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Všem členům a spolupracovníkům Matice cyrilometodějské 
a Mariánského kněžského hnutí

Drazí mariánští ctitelé! 
Srdečně Vás zdravíme ke konci roku 2021.
 
Prožíváme rok přípravy na 50. výročí vzniku Mariánského kněžského hnutí ve Fatimě. Předpokládají se jak 

duchovní cvičení pro kněze, tak i duchovní obnova pro laiky, přibližně v čase od 26. 6. do 3. 7. 2022 (viz výzva 
představeného MKH P. Luca Pescatoriho v minulém oběžníku 1/2021). Momentálně organizátoři zjišťují zájem 
o tuto akci, protože situace s nemocí covid19 je naprosto nevyzpytatelná a neví se zatím, zda se oslava výročí 
vůbec uskuteční. 

Jak se nejlépe připravit na toto velké jubileum? 
Tím, že budeme věrně následovat to, co nám Panna před 50. lety začala říkat prostřednictvím Dona Stefa-

na Gobbiho: Panna Maria žádá po věřících, kteří náleží k Hnutí, jako denní úkol obrácení cestou modlitby a po-
kání… Nemusíme tedy hledat jinou cestu. Panna Maria říká 12. 11. 1985: „Cesta, po které vás vedu, je cesta 
dokonalého následování mého Syna Ježíše.“ Ježíš je naše Cesta k následování! A navíc, na našich cestách ži-
votem nám Otec nebeský každou věc připravuje svou Božskou Prozřetelností. Musíme jít tedy s důvěrou. Ano, 
potřebujeme důvěru, neboť v současné době prožíváme stále těžší chvíle, které P. Maria tolikrát předpovědě-
la: „…Kristovu slavnému království bude předcházet veliké utrpení, které bude sloužit k očistě církve a světa 
a k jejich úplné obnově. (28. 1. 1979 nebo také 3. 3. 1979, 1. 1. 1980) Bolestné utrpení je potřebné k záchraně 
lidí a k očistě církve a světa od ran nevěry a odpadu, od pýchy a materialismu. Věřme, že Panna Maria se při-
mlouvá, aby tato doba byla zkrácena, aby brzy mohlo triumfovat její Neposkvrněné Srdce.
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Současné utrpení má mnoho podob, ale Duch Svatý nám přichází na pomoc. Pomoc z nebe přijde jednoho 
dne formou varování, o kterém mluví Panna Maria 22. 5. 1988 a na jiných místech v Modré knize: „Duch Svatý 
přijde, aby obnovil slavné království Kristovo, a bude to království milosti, svatosti, lásky, spravedlnosti a poko-
je. Svou božskou Láskou otevře brány srdcí a osvítí všechna svědomí. Každý člověk se uvidí ve spalujícím ohni 
božské Pravdy. Bude to jako soud v malém. Pak přinese Ježíš Kristus na svět své slavné Království.“ (dále také 
2. 10. 1992, 22. 5. 1994, 4. 6. 1995)

Jako zbraň proti útokům zla máme používat osvědčený růženec, k jehož modlitbě nás Matka stále vybízí: 
„Váš celý růženec, který se modlíte ve večeřadle na naléhavou žádost vaší Matky, je jako nesmírné pouto lásky 
a záchrany, kterým můžete ovinout osoby a situace, a dokonce mít vliv na všechny události vašeho času. Pokra-
čujte v modlitbě růžence… Jako se již stalo při jiných rozhodujících událostech (např. 7. 10. 1571 u Lepanta), tak 
i dnes bude církev ubráněna a zachráněna svou vítěznou Matkou skrze pomoc, která přichází od vás, moje ma-
ličké děti, častou modlitbou svatého růžence.“ (7. 10. 1979)

