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Časopis pro novou evangelizaci 

www.milujte.se

Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.
Jan 15,12

„Pouť d
o Řím

a od A do Z“

3. vydání ke Svatému 

roku 2025

Svatý rok,
k Bohu krok.
(Nebo i několik…)

Logo Svatého roku 2025 
vysvětluje vatikánský státní 
sekretář, kardinál Pietro Parolin: 

„Logo představuje čtyři 
stylizované postavy, které 
označují lidstvo ze čtyř koutů 
světa. Jeden objímá druhého, 
aby naznačil solidaritu 
a bratrství, které musí národy 
spojovat. Všimněte si, že ten 
na začátku řady se drží kříže.  
Je tak nejen znamením víry,  
ale i naděje, kterou nelze nikdy 
opustit, protože ji potřebujeme 
vždy a zvláště v dobách  
největší nouze.

Je užitečné pozorovat 
vlny, které jsou vidět pod 
putujícími a jsou rozbouřené, 
aby naznačily, že životní 
pouť se nepohybuje vždy 
v klidných vodách. Často se 
stává, že osobní nepřízeň 
osudu a světové události s větší 
intenzitou vybízejí k naději. 
Z tohoto důvodu by měla být 
zdůrazněna spodní část kříže, 
která je prodloužená  
a mění se v kotvu. Jak víme, 
kotva se často používá 
jako metafora křesťanské 
naděje.“

Zdroj: www.vaticannews.va

Překlad italského textu loga:
Jubileum 2025
Poutníci naděje

https://www.iubilaeum2025.va/it/inno.html
https://www.vaticannews.va/cs.html


Obsah: Milovaní čtenáři!

Jsme velmi šťastné, že časopis Milujte se! šíří pravdu a  učení Církve a  že 
prospěšnost a vzdělávací vliv je vidět ve svědectvích ze života lidí. Podporujeme 
a modlíme se za všechny, kteří se podílejí na vzniku tohoto časopisu.

Sestry Matky Terezy v ČR

šedesáté páté číslo

Podpořte Milujte se! – objednejte si jej
Máme velkou radost, že se k  vám dostává další číslo časopisu Milujte se!, 
který u nás začal vycházet díky iniciativě sester Matky Terezy. Vydávání dal-
ších čísel se však neobejde bez vaší pomoci. Prosíme vás o modlitby – za nás, 
kteří časopis připravujeme, za všechny čtenáře a za ty, kteří časopis šíří dále 
k těm, kteří by se k němu jinak nedostali a nemohli si jej objednat. Jsme však 
raději, můžeme-li zasílat časopis čtenářům přímo domů, a  nikoli jej pouze 
anonymně distribuovat.

Časopis posíláme všem zájemcům zdarma (je distribuován pouze v  ČR). 
Náklady na výrobu a distribuci jednoho výtisku, které činí přibližně 20 Kč, jsou 
hrazeny výhradně z  darů čtenářů. Dary na  podporu časopisu Milujte  se! 
můžete posílat na  účet 2101330155/2010, specifický symbol 7777 a  jako 
variabilní symbol použijte údaj ze složenky, která je součástí zásilky. Dary jsou 
potvrzovány a lze je uplatnit při snížení základu daně.

Časopis Milujte se! můžete objednat sobě nebo svým přátelům 
e-mailem na  redakce@milujte.se nebo poštou na  adrese redakce. 
Jen na  vás záleží, zda časopis bude i  nadále vycházet. Děkujeme za  vaši  
podporu.
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„Jaká příprava, taková oslava,“ říká přísloví. Ve  vztahu 
k  blížícímu se jubilejnímu Svatému roku 2025 to platí zcela 
určitě také – a  ještě bychom mohli doplnit: „… a  tím také 
větší užitek.“ Proto se na velkou událost jubilejního Svatého 
roku 2025 (pravidelně bývá jednou za čtvrt století) snažíme 
upozornit už s předstihem! Proto jsme k této velmi významné 
události připravili nové vydání knihy, která vznikla před 
čtvrt stoletím v  roce, kdy se také slavil svatý rok (papežem 
sv.  Janem Pavlem II. vyhlášené Velké jubileum 2000). Kniha, 
jak je uvedeno i v její předmluvě, má trojí účel:
• předem upozornit na velkou událost, která se blíží;
• provázet jubilejním Svatým rokem 2025 a  motivovat 

k nějakému kroku, který bychom třeba jinak ani neudělali, 
ale který, když se k němu odhodláme, přinese možná něco 
zcela zásadního nám a třeba i našemu okolí (nemusí to být 
zrovna pěší pouť do Říma, ale něco úplně jiného, k čemu 
jsme doposud ve  svém životě neměli odvahu, nenašli si 
čas – něco důležitého, co když neuděláme ve svatém roce, 
možná už nikdy neuděláme…);

• i potom být památkou na obě jubilea: na Svatý rok 2025 
i na Velké jubileum 2000, kterým jsme vstoupili do tohoto 
třetího tisíciletí.

