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1.
Anežka z rodu Přemyslova,
sestřička chudých, sestra králů«
Jůe křížem buší beze slova
0 mrtvou skálu?
vy, sami v sobě zazdění,
povstaňte v tomto znamení}
/ V. Renč
Prosba za svatořečení bl. Anežky/

I. Úvodem
Připravujeme se na významnou událost v dějinách naší církve i celé
ho národa - na svatořečení Anežky Přemyslovny. O její svatořečení usi
lovali po sedm staletí četní pražští arcibiskupové, čeští králové vče
tně císaře Karla IV. a jeho matky Elišky - a jiné významné osobnosti
naší minulosti. V naší době se již několikrát zdálo, že Anežčino svato
řečení je na dosah ruky a pak - jako by potřebná míra modliteb a skut
ků, které jsou ovočem obrácení, nebyla ještě dovršena - k němu opět
nedošlo. Teprve nyní, když jsme první rok našeho společného díla Deseti
letí duchovní obnovy národa zasvětili právě Anežce Přemyslovně, a když
se ukazují plody tohoto roku /jmenujme např. práci skupin křesťanské
pomoci v nšich farnostech ve prospěch nemocných, starých a opuštěných
večery modliteb a adorací apod./, den AneŽčiňa svatořečení konečně
nadchází.
Anežka Česká vystupuje z hlubin minulosti, aby byla uctívána celou
církví, aby také celosvětovému společenství věřících slavně a natrhalo
připomínala náš národ a jeho křestanské dědictví. My, čeští a moravš
tí katolíci, si pak vroucně přejeme, aby Anežka celý náš národ učinila
vnímavým pro nepomíjející hodnoty, jímž zasvětila svůj život.
S Anežčiným svatořečením a jejím "posmrtným osudem" byla odedávna,
spojována různá proroctví a nadějná očekávání. Tak např. Jan Beckovský,
kněz Anežkou založeného řádu křížovníků s červenou hvězdou cituje v do
bě pobělohorské starou předpověd, že v Cechách nastane pokoj a štěstí
tehdy, až se najde Anežčino tělo. Snad smíme připojit k tomuto proroct
ví naději, že ještě významnější a hlubší dobro) vzejde Českému, národu
tehdy, až v sobě nalezne Anežčinfc ducha - ducha spojení lásky k Bohu
a,člověku, spojení života modlitby s životem obětavé služby všem potřeb
ným. Anežčino svatořečení a celé dílo* Desetiletí duchovní obnovy národa
jehož prvotinou byl právě Rok Anežky Přemyslovny, je k tornu vzácnou
příležitostí.
Modleme se na tento úmysl ve dvech novény, jejíž text vznikl v Anežčině roku a,která má nyní sjednotit všechny naše farnostia jiná spole
čenství věřících v obnově základních hodnot našeho křesťanského života
a tak očistit a otevřít naše srdce pro událost Anežč-ina svatořečení.
Nechápejme tuto událost jen jako završení staletí modliteb, ale zejména
jako nový začátek života v AnežČiných stopách. Modleme se za celý nároů
aby.se v něm znovu rozhořela víra, která dala Anežce odvahu a sílu vyk
ročit před užaslými zraky téměř celé Evropy se světa moci a přepychu
na cestu radikálního nesledování Ježíše Krista. Kéž sv. Anežka česká
vyprosí požehnání našemu úsilí obrodit "srdce Evropy" Kristovým1 duchem*
*
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i.
Poznámky ke konání novény ve farním nebo jiném společenství

1. / Úmysly, na které novénu konáme:
- abychom se disponovali k vděčnosti za svatořečení bl. Anežky,
která je i uznáním pro církev v našich zemích
- abychom před sebe ještě zřetelněji postavili Anežčin duchovní pro*
fil
- abychom jí znovu doporučili duchovní obnovu našeho národa, jeho
mravní a duchovní uzdravení
- abychom chválili Boha a jeho moc a velikost, které se projevují v
životě jeho svátých
2. / Doba konání - 9 dní před dnem svatořečení 12- listopadu
/ 3. - 11.11./. Pokud se to nestihne tak v kteroukoliv jinou dobu.

