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Všem členům a spolupracovníkům Matice cyrilometodějské
a Mariánského kněžského hnutí
Odesílatel:
TZ
2019/12030
Drazí mariánští
ctitelé!
Matice cyrilometodějská s. r. o.
SrdečněDolní
Vás nám.
zdravíme
24 v novém roce 2020.
V jednom
na 1začátku nového roku 1974, v počátcích Mariánského kněžského hnutí, Pan771poselství
11 Olomouc
na Maria řekla: „Dnes tě chci vést za ruku jako matka: chci tě vést stále hlouběji do nitra svého Neposkvrněného Srdce. Mé Srdce má být pro tebe útočištěm: v něm musíš žít a z něho hledět na všechny
události tohoto světa. Budeš-li každý okamžik žít v tomto útočišti, bude tě stále hřát moje láska a láska
mého Syna Ježíše. Každý den bude tento svět stále více propadat ledovému egoismu, smyslnosti, nenávisti, násilí a neštěstí. Před velikou tmou padne na svět noc ateismu, která všechno zahalí. Mé Neposkvrněné Srdce bude zvláště potom tvým útočištěm a tvým světlem.“
Události v našem životě a v současném světě se překotně mění, doba je plná zmatků a zvratů,
a přesto můžeme žít ve světle lásky Boží a nemusíme propadat malomyslnosti. Neboť Mariino Srdce
je naším útočištěm! Chytněme se její mateřské ruky a v důvěře jděme i tímto novým rokem 2020, který je nám dán, neboť vše, co chce Bůh, se musí stát a nikdo Mu nezabrání. Boží Prozřetelnost všechno řídí k vítěznému konci.
A pokud nás něco zneklidní, opět a opět si připomeňme, že Maria je naší hvězdou a vede nás bezpečně na rozbouřeném moři tohoto světa, jak o tom krásně básní sv. Bernard:
„Každý, kdo víš, že ve vlnobití tohoto světa se spíše zmítáme uprostřed bouří a větrů, než kráčíme
po pevné zemi, nespouštěj oči z této zářící hvězdy, nechceš-li, aby tě bouře pohltila. Opřou-li se do tebe vichry pokušení, narazíš-li na skaliska soužení, k hvězdě se dívej, Marii vzývej! Jsi-li zmítán vlnami pýchy nebo ctižádosti nebo nactiutrhačství nebo žárlivosti, k hvězdě se dívej, Marii vzývej! Otřásá-li
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loďkou tvé duše hněv, lakomství nebo svody těla, dívej se k Marii! Jsi-li poděšený velikostí svých hříchů, zmatený nečistým svědomím, přestrašený hrůzou před soudem, a užuž tě pohlcuje hlubina zármutku a propast zoufalství, mysli na Marii! V nebezpečích, v úzkostech, v pochybnostech na Marii mysli, Marii vzývej! Stále ji měj na rtech, stále ji měj v srdci. Chceš-li, aby se za tebe přimlouvala, buď pamětliv příkladu, který dala svým životem. Následuješ-li ji, nezbloudíš, prosíš-li ji, neupadneš do zoufalství, myslíš-li na ni, nechybíš, drží-li tě, neklesneš, chrání-li tě, nemusíš se bát, vede-li tě, neunavíš se,
je-li k tobě milostivá, dojdeš k cíli. A tak sám na sobě zakusíš, jak zaslouženě bylo řečeno: A ta panna
se jmenovala Maria. Amen.“

