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Všem členům a spolupracovníkům Matice cyrilometodějské 
a Mariánského kněžského hnutí

Drazí mariánští ctitelé! Přátelé MCM a MKH!
Po uplynulém jubilejním roce 50. výročí vzniku Mariánského kněžského hnutí jsme s důvěrou vstoupili 

do nového milostiplného roku 2023. V této převratné době se s jistotou chyťme nabízené ruky Panny Marie 
a dovolme Jí, aby nás všechny provedla tímto dalším rokem nejistot. Budoucnost je opravdu nejistá, mlha-
vá a snad i nebezpečná, ale Boží pomoc je jistá. „Satan si přeje válku a také nenávist v lidských srdcích…,“ 
řekla Panna Maria 25. 1. 2023 v Medžugorje, a hned dodává, abychom se spolu s Ní modlili a obětovali tyto 
dny v postu a pokání za mír. K modlitbě a věrnosti vyzývá také P. Luca Pescatori v okružním dopise MKH, 
jehož překlad najdete v příloze. Je to výzva k ještě horlivějšímu praktikování mariánských večeřadel, do-
konce třeba i jenom ve dvou. Je asi dobře, že všechno o budoucnosti nemůžeme do detailu vědět, protože 
bychom asi dostali strach. Skryté věci patří Bohu, a proto i naše budoucnost je skrytá. Bůh nás toho chrá-
ní a vede nás krok za krokem každým dnem. Máme tedy spíše prožívat naplno přítomnost, protože obavy 
a strach z nejisté budoucnosti nás mohou úplně ochromit a vést k nedůvěře, že Bůh nemá všechno pev-
ně v rukou. Ale víme, že tomu tak není: budoucnost totiž patří jen Bohu. Strach oslabuje důvěru a činí na-
še kroky nejistými. Kdykoliv nás tedy přepadne strach z neznámé apokalyptické budoucnosti, vrhněme se 
jednoduše do náručí Panny Marie anebo se skryjme pod její plášť. V tomto útočišti se upokojíme a budeme 
se cítit bezpečně. Kdo je zapsán v Neposkvrněném Srdci Panny Marie, nemusí se ničeho bát, protože ví, 
že „její Neposkvrněné Srdce nakonec zvítězí“ (Fatima, 13. 7. 1917).

Panna Maria se na nás v těchto dnech opět obrací starostlivou výzvou z Modré knihy: „Obraťte se a vraťte 
se k Pánu cestou upřímného pokání a osobního vyznání svých hříchů kněžím… už končí čas poskytnutý Pá-
nem lidstvu k obrácení.“ (17. 2. 1988)
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Lidé však dnes ve velké většině nechtějí konat pokání, nechtějí změnit smýšlení a zříci se satana a jeho svo-
dů. Panna Maria se stále za nás přimlouvá a volá před Božím trůnem: „Odpusť, Pane, nepravosti lidu svého, 
který jsi získal za cenu své Nejsvětější Krve!“ (srov. Nm 14,19) Ano. Lidstvo je dnes jakoby uzavřeno v temném 
hrobě svých hříchů, odmítání Boha a jeho zákona a je vyzváno Pannou Marií, aby konečně vyšlo z tohoto stu-
deného hrobu do slávy a svobody vzkříšení a velikonoční radosti. 

Rád bych zde poděkoval všem, kdo pořádají večeřadla a kdo se jich zbožně účastní na jakékoliv úrovni 
a kdekoliv: modlíme se přece s Pannou Marií za spásu svou i bližních.

      
P. Jiří Polášek, zodpovědný za MKH v ČR

INFORMACE
 Jako přílohu č. 1 přinášíme v tomto oběžníku okružní dopis z 1. 1. 2023 od P. Luca Pescatoriho, pově-

řeného vedením Mariánského kněžského hnutí, jeho Reflexi k současné situaci a také jeho Upozornění 
na nevhodnou manipulaci s poselstvími Dona Gobbiho.