Těm z  vás, kteří mají pravidelně objednáno 1 až 
90  výtisků časopisu, posíláme odpovídající počet knih Pouť 
do  Říma od  A  do  Z  (v  některém případě budeme ale ještě 

předtím potřebovat doplnit kontakt na mobil, 
který nyní od  nového roku Česká pošta 
vyžaduje při posílání balíků). Pokud máte 
objednáno více než 90 časopisů, pošleme 
90  knih  +  90  časopisů, které tentokrát slouží 
spíše jako doprovodný materiál a  obálka 
ke  knize, a  máte-li zájem o  poslání dalších 
(jakékoliv množství – i  více, než kolik 
obvykle odebíráte časopisů), dejte nám 
prosím obratem vědět na  mailovou adresu 
redakce@milujte.se (pokud jste nám to 

nenapsali již po tom, co jsme toto „speciální tenké 
číslo s tlustší knihou“ avizovali v předchozím lednovém čísle).

Sám jsem se před čtvrt stoletím té popisované pěší pouti 
do Říma zúčastnil – a představovala pro mě velký zlom v mém 
životě. Modlím se za to, ať je nejen tato kniha, ale především 
jubilejní Svatý rok 2025 povzbuzením k  tomu, abyste i  vy 
při této příležitosti udělali nějaký důležitý a  potřebný krok 
správným směrem – ve vztahu k lidem i k Bohu… Dokonce je 
možné takový krok udělat již před jeho začátkem. O to bude 
větší radost z jeho prožití, až – dá-li Bůh – svatý rok v prosinci 
2024 začne. 

V Kristu P. Marek Dunda

Kniha „Pouť do Říma 
od A do Z“ je čtivý duchovní 

i úsměvný cestopis ne 
o jednom odvážném kroku, 

ale o více jak milionu kroků. 
Máme ozkoušeno, že zaujme 

a povzbudí nejen věřící…

mailto:redakce@milujte.se
mailto:redakce@milujte.se
http://www.milujte.se
http://creativecommons.org/licenses
http://www.milujte.se
mailto:redakce%40milujte.se?subject=
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Tím impulsem pro něj bylo Boží slovo  – 
jeden z  textů Bible. Ve  starozákonní 
2.  knize Mojžíšově (která se také nazývá 
Exodus, což znamená řecky „vyjití“) četl 
příběh o  Mojžíšovi: ten je již mnoho let 
na  útěku z  Egypta, už se oženil v  mid-
janské zemi, zabydlel se, věnuje se svému 
rutinnímu zaměstnání – pase stáda svého 
tchána na  stepi. A  pak po  letech udělá 
něco navíc – stádo vyžene za step. A zjistí, 

že tam „za stepí“ je Boží hora a na něho 
tam – možná již dlouho – čeká Bůh. A to 
setkání změní úplně vše, a  to nejen pro 
něj! A  vše se odstartovalo tím, že se jed-
nou vydal dál, než byl za ta léta zvyklý.

Otec Jindřich vypráví, že pro něho se 
tento příběh z Bible, toto Boží slovo, stalo 
impulsem vydat se ve svatém roce na pouť. 
Řekl si, že je potřebné jednou udělat něco 
víc. A kdy jindy se k tomu odvážit…

Také já i ty máme své vyšlapané cesty 
(anebo dokonce v  něčem jen přešlapu-
jeme na místě?), na kterých postupně stár-
neme. Ale další svatý rok se blíží…

P. Pavel Zahradníček 

Jednou jít dál
„Vyhnal stádo za step a došel k Boží hoře…“

Otec Jindřich Bartoš, jeden 
z poutníků do Říma, mi vyprávěl, 

jaký byl takový první impuls 
k pouti.

