
 
 
  

Marie od Ukřižovaného Ježíše (1846-1878) 
Ranní modlitba „malé Arabky“ 
Pane Ježíši, v tichu tohoto začínajícího dne 

přicházím k Tobě a s pokorou a důvěrou Tě 

prosím o Tvůj pokoj, o Tvoji moudrost a 

Tvoji sílu. Dej, abych se dnes dívala na svět 

očima plnýma lásky. 

Dovol mi, abych pochopila, že všechna sláva 

církve pochází z Tvého kříže jako ze svého 

zdroje. 

Dej, abych své bližní přijímala jako lidi, 

které Ty chceš  milovat mým 

prostřednictvím. 

Daruj mi pohotovost, abych s odevzdaností 

sloužila člověku a rozvíjela všechno dobré, 

co jsi do něho vložil. 

Má slova ať vyzařují mírnost 

a svým jednáním ať rozdávám pokoj. 

Ať je můj duch zaujat jen jedinou 

myšlenkou, a to rozsévat požehnání. 

Zavři mé uši před každým zlým slovem a 

zlomyslnou kritikou. 

Ať můj jazyk slouží k tomu, aby 

vyzdvihoval dobrotu. 

Především mi ale, Pane, pomoz, 

abych byla tak plná radosti a dobrotivosti, 

aby všichni, s nimiž se setkám, pocítili Tvou 

přítomnost a Tvou lásku. 

Oděj mě leskem své dobroty a krásy, 

abych v průběhu dnešního dne lidem 

zjevovala Tebe. 

Amen.  (převzato: http://www.karmel.cz) 

 

A něco pro úsměv: 
 
*Nezatínej pěsti, jsi v Boží dlani. 
*Bůh povyšuje i ponižuje - abys věděl, na 
   co se můžeš těšit. 
*Co se stane s člověkem, který uvěří ve  
   Spasitele? Přestane si konečně myslet, 
   že může někoho spasit. 
*Na co člověk potřebuje duchovní ztišení? 
   Aby se mohl v pravou chvíli ozvat. 
*Hospodin se chová hospodárně. Nenalévá 
   svého Ducha do děravé nádoby. 
*Ďábel někdy předstírá, že nám přišel 
   uklidit. Ve skutečnosti s námi zamete. 
*Klíče od nebeských bran se fasují na Zemi. 
*Problém polovičatých křesťanů? Našli tu 
   perlu, ale nekoupili to pole. 
*Klečet před Pánem lze i ve stoje. 
*Bůh se směje, když vidí naši smrtelně 
   vážnou tvář. (Tak se usměj!).  
*Běda muži, jehož hospodyně se rozhodne 
   zastupovat Hospodina. 
*Bůh sesílá svůj déšť na všechny, ale věřící 
   se před ním někdy schovají do kostela. 
*Když křesťané příliš mluví, Bůh nemá, 
   co by řekl. 
*Bůh může všechno, ale to neznamená, že 
   za všechno může.                                         
 
(Z aforismů Pavla Kosorina *1964, doporučujeme 
„Neviditelný pes“ – další internetové aforismy) 
 

 „V obrácení a ztišení bude vaše spása, 
v  klidu a důvěře vaše vítězství.“ (Iz 30,15) 

 

DUCHOVNÍ 

OBNOVA 
 

      s Mons. Josefem Nuzíkem 

generálním vikářem arcidiecéze 

 

26. března 2015 
klášterní budova Regina Zlín 

 
 

Najděte toho, koho milujete, a vnímejte tu lásku 
každým pórem svého těla. A zítra ho milujte ještě 
víc. A další den mějte rádi dalšího člověka, a tak 

den za dnem zvětšujete počet lidí, které máte 
rádi. 
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(Z knihy „Dopisy Samovi“, Daniel Gottlieb) 
 
Program dnešního dne:  
 
  9.00 - 9.30     registrace, úvodní modlitba 
  9.30 -10.00   1. přednáška, rozjímání 
10.30 -11.00   2. přednáška, rozjímání 
11.00 -12.00   skupinky, vyhodnocení 
12.00 -12.45   mše svatá 
12.45 -14.00   společný oběd, osobní volno 
14.00 -14.30   3. přednáška 
14.30 -15.00   adorace, svátostné požehnání 
15.00 -15.30   závěr, zakončení písní 
 
Další informace: 
 
• V kanceláři je služba Po:  9.00 -  13.00 
                                        Stř: 13.00 -17.00 
   Kdykoliv po telef. domluvě. 
  
 • úřední tel. číslo spolku: 605 541 600 
• úřední e-mail: ovdoveli@email.cz  
• web: www.vdovyavdovci.cz 
   Tam najdete informace o nás, přispívejte 
   svými články, svědectvím aj. 
   Na „Nástěnku“ možno denně doplňovat  
   vzkazy, prosby o modlitbu, pozvání (na  
   menší akce, společný výlet…) e-majlem, 
   telefonicky 
 •Příští akce:  
   -  3. čtvrtek v dubnu se modlíme - Regina 
   -  kolem 10.5. pouť do Maria Zell 
   -  asi 28.5. „Odpoledne s P. Marií“- Regina 
   -  9. června „Setkání vdov a vdovců ve Štípě“ 

   -  13.6. - 20.6. Dolomity 
 

„V obrácení a ztišení je vaše spása, v klidu 
a důvěře vaše vítězství.“ (Iz 30,15) 
 
Co znamená toto obrácení pro mě? 
Otcové pouště nás učí, že je to především 
změna ve smýšlení, obrácení se od 
zaběhnutých myšlenkových pochodů 
k novým. K myšlenkám, které vychází 
z Ducha Ježíšova, svěžím, plným radosti, 
naděje, hluboké odevzdanosti a vděčnosti. 
Ty mi pak ukáží, kde bych mohl něco 
obnovit, jak se vymanit z té záplavy 
vyčerpávajících myšlenek, které nám tak 
často ztěžují život. Jak ukáznit svou 
nepokojnou mysl, nenechat se vláčet 
dotěrností a našeptáváním Božího nepřítele. 
 
 
„Pane, v Písmu čteme, jak často jsi odcházel 
na tichá místa, aby ses modlil a setkal se  
svým Otcem. Pomoz mi, prosím, ať využiji 
dnešní den, odložím vnější hluk a „přijdu“ do 
tvé blízkosti. Do blízkosti tvého pokoje a 
lásky. Pomoz, abych si připomněl, proč 
vlastně žiji, zda jdu cestou k tobě nebo jsem 
z ní uhnul. Připomeň mi, že mým posláním je 
dávat a přijímat lásku a nést ji všude tam, 
kde chybí. Připomeň mi, že pramen života a 
lásky je u tebe.  
Amen!“                                                     -ap- 

 

My plujem dál a dál 
 
My plujem dál a dál k Ježíši svému 
děkujem stále za lásku jemu. 
My plujem dál a dál až k výšinám, 
kde Králem všech je náš nebeský Pán. 
 
Až doplujeme pouť žití svého, 
zas budem šťastni v náručí jeho. 
My plujem dál a dál až k výšinám, 
děkujem za lásku, kterou nám dal. 
 
Přimluv se, Matko, u Syna svého, 
ať nás vždy chrání od všeho zlého. 
My plujem dál a dál ve věčný stan,  
konec je trápení, Bůh žehná nám. 
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