Tato těžká doba nás může učinit svatými, anebo nás svět může strhnout svým proudem. Proto si nenechme 
nikdy vzít radost, ani v těch nejtěžších chvílích. Rád bych zde připomněl mučedníka, který umřel smíchy. Jezuita 
P. Adolf Kajpr byl v letech 1942–45 vězněn fašisty a pak 9 let strávil v komunistickém vězení v Leopoldově. Dne 
13. 9. 1959 dostal infarkt a byl přenesen do vězeňské nemocnice. Když se 17. 9. večer natahoval pro bažanta 
a od srdce se smál jakémusi vtipu, dostal druhý infarkt a zemřel. Jeho radost vycházela jistě z tohoto slova Bo-
žího: „Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špat-
nost: radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“ (Mt 5,11–12) „Mějte z toho radost, moji bratři, když 
na vás přicházejí rozličné zkoušky.“ (Jak 1,2)

Tak ať radost z Hospodina je naší silou a také to, že nás provází touto bolestnou dobou očisty naše Matka Maria!

P. Jiří POLÁŠEK, zodpovědný za MKH v ČR

INFORMACE

	Každý rok nám naši představení z Itálie posílají povzbuzující meditaci. V tomto novém oběžníku Vám nabízíme 
povzbudivé svědectví bývalého generálního představeného MKH P. Laurenta Larroqua. (viz příl. č. 1)

	„Kněžím, přemilým synům Panny Marie“ (Modrá kniha) – tuto knihu si můžete objednávat e-mailem 
na adrese: mrtva@maticecm.cz nebo poštou na adrese: Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 
779 00 Olomouc. Knihy rozesílá Matice cyrilometodějská s. r. o., u které jsou doposud uskladněny. Nové vy-
dání této knihy půjde do tisku začátkem příštího roku.

	Každou první sobotu v měsíci se koná večer od 18 hodin pravidelné Mariánské večeřadlo v kostele sv. Prokopa 
v Praze-Braníku, ve Školní ulici. Všichni mariánští ctitelé jsou srdečně zváni! P. Jan Pata, administrátor farnosti.

	K mnohým členům MKH se už tento oběžník nedostane. Je to tím, že někteří neodpověděli na výzvu 
a požadavek GDPR v MZ 2/2018. Pokud víte o někom ve vašich večeřadlech MKH nebo ve Vašem oko-
lí, kdo tento oběžník odebíral a rád by pokračoval, vyzvěte ho, aby buď napsal nebo zavolal do MCM Olo-
mouc a příště už oběžník dostane! Adresa: Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc. 
Tel. číslo: 585 222 803 (paní Věra Mrtvá). Oběžník rozesílá Matice cyrilometodějská s. r. o. 

	Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary, které jste nám zaslali i v nelehké době v letech 2020-2021. Těmito fi-
nančními prostředky podporujete činnost MKH, konání večeřadel a vydávání Matičních zpravodajů. Každý 
týden je za naše dobrodince sloužena mše svatá. Ať Vám Pán odplatí dobry duchovními!.

 I tento Matiční zpravodaj Vám zasíláme zdarma. Přispět na jeho výrobu lze na přiložené složence. Pokud 
jste již někdo v posledních měsících dar poslal, považujte tuto složenku za bezpředmětnou. V případě, 
že byste na poskytnutý dar chtěli poslat potvrzení na snížení základu daně, prosíme o zprávu na e-mail: 
mrtva@maticecm.cz nebo na tel. číslo 585 222 803 (paní Věra Mrtvá). Rádi Vám potvrzení zašleme.

 I nadále uvádějte na všechny platby svůj variabilní symbol, který máte uveden na složence a který se sklá-
dá z čísla „5550“ a Vašeho kmenového čísla, které najdete v pravém rohu adresy, abychom platby správně 
identifikovali, že patří MKH. 
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	Pokud nám chcete zaslat zprávu e-mailem, pište prosíme dále na adresu střediska Mariánského kněžské-
ho hnutí: mkh.cz.2014@gmail.com. Kontaktní telefon střediska MKH je +420 603 805 223 (P. Jiří Polášek) 
a MCM +420 585 222 803 (Věra Mrtvá). 

 
	Jako poděkování za Vaše dary od nás prosím přijměte zdarma brožurku Novéna k Matce Milosti.