	V MCM je stále k dostání první životopis zakladatele Mariánského kněžského hnutí (MKH), italského kněze 
Dona Stefana Gobbiho (1930–2011) – Don Gobbi – život a dílo. Farář celého světa. Autorka, M. Tavazzi, 
předkládá portrét hledajícího muže s mimořádnou vírou a hlubokou mariánskou úctou, intenzivně prožíva-
nou od dětství, posléze obětavého šiřitele poselství. Zdá se nemožným, že si Panna Maria zvolila tak „ma-
lou“, horkokrevnou i pokornou osobu pro tak grandiózní dílo, které se rozšířilo bez nějakého běžného organi-
začního úsilí do celého světa. Posláním Dona Gobbiho bylo číst poselství Fatimy v promluvách Panny Marie 
v srdci (lokuce) a účinně je uvádět v život v katolické církvi. „Časy předpovězené Pannou Marií jsou tyto,“ tvr-
dil rozhodně. A apoštolové těchto časů, kteří mají uvést lidstvo k triumfu Neposkvrněného Srdce, předpově-
zenému ve Fatimě, jsou kněží oddaní Panně Marii, kteří se jí zasvěcují; kněží s růžencem v ruce, s dětským 
srdcem a s vyzkoušenou vírou, ale jsou to i společenství laiků. Kniha obsahuje i některé homilie pronesené 
ve Fatimě, dopisy a svědectví, 20 stran obrazové přílohy, základní informace o vzniku a rozvoji MKH, život-
ní osudy a přehled cest ve službě MKH i stručnou chronologii života Dona Gobbiho a texty zasvěcení Nepo
skvrněnému Srdci Panny Marie. Brož., A5, 224 stran. 

 Cena pro členy MKH do 31. 12. 2023 je 200 Kč.
 Kontakty pro objednání knihy najdete na 3. straně tohoto zpravodaje, spolu s nabídkou dalších knih.

Poštovné účtujeme dle platných sazeb České pošty + balné 10 Kč za listovní zásilku, 20 Kč za balík. 

	V únoru 2022 vyšlo nové – 10., doplněné vydání souboru poselství P. Marie pro MKH v letech 1972–1997, 
„Kněžím, přemilým synům Panny Marie“ – „Modrá kniha“, váz., A5, 784 str. + 8 str. barevná příloha. 
Můžete si ji objednat emailem: mrtva@maticecm.cz nebo poštou: Matice cyrilometodějská s. r. o., Dol-
ní nám. 24, 779 00 Olomouc. Knihu posíláme zdarma – za dobrovolný příspěvek. Výrobní náklady na knihu 
jsou 300 Kč, poštovné s balným činí 150 Kč.

	K mnohým členům MKH se už tento oběžník nedostane. Je to tím, že někteří neodpověděli na výzvu 
a bezpodmínečný požadavek GDPR v minulých oběžnících. Pokud víte o někom ve Vašich večeřadlech 
MKH nebo ve Vašem okolí, kdo tento oběžník odebíral a rád by pokračoval, nebo o novém členu MKH, vy-
zvěte ho, aby buď napsal nebo zavolal do MCM Olomouc, a oběžník dostane! Adresa je: Matice cyrilome-
todějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc. Tel. číslo je 585 222 803, e-mail mrtva@maticecm.cz (paní 
Věra Mrtvá). Oběžník rozesílá Matice cyrilometodějská s. r. o. 

	Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary, které jste nám zaslali v roce 2022. Těmito finančními prostředky pod-
porujete činnost MKH, konání večeřadel a vydávání Matičních zpravodajů, které Vám pravidelně zasílá-
me. Každý týden je za naše dobrodince sloužena mše svatá.

	 Matiční zpravodaj zasíláme zdarma. Složenku na dobrovolný příspěvek budeme vkládat až do podzimního 
vydání Matičního zpravodaje. Lze jej také zaslat převodním příkazem na číslo účtu 31349811/0100, varia-
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bilní symbol je 55500 a kmenové číslo, které najdete v pravém rohu Vaší adresy. V případě, že byste na tento 
dar chtěli poslat potvrzení na snížení základu daně, prosíme o zprávu na email: mrtva@maticecm.cz nebo 
na tel. číslo 585 222 803 (paní Věra Mrtvá). Rádi Vám potvrzení zašleme.

	Kontakty na MKH: mkh.cz.2014@gmail.com, +420 603 805 223 (P. Jiří Polášek). 

Požehnanou postní dobu a Velikonoce přejí a vyprošují

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

Věra Mrtvá 
  jednatelka MCM s. r. o.