Foto: Lucie Netrdová

Máme vyšlapané 
cesty. Ale další 
svatý rok se blíží…

Mojžíš pásl stádo svého tchána Jithra, 
midjanského kněze. Když jednou vyhnal 
stádo za  step, přišel k  Boží hoře Cho-
rebu. Tu se mu zjevil Hospodinův anděl 
v  plameni ohně, který šlehal ze  středu 
keře. Díval se, a  hle – keř hořel plame-
nem, ale neshořel. Mojžíš si řekl: „Půjdu 
se podívat na ten zvláštní zjev, proč keř 
neshoří.“ Když Hospodin viděl, že se 
přichází podívat, zavolal ze středu keře: 

„Mojžíši, Mojžíši!“ A on odpověděl: „Tady 
jsem!“ Bůh řekl: „Nepřibližuj se sem, 
zuj opánky ze  svých nohou, neboť 
místo, na  kterém stojíš, je půda svatá.“ 
A  pokračoval: „Já jsem Bůh tvého otce, 
já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův 
a  Bůh Jakubův!“ Mojžíš zahalil svou 
tvář, neboť se bál pohlédnout na  Boha. 
Hospodin pravil: „Viděl jsem bídu svého 
lidu, který je v Egyptě, slyšel jsem jejich 
nářek na biřice; ano, znám jejich bolesti. 
Proto jsem sestoupil, abych je vysvo-
bodil z ruky Egypťanů a vyvedl je z oné 
země do  země úrodné a  širé, do  země 
oplývající mlékem a  medem, do  míst 
Kanaánců, Chetitů, Amoritů, Perizitů, 
Chivitů a Jebusitů. Nyní křik synů Izraele 
pronikl ke mně, viděl jsem útlak, kterým 
je Egypťané utiskují. Jdi tedy, já tě posí-
lám k  faraónovi, abys můj lid, syny Izra-
ele, vyvedl z Egypta.“ 

(2. kniha Mojžíšova 3,1–10)

Foto: Pexels, Barnabas Davoti (CC0)
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Jeden muž byl na  cestách. K  večeru nena-
šel žádný volný motorest. Vtom zahlédl 
šipku ukazující směr ke klášteru. Zaklepal 
na jeho vrata a poprosil bratra vrátného, zda 
by mohl u  mnichů přenocovat. Řeholníci 
rádi souhlasili a otec opat mu nabídl, že ho 
ještě před spánkem provede klášterem. Byl 
to trapistický klášter, velmi, velmi skromně 
vybavený. Muž si vše se zájmem prohlížel – 

byla to pro něj první příležitost, aby viděl 
opravdový fungující klášter „zevnitř“. Pak 
se svého průvodce s údivem zeptal: „Proč 
tu nemáte téměř žádný nábytek?“

Otec opat mu odpověděl otázkou: 
„A proč vy, když jste k nám dnes večer při-
šel, nemáte s sebou žádný nábytek?“

Muže to překvapilo: „No, protože jsem 
na cestě…“

Otec opat se usmál: „My také jsme zde 
na světě jen na cestě.“

*  *  *
Také já a  ty jsme zde jen „na cestě“. Náš 
cíl leží dál… To neznamená, že bychom 
neměli mít žádný nábytek. Ale je dobré 
na  to nezapomenout… Jak říká jedno 
latinské rčení: Quidquid agis, prudenter 
agas et respice finem (česky: Cokoliv děláš, 
dělej moudře a měj před očima cíl).

P. Pavel Zahradníček 

Pouť pěšky do Říma v roce 
2000 byla impulsem k začátku 

putování na Velehrad – 
více v sérii „Pěší putování 

a každoroční Národní pěší 
pouť na Velehrad“ v „Milujte se!“ 
č. 45 (on-line zdarma v archivu 

všech dosud vydaných čísel 
na www.milujte.se). Součástí série 

byl i tento příběh pro zamyšlení:

Také jsme tu na cestě!

Co říká katechismus?
Proč jsme na zemi?
Na  zemi jsme proto, abychom poznávali 
a milovali Boha, abychom podle jeho vůle 
konali dobro a abychom jednoho dne došli 
do nebe.
Být člověkem znamená vyjít od  Boha 
a  směřovat k  Bohu. Náš původ sahá dále 
než k  našim rodičům. Pocházíme od  Boha, 
ve kterém spočívá veškeré nebeské i pozem-
ské štěstí, a  jsme očekáváni v  jeho věčné 
a  bezmezné blaženosti. Mezitím žijeme 
na  této zemi. Někdy si uvědomujeme blíz-
kost svého Stvořitele, často ale necítíme 
vůbec nic. Abychom dokázali nalézt cestu 
k domovu, poslal nám Bůh svého Syna. Ten 
nás osvobodil od hříchu, zachránil od všeho 
zlého a neomylně nás vede ke skutečnému 
životu. On je cesta, pravda a život (Jan 14,6).