Požehnanou adventní dobu a ničím nerušené Vánoce přejí a vyprošují

 P. Jiří Polášek  Daniel Dehner 
 zodpovědný za MKH ČR předseda MCM, spolku 

Věra Mrtvá 
jednatelka MCM s. r. o.

VánOČní nabíDK a K nIh 2021
Matice cyrilometodějská s. r. o.
Dolní náměstí 24,  779 00 Olomouc
telefon: 587 405 431 • mobil: 733 741 841 (církevní síť)
e-mail: expedice@maticecm.cz • internet:  www.maticecm.cz

Vážení členové a spolupracovníci Mariánského kněžského hnutí,
rádi bychom Vám dali k Vánocům dárek formou 50 % slevy z nabídnutých titulů MCM (na ostatní tituly našeho nakladatelství, 
které naleznete na webových stránkách MCM, poskytneme 20% slevu). Na knihy z jiných nakladatelství Vám poskytneme 
10% slevu. Objednávky pošlete nejpozději do 15. 12. 2021. Pokud objednáte knihy e-mailem, do předmětu zprávy uveďte 
va21mkh, pokud objednáte telefonicky, sdělte, že se jedná o vánoční nabídku. Jen tak Vám můžeme poskytnout slevu.
Z provozních důvodů zásilková služba funguje jen do 17. 12. 2021, pak až od 10. 1. 2022. Nabídka platí do vyprodání zásob. 
Poštovné účtujeme dle platných sazeb České pošty + balné 10 Kč za listovní zásilku, 20 Kč za balík. 

tItuly MCM
50% sleva

Don Gobbi – Život a dílo
Farář celého světa • Zakladatel Mariánského 
kněžského hnutí
Mariadele Tavazzi • Z italštiny přeložil P. Lubor 
Dobeš • Předmluva kardinál Ivan Dias • Úvod 
Otec Serafino Tognetti
První životopis zakladatele Mariánského kněž-
ského hnutí (MKH), italského kněze Dona Ste-
fana Gobbiho (1930–2011). Autorka předkládá 
portrét obyčejného člověka s mimořádnou vírou 
a hlubokou mariánskou úctou intenzivně prožíva-
nou od dětství. Zdá se nemožným, že si Panna Ma-
ria zvolila tak „malou“, horkokrevnou i pokornou 
osobu pro tak grandiózní dílo, které se rozšířilo 
bez nějakého lidského úsilí do celého světa. Kniha 
obsahuje i homilie ve Fatimě, dopisy a svědectví, 
obrazovou přílohu, základní informace o vzniku 
a rozvoji MKH a úkony zasvěcení Neposkvrně-
nému Srdci Panny Marie, životní osudy a přehled 
cest ve službě MKH i stručnou chronologii života 
Dona Gobbiho.

Brož., A5, 224 str. 
+ 20 str. barevné obrazové přílohy, 269 Kč

Dnes ke mně mluví
Cyril Ludvík Petrů OPraem.
Druhé, upravené vydání kalendáře světců s krát-
kými informacemi o jejich životním poselství. 
Svazek oživuje několik portrétů světců, které na-
kreslil sám P. Cyril. Součástí knihy je také abe-
cední seznam jmen a chronologický seznam světců 
a svátků podle dne uctívání.

2., upravené vydání. Brož., A5, 344 str., 180 Kč

Můj vzor Ježíš, Syn Panny Marie
P. Emil Neubert SM • Z angličtiny přeložila 
Mgr. Radmila Válková
Tato účinná pomůcka v mariánském životním pro-
gramu je psána formou podnětných pokynů od Pána 
Ježíše a Panny Marie. Objasňuje cestu dokonalého 
následování jeho synovské lásky k Matce Marii. 

Brož., A5, 128 str., 119 Kč

Pán Ježíš o svých kněžích
Conchita Cabrera de Armida • Z italštiny přelo-
žil PhDr. Lubomír Štula
Kniha obsahuje duchovní vize mexické mystič-
ky 20. století, ctihodné Conchity, ve kterých se 
Ježíš obrací ke svým kněžím. Jak říká kardinál 
D. Castrillón Hoyos, prefekt Kongregace pro klé-
rus, jsou tyto vize v harmonickém souladu s tradič-

ní katolickou naukou o kněžství, pomáhají prohlu-
bovat tajemství kněžského života a především uvádí 
do meditace o přetvoření kněze v Krista. Skrze cti-
hodnou Conchitu jsou kněží pozváni, aby se vrátili 
do „mateřského lůna“ eucharistického Večeřadla.