VELIKOnOČní nabíDKa KnIh 2023
Matice cyrilometodějská s. r. o.
Dolní náměstí 24,  779 00 Olomouc • telefon: 587 405 431 • mobil: 733 741 841 
e-mail: expedice@maticecm.cz

byly spuštěny nové webové stránky na původní adrese: www.maticecm.cz

tItuLy MCM
50% sleva

Maria – Růže Mystická 
Sestavila Mgr. Jaroslava Krejčí 
Malá brožurka kapesního formátu seznamuje se 
stručnou historií zjevení Panny Marie Růže My-
stické v Montichiari a jejím poselstvím. Rovněž 
představuje vizionářku Pierinu Gilliovou (1911–
1991). Závěr brožurky obsahuje různé modlitby 
k Růži Mystické. 

Brož., A6, 56 str., pův. cena 58 Kč, nyní 29 Kč

Neposkvrněné početí Panny Marie v průbě-
hu historie
Prof. ThDr. Václav Wolf
Odborná studie, která mapuje složitý teologický 
i církevně-politický vývoj, jehož završením bylo 
8. prosince 1854 prohlášení článku víry o Nepo-
skvrněném početí Panny Marie. Autor podrobně 
zachycuje vývoj nauky jak v celosvětovém pohle-
du, tak i v českém prostředí. Navíc ve stručnos-
ti shrnuje, jak se nauka o Neposkvrněném početí 
projevovala v životě církve po roce 1854. Lekto-
roval PhDr. Michal Svatoš, CSc.

Brož., A5, 96 str., pův. cena 98 Kč, nyní 49 Kč 

Mariánské svátky během liturgického roku
Mgr. Helena Švubová
V průběhu církevního roku slavíme osmnáct ma-
riánských svátků a památek. K bližšímu seznáme-
ní s jejich obsahem a historií dobře poslouží tato 
malá brožurka, jejíž texty byly původně napsány 
pro věřící šumperské farnosti. Texty lze využít 
také při májových pobožnostech či kázání v den 
svátku Panny Marie.

Brož., A5, 48 str., pův. cena 69 Kč, nyní 35 Kč

Vznešenosti Panny Marie • I. a II. díl
Sv. Alfons Maria de Liguori • Překlad Dr. Stani-
slav Špůrek CSsR
Jedinečná učebnice mariánské úcty napsaná zakla-
datelem kongregace redemptoristů. První svazek 
obsahuje pojednání o modlitbách k Panně Marii 
a modlitby světců. Druhý svazek nabízí úvahy 
o sedmi hlavních slavnostech Panny Marie, o je-
jích sedmi bolestech a o ctnostech nejblahoslave-
nější Panny, pojednání o různých způsobech po-
božností k Panně Marii a texty různých modliteb.

Brož., A5, I. díl – 216 str., II. díl – 264 str.
Cena je za komplet I. a II. dílu 

Samostatně neprodejné 
Pův. cena za komplet 470 Kč, nyní 235 Kč

Novéna k Matce Milosti
Bogoljuba Cifrek, osu • Přeloženo z chorvatské-
ho originálu
Panna Maria je Matkou Milosti, neboť se v ní 
vtělil a z ní se narodil Ježíš Kristus, náš Spasitel, 
největší Boží milost pro nás, hříšné lidi. Umíraje 
na kříži, dal nám Ježíš svou Matku za naši Matku. 
A proto se k ní můžeme utíkat jako k Ježíšově i svo-
jí Matce – Matce Milosti. V ní toužíme Bohu dát 
vše, co nás od něho odvádí, všechno, co není čisté 
a pravdivé. A on nám dá odpočinout, vezme náš 
strach, problémy, hříchy a všechno to, co jsme mu 
připraveni dát. Matku Milosti katolická církev slaví 
8. května (u nás jako Prostřednice všech milostí).

Brož., A6, 32 str., pův. cena 35 Kč, nyní 18 Kč

Myšlenky sv. Maxmiliána M. Kolbeho o Pan-
ně Marii
P. Jerzy Domański OFMConv. • Z polštiny přelo-
žili Jarosław Pastuszak a kolektiv
Pokus o rekonstrukci mariánské ideje sv. Maxmiliá-
na Kolbeho. Otec Maxmilián založil Rytíře Nepo-
skvrněné a právě mariánská spiritualita, poslušnost 

ke každému přání Neposkvrněné jej dovedla k obě-
ti vlastního života v koncentračním táboře Osvětim. 
Tato kniha se opírá o velké množství pramenů, jimiž 
jsou většinou dopisy a přednášky sv. Maxmiliána.