3. / Prostředky napomáhající jejímu dobrému konání:
* snažit se po dobu novény o pravidelnost a střídmost života, ducha
usebranosti a modlitby / vynechat zábavy a rozptýlení - televize,
kina, zábavná četba, návštěvy - snažit se o omezení v jídle j pití,
kouření, přísnější dodržování postních dnů/, vracet se i běnejn dne
k tématu rozjímání

- přistoupit ke svátosti smíření, ev. připojit duchovní četbu, nebo
pout do některé svatyně.

4. / Forma - nejlépe jako bohoslužba slova / např. před večerní mší sv.
po dobu 9 dní. Jinak jednotlivé rodiny společně, několik rodin spo
léčně a tam, kde to není možné i každý věřící samostatně.

III. čtení

a rozjímání na jednotlivé dny

1. d e n
Povolání- vyjití ze sebe sama

1. Čtení z listu Ev.Otce Jana Pavla II. pražskému arcibiskupovi
kardinálu P^antiLku* Tomáškovi*1 k 700« výročí úmrtí blahoslavené
Anežky z 2.února 1932.

Ctihodný a milovaný bratie, v ruce, kdy Církev slaví ,«smiste
výročí narození’serafínského otce Pnntiška z Assipi^je vhodné si
také připomenout, žev2. březne uplyne sedm set let «d^blažené smrti
blahoslavené .Anežky Čes é, která spolu se sv.Klárou věrně kráčela
v jeho stopách, když opustila :'ům^ bratry, sestry, otce i matku pro
lesku ke^Kristu a aby vydávala svědectví je*.: o evangeliu /srv.Mk
10,29/. Žila a zemřela v Piaze. Pověst jejích ctností se však již
za jejího ii\ota šířila celou bvrcoou. Proto aej já c^ci připojit,
jak to čin; - moji předchůdci
zv._ášt její současník Řehoř IX.,
k oslavě tf ) blahoslavené, kterou rávem po staletí Pražané a
český lid vzývají jako svou přímluv yni u Boha, a která je sou
časně také jednou z nej ušlechtileji... h postav Vašeho národa.
Život blahoslavené Anežky byl neobvyklý tak jako celá její osob
nost. Byle dcerou českého
íle Přemýsla Otakara I.Narodila*se
na zlomku prvního desetile.s třináctého století a byle spřízněna
s předními královskými «a knížecími rodinami střední Ěvropy slánská«
Po otci byl^ ze slavného rodu českých světců Ludmily a Václevaj
jejf jTretetou byla svatů Hedvika Slezská, její sestřenicí svátá
Alžběta L'urynská a její neteří sv. Markéta Jherská.
2. Evangelium - Ivlt 4, 18-22
R o z j í m á n í
unežka opustila své prostředí a své príbuzné pro lásku ke Kristu
a-pře svědectví evangelia.
< Jak* Abrahám, ’’otec věřících’’, který vyšel ze své země, ze své
ho rodiště a z domu svého otce” /^en 12,1/, jak« Kristovi učední
ci, kteří na jeho výzvu !:opustili všecka & šli za ním” Alk 10,19/,
. jako nesčetný zástup křesťanů povolaných k řeholnímu životu i .ji
ných služebníků Božích po celé dějiny spásy až do našicn dnů.
? Ne kc ždý je jiét.ě 'povolán k tak radikálnímu opuštění, všeho jako
Anežka. Každého svéhp . lužebníka však Pán vyzývá, aby se opetryně
ptal, zda jeho současný způsob živ. ca odpovídá duchu evengelir,či
zda jej má změnit,* protože h© Pán volá více ”.ia hlubinu7 . Ptejme
se co skutečně, ovládá náš život, cn jej utváří, co jím ňýbá? Ne
vychází mé jednání, mluvení Vsi; siení spíž - z návvků mého okolního
prostředí, které jé t_.oba navíc .-zdáler.o - rietovu tuchu? Nelpím
nezdravými vazbami na .'vép okolí /na dr’ih'\n lidech,na jejich-názo
rech,, na nějakých vně ích věcech či hodnotách/ - že už vůbec nemám ,
vnitrní Svobodů pro Bv..p a jeho vulár .? Není i má víra příliš metná
a moje zbožnost pilliš mechanici-,- návyková,e^rnulá,zajetá ”ve
sterých kolejích’*0 Není i ona u-čím, z čeb~ mám vyjí*, co mám přete
kročit - abych se víre otevřel žlvéhu Bohu a tomu, k Čemu on mne
pcobne vycývá c vede? ;
Pane, daruj mi vnitřní svobodu e otevři moje srdce .pro své polání!
f7
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2. d e n
Zasvěcení -rozhodnutí pro Boha
1. Čtení z listu sv.Otce Jana Pavla II.