Brož., A5, 390 str., 298 Kč

Ježíšův očitý svědek
Carsten Peter Thiede - Matthew d’Ancona • Z ang-
ličtiny přeložil MUDr. Alexius Pešat
Nález papyrusového fragmentu s Matoušovým 
evangeliem v oxfordské knihovně v roce 1994 se 
stal klíčovým pro datování Nového zákona. Koneč-
ně se tak mohlo doložit, že Matoušovo evangelium 
bylo napsáno kolem roku 70 po Kristu jako sdělení 
Ježíšova současníka a očitého svědka. 

Brož., A5, 232 str., 210 Kč

Per • Příběh jednoho chlapce
Klemens Tillmann
Dobrodružný příběh dospívajícího chlapce, který 
pro trvalé neshody s přísným otcem prchá z do-
mova. Nepozorován se uchyluje do podpalubí ob-
chodní lodi. Postupně spolu s dalšími účastníky 
plavby odhalí záměry anarchistické skupiny a za-
chrání životy španělských mnichů a jejich klášter. 

Brož., A5, 56 str., 59 Kč
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365 dní s otcem Piem • Z duchovní korespon-
dence
Pio z Pietrelciny 
Kapucínský světec nás vybízí, abychom se vy-
dali na cestu s Ježíšem, a ukazuje pevné body, 
na kterých stojí autentická křesťanská existence. 
Z jeho dopisů je patrné, jak naplněný byl jeho ži-
vot v Boží přítomnosti a jak ohleduplně se věno-
val těm, kdo se svěřili jeho duchovnímu vedení. 

Karmelitánské nakl.   
Váz., 539 str., 120x180 mm, 499 Kč

Být učedníky • Ježíšova škola života
Christoph Schönborn • Z němčiny přeložil Zde-
něk Jančařík 
Kniha vídeňského kardinála je pozvánkou k pro-
hloubené křesťanské víry. Co to znamená být 
Kristovým učedníkem? Je učedník něco víc než 
„běžný“ věřící? Jsou evangelijní nároky závazné 
pro všechny, nebo jen pro úzkou skupinu vyvole-
ných? Schönborn ukazuje, že klíčové je vstoupit 
do vztahu s Ježíšem. 

Portál • Brož., 145x205 mm, 136 str., 265 Kč

Radost, to je kumšt!
Chiara Amirante 
Kdo už pro sebe objevil knihu Boží průlom v řím-
ském podsvětí, je mu jasné, že od Chiary Ami-
rante nelze čekat sladkobolné zbožné řeči, a to ani 
na téma křesťanské radosti. Sama autorka neměla 
a nemá na růžích ustláno a už pár desetiletí doslova 
„sbírá z popela“ zástupy životních ztroskotanců. 
Její návod, jak žít radost, která je darem Vzkříše-
ného, už prošel nejednou zatěžkávací zkouškou. Je 
zároveň prostý i velmi náročný: Vzít evangelium 
vážně, začít žít doopravdy jako Kristův učedník.

Paulínky • Brož., 115x175 mm, 176 str., 239 Kč

Medžugorje • Znamení pro dnešek
Alexis Wiehe • Z francouzštiny přeložila Marie 
Benáková • Předmluva P. Daniel Ange • Redak-
ce Jan Malý
Otec Alexis přináší stručný nástin medžugorských 
událostí od roku 1981 až dodnes. Zabývá se po-
selstvím Medžugorje od 90. let minulého století. 
V knize nabízí zasvěcený výklad smyslu poselství 
neboli celé pedagogiky Ježíšovy Matky, Královny 
pokoje, která nás už několik desítek let naléhavě po-
vzbuzuje k obrácení a k návratu ke Kristu, evange-
liu, modlitbě i životu z Božího slova a ze svátostí.

