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Všem členům a spolupracovníkům Matice cyrilometodějské 
a Mariánského kněžského hnutí

Drazí mariánští ctitelé! Přátelé MCM a členové večeřadel MKH!

Srdečně Vás zdravíme v adventu.
Letošní rok byl pro nás mimořádný – jubilejní: uplynulo 50 let od zrození Mariánského kněžského hnutí. Pro-

to jsme se koncem června shromáždili ve Fatimě, kde se konaly mezinárodní exercicie Mariánského kněžského 
hnutí. Program uváděl současný generální představený, P. Luca Pescatori ze severní Itálie. Duchovních cvičení 
se zúčastnilo asi 160 kněží, jáhnů a biskupů z celého světa. Někteří přihlášení tam chtěli být, ale v době covidu 
odešli na věčnost. Milým překvapením bylo, že na exercicie přijelo mnoho mladých kněží z Afriky. Kněží MKH 
vedli jednotlivé přednášky, které byly simultánně překládány do několika jazyků. Po skončení kněžských exerci-
cií následovaly exercicie pro laiky z MKH.

Na úvod setkání zaznělo, jak je to velká milost, slavit formou večeřadla 50. výročí MKH na místě, kde Mat-
ka Boží prvně oslovila Dona Gobbiho. Fatima je tedy naší kolébkou. A tak jsme se nechali dotknout přítomností 
Panny Marie, která slíbila, že ve večeřadlech bude s námi.  

V neděli 26. 6. jsme se účastnili s poutníky z celého světa mše svaté na prostranství před Růžencovou bazi-
likou. Přede mší svatou jsme se pomodlili růženec v kapli Zjevení a pak následoval průvod mnoha kněží a bisku-
pů k hlavnímu venkovnímu oltáři. Překvapením pro nás bylo, že při proměňování skoro nikdo neklečel, a hlavně 
to, že bylo zakázáno přijímat Eucharistii do úst! Na tak svatém místě jsme to nečekali! Podávat svaté přijímání 
se smělo jedině na ruku, na což přísně dohlíželi zřízenci svatyně. To zjevně odporuje instrukci REDEMPTIONIS 
SACRAMENTUM, kterou vydala kongregace pro bohoslužbu a svátosti 25. 3. 2004. V odstavci 92 se tam pí-
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še: „Třebaže každý věřící má vždy právo podle svého rozhodnutí přijímat svaté přijímání do úst [Srov. Missa-
le Romanum, Institutio generalis, č. 161.], pokud přijímající v oblastech, kde to biskupská konference se schvá-
lením Svatého stolce dovolila, chce přijmout svátost na ruku, ať je mu svatá hostie podána. Je však třeba se 
zvláštní pozorností dbát na to, aby přijímající přijal svatou hostii ihned, před posvátným služebníkem, a aby se 
nikdo nevzdálil s Eucharistií v ruce. Jestliže hrozí nebezpečí znesvěcení, ať svaté přijímání není věřícím udělo-
váno na ruku.“ [Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, Dubium: Notitiae 35 (1999) 160–161.]

Nicméně naše exercicie dál probíhaly většinou v podzemní kapli v areálu svatyně: tři růžence denně, mše 
svatá v latinském jazyce, adorace, breviář, bratrská konference a sdílení atd. Meditace přednášeli kněží MKH. 
Byly to krásné inspirace k jubilejní události vzniku MKH a k současné situaci, o ctnosti „naděje“ a také o „nových 
Letnicích“ (osvícení svědomí). Tuto přednášku o „varování“ najdete jako přílohu tohoto oběžníku. 