INFORMACE
 Jak už jistě víte z loňského roku, na minulých mezinárodních exerciciích byl zvolen nový generální představený MKH z Itálie, P. Luca Pescatori, který nám posílá pozdrav a také povzbuzující meditaci. V tomto novém oběžníku Vám tedy nabízíme úvahu/meditaci nového generálního
představeného MKH, P. Luky Pescatoriho (viz příloha č. 1).
 Letos se chceme také připojit k jeho výzvě a uspořádat mariánská večeřadla 20. 2. 2020.
Ve svém prvním letošním dopise členům MKH píše: „Navrhuji, abychom se všichni setkali – duchovně sjednoceni na celém světě, i když každý ve vlastním večeřadle – 20. 2. 2020, v den 100. výročí smrti sv. Hyacinty, se zvláštním úmyslem za náš druhý závazek.“ O jaký závazek jde? Tři
závazky charakterizují spiritualitu MKH:
1. Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
2. Jednota s papežem a církví s ním sjednocenou.
3. Vedení věřících k životu oddanosti Panně Marii.
Večeřadla, která uspořádáme v den narozenin pro nebe sv. Hyacinty Marto, jsou tedy se zvláštním úmyslem za náš druhý závazek. Maria nás v Modré knize často žádá, abychom byli všem
příkladem jednoty a lásky k papeži, příkladem v modlitbě a utrpení za něho, v naslouchání a šíření učitelského úřadu Církve. Nemusí to být velká večeřadla, ale Maria říká, že stačí dva na to,
aby se konalo večeřadlo. Může to být večeřadlo rodinné nebo v kostele ve farnosti, ale věřím, že
to bude skrze tato malá ohniska lásky velká síla celosvětové modlitby večeřadel.
 Stále je v MCM k dostání životopis Dona Gobbiho: Don Gobbi – Život a dílo, který MKH spolu s MCM vydalo. Tuto knihu a knihu poselství Panny Marie: „Kněžím, přemilým synům Panny
Marie“ (Modrá kniha) 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.
 K mnohým členům MKH se už tento oběžník nedostane. Je to tím, že na rozdíl od Vás někteří neodpověděli na výzvu a požadavek GDPR v minulých oběžnících. Pokud víte o někom
ve Vašich večeřadlech MKH nebo ve Vašem okolí, kdo tento oběžník odbíral a rád by pokračoval, vyzvěte ho, aby napsal nebo zavolal do MCM Olomouc, a příště už oběžník dostane! Adresa je: Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc. Tel. číslo je 585 222 803
(paní Věra Mrtvá). Oběžník rozesílá Matice cyrilometodějská s. r. o.
 Matice cyrilometodějská s. r. o. přikládá svoji nabídku knih – viz str. 4.
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 Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary, které jste nám zaslali v roce 2019 a začátkem roku 2020.
Těmito finančními prostředky podporujete činnost MKH, konání večeřadel a vydávání Matičních
zpravodajů, které Vám pravidelně zasíláme. Každý týden je za naše dobrodince sloužena mše
svatá.
Matiční zpravodaj zasíláme zdarma. Složenku budeme vkládat až do podzimního vydání Matičního zpravodaje. Dobrovolný příspěvek lze také zaslat převodním příkazem na číslo účtu
31349811/0100, variabilní symbol je 55500 a kmenové číslo, které najdete v pravém rohu adresy. V případě, že byste na tento 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.
Jako poděkování za Vaše dary od nás prosím přijměte zdarma brožurku Devítidenní pobožnost k svatému otci Benediktovi.
 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
zodpovědný za MKH ČR

Daniel Dehner
předseda MCM, spolku
Věra Mrtvá
jednatelka MCM s. r. o.
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Vážení členové
a spolupracovníci Mariánského kněžského hnutí,
dovolujeme si Vám pro dobu postní nabídnout
BALÍČEK DUCHOVNÍ ČETBY PRO CELOU RODINU.
Cena kompletu pro Vás je 290 Kč včetně poštovného.
Nabídka platí do vyprodání zásob.

Rozjímání o utrpení a smrti Pána Ježíše
Michal Kretschmer • V knize byly použity fotokopie rytin Gustava
Paula Dorého
Předkládaná rozjímání byla sepsána v 60. až 70. letech 20. století a šířena jako samizdat. Místy jsou mírně poznamenána politickou atmosférou té doby. Jsou však stále aktuální, vždyť Ježíšovo utrpení a smrt se
týkají celých dějin spásy. Kniha představuje rozjímání o jednotlivých
zastaveních křížové cesty doplněné o další scény z posledních Ježíšových dnů. V závěru každého rozjímání je modlitba vycházející z textu.
Brož., A5, 136 str., původní cena 136 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 vlastních 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 usmrcené 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 nemoci využila k intenzivnímu rozvinutí duchovního života a k apoštolátu. Umírala v láskyplném odevzdání sebe samé Ježíši, ve vděčnosti, že její oběť je přijímána.
Brož., A5, 104 str., původní cena 95 Kč
Duchovní obnova s Aničkou
Jan Graubner
Cílem křesťanského života, který máme mít před očima vždycky,
v každé etapě životní pouti, je nebe – trvalé spojení s Bohem, který
je jediným zdrojem a dárcem pravého štěstí. K úspěšnému putování je
třeba mít dostatek pevné vůle a vytrvalosti, správnou výbavu, odvahu
osvobodit se od všeho, co putování znemožňuje či zbytečně ztěžuje,
a správně zvolit společníky. Zde se jako společník nabízí Anička Zelíková. Tato knížečka vznikla při duchovních obnovách, které dával
olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Brož., A6, 70 str., původní cena 69 Kč
Kniha o modlitbě
P. Ludovic de Besse OFMCap. • Z francouzštiny přeložil Jiří Stejskal
Kniha otce Ludovica o duchovním životě už mnoha duším pomohla
poznat, že kontemplace není vyhrazena klauzurované „elitě“, ale že tato
podoba modlitby je v plnosti možná i ve světském prostředí. Otec Ludovic vychází z myšlenek svaté Terezie z Avily a svatého Jana od Kříže.
Brož., A5, 184 str., původní cena 139 Kč
Dvanáct perel pro Ježíše • Vigilie za počatý lidský život
Sestavila Markéta Tomečková • Úvodní slovo Mons. Josef Hrdlička
Svatý otec Benedikt XVI. nás vybízel k modlitbám za ochranu lidského života od početí až do přirozené smrti. V této sbírce modliteb,
ve vigilii za počatý lidský život chceme vyprošovat obrácení a Boží