Srov. „YouCat – Katechismus katolické církve pro mladé“, 
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011.

A pravda vás osvobodí
související body učení učitelského 
úřadu Církve k dalšímu studiu

Vychází se vždy z Vranova nad Dyjí, Nového Veselí, Vítochova a ze Sebranic u Litomyšle, a to 
v pondělí mezi svátkem sv. Rocha (16. 8.), patrona poutníků, a Panny Marie Královny (22. 8.) – 
tedy, dá-li Bůh, v pondělí 21. 8. 2023, 19. 8. 2024, 18. 8. 2025, 17. 8. 2026, 16. 8. 2027, 21. 8. 
2028… V úterý se pak jde ze Znojma, Velkého Meziříčí, Olešnice. Ve středu vycházejí poutní 
proudy z Brna a Olomouce, ve čtvrtek z Ratíškovic a Mokrého Háje u Skalice na Slovensku, 
v pátek z Brankovic a přidávají se také poutníci, kteří (po etapách) putují z Levého Hradce 
a z dalších míst. V sobotu brzy ráno z Uherského Brodu a z Nedachlebic. Hlavní mše svatá 
ve velehradské bazilice je vždy v sobotu (26. 8. 2023, 24. 8. 2024, 23. 8. 2025, 22. 8. 2026, 
21. 8. 2027 a 26. 8. 2028). Před ní se koná obnova zasvěcení našeho národa Panně Marii. 

Informace o letošní pěší pouti: www.fatym.com, www.poutnik-jan.cz, www.poute.eu

Národní pěší pouť na Velehrad
Moto: „Radost pro všechen lid.“ (Lk 2,10)
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tiskový apoštolát A.M.I.M.S.

Název publikace, popis a doporučený příspěvek na tisk kusů

Jitka Krausová: Příběhy moudrosti (formát A5, 96 stran, 20 Kč)

Jozef Luscoň: Do akce jde Titus! (A5, 128 stran, 25 Kč) Napínavý příběh
nového blahoslaveného kněze, saleziána. Nejen pro mládež…

P. Jiří Ochman a kol.: Se svatým Josefem (formát A5, 32 stran, 10 Kč) 
Praktická příručka vydaná nejen k roku sv. Josefa

Josef Janšta: Eliška a Víťa (A5, 76 stran, 15 Kč) Čtivý příběh pro děti 
staršího školního věku od známého autora příběhů pro děti a mládež

Josef Janšta: O výchově (A5, 40 stran, 10 Kč) Několik užitečných 
poznámek a doporučení k nelehkému úkolu, jakým je výchova

P. Jan Peňáz a poutníci: Pouť do Říma od A o Z (A5, 112 stran, 25 Kč)

P. Jan Peňáz: Pojď na pouť (A5, 72 str., 20 Kč) Navazuje na předchozí titul

Jana Brabcová: Pojďte s námi (A5, 42 str., 15 Kč) Pěšky na Velehrad…

Směr Velehrad (A5, cca 88 stran, 20 Kč) Poutní zpěvník

P. Marek Dunda a kol.: Hesla pro skvělý život (A5, 104 stran, 20 Kč) 
Zveršovaný katechismus v heslech (pracovní verze k YOuCAT)

Pojď si hrát: Stvoření světa (A5, 32 stran, 8 Kč) Domalovánky, luštěnky, 
křížovky, spojovačky

Pojď si hrát: Sv. Zdislava (A5, 20 stran, 4 Kč) Domalovánky, luštěnky, 
křížovky, spojovačky

Sestry dominikánky: Vaříme se sestrou Flavií (A5, 76 stran, 20 Kč) 
Recepty řeholní sestry, která vařila v litoměřickém semináři bohoslovcům

P. Josef Soukop: Velký náčelník dává Základní kurz křesťanské nauky 
(A5, 60 stran, 15 Kč) Velmi srozumitelně a přitom do hloubky (a ještě k tomu 
velmi poutavě s použitím velkého množství příkladů) 

P. Martin Sedloň, OMI: Doprovázení (12 x 21 cm, 44 stran, 10 Kč) Řada 
myšlenek a impulsů – kniha, kterou můžete kdekoliv otevřít a hned se do ní 
začtete. Stručné, jasné, čtivé – výborná dárková kniha

P. Martin Sedloň, OMI: Poutníkem naděje (12 x 21 cm, 44 stran, 10 Kč) 
Kniha o tom, co tak mnoho lidí potřebuje, ale přitom to postrádá: o naději.  
Kniha na četbu již trochu náročnější než ta předchozí

P. Marek Dunda (ed.): Tak kázal Vianney (A5, 72 str., 15 Kč) Tiskový 
apoštolát A.M.I.M.S. postupně publikuje kázání svatého faráře arského. V této 
a následujících čtyřech publikacích najdete již více než polovinu z celkem 
osmdesáti dochovaných kázání sv. Jana Marie Vianneye.