Maria je pro nás v této těžké době jistým znamením naděje. Na nás je, abychom se víc modlili růženec, ví-
ce adorovali a s láskou přijímali utrpení za spásu světa. Rozšiřujme večeřadla a nadějná poselství Panny Ma-
rie, neboť Panna Maria řekla Donu Gobbimu: „Božské Srdce mého Syna Ježíše svěřilo mému Neposkvrněné-
mu Srdci poslední nejzazší pokus přivést vás všechny ke spáse.“ (15. 9. 1989)

P. Jiří Polášek, zodpovědný za MKH v ČR

INFORMACE
	Jako přílohu přinášíme v tomto oběžníku meditaci od P. Laurenta Larroqua OSVÍCENÍ SVĚDOMÍ, která 

zazněla ve Fatimě na mezinárodních duchovních cvičeních v červnu r. 2022, a výňatek ze slovenské bro-
žury DON STEFANO GOBBI – SVEDECTVá. Kniha obsahuje svědectví tří autorů, z nichž zde uvádíme 
text Dr. Ivana Pojavnika. Z italského originálu Don Stefano Gobbi – Testimonianze přeložila do slovenštiny 
PaeDr. ThLic. Anna Baroková, PhD (sestra Margita OSF).

	Ve středu 5. října 2022 zemřel Ing. Jan Naiser z Písařova. Byl dlouholetým členem MCM a spolupracov-
níkem pana Vlčka a spravoval internetové stránky Matice CM a MKH. V úterý 11. října 2022 byla za něho 
sloužena v kapli na Dolním nám. č. 24 v Olomouci zádušní mše svatá. Vzpomeňte na něj v modlitbách. 
Requie s cat in pace!

	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,“ 
tvrdil rozhodně. A apoštolové těchto časů, kteří mají uvést lidstvo k triumfu Neposkvrněného Srdce, předpo-
vězenému ve Fatimě, jsou kněží oddaní Panně Marii, kteří se jí zasvěcují; kněží s růžencem v ruce, s dět-
ským srdcem a s vyzkoušenou vírou, ale jsou to i společenství laiků. Kniha obsahuje i některé homilie ve Fa-
timě, dopisy a svědectví, 20 stran obrazové přílohy, základní informace o vzniku a rozvoji MKH, životní osudy 
a přehled cest ve službě MKH i stručnou chronologii života Dona Gobbiho a texty zasvěcení Neposkvrněné-
mu Srdci Panny Marie. Brož., A5, 224 stran. 

 Cena pro členy MKH do 31. 12. 2022 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 e-mailem: 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.
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	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 (paní Věra Mrtvá). Oběžník roze-
sílá Matice cyrilometodějská s. r. o. 

	Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary, které jste nám letos zaslali. Těmito finančními prostředky podporuje-
te činnost MKH a vydávání Matičních zpravodajů se zprávami MKH a duchovním povzbuzením, které Vám 
pravidelně zasíláme. Každý týden je za naše dobrodince sloužena mše svatá. Ať Vám Pán odplatí dobry du-
chovními. Jako poděkování prosím přijměte zdarma brožurku Stužka Dominika Savia.

	I tento Matiční zpravodaj Vám zasíláme zdarma, můžete však přispět na jeho výrobu na vložené složence. 
Pokud jste již někdo v posledních měsících dar poslal, považujte tuto složenku za bezpředmětnou. V pří-
padě, 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. Ně-
kdy nám píšete o potvrzení do zprávy pro příjemce na složenku, zpráva se ale mnohdy na soupisu složenek 
z České pošty nezobrazí, proto se v tom případě může stát, že potvrzení nepošleme. Děkujeme za pochope-
ní. I nadále uvádějte na všechny platby svůj variabilní symbol, který se skládá z čísla „5550“ a Vašeho kme-
nového čísla, které najdete v pravém rohu Vaší adresy, abychom platby správně identifikovali jako náležející 
MKH.

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

Požehnaný advent a milostiplné Vánoce 2022 přejí a vyprošují

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

Věra Mrtvá 
  jednatelka MCM s. r. o.