Anežke se netěšila dltuho teplu rodinného života.Už jako tří
letá byla spolu se svou starší sestrou Annou poslána de kláštera
cisterciaček v Třebrici u Vratislavi, v němž tehdy žila sv.Hedvika.
Ta útlému děvčátku vštěpovala základní praddy víry, taji učila i
první modlitby a uváděla ji do křestanského života. Příklad svaté
tety se hluboce vepsal de srdce Anežčina a provázel ji potom celým
životem. V šesti letech byla svěřena premonstrátkám doksanského
kláštera, kde se naučila číst a psát. Už tam byla tak zaujata mc ?litbou, že jí dávala přednost před dětskými hrami svých společnic.
Zasnoubení s Jindřichem, sicilským a německjm králem, synem cí
saře Fridricha II. vytrhlo osmiletou Anežku ze zátiší kláštera a
uvedlo ji co světského prostředí vídeňského dvora, kdo jako budoucí
císařovna měla nabýt patřičného vychování, .'le Anežka se tam necí
tila- dobře. Už tehdy se zcela oddala Matce Boží a po jejím příkladu
toužila zachovat své panenství neporušené. Po uzavi;ení zásnub byla
česká princezna ještě předmětem politických záměrů, které se na ni
soustředily na pražském královském dvoře. I sám císař Fridrich II.
•Si Ji přál mít za manželku, ale na její vlastní prosbu dokonce pa
pež Reh«ř IX. zasáhl u jej-ího bratra, aby sňatku zabránil. Zpráva
o «drnítnutí této'nabídky zdůvodněné slovy apoštola, vaby ti ”kda
mají ce dělat s tímto světem, v něm neutkvěli, nebet vě«i tohete
viditelného světa pomíjejí”/l Kor,7,31/, vzbudila v celé Evropě
veliký »bdiv.
2. Evangeíium - Luk 1, 36-38
Rozjímání

Anežka se zasvětila Matce Boží a rozhodla se pro panenský život.
Tajemstvím křestanského panenství je úplné dání se k dispozici
Běhu, vnitřní svoboda a ochota ’’následovat Beránka kamkoliv jde”.
Tato svoboda a nerozdělenost, ’’panenství srdce”, je ovšem výzvou
pro všechny křestany, i pro ty, kteří žijí v manželství nebo se na
ně připravují. Maria je vzorem pro všechny, kdo chtějí celý svůj živo
opravdu velkoryse otevřít Bohu. V okamžiku zvěstování je Marii od
haleno její životní poslání. Bůh vyzývá, nabízí, ale nenutí člověka,
čeká na'jeho svobodný souhlas, na jeho rozhodnutí. Marie tuto klíčo
vou chvíli svého života nezmařila, řekla své ANO.
Prosme, aby každý z nás dobře porozuměl tomu, co právě od něho
osobně a nezastupitelně Bůh chce, co je jeho životní poslání.Pros
me žárové, n o mariánsky odvážnou víru,abychom na Boží volání odpově
děli rozhodným a neodvolatelným ANO a AMEN.
Rozhodnutí odevzdat svůj život Kristu avnechat se jím vést, je
událostí, která náš život od základů proměŇuje. Toto rozhodnutí bude
ještě mnohokrát zkoušeno a tříbeno, člověk se jím nezbavuje svých
slabostí a nestává se rázem světcem. Jfe to však objevení skutečného
těžiště a^pramene nového života, v němž člověk zakouší-se sv.Pavlem:
’’nežiji už sám, ale Kristus žije ve mně” /Gal 2,20/.
Pane, do Tvých rukou svěřuji svůj život.