P. Marek Dunda (ed.): Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (A5, 68 stran, 15 Kč)

P. Marek Dunda (ed.): I tak kázal Vianney (A5, 68 stran, 15 Kč)

P. Marek Dunda (ed.): Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (A5, 60 stran, 15 Kč)

P. Marek Dunda (ed.): Z myšlenek sv. Jana Marie Vianneye (A5, 36 stran, 10 Kč)

Matka Ustavičné Pomoci a modlitby ukrajinsky / Мати Неустанної Помочі 
та українські молитви (A6, 64 stran, 0 Kč)

P. Marek Dunda (ed.): Řekli svatí a to platí I., II. a III. (A5, 80–84 stran, 3 x 20 Kč) 
Rozsáhlá sbírka stovek citátů svatých a blahoslavených

I. II. III. 

sv. Jan Zlatoústý: Kázání na Janovo evangelium, kázání 1–15 (A5, 84 stran, 
20 Kč) Kázání, ve kterých jeden z nejvýznamnějších kazatelů starověké Církve 
probírá takzvaný „Prolog“, tj. prvních osmnáct veršů Janova evangelia. Editorem 
celé série je P. Marek Dunda.

sv. Jan Zlatoústý: Kázání na Janovo evangelium, kázání 62–75 (A5, 84 stran, 
20 Kč) Kázání na 11.–14. kapitolu Janova evangelia, tedy o událostech 
předcházejících Ježíšovu utrpení a o části poslední večeře

P. Ladislav Simajchl: Stáří (A5, 48 stran, 10 Kč) Jak prožívat stáří tak, abyste se 
na něj mohli téměř těšit…

P. Ladislav Simajchl: Rodiče a školáci (A5, 76 stran, 15 Kč) Čítanka o výchově 
dětí od školáčků po studenty. Pro rodiče dětí školního věku (od 1. třídy až 
po pubertu včetně)
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Další knihy o pěším 
putování

Jan Peňáz:
Pojď na pouť
Do Říma 
ve vzpomínkách, 
do Mariazell pěšky, 
do Compostely 
proč a jak. Navazuje 
na knihu Pouť 
do Říma od A do Z. 
(72 stran, A5, 20 Kč)

Jana Brabcová:
Pojďte s námi

O tradičním 
pěším putování 

na Velehrad 
z Vranova nad 
Dyjí a dalších 

směrů (42 stran, 
formát A5, 15 Kč)

Směr Velehrad
Poutní zpěvník obsahuje písně a mod-
litby používané při Národní pěší pouti 

na Velehrad. Naleznete zde písně, denní 
modlitbu Církve, 

litanie k Panně Marii 
a jiné… Velmi prak-
tická pomůcka i při 

pořádání jaké-
koliv jiné pouti! 
Písně je možné 
si poslechnout 

na www.tv-mis.cz, 
název titulu 

Poutní písně 
(zatím šest částí, 

nahrávka dalších 
nových letos 

opět přibude…).
Cca 88 stran 

(každý rok při-
bývají strany 
s novými pís-

němi), formát 
A5, příspěvek 

na tisk 20 Kč.

Většinu knih je možné si přečíst on-line 
na www.fatym.com a www.amims.net. 
Tam také (nebo pomocí kuponu zde či 
na apostolat@fatym.com) můžete pub-
likace objednat jen za příspěvek na tisk 
a obyčejné poštovné České pošty.

Doporučujeme i pro 
pořadatele jakýchkoliv 

jiných poutí,  
zvláště pěších!

