevním schválením Arcibiskupství olomouckého č. j. 54/98 ord. Církevní 
schválení se uděluje časopisům jako potvrzení, že v nich nejsou bludy v oblasti víry a mravů. Neznamená to však, že udělovatel schválení se ztotožňuje s názory jednotlivých článků. Adresa 
redakce a administrace: Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc 1; telefon a fax 585 222 803 (e–mail: svetlo@maticecm.cz; http://svetlo.maticecm.cz; objednávky 
týdeníku: e–mail: periodika@maticecm.cz, tel.: 585 220 626; objednávky knih: e–mail: objednavky@maticecm.cz, tel.: 587 405 431, www.maticecm.cz, inzerce: knihy@maticecm.cz). Registrační 
značka MK ČR E 7225. Administrace pro Slovenskou republiku: CD Photo s.r.o., Chrenovská 21/14, 949 01 Nitra, telefon 00421 903 263 525; podávanie novinových zásielok povolené 
SP, š. p. ZsRP Bratislava, č. j. 3335–OPČ zo dňa 21. 5. 1996. Prohlášení redakce: U článků o tzv. soukromých zjeveních, k nimž se doposud církevní autorita nevyjádřila (jako Litmanová, 
Medžugorje aj.), se podřizujeme konečnému úsudku církve. Nevyžádané nezveřejněné příspěvky nevracíme.

982707–0262/2011 TZ

Matice cyrilometodějská s. r. o. Knihkupectví a zásilková služba

Objednávky knih – tel. 587 405 431  Administrace a inzerce týdeníku Světlo – tel./fax 585 222 803  Matice cyrilometodějská s. r. o.,
Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc 1, e-mail: knihy@maticecm.cz  Kompletní nabídku knižní produkce MCM naleznete na internetové adrese www.maticecm.cz

Matice cyrilometodějská s. r. o. Knihkupectví a zásilková služba
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PROHLUBUJEME ŽIVOT S BOHEM
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