VánOČní nabíDKa KnIh 2022
Matice cyrilometodějská s. r. o.
Dolní náměstí 24,  779 00 Olomouc • telefon: 587 405 431 • mobil: 733 741 841 
e-mail: expedice@maticecm.cz • internet:  www.maticecm.cz

Vznešenosti Panny Marie • I. a II. díl
Sv. Alfons Maria de Liguori
Překlad Dr. Stanislav 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 za 290 Kč

Don Gobbi – život a dílo 
Farář celého světa • Zakladatel Mariánského 
kněžského hnutí
Mariadele Tavazzi • Přeložil P. Lubor Dobeš 
Na základě dokumentů, Modré knihy a osobních 
svědectví členů rodiny, vrstevníků, přátel a spo-
lupracovníků vznikl portrét kněze neobyčej-
ných osudů, „malého“ a horkokrevného zároveň, 
od dětství oddaného Panně Marii, který v pokoře 
a činorodé důvěře přijímal její poselství vnitřní 
řeči a v naprostém sebeodevzdání zasvěcen podle 
nich poslušně konal. 

1. vydání • Brož., A5, 224 str.
+ 20 str. barevné obrazové přílohy

Pův. cena 269 Kč, nyní za 200 Kč

Betlém • Vánoční příběhy pro děti
Jan Twardowski 
Autor přibližuje dětem hravou formou poselství 
Vánoc. Vánoce jsou svátky rodiny, svátky dob-
rých přání a pomoci těm, kdo mají nedostatek. 
A také svátky tiché noci, v níž se nám narodil Spa-
sitel. Během Vánoc se učíme mít rádi své blízké. 
Radujeme se z dárků, které od druhých dostaneme 
i které druhým dáváme. Je to období plné krás-
ných symbolů a zvyků. To hlavní je ale nemluvně 
v jesličkách v Betlémě. Ježíš, Bůh a člověk. Moc-

z jIných naKlaDatElstVí
10% sleva
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ný – i když na to jako slaboučké dítě nevypadá. 
Tajemstvím Vánoc je totiž to, že Boží láska touží 
po lásce lidské. I po té naší.

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

Otče náš • Modlitba, kterou nám daroval Ježíš
Bruno Ferrero 
Modlitba Otče náš se stala nejdůležitější modlit-
bou křesťanů na celém světě. Daroval nám ji přece 
sám Ježíš. Mnozí lidé se jí modlívají ráno i večer. 
Je to velmi krásná modlitba, někdy jí ale málo ro-
zumíme. Knížka nabízí ke každé větě modlitby 
Otče náš krátký příběh a k němu malé zamyšlení. 
Překrásné barevné ilustrace jsou dílem sloven-
ského kreslíře Juraje Martišky. Titul je vhodný 
pro děti předškolního a mladšího školního věku. 

Karmelitánské nakl. • Váz., 155x195 mm, 
31 str., 189 Kč

Zdrávas, Maria
Bruno Ferrero • Ilustrace Juraj Martiška 
Modlitbu Zdrávas, Maria se začal modlit anděl, 
který sestoupil z nebe. Pokračovala v ní Mariina 
sestřenice Alžběta. Každý den se ji modlí milio-
ny žen, mužů i dětí. Je to jedna z nejoblíbenějších 
křesťanských modliteb – modlitba k naší nebeské 
Mamince. Knížka nabízí text modlitby s krátký-
mi příběhy, které dětem přiblíží obsah této krás-
né modlitby i láskyplnou přítomnost Panny Ma-
rie v našich životech. Překrásné barevné ilustrace 
jsou dílem slovenského kreslíře Juraje Martišky. 
Titul je vhodný pro děti předškolního a mladšího 
školního věku.

Karmelitánské nakl. • Váz., 155x195 mm, 
48 str., 199 Kč

Milosrdná jizva
Rebecca St. Jamesová & Nancy Rueová • Z ang-
ličtiny přeložila Marie Sommerová
Kirsten studuje na střední škole, když náhle při-
jde o rodinu. Stáhne se do sebe a úlevu od vnitř-
ní bolesti hledá v sebepoškozování. Další velká 
rána přijde ze strany přítele – to už dívka neunese 
a skončí na psychiatrii. Když se jí známý pastor 
zmíní o léčebné komunitě na jednom ranči, Kirs-
ten se rozhodne, že nabídku přijme – vidí v tom 
příležitost, jak od všeho utéct. Od sebe sama však 
neuteče… Postupně se přece jen začne otevírat 
druhým a přijímat uzdravení, dokonce i v těch 
nejbolavějších místech. Začíná chápat, že neexis-
tuje nic, co by „nikdy nekončící milost“ nemohla 
vykoupit. Kniha Milosrdná jizva oslovuje přede-
vším mladé čtenáře, kteří se potýkají se zraněností 
v oblasti sebepřijetí a vztahů.