knihy i pro nevěřící

knihy, které mohou tvořit určitý základ vzdělání

knihy vhodné pro plošné rozdávání

knihy o pěším putování

https://www.fatym.com/
https://www.fatym.com/taf/
mailto:apostolat%40fatym.com?subject=
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První poučení je spíš osobní 
S  pomocí Boží člověk dokáže víc, než 
si myslel. Když jsem v sobotu 15. ledna 
2000 večer uslyšel v  telefonu otce Jin-
dřicha Bartoše: „Jdeme pěšky do  Říma, 
nechceš jít s námi?“, uvědomil jsem si, že 
na  takovou nabídku se nedá odpovědět 
NE. Jak to pak poznal můj kaplan o. Petr 
Holý, byl jsem hned rozhodnut, že půjdu. 
Strach, zda to zvládnu, jsem však měl, 
a velký. Neřadím se mezi žádné vytrvalce. 
V  Moutnicích se každý rok putovalo 
pěšky do  Žarošic. Bylo to 25  kilome-
trů a chodilo se tam první nebo druhou 
sobotu v září. V ty dny bývala ve farním 
kostele každý rok svatba. Když mě mladí 
farníci zvali, abych šel s nimi, říkal jsem 
jim se smutným výrazem: „Škoda, že 
s vámi kvůli té svatbě letos nemohu jít.“ 
Ve skutečnosti jsem však byl rád, že mám 
výmluvu, která vypadala důvěryhodně. 
Takže jsem opravdu nebyl trénovaný. 
V posledních letech jsem pouze jednou 
za rok chodil při hlavní pouti z Velkého 
Meziříčí do  Netína a  zpět, což je při-
bližně 20 kilometrů. Proto jsem si řekl: 

„Za  ty čtyři měsíce, co zbývají, si vzdá-
lenost od nás do Říma musím nachodit 
předem.“ A skutečně jsem začal poctivě 
trénovat. Hned v  neděli 16.  ledna jsem 
ušel víc jak třicet kilometrů s  tím, že 
když padnu, padne i  celý smělý plán. 
Díky Bohu jsem toho prvního dne došel, 
ačkoli noc a  vstávání ráno byly kruté. 
Pak jsem hodně šlapal po  okolních sil-
nicích, i když jsem často musel odmítat 
nabídky dobrých lidí ke svezení. 

Druhé poučení je duchovní 
Překročili jsme dvakrát státní hranice, 
poprvé hned první den mezi Moravou 
a  Rakouskem, italsko-rakouské pak tři-
náctého dne pouti. Když jsem potom 

tiskový apoštolát A.M.I.M.S.

Název publikace, popis a doporučený příspěvek na tisk kusů

Jitka Krausová: Eskulapova hůl, lampa a kříž (A5, 288 stran, 40 Kč) 
Svatí a věřící lékaři a zdravotníci (17.–21. století)

Jitka Krausová: Manželství – cesta ke svatosti (A5, 322 stran, 40 Kč) 
Příběhy svatých manželů 20. století – a dokonce začátku 21. století

Nálepky s hesly (dva archy A4, 24 Kč oba archy dohromady)

Joseph Fadelle: Cena, kterou zaplatíš (A5, 160 stran, 30 Kč) Muslim z Iráku 
napínavě vypráví o svém obrácení, křtu, útěku…

P. Marek Dunda, P. Pavel Zahradníček (ed.): Dotyky nebe a země 
(formát A5, 128 str., plnobarevná obálka, 30 Kč) 7 událostí a předmětů  
v dějinách křesťanství, které zvou k zamyšlení

P. Pavel Zahradníček: Dějiny, jak je možná neznáte (A5, 128 str., 
plnobar. obálka, 30 Kč) 10 mýtů o křesťanství ve světle historických faktů

P. J. Doubrava, P. M. Dunda: Mozaika duchovní moudrosti 
(A5, 96 str., plnobarevná obálka, 20 Kč) Výběr citátů známých osobností

Jaroslav V. Polc: Jan Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti 
(A5, 128 str., plnobarevná obálka, 30 Kč) Kým byl Jan Hus ve skutečnosti – 
ve světle faktů, jeho klady i zápory…

Thomas E. Woods, Jr.: Jak katolická církev budovala západní civilizaci 
(A5, 208 stran + 16 stran barevných příloh, 180 Kč)

P. Marek Dunda: Krokodýl aneb můžeš růst (A5, 64 stran, plnobarevná 
obálka, 15 Kč) 36 impulsů pro růst lásky k Bohu i k bližnímu

Ze života pro život (A5, 96 str., plnobar. obálka, 20 Kč) Výběr z nejzajímavěj-
ších svědectví, která vyšla v prvních dvaceti číslech časopisu Milujte se!

sestra Cecílie: Útěk sestry Cecílie (A5, 96 stran, plnobarevná obálka, 20 Kč) 
Napínavé, ale i humorné vyprávění řeholnice, která v 50. letech ukrývala 
kněze před StB a pak před ní sama utíkala

sv. Alfons M. Liguori: Návod na dobrý život (A5, 96 str., plnobar. obálka, 
20 Kč) Stručně a jasně o základech duchovního života – dobrého a radostného

P. Jan Kabeláč: Základy křesťanské víry (A6, 44 stran, 5 Kč) Stručně a sro-
zumitelně nás toto dílko uvádí do křesťanských postojů. Jedna z nej- 
žádanějších brožurek A.M.I.M.S. – vytištěno již přes 110 000 kusů.