3.

den

Chudoba - otevřenost proBoha.
1. Čtení z listu Sv.Otce Jana Pavla II

.Anežka si však z celého sudce přál« plnit slova cvangeli® dujaleduc
a být starostlivá o věci Páně, aby byla svátá na těle i na duši /srv.
Kor 7,34/«Bobře věděla, že kdo se dá přemoci láskou k pozemským
statkům, nemůže se radovat v Bohu /srv sv.Řehoř Veliký Ivíoralia i 10b,
XVIII,IX, I CCL 143,str.896/• Když se od českých šlechticů, kteří
se vrátili z Itále, dověděla, o ev.Františkovi z hašiši a o novém řá
du sv. Kláry, zatoužila i onanásledovat v úplné chudobě svého Krista.
rroto se zbavila všech svých šperků a czdób i. rouch a výnos rozdala
chudým, pamětliva toho, že dvbré skutky, i ty, jež pocházejí z pomí
jivých statků, nepomíjí, Příklad sv.Hedviky ar sv..Alžběty Buryňské,
’utěšitelky chudých”, ji přivedl k založení hospice v Praze a při něm
bratrstva křížcyniků s červenou hvě-zdcu, kteří se později stali řehol
ními kanovníky /srv.-Annuariú Pontificio 1981,str.1207/, aby -ošetřo
vali nemocné.
.Anežka sama vstoupile, do kláštera klarisek, který předtím zbudovala
v Praze na břehu Vltavy v místech, jimž se dnes říká "Na Františku”,
spolu s pěti dívkami z předních šlechtických rodin "jako holubice ule
těla z potopy ničemného světa do archy svátého řádu”./Jen Kapistrán
Vyskočil,Legenda o Blahoslavené .Anežce a čtyři listy s'v. Kláry, Pra ha
1932,str.107/«Připojily se v klášteře k pěti klariskám z ^ridentu,
které tam vyslala sam sv. Klára. Ta poslala .Anežce později od sv.Bamiáne v \Assisi list, v němž vyjadřuje nadšenou radost z iiežčiny sva
té pověsti známé nejen jí sa^é, ale ”takřka celému světu”, radostnu
ji chválí za to, že dala přednost zasnoubení s Kristem před věcmi
světskými poctami a že si zvolila celým srdcem "přesvatou chudobu
a tělesné strádání, aby přijela "ženicha vznešenějšího roku^/List
1, uv.vyd.str.139/«
Tak se vyvinulo mezi oběma Božími ženami jedno z nejkrásnějŠích
přátelství.Ikoyž jim nebylo dáno setkat se na této zemi a i když
jejich život byl rozdílný, přece je pojila jediná láska ke Kristu
a jediná touha po svatosti života. Klášter pražských klarisek se pak
stal zásluhou-Afežčinou jejím příkladem, ohniskem, z něhož vznikaly
nové kláštery v Cechách, v Polsku a v jiných zemích.
2. Evangelium - Luk, 13, 18-25
R o z j í m á n í
Následování je cesta, neustálé vyěk-áení za hranice již dosaženého,
odhodlání přijímat stále nové Boží výzvy a nároky.Nikdy nelze říci:
to je pro mne stará, známá věc, to přece dělám dávno,to zachovávám
už od mládí.. .-Anežka nebyla jako ten muž z evangelia, ona neváhala
rozdat své bohatství chudým a pak jít zcela svobodná za Kristem.
Co však máme dělat my,kteří nejsme ani princeznou,ani bohatým mlá
dencem a kolem nás třeba nikdo sociálně nestrádá? I my jistě máme svou mez a vnitřní překážká, svůj ůpoklsd” na kte
rém lpíme, pouto,které nám nedovoluje žít důsledněji podle evangelia
a bez výhrad následovat Krista.čím dříve tuto- překážku odhalíme,žím
lépe.My sami nejvíce doplácíme na své kompromisy,na své"ano", "ale"
vůči B .-.humorná, že nej tíživějším "bohatstvím” muže z evangelia byla
právě jeho spokojenost se s-.bou samým,hrdost,že odedávna plnil přiká
zání Zákona.Někdo třeba žije řádný život,činí spravedlivé skutky?pra
videlně se modlí ~ a přitom není skutečným centrem jeho bytosti živý
Bůh«nýbrž jeho vlastní já.Chudoba,kterou požaduje Kristus,má člověka
osvobodit og spoutání nejenom věcmi,ale především sebou samým.
Pane, ty bohaté propouštíš s prázdnou,dej , at vejdu do tvého královo-..ví..
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4.den
Služba - otevřenost pro bližní
1, Čtení ž listu Sv. Otce Jana Pavla II
Anežka se nakonec vzdala i své pravomoci nad hospicem, který zalo
žila a jehož výnosy sestry měly užívat Äke své obživě, protože se. roz
hodla '*že chce raději trpět větší nouzí, než se odklonit od chudfoby
Kristovy” / uv. vyd. str. 169/.
Láska planoucí v jejím srdci jí nedovolovala uzavírat se do ne
plodné samoty, ale vedla ji k tomu, aby se dala do služeb všem potřeb
ným. Proto pečovala o nemocné sestry i o malomocné a o postižené na
kažlivými .chorobami, prala jim šaty a v noci je vyspravovala a tak do
kazovala, že stavba jejího duchovního života stojí na pevném základě
pokory'. Tak,se stala matkou nuzných a žila, ve věčné paměti pražských
chudých, a prostých po staletí.
činorodou lásku oduševňovala její modlitba soustředěná na utrpení
Kristovo. Trpící Kristus byl totiž pro ni projevem nejvyšší možné
’ lásky a jeho kříž jí byl posilou zvlášt v posledn?'ch letech jíjího
života, když hrdinně a bez nářků snášela neštěstí, křivdy, chudobu
i nemoci tak následovala Krista až do konce. Milovala samotu. V ní
se oddávala modlitbě a rozjímání a během nich často přicházela do vy
tržení.. Se spolusestrami nemluvila mnoho. Mluvila-li, její slova byla
prodchnuta láskou ke Kristu a touhou po nebi, takže jen stěží zakrýva
la své slzy. Úctu k eucharistii uchovávala jako vzácné dědictví Fran
tiškovo a Klářino. Její zásluhou tato úcta vyvrcholila později v tou
hu po denním sv. přijímání.