Doron • Brož., 115x165 mm, 208 str., 249 Kč

Ježíši, postarej se ty! • P. Dolindo Ruotolo 
ve vzpomínkách své neteře.
Grazia Ruotolo , Luciano Regolo 
Otec Dolindo byl vyhledávaný kazatel a nesmír-
ně plodný duchovní spisovatel. Napsal mimo jiné 
u nás dobře známou Novénu odevzdanosti. Do-
lindo Ruotolo zemřel v roce 1970, jen dva roky 
po stigmatizovaném P. Piovi. Osobně se setkali jen 
jednou, ale v duchovní rovině byli jako dvojčata: 
sdíleli mystické obdarování, prorocké charisma 
a dar čtení v lidských srdcích, dar uzdravování 
a exorcismu, ale především Kristův kříž – výkup-
né utrpení za druhé, za církev. Dlouhá léta oba 
pokorně snášeli pronásledování a nespravedlivé 

z jInýCh naKlaDatElstVí
10% sleva

zákazy ze strany církevních představených, oba 
zemřeli v pověsti svatosti. 

Doron  •  Brož., 130x190, 244 str., 329 Kč

Kecharitomene • Odhalte její neobyčejné ta-
jemství a poznejte své určení!
P. Dominik Chmielewski SDB • Předmluva P. Pio-
tr Glas • Slovo teologa P. Prof. Robert Skrzyp -
czak, ThD. • Úvodní slovo k českému vydání Anna 
Martinková • Překlad Jindra Hubková
Kniha je neobyčejnou učebnicí duchovního boje. 
Zároveň je to i výzva obracející se na čtenáře, aby 
vstoupil do Mariiny školy tak, aby ho ona sama 
formovala tím nejkrásnějším způsobem mocí Du-
cha Svatého a v mocné autoritě Pána Ježíše Krista. 

Kartuziánské nakl. • Brož., A5, 192 str., 198 Kč

Ve stínu Všemocného • Pravdivý příběh fran-
tiškána mezi nacisty
Gereon Goldmann • Z němčiny přeložila Ivana 
Trefná • Odpovědný redaktor Pavel Mareš
Nevšední svědectví o lidské odvaze i síle modlitby, 
o lásce k životu i Boží ochraně, zasazené do nelítost-
ných bojů druhé světové války. Po válce dostudoval 
teologii a čtyřicet let působil jako misionář v Japon-
sku – což byl jeho dávný sen. Osud Gereona Gold-
manna je neuvěřitelný, strhující, plný zdánlivě ne-
pochopitelných náhod, v nichž nakonec vítězí dobro 
nad zlem, Boží milost nad všudypřítomnou smrtí.

Karmelitánské nakl. 
Váz., 130x190 mm, 328 str., 399 Kč

Jak žít a přežít manželství
Rob Parsons • Z angličtiny přeložila Jana Plá-
teníková • Odpovědná redaktorka Tereza Šerá
Autor si nedělá naprosto žádné iluze o obtížích, které 
člověk v manželství zažívá. To, co pomáhá dělat kro-
ky kupředu, je upřímnost a vědomí, že nejste jediní 
na světě, kdo je v podobné situaci. To, čím prochází-
te, prožili i jiní, a některým z nich se podařilo znovu 
najít lásku, kterou považovali za navždy ztracenou. 

Karmelitánské nakl. 
Brož., 135x195 mm, 88 str., 149 Kč

Rodiče, máme vás rádi
Eduard Martin • Odpovědná redaktorka Ludmi-
la Martinková
Být rodičem je krásné a také náročné umění.  
Drobné příběhy Eduarda Martina ukazují s mimo-
řádným citem a pozorovatelským talentem na sílu 
rodičovské lásky a odvahu předávat dar života dál.