Paulínky • Brož., 130x200 mm, 394 str., 399 Kč

Plná slávy
Bruce Marshall 
„Být svatý neznamená být bezkrevné budižkni-
čemu, které omdlévá, když na ně sykne husa; 
být svatý znamená milovat Boha z celého srdce 
a z celé mysli a konat, myslet a mluvit všecky 
věci k jeho větší slávě.“ (Bruce Marshall) Plná 
slávy je dnes už klasikou křesťanské beletrie: kdo 
ji četl, většinou se k ní rád vrací, a kdo ji neče-
tl, o moc přišel. Peripetie patera Edmunda v jeho 
skotské farnosti sice zavání jiným stoletím, ale 
čtenář brzy zjistí, že se mění pouze kulisy a pro-
blémy k řešení, přičemž člověčina i Boží věrnost 

zůstávají stejné. Kniha je plná laskavého humoru 
i životní moudrosti, voní křesťanstvím s lidskou 
tváří. Ano, církev je plná slávy milostí Toho, který 
ji povolal k životu, a to i přes slabosti a hříšnost 
lidí, kteří k ní patří.

Karmelitánské nakl. •  Brož., 130x190 mm, 
256 str., 299 Kč

Cestou od srdce k srdci
Josef Hrdlička
Emeritní biskup Mons. Josef Hrdlička mluví o du-
chovních výzvách naší doby a zároveň skládá 
účty ze všeho důležitého, čím se od svého mládí 
dosud zabýval. Zaznívají zde pozoruhodné im-
pulsy a povzbuzení k mnoha duchovním, kultur-
ním, církevním i společenským otázkám. Je Bůh 
opravdu středem našeho života? O čem pochybu-
jí věřící a o čem ateisté? V čem spočívají výzvy 
pocovidové doby? 

Karmelitánské nakl. • Brož., 110x180 mm, 
164 str., 249 Kč

Zkrátka modlitba • Kurz pro samouky
Johannes Hartl • Překlad Petr A. Šámal
Praktická příručka pro ty, kdo chtějí proměnit svůj 
modlitební život, ale i pro ty, kdo by se chtěli mod-
lit, ale nevědí, jak začít. Autorem tohoto „kurzu 
pro samouky“ je sice laik, ale nikoli ve smyslu 
„neodborník“. Právě naopak – asi málokdo z čte-
nářů má s modlitbou tak letitou a mnohovrstev-
nou zkušenost.

Paulínky • Brož., 125x205 mm, 184 str., 259 Kč

Ruku v ruce s Ježíšem
Elias Vella
Nestačí, když Ježíše poznáváme rozumem nebo 
si o něm něco nastudujeme. Nestačí, ani když 
k němu chováme zbožnou úctu a máme jeho obraz 
pověšený nad postelí. Nestačí být jen hrdý na to, že 
jsem křesťan. Každá tato věc je sama o sobě dobrá, 
ale není to všechno. To hlavní je přijmout Ježíše 
jako Pána svého života. A kráčet s ním ruku v ruce. 
Autor se poutavě a prakticky pokouší ukázat, co 
znamená kráčet ruku v ruce s Ježíšem. Prozradit 
lze jediné: naplní nás to velkou radostí.

Karmelitánské nakl. • Brož., 135x205 mm, 
151 str., 229 Kč

Oheň lásky • Román o Janu od Kříže
José Luis Olaizola 
Beletristický životopis svatého Jana od Kříže 
(1542–1591), učitele církve, jednoho z největších 
mystiků západní církve. Spolu s Terezií od Ježí-
še se podílel na reformě karmelitánského řádu, 
při čemž však narážel na silný odpor bratří ä má-
lem ho to stálo život. Proslul nejen vynikajícími 
spisy o duchovním životě, ale především vroucí 
láskou ke Kristu a hlubokou mystickou zkuše-
ností. Pod perem autora nám tento velikán mys-
tiky doslova ožije před očima: vyklube s z něj 
člověk z masa a kostí, který svou opravdovostí 
volá k následování.