2. Evangelium - Mt 25, 31 - 46
Rozjímání
Anežka se neuzavírala do neplodné samoty, ale dala se do služeb pot
rebným. člověk, který si zamiluje Boží věci, se rád oddáva modlitbám,
duchovním cvičením, skutkům pokání, , vyhledává samotu. To všechno
jsou dobré a potřebné hodnoty, zvláště v dnešním světě, v. němž je
duchovní sféra života často opomíjena nebo potlačována. Ale to všechno
se můžé.s.tát neplodným, pokud se do naší náboženské horlivosti přimísí
nebezpečný, skrytý zájem - pěstovat své vlastní já. Musíme se stále
znovu zkdumat, zda se v našem náboženském životě neuchytila v nějaké
podobě 'zhoubná sně£ sobectví i
Proto spolehlivým znamením opravdovosti naší víry je to, zda trvale
roste náš upřímný zájem o potřeby druhých lidí, naše ochota druhým
sloužit a prokazovat dobrot-Služba Bohu a bližnímu, modli*1 ~ a práce
oro druhé jsou v křesťanství neoddělitelné. Naše modlitba a- rozjímání
mají jistě hodnotu již samy v sobě jako tvar naší služby Bohu^-, j.i „u
však zároveň nenahraditelným zdrojem síly pro naši službu bližnímu.
Práce pro druhé by naražila dřív nebo později na jisté hranice, kdy
by vyrůstala pouze z citů-, “sympatie
nebo jiných čistě lidských moti
vů. Je-li sycena Kristem", '"oduševnená rozjímáním o neohraničené oběta
vé lásce- Krista, který se na kříži vydal za všechny"’, jak jsme četli
o Anežce, pak se stává výrazem lásky, která ’’všechno vydrží a všechno
překoná”. / str.l. Kor. 13/
Pane, dej, aí. miluji druhé tvou láskou!