2. vydání • Brož., 121x196 mm, 160 str., 
pův. cena 129 Kč, nyní 65 Kč

Maria Panno, Matko Slova 
Uspořádal Mojmír Trávníček • Úvodní slovo 
Mons. Josef Hrdlička 
Básnické texty, obsažené v tomto malém kritic-
kém výboru z tvorby 20. století, představují různé 
poetiky a rozmanitý přístup k mariánské tematice. 
Výbor obsahuje také medailonky autorů se základ-
ními bibliografickými údaji. 

Váz., 235x143 mm, 224 str., 
pův. cena 198 Kč, nyní 99 Kč 

Když Panna Maria pro vodu chodila
Zuzana Nováková
Básnířka Zuzana Nováková, autorka mnoha dět-
ských knížek, především pohádkových, se v tom-
to svazečku představuje cyklem veršů a modliteb. 
Některé jsou určeny hlavně těm nejmenším, už 
tříletým, jiné školákům a školačkám. Uplatní se 
dobře doma v rodinách i při recitaci. Jsou snadno 
zapamatovatelné a děti si mezi nimi mohou najít 
i každodenní modlitbu. 

Brož., 107x163 mm, 42 str., 
pův. cena 87 Kč, nyní 44 Kč

Blahoslavená Panna Maria pláče v Japon-
sku (Akita)
Tatsuya Shimura • Z němčiny přeložila Marie 
Mrázková
Kniha pojednává o událostech v japonské Akitě.
Je krátkým shrnutím výpovědí svědků, které byly 
od začátku dubna 1974 uveřejňovány. Jako svěd-
kové vypovídají sestry Institutu Služebnic posvát-
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né Eucharistie a lékař pověřený zkoumáním stop 
krve, potu a slz sochy Panny Marie.

Brož., A5, 40 str., pův. cena 50 Kč, nyní 25 Kč

Panna Panna Maria v království Boží Vůle
Luisa Piccarreta • Z italštiny přeložil P. Antonín 
Filip M. Stajner
Velká italská mystička Luisa Piccarreta (1865–
1947), jejíž proces blahořečení právě probíhá, se-
psala mj. rozjímání s nebeskou Královnou, Pannou 
Marií. Původně to bylo 31 rozjímání na každý den 
měsíce května, později připojila dalších šest ka-
pitol a z knížky se tak stala příručka každodenní-
ho duchovního života, který se projevuje věrností 
nejsvětější Vůli Boží vždy a za všech okolností.

Brož., 124x189 mm, 216 str., 
pův. cena 225 Kč, nyní 112 Kč

Objevit tajemství růžence
P. ThDr. Jan Balík
Růženec patří k pokladům modlitby. Publikace 
P. Balíka nabízí sedm setkání nad růžencem. Po-
může především mladým lidem a jejich společen-
stvím, ale inspiraci v něm najdou i lidé dospělí. 
Knížka metodicky ukazuje na různé způsoby této 
modlitby. Čtenáře vede také k tomu, aby přečtené 
zakusil v praxi – při modlitbě.

2., doplněné vydání. • Brož., 124x189 mm, 
142 str., pův. cena 120 Kč, nyní 60 Kč

Matky svatých
Wendy Leifeld • Z italštiny přeložil P. Jan 
Ihnát SDB
V dějinách lidstva najdeme mnoho matek, jejichž 
děti se staly opravdu vznešenými syny a dcerami 
Božími. Tyto matky začaly s utvářením charak-
teru svých dětí v již nejranějším věku. V této kni-
ze najdeme mimo jiné životopisy matek světců 
a blahoslavených jako: Maxmilián M. Kolbe, Jan 
M. Vianney, Terezie od Dítěte Ježíše, Augustin, 
Bernard z Clairvaux, Jan Bosco, Marie Goretti aj.
Brož., A5, 200 str., pův. cena 197 Kč, nyní 99 Kč