Celý kompletní balíček

10 knih za 290 Kč
milosrdenství pro ty, kdo mají účast na zlech spáchaných na nenarozených dětech, ale též ochranu a bezpečí pro všechny, kdo jsou na životě ohroženi. Jednotlivé perly (perla jednoty, perla růžencová, perla
pravdy, perla pokání, perla smíru, perla odčinění, perla modlitby, perla svědectví, perla naděje, perla klanění, perla proseb, perla oběti) se
lze modlit dohromady jako vigilii, nebo zvolit jen některé modlitby.
Brož., 117x170 mm, 88 str., původní cena 80 Kč
Denně se modlit – ale jak?
Klemens Tilmann
Praktická pomůcka na cestě k životu modlitby. Uvádí zkušenosti, povzbuzení, návody a některé texty modliteb.
Brož., A5, 40 str., původní cena 43 Kč
Boží děti
Z němčiny přeložila Jana Zelenková
Sbírka šestnácti strhujících pravdivých příběhů dětí a mladých lidí, vydávajících svědectví o čisté lásce k Ježíši, zejména v Eucharistii. Obětavý,
láskyplný odchod dětí do náruče Boží připomíná, co je nejdůležitější.
Brož., A5, 176 str., původní cena 75Kč
Adorace s dětmi • Příručka pro kněze, rodiče a děti
Ludmila S. Trochtová
Knížka obsahuje úkony klanění, návrhy proseb, úryvky z evangelií
vhodné k četbě při adoraci, podněty k vděčnosti, krátká zamyšlení
a podněty k adoraci. Autorkou publikace je zkušená katechetka, premonstrátka, která vyšla při tvorbě příručky ze své dlouholeté praxe.
Brož., A5, 88 str., původní cena 89 Kč
Štrúdl svaté Anežky • Cyklus duchovních úvah inspirovaných životem sv. Anežky České
Štěpánka Ráchel Popková OSCCap.
Královská dcera Anežka svými osudy připomíná figurku na politické
šachovnici, neboť o jejím životě rozhodovali většinou jiní. Byla úžasná v tom, jak dokázala své situace přijímat, dovolila jim, aby v nich
dozrála, aby právě skrze ně dozrálo rozhodnutí pro Boha. Odevzdala
svůj život. Ale i nám se každá naše situace může stát školou ke svobodě, ke svobodně přijatému odpovědnému rozhodnutí, jak se zachovám, co získám, k čemu dozraji…
Brož., A5, 56 str., původní cena 59 Kč
Půst II
Josef Janšta • Ilustrace Lucie Fričová
První část postní doby vyzývá křesťany především k půstu, ke změně
smýšlení. Ve druhé části obrací liturgie naši pozornost více na blížící
se Ježíšovo utrpení. Jsou to úryvky z Janova evangelia, které odrážejí
napětí mezi Ježíšem a farizeji a zároveň přitom předkládají nejsvětější pravdy zjevení. Osmý svazek edice Večerní čtení se snaží z těchto
textů vystihnout podstatné poselství a na příkladech ze současné doby
je vysvětlit i dětskému čtenáři.
Brož., A5, 144 str., původní cena 129 Kč

Balíček lze objednat telefonicky: (pevná linka 587 405 431, mobil 733 741 841)
e-mailem na adrese: expedice@maticecm.cz
nebo poštou: Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc
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