7
5. den

Přijetí kříže - překročení vlastní vůle
1. Čtení z listu Sv. Otce Jana Pavla II.
Utrpení provázelo Xnežku neustále. Cesto ji postihovaly nemoci.
Když jednou onemocněla tak vážně, že tušila blízký konec a přála si
naposled přijmout Tělo Páně, vnitřní hlas ji ujistil, že přežije
všechny členy svého rodu. Tak viděla během svého dlouhého života
odcházet na věčnost svého otce, své příbuzné a mezi nimi i krále Vác
lava, kterého smířila ve svém Klášteře s odbojným synem Přemyslem
Otakarem a byla svědkem jejich polibku míru, a téměř všechny jejich
děti. Aby dopila do dna kalich svého utrpení, byla jí ve vidění
26. srpna 1278 ukázána během modliteb i tragická smrt synovce, krále
Přemysla Otakara II., padlého v bitvě na Moravském poli.
I Klára, její nejmilejší spolusestra, zemřela mnoho let před ní,
v r. 1235, kdy také zemřel Anežčin otec. Jejich vzájemná láska trvala
dvě desetiletí a neustále se utužovala a vytřibovala, takže nakonec
italská světice měla českou blahoslavenou tak ráda, jako by byla
matkou i sestrou zároveň. Před smrtí se s ní rozloučila tklivým lis
tem, v němž ji nazvala "polovinou své duše" / srv. List.IV.uv.dílo
str. 147/.
2. Evangelium - Mk 8, 31 - 35
Rozjímání