Karmelitánské nakl. • Váz., 140x200 mm, 
160 str., 259 Kč

Kniha života
Terezie z Avily 
Kniha života Terezie z Avily je jedním z nej-
krásnějších svědectví o lásce Boží a lidské touze 
po Boží blízkosti. Terezie v ní popisuje svou vnitř-

ní duchovní zkušenost – vášnivé hledání Boha 
i cestu modlitby, na kterou se vydala. 

Karmelitánské nakl. • Váz., 150x195 mm, 
466 str., 549 Kč

Vyznání
Svatý Augustin
„Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak starobylá 
i tak nová. Pozdě jsem si tě zamiloval.“ (sv. Augus-
tin) „Mezi mysliteli starověku je Augustin jediný, 
kdo chápe ty nejniternější pocity moderního člo-
věka,“ prohlásil španělský filosof Ortega y Gas set. 
Duchovní autobiografie svatého Augustina patří ve-
dle Bible a Následování Krista ke stálicím na po-
myslném nebi duchovní literatury. V čem spočívá 
nadčasová popularita tohoto díla? Hlavně v tom, že 
s nevídanou autentičností svědčí o lidské křehkosti 
i o palčivém hledání a nacházení toho nejpodstat-
nějšího v životě člověka. 

Karmelitánské nakl. • Váz., 150x195 mm, 
444 str., 590 Kč

Malá cesta Terezie z Lisieux
Conrad de Meester 
Terezie prožila svůj dospělý život na několika 
metrech čtverečních, a přece se stala patronkou 
misií po celém světě. Její zrání k průzračné pros-
totě a důvěře nebylo jednoduché, prošla si mnohé 
duchovní krize a temnoty, a přitom je hlasatelkou 
Božího milosrdenství a naděje. Žila jen necelých 
dvacet pět let, nedostalo se jí valného formální-
ho vzdělání, ale pro Bohem vlitou moudrost byla 
prohlášena učitelkou církve. Autor ukazuje nejen 
duchovní zápasy a zrání světice, ale především já-
dro její spirituality, které spočívá v pokorné důvě-
ře v Boží lásku a v touze na tuto lásku odpovídat, 
jakkoli nepatrným způsobem. Druhé, přepracova-
né vydání vychází s citacemi z nového překladu 
autobiografických spisů.

Karmelitánské nakl., 160 str., 219 Kč

Nebojme se snít • Cesta za lepší budoucností 
v postcovidové době
Papež František v rozhovoru s Austenem Ive-
reighem • Z angličtiny přeložil Jiří Gračka • Od-
povědný redaktor Pavel Mareš
Bratrské povzbuzení k převzetí odpovědnosti 
za naše sousedy, společnost i život na naší pla-
netě. Papež František v této knížce volá po spra-
vedlivěji spravovaném světě, který je ukotven 
v Kristově evangeliu a odolný vůči různým krát-
kozrakým ideologiím. Co je krize a jak ji zvlá-
dat? Papež se nám nejprve svěřuje se svými tře-
mi osobními krizemi. Tvrdí, že máme-li odvahu 
změnit se, můžeme z krize vyjít lepší než před ní. 
Poté si bere na mušku jevy, které současnou si-
tuaci světa jen zhoršují. Honbu za ziskem, která 
nebere ohled na důstojné podmínky k životu. Ne-
nasytnost a pohrdání druhými. Politiky, kteří šíří 
strach, jen aby posílili svou vlastní moc. Jaké je 
podle papeže Františka poslání křesťanů na tomto 
světě? Aby v síle víry sloužili lidem, zejména těm 
na okraji společnosti. Proto nakonec nabízí inspi-
race, jak směřovat k poměrům, ve kterých by svůj 
potenciál mohl naplnit každý člověk.

Karmelitánské nakl. • Brož., 117x178 mm, 
160 str., 249 Kč


