
 
 
 
O Boží milosrdenství pro svět 

(Faustyna Kowalska +1938) 

Ó Bože velikého milosrdenství, Dobro 

nekonečné, hle, dnes volá celé lidstvo z 

propasti své bídy k Tvému milosrdenství, k Tvé 

slitovnosti, Bože; volá svým mocným hlasem 

bídy. Laskavý Bože, neodmítej modlitbu 

vyhnanců této země. Pane, neskonalé Dobro, 

dokonale znáš naši bídu a víš, že vlastními 

silami nejsme schopni se k Tobě povznést – 

proto Tě prosíme: předcházej nás svou milostí a 

rozmnožuj v nás neustále své milosrdenství, 

abychom věrně plnili Tvou svatou vůli po celý 

život i v hodině smrti. Kéž nás chrání 

všemohoucnost Tvého milosrdenství před 

střelami nepřátel naší spásy, abychom s 

důvěrou, jako Tvé děti, očekávali Tvůj poslední 

příchod v den, o němž víš jen Ty. Očekáváme, 

že obdržíme všechno, co nám Ježíš slíbil, přes 

veškerou naši ubohost, vždyť Ježíš je naší 

důvěrou; skrze jeho milosrdné Srdce vcházíme 

jako otevřenou branou do nebe. (Deníček 1570) 

 

 

 

 

Modlitba je světlem duše,  

je pravým poznáním Boha a prostřednicí mezi 

Bohem a lidmi. Duše se jí pozvedá až vzhůru do 

nebes, s nevýslovnou láskou objímá Pána a jako 

dítě volající s pláčem po matce touží po 

nebeském mléku. Vyslovuje svá nejvroucnější 

přání a dostává dary, které přesahují vše 

viditelné a přirozené. Modlitba je naším 

ctihodným prostředníkem u Boha, dodává srdci 

odvahy, upokojuje duši. Ale mluvím-li o 

modlitbě, nedomnívej se, že jde o slova. 

Modlitba je touha po Bohu, je to nevýslovná 

láska, která nepochází z lidí, ale má původ 

v božské milosti. Apoštol o ní říká: Vždyť ani 

nevíme, oč se máme modlit. A tu sám Duch se 

za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit. 

Daruje-li Pán někomu takovouto modlitbu, je to 

bohatství, o něž jej nikdo nemůže připravit; 

nebeský pokrm, který sytí duši. Okusil-li jej kdo, 

navždycky bude toužit po Pánu, jako by jeho 

srdce zachvátil prudký oheň. 

(Sv. Jan Zlatoústý *344 asi v Antiochii) 
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„Rač světlo v mysli rozžehnout, vlij do srdcí nám 

lásky proud...“   (Veni Creator Spiritus) 

 

P. Mgr. Jan Szkandera 

spirituál kněžského semináře Olomouc 
 

15. března 2016 v 9.30 hod. 

 
Klášterní budova Regina Zlín 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 
Program:   

 
9.30  prezentace, zahájení společnou   

          modlitbou 

10.00 – 11.00 mše svatá s krátkou 

                           adorací 

11.00 - 11.40 první přednáška + tiché 

                          rozjímání 

11.40 - 12.00 druhá přednáška + tiché 

                           rozjímání 

 

12.00 - 13.30 společný oběd 

 

14.00 - 14.20  třetí přednáška + tiché 

                            rozjímání 

14.20 - 15.00 sdílení ve skupinkách 

15.00 -  společný závěr 

 

Kontakt: Marie Dubská 739709018 

                   Al. Panáková   604252629 

Kancelář: pondělí  9.00 – 13.00 

                      středa 13.00 – 17.00 

Web: www.vdovyavdovci.cz 

Číslo účtu:   2400762484/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Obraťte se a věřte evangeliu“      

                       Zamyšlení                 (Mk 1,15)                

 
Co znamená pro mě toto obrácení?                                    
Dodržuji přece desatero, chodím na mši sv. a 
modlím se. Tak v čem se mám obracet? 
Otcové pouště nás učí, že je to především 
změna ve smýšlení, obrácení se od 
zaběhnutých myšlenkových pochodů 
k novým, které vychází z Ducha Ježíšova, 
svěžím, plným radosti, naděje, pokory a 
vděčnosti. Ty mi pak ukáží, co bych měl 
proměnit. Možná ten, kterému se ve svém 
duchu věnuji, není můj Pán nebo trpící bližní, 
ale především já.  
Umím vůbec žít v Boží přítomnosti? Jsem 
plně přítomen u toho, co právě konám? Spíše 
je to naopak. Jsem obětí záplavy myšlenek a 
různých aktivit, které mě spoutávají. 
Málokdy prožiji úžasné vnitřní ticho, ve 
kterém se mohu ponořit do svého nitra a 
setkat se s Tím, který mě miluje, který je 
Láska sama. A přece jen v tom tichu, v tom 
setkání se proměňuje zevnitř má duše. 
Všechny vnější úkony zastíní jediná chvíle 
„vnitřního zastavení.“             -ap- 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Modlitba  (navazuje na zamyšlení) 
 
 

Pane, teď je ten pravý čas mého obrácení, 

mého vydání tobě. Nenechávej mě napospas 

mým často neurovnaným myšlenkám, mým 

zkušenostem. Nenechávej mě v přesvědčení, že 

„já přece vím.“ 

 

Pomoz mi, prosím, vytvořit si v tuto postní 

dobu pravidelnou denní chvíli, pomoz mi být 

uvolněný a oproštěný od všech vjemů, abych 

mohl být v tichu a naslouchat tvému něžnému 

hlasu.  

 

Možná přijdeš ve slově druhého člověka, 

kterého mi pošleš nebo ve slově knihy, při 

modlitbě. Ten tvůj dotek bude jako záblesk 

Světla a já ho srdcem poznám. Budu vnímat, 

že je to ta nová myšlenka, ta nová cesta, po 

které se mám vydat. Cesta za Ježíšem, protože 

On je Pravda a Život.  

                                                                   -ap- 
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