Karmelitánské nakl. 
Brož., 120x160 mm, 252 str., 199 Kč

Průvodce Biblí
Pat a David Alexanderovi • Z angličtiny přeložili 
Mgr. Rostislav Matulík a Mgr. Jan Dus 
Průvodce Biblí doporučuje, jak s Biblí zacházet, jak 
jí rozumět a jak ji studovat. Poskytuje nezbytné infor-
mace o dobovém pozadí biblických příběhů od před-
ních teologů a biblistů z celého světa. Obsahuje více 
než 700 barevných fotografií a 68 přehledných map. 

Česká biblická společnost  
Váz., křídový papír, 155x220 mm, 816 str., 990 Kč

Dvojí tvář lenosti
Kateřina Lachmanová • Odpovědná redaktorka 
Jana Nováková
Tématem knihy není pouze lenost v klasickém 
a tradičním pojetí, ale lenost v širším slova smy-

pRO DětI a MláDEž
10% sleva

slu. Mniši by řekli acedie neboli vnitřní rozklad, 
který se u jednoho projeví nedbalostí a nečinnos-
tí, u jiného naopak horečnou aktivitou či svévol-
ným tříštěním pozornosti a vnitřní energie srdce. 

Karmelitánské nakl. 
Brož., 115x180 mm, 128 str., 169 Kč

Velká ilustrovaná Bible
Anselm Grün • Ilustrace Giuliano Ferri • Z něm-
činy přeložila Jindra Hubková • Redakce Kris-
tina Veselá • Odpovědný redaktor Pavel Mareš
Anselm Grün poutavě vypráví nejdůležitější pří-
běhy Starého a Nového zákona. Díky jeho podání 
začínáme rozumět biblickým postavám od Adama 
a Evy přes Mojžíše, Davida a Jonáše až po Ježíše 
Krista a jeho dvanáct učedníků. 

Karmelitánské nakl.  
Váz., křídový papír, 200x265 mm, 196 str., 499 Kč

Svatý Martin
Petr Jankovec • Ilustrovala Markéta Štefková    
Odpovědný redaktor Pavel Mareš
Vhodné pro děti od 9 let.
V knize promlouvá k dětem sám svatý Martin. Římský 
voják, poustevník a biskup vypráví poutavě o svém 
dobrodružném životě, plném překvapivých zvratů. 
Klade přitom dětem moudré i zvídavé otázky a vede 
je k zamyšlení, modlitbě a konání dobrých skutků. 

Karmelitánské nakl.  
Váz., křídový papír, 190x155 mm, 64 str., 199 Kč

Betlém – Vánoční příběhy pro děti
Jan Twardowski
Autor přibližuje dětem hravou formou poselství 
Vánoc. Tajemství Vánoc je totiž to, že Boží láska 
touží po lásce lidské. I po té naší.

Karmelitánské nakl.  
Váz., 115x160 mm, 104 str., 199 Kč

Svatá Ludmila • Příběh české kněžny
Texty a ilustrace Oldřich Selucký • Odpovědný re-
daktor Pavel Mareš
„Ludmila ví, že Bůh je jako slunce: svým světlem 
a teplem zalévá všechny lidi bez rozdílu. Malé 
i velké, bohaté i chudé, dobré i zlé. Takoví mají 
být křesťané, tak se chová Ludmila. Neptá se, kdo 
je dobrý a kdo zlý. Hladovému dává najíst, ne-
mocného navštíví a přinese mu lék. Do celé země 
září dobrota křesťanky Ludmily. Všude jde řeč 
o vzácné kněžně…“ První čtení o svaté Ludmile 
pro školáky, předškoláky, jejich rodiče i prarodi-
če s radostí napsal a namaloval Oldřich Selucký. 

Karmelitánské nakl. 
Váz., 210x285, 32 str., 199 Kč

Noc plná hvězd
Napsala Jan Godfreyová • Ilustrovala Honor 
Ayresová • Z angličtiny přeložila Kateřina Lachma-
nová • Odpovědná redaktorka Ivana Albrechtová
Knížka s vánočním příběhem pro malé čtenáře – 
vhodná už od 3 let, s krásnými celostránkovými 
ilustracemi. Při čtení rytmického textu si děti mo-
hou procvičit počítání.

Karmelitánské nakl. 
Váz., křídový papír, 215x286 mm, 28 str., 159 Kč