P. Marek Dunda: To promodlím (A6, 42 stran, 5 Kč) Další z evangelizačních 
publikací s modlitbami – také s těmi nejzákladnějšími

P. Josef Havelka: Rozmlouvej s Bohem (A6, 24 stran, 5 Kč) Nejen modlitby, 
ale také stručný úvod do modlitby – publikace hlavně pro mládež

P. Petr Šabaka: Pane Bože, co mám dělat? (A5, 44 stran, 12 Kč) 
Aneb manuál pro člověka, který si v kostele připadá jako Alenka v říši divů

P. Marek Dunda a kol.: Příprava na svátost smíření dnes (vydala MCM, A6, 
48 stran, doporučený příspěvek na tisk při objednání naším prostřednictvím je 
25 Kč) Publikace nabízí víc než jen zpovědní zrcadlo…

Petr Piťha: Slyšte slovo a zpívejte píseň (224 str., 45 Kč, měkká vazba)  45 Kč

Petr Piťha: Slyšte slovo a zpívejte píseň (208 str., 180 Kč, pevná vazba, 
původní vydání z roku 2012 v „dárkovém provedení“)

180 Kč

Níže můžete dopsat objednávané tituly podle www.amims.net 

Nezapomeňte prosím uvést své jméno, adresu a PSČ:

Jméno:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PSČ:  . . . . . .

Vyplněný kupon zašlete na adresu A.M.I.M.S., Náměstí 20, 671 03 Vranov nad Dyjí. Knihy 
vám přijdou jako obyčejná poštovní zásilka České pošty s vloženou složenkou na úhradu 
příspěvku na tisk a poštovné (možno uhradit i bezhotovostně). Možno objednávat 
i na apostolat@fatym.com.
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„Přinesl jste si z té pouti nějaké 
poučení?“ zeptali jsme se 
Mons. Jana Peňáze, který 
s ostatními poutníky ušel 

celou trasu pouti do Říma 
a pak ji s nimi ještě v knize 

od A do Z i pro vás velmi 
poutavě popsal.  

S pomocí Boží 
člověk dokáže víc, 

než si myslel.

https://www.fatym.com/taf/
mailto:apostolat%40fatym.com?subject=
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kreslil mapku našeho putování, uvědo-
mil jsem si, jak máme ty hranice vryté 
do  paměti. Už dítě na  základní škole 
pozná podle tvaru hranic Českou repub-
liku a další státy. Na mapě jsou ty hranice 
namalovány výraznou červení. V  minu-
lých dobách byly také někdy skropeny čer-
venou krví. Prolévali ji naši i italští vojáci 
při bojích na řece Piavě a ve všech dalších 
válkách. Na hranicích také někdy vykrvá-
celi ti, kdo byli zastřeleni či postřeleni při 
útěku do svobodného světa. 

V  terénu však hranice vůbec neroze-
znáte. Moravský břeh Dyje je stejný jako 
ten rakouský. Na  italské straně hranic je 
stejná příroda jako na rakouské. Hranice 
jsou opravdu něco nepřirozeného a umě-
lého. Proto můžeme být jen rádi, že v nové 
Evropě už hranice mezi státy nejsou tím, 
čím byly v minulosti, že nastal 
volný pohyb osob i  zboží. 
Proto jsme také děkovali Bohu, 
že už padla železná opona. 
A  chápeme radost tvůrců 

Evropy nad tím, že státní hranice už patří 
minulosti. 

Nebezpečné však je, když některé sku-
piny chtějí rušit další hranice, a to i ty při-
rozené. Proto navrhují zákony, které stírají 
rozdíl mezi rodinou, kde je otec, matka 
a jejich děti, a registrovaným společenstvím 
osob téhož pohlaví, které chtějí získat děti 
dokonce klonováním. Proto chtějí povo-
lit eutanázii, aby nebyl rozdíl mezi lékem 
podaným na utišení bolesti a jedem poda-
ným na ukončení života. Proto se halasně 
vykřikuje, že přece není rozdíl mezi penězi 
čistými a špinavými. A on je, i ubohý kopáč 
z Ukrajiny to pozná, ačkoli neumí číst naše 
písmo. Dobře však ví, kdy mu šéf něco dává 
na černo. Děkujeme Bohu, že padly ty hra-
nice mezistátní, které jsou umělé a nepřiro-
zené. Nedopusťme však, aby padly hranice, 
které Bůh dává svými přikázáními, hranice 
etické, morální. Buďme opatrní na  roz-
díl mezi poctivě nabytým a  ukradeným, 
na  rozdíl mezi spravedlností a  křivdou, 
pravdou a lží. Na tom stojí nejen evropská 
kultura, ale i společnost jako taková. Jinak 
to opravdu bude konec civilizace.