Malý traktát o úctě mariánské
Univ. prof. PhDr. Jaroslav Němec
Traktát vznikl k oslavám 150. výročí zjevení Pan-
ny Marie v Lurdech. V první části najdeme sou-
hrn církevní nauky o Matce Boží. Druhá část po-
jednává o různých projevech mariánského kultu 
počínaje lidovými pobožnostmi, zavedením ma-
riánských svátků a pobožností, budováním pout-
ních míst, organizováním zasvěceného života 
v duchovních řádech a kongregacích až po tvorbu 
uměleckých děl všeho druhu ke cti Panny Marie. 
Ve třetí části pak je velmi konkrétním způsobem 
načrtnuta oslava Matky Boží v celoroční církevní 
liturgii s krátkými poznámkami pro meditaci a ho-
milie. Spisek obohacují dvě přílohy: 1. Konstituce 
Lumen gentium, kap. VIII – Blahoslavená Panna 
Maria, Matka Boží, v tajemství Krista a církve; 
2. Obrazová příloha – vybrané poštovní známky 
k poctě Panny Marie ve 20. století.

Brož., A5, 102 str. + 4 str. barevné obrazové 
přílohy, pův. cena 139 Kč, nyní 69 Kč

Putovali jsme Svatou zemí
Josef Kučera • RNDr. Jiří Ludvík • Mgr. Naděž-
da Doksanská
Vzpomínky účastníků poutě nevidomých do Svaté 
země. Kromě zachycení celkové atmosféry chtějí 

autoři uchovat v paměti navštívená místa přede-
vším z pohledu historického a biblického. Sva-
tou zemi přibližuje také 32 barevných fotografií.

Brož., A5, 144 str., 189 Kč, nyní 95 Kč

neSkutečné příběhy
Zdeněk Rafael Budil
V příbězích plných fantazie, nejčastěji v „ich for-
mě“, autor předkládá klíčové životní situace. Smys-
luplně, s elegantním důvtipem a věroučnou logikou 
využívá milosti přecházet mezi tímto a oním svě-
tem. Čtenář se zaujetím vychutná odhalování pravé 
podoby příčin a důsledků lidských tužeb a odmítá-
ní, lásky, smrti, samoty, moudrosti, spravedlnosti, 
pravdy… V podstatě dialogické vedení příběhů, 
podobenství, meditací působí velmi svěže. Autor 
některá svá témata personifikuje a nechává je jed-
nat v konkrétních situacích, mnohdy je příběh spo-
jen s každodenním životem barvitými materiálními 
detaily; snad aby čtenář pak, o to víc překvapen, 
přijímal jako primární rozměr života z Pánovy mi-
losti znovu a hlouběji objevenou dimenzi duchovní.
Brož., A5, 224 str., pův. cena 149 Kč, nyní 75 Kč

Syn rebelův (Kulturní obraz 17. století)
Jaroslav Vystrčil
Autor, známý český historik, se v této knize zabý-
vá především postavou Václava Rudolfa Haranta 
z Polžic, katolického kněze a řeholníka. Byl nej-
mladším synem Kryštofa Haranta, popraveného 
při staroměstské exekuci roku 1621. Práce J. Vy-
strčila je volným vyprávěním, ale rozhodně nejde 
o beletrii, neboť se důsledně opírá o dostupné his-
torické prameny. Postava Václava Rudolfa Haran-
ta se však stala také spojovacím článkem k vylíče-
ní celého náboženského, kulturního a politického 
ovzduší daného období. Jsou zde také popsány 
počátky a první doby rozkvětu kláštera sv. Vác-
lava na Zderaze i celé řeholní rodiny bosých au-
gustiniánů na území naší vlasti. Závěr knihy tvoří 
přehled životních dat Václava Rudolfa Haranta, 
rozsáhlý seznam pramenů a literatury, z kterých 
J. Vystrčil čerpal, rodopisné tabulky a rejstříky 
jmenný a místní. 

Brož., A5, 256 str. + 8 str. obrazové přílohy, 
pův. cena 248 Kč, nyní 124 Kč

Křestní promluvy
Mons. Ladislav Simajchl
Příprava rodičů na křest, promluvy při křtu, ká-
zání o křtu.
Brož., A5, 112 str., pův. cena 80 Kč, nyní 40 Kč

Církev a Velká francouzská revoluce
Jerzy Robert Nowak   Z polštiny přeložil 
PhDr. Radomír Malý
Profesor novodobých dějin na univerzitě v polské 
Toruni J. R. Nowak se snaží vyvrátit mýtus o Vel-
ké francouzské revoluci, která je především stou-
penci marxismu-leninismu představována jako 
počátek nové epochy volnosti, rovnosti a bratrství 
a jako základ pro pozdější revoluci v Rusku. Že 
zde o demokracii nešlo, svědčí i to, že Francouz-
ská revoluce „uskutečnila“ lidská práva a svobo-
du svědomí z náboženského hlediska např. gilo-
tinou ve Vendée a jinými hrůznými způsoby po 
celé Francii. Zkušenost Francouzské revoluce je 
varující. Jediné zbraně katolíků představují mod-
litba, život podle víry a ochota k oběti.