Mons. Jan Peňáz 

s autorem knihy „Pouť do Říma od A do Z“

Hranice Je dobře,  
že některé hranice 
padají, jiné však 
nechat padnout 
nesmíme!

Poutníci odpočívají v rakouském Bruck an der Mur 22. května 2000 (vpravo Mons. Jan Peňáz)

Poutníci 17. května 2000, v pozadí bazilika Bolestné Matky Boží v Maria Dreieichen…

… o měsíc později: vstup do města Říma 17. června 2000
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Když jsi to 

přečetl, promyslel a promodlil, 

běž, žij a šiř to dál!

 1. Svatý rok 1300 – Bonifác VIII.
 2. Svatý rok 1350 – Klement VI.
 3. Svatý rok 1390 – vyhlášený urbanem VI., předsedal 

mu Bonifác IX.
 4. Svatý rok 1400 – Bonifác IX.
 5. Svatý rok 1423 – Martin V.
 6. Svatý rok 1450 – Mikuláš V.
 7. Svatý rok 1475 – vyhlášen Pavlem II., předsedal  

mu Sixtus IV.
 8. Svatý rok 1500 – Alexandr VI.
 9. Svatý rok 1525 – Klement VII.
10. Svatý rok 1550 – vyhlášen Pavlem III., předsedal  

mu Julius III.
11. Svatý rok 1575 – Jiří XIII.
12. Svatý rok 1600 – Klement VIII.
13. Svatý rok 1625 – urban VIII.
14. Svatý rok 1650 – Inocenc X.
15. Svatý rok 1675 – Klement X.
16. Svatý rok 1700 – vyhlášený Inocencem XII., 

předsedal mu Klement XI.
17. Svatý rok 1725 – Benedikt XIII.
18. Svatý rok 1750 – Benedikt XIV.
19. Svatý rok 1775 – vyhlášený Klementem XIV., 

předsedal mu Pius VI.
- - Svatý rok 1800 – nebyl vyhlášen z důvodu úmrtí 

Pia VI. ve francouzském zajetí 29. srpna 1799, nový 
papež Pius VII. byl zvolen až 14. března 1800

20. Svatý rok 1825 – Lev XII.
- - Svatý rok 1850 – nekonal se, protože Pius IX. 

uprchl od listopadu 1848 do března 1850 před 
republikánskými revolucionáři z Říma

21. Svatý rok 1875 – Pius IX. (bez velké slavnostnosti)
22. Svatý rok 1900 – Lev XIII.
23. Svatý rok 1925 – Pius XI.
24. Svatý rok 1933 – Pius XI.
25. Svatý rok 1950 – Pius XII.
26. Svatý rok 1966 – Pavel VI.
27. Svatý rok 1975 – Pavel VI.
28. Svatý rok 1983 – Jan Pavel II.
29. Svatý rok 2000 – Jan Pavel II.
30. Svatý rok 2016 – František

Zdroj: en.wikipedia.org/wiki/Jubilee_in_the_Catholic_Church

Svaté roky  
v dějinách Církve

Seznam předchozích svatých roků se jmény 
papežů, kteří je vyhlásili (včetně těch 

mimořádných – poslední z nich byl papežem 
Františkem vyhlášený Rok Božího milosrdenství 

od 8. prosince 2015 do 20. listopadu 2016):
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Snímek na pozadí: zazděná Svatá brána 
ve vatikánské bazilice sv. Petra. V době mezi 
svatými roky jsou svaté brány ve čtyřech 
hlavních papežských bazilikách nejen 
zavřeny, ale dokonce zevnitř zazděny

Svatá brána baziliky Panny 
Marie Sněžné, Řím

Svatá brána baziliky sv. Pavla 
za hradbami, Řím

Svatá brána baziliky sv. Jana 
v Lateráně, Řím

Římskokatolický farní úřad, Náměstí 20
671 03 Vranov nad Dyjí

e-mail: redakce@milujte.se

https://en.wikipedia.org/wiki/Jubilee_in_the_Catholic_Church
mailto:redakce@milujte.se