Brož., A5, 96 str., pův. cena 97 Kč, nyní 49 Kč

Atanáš a dnešní církev
Dr. Rudolf Graber • Z němčiny přeložila Ma-
rie Mrázková
Kniha až šokujících skutečností ze života bisku-
pa Atanáše (296–373), jenž bojoval proti bludům 
rozšířeným v církvi. Čtenáři se nabízí srovnání 
s dnešními „progresivními směry“, které ve svět-
le této knihy už nejsou tak „nové“ a „moderní“, 
nýbrž překonané a jasně teologicky odsouzené.

Brož., A5, 64 str., pův. cena 65 Kč, nyní 33 Kč

Služebnice Boží Anička Zelíková • Život 
a ctnosti
František Polášek
Autor chce tímto dílem podat příklad k následová-
ní duše toužící po svatosti a po usmiřování za hří-
chy druhých lidí vlastní obětí, především za hře-
šící vůči nenarozenému životu. Anička Zelíková 
žila vírou a láskou a na věčnost odešla se šťastným 
úsměvem na rtech. Autor v knize po užil duchov-
ních deníků a jiných písemností Aničky, vzpomínek 
a některých dopisů dalších osob a informací získa-
ných v přípravném období před zahájením oficiál-
ního diecézního beatifikačního procesu. Nechybí 
ani chronologický přehled života Aničky a údaje 
o rodině a o svědectvích. Publikace je doplněna čer-
nobílými fotografiemi z materiálů pro beatifikaci.

Brož., A5, 368 str.+ 16 str. obrazové přílohy, 
pův. cena 264 Kč, nyní 132 Kč

Celý rok s Aničkou
Mons. doc. ICLic. František Polášek, Th.D.
Malý duchovní průvodce na každý den v roce – 
slova a myšlenky Aničky Zelíkové z jejích vlast-
ních písemností nebo písemností dr. Hloucha či 
s. Ludmily, kteří je uvádějí jako slova Aničky. Ve 
svých 14 letech zcela zdravá Anička nabídla Bohu 
svůj život jako oběť za nenarozené děti usmrce-
né umělým přerušením těhotenství. Učinila to na 
Zelený čtvrtek r. 1938 a následující den dostala 
chrlení krve. Lékaři jí dávali dva měsíce života, 
Anička však žila ještě více než tři roky a zemřela 
11. září 1941 ve svých 17 letech. Dobu své ne-
moci využila k intenzivnímu rozvinutí duchovní-
ho života a k apoštolátu. Umírala v láskyplném 
odevzdání sebe samé Ježíši, ve vděčnosti, že její 
oběť je přijímána.
Brož., A5, 104 str., pův. cena 95 Kč, nyní 48 Kč

Vše je mi darem • Korespondence mezi Anič-
kou Zelíkovou a ThDr. Josefem Hlouchem
Sestavil doc. ICLic. František Polášek, Th.D.
Na Zelený čtvrtek r. 1938 v Napajedlích nabíd-
la Bohu Anna Marie Zelíková v oběť svůj život 
na usmíření za hříchy umělého přerušení těhoten-
ství (interrupce). Dne 11. září 1941 zemřela v po-
věsti svatosti ve svých 17 letech. Byla to dívka, 
která žila hluboce duchovním životem. O její spi-
ritualitě svědčí i její písemnosti. Svůj vnitřní svět 
odhalovala také v dopisech, adresovaných přede-
vším svému duchovnímu vůdci prof. ThDr. Josefu 
Hlouchovi, který byl duchovním vůdcem Aničky 
skoro tři a půl roku. Většina dopisů se zachovala, 
v této knížce je podáno autentické znění některých 
z nich. Dávají poznat vroucí spiritualitu obou těch-
to vzácných osobností, mohou být také ukazateli 
v náročném duchovním hledání nejen laikům, ale 
i zasvěceným osobám.

Brož., 124x189 mm, 184 str., 
pův. cena 198 Kč, nyní 99 Kč