Na cestě následování se nutně setkáváme s utrpením. Kristus nám
neslíbil, že budeme ve světě jeho "protékáními dětmi", chráněnými před
bolestí. Předpověděl naopak protivenství, pronásledování, nepřátelství
i od blízkých lidí, předpověděl kříž. Kdo by 'odmítl kříž, nemohl by se
zvát jeho učedníkem.
Křesťanství bez kříže by bylo Douhou ideologií, církev bez kříže
pouhou organizací, kněz bez kříže pouhým funkcionářem. Teprve při
pohledu na Kristovu náruč, která je láskyplně v oběti na kříži otevře
na pro všechny, pochopíme, že to, co nám dává Kristus, nám nemůže dát
nikdo jiný. Skrze Ježíše poznáváme lásku Boha, který tak miloval
svět, Že za jeho spásu obětoval vlastního Syna. Přijetí kříže, bolesti
utrpení a pronásledování umožňuje křesťanovi se spojit s trpícím
Kristem a s jeho výkupným dílem.
Lidsky řečeno: koho jiného by měl Bůh poslat do první linie utrpe
ní, první linie zápasu se zlem světa, ne-li ty, kteří vědí o Bohu ja
ko zdroji a smyslu všeho dění, kteří znají tajemství Kristova kříže? •
U nich je naděje, že zkušenost utrpení je nezlomí, nepovede k.zahořklosti a touze po pomstě, že nebudou před bolestí prchat nebo ji uměle
potlačovat, že se nedají přemoci zlem, nýbrž budou zlo přemáhat dobrem
Obtíž je v tom, že právě v setkání s utrpení, se často ukazuje povrch
nost naší víry. Musíme se^stále znovu vracet ke Kristovu kříži a učit
se od Krista bolest proměňovat.
Kříž je výrazem poslušnosti. Tajemstvím poslušnosti je věrnost Bo
hu, který se může bolestně skrýt našemu rozumu a našim způsobům chápá
ní. Tajemství poslušnosti je důvěra ve věrnost Boží, důvěra, která
překoná hranice našeho chápání i hranice naší vlastní vůle.
Pane, dej mi sílu, abych vzal na sebe svůjkříž, abych tě následoval !
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6. den
Tajemství smrti a věčného života
1. Čteni s listu Sv» Otce Jana Pavla II.
Život Anežčin zvolna dohasíná jako obětníswíce za okolností zvláli
smutných. Čechy byly po smrti Přemysla Otakara II. obsazeny vojsky,
v celé zemi panoval, zmatek, rozpoutalo se násilí, lidé mřeli hladem
a morem a před branou klarisek, jejichž spíže byly prázdné, se tis*
nily na smrt vyhladovělé zástupy hledající pomoc. Uprostřed těchto
hrůz zavírá 2. března 1282 svůj pozemský zrak Anežka uctívaná jako
světice už tehdy. Její odchod ze světa byl proteplen láskou okolo
stojících sester a menších bratří a její vlastní horoucí touhou po
nebeském Ženichu. Ještě před smrtí napomínala sestry, aby jej násle*
dovály v pokoře a chudobě a aby podle vzoru sv. Františka a sv. Klá*
ry byly poslušný jeho zástupce na zemi a fiímského’ stolce.
Tak v přesmutné době, kdy soužení a opuštění Čechové úpěnlivě a
prosebně zapřísahali svého národního ochránce sv. Václava, aby nedal
zahynouti jim ani budoucím, mohli otevírát svá srdce i dceři z téhož
královského rodu, která právě tehdy přešla ze strádání tohoto světa
na věčnost, aby jim pomáhala přímluvou u trůnu svého božského Snou
bence. A tak se dělo i později. Její krajané nezapomněli na její
dobrotu ani na milostrdenství, jak je projevovala během pozemského
života, hledali u ní útočiště a pomoc a tím- dali vzniknout úctě, kte*
rou potvrdil a schválil můj předchůdce Pius IX. v r. 1874.
2. Evangelium
Jan 12, 24 * 25
Ro z j í m á n i
Ma cestě následování se také setkáváme s "posledním nepřítelem*
- smrtí. Smrtí druhých, mnohdy nám nejbl^ŽŠÍcn lidí, i se smrtí
vlastní. Moderní svět reaguje na skutečnost smrti často únikem a
potlačováním, vytěsňováním. Duchovní cesty - nejen křesťanské naopak vždy učily, že vyrovnání se se smrtí je předpokladem skutečné
vnitřní zralosti a moudrosti. Pro věřícího' člověka není smrt pádem
do’ nicoty. Připodobňuje ji spíše • i s jejími bolestmi a úzkostmi
- porodu, předhodu do jiného způsobu existence. Plnějšího způsobu
- jako zrno, které odumírá samo sobě, vyrůstá v klas a přináší mnohý
užitek. Tak věřící Člověk už za života "odumírá sobě” - svému so
bectví a svému "starému já". Postupně se v něm rodí nová skutečnost,
která nemůže být zničena ani tělesnou smrtí. "Věčný život" tento
klíčový p.řjem křesťanské víry je často chápán jako život posmrtný,
je to však nedorozumění a zkreslení tohoto pojmu.'
Věčný život, který nabízí Kristus je život v plnosti, život neko
nečný, t, j. přesahující a překračující všechny hranice a omezení
skutečného života. Základním omezením je lidské sobectví, pýcha, růz
né projevy hříšného uzavření se člověka vůči Bohu a bližnímu. Poält
Písma je nemoc, bolest a smrt jen důsledkem a vnějším projevem toho,
že se člověk kdysi uzavřel před Bohem.
Kristus svým učením, celým Životem, ale především svou súirtí a
zmrtvýchvstáním Ukazuje, že síla, která člověka z této uzavřenosti
vyvádí a která překračuje omezení plnosti života je láska. Tajemství
věčného, života je Láska.
Pane, nauč nás věřit a milovat, abychom vežil do věčného života!

- 9 7. den:
Starost o království Boží

1. Ctení z listu Svatého Otce Jana Pavla II.

Co však nyní,můj ctihodný a milovaný bratře,říká tato blahoslavená
Vám,kteří jste v její zemi v dnešní době TPředevším stojí před Vašimi
zraky jako vzor dokonalé ženy / srv.Přísl.31,10/,která umí uskutečňo
vat své poslání ve velkorysé a nezištné službě otevřena všem,jež u ní
zahrnovala celý národ,od královské rodiny až po ty nejpotřebnější a
nejodstrčenější.Anežka dokázala,že panenství zasvěcené Bohu dokáže
osvobozovat srdce a tím je zaněcovat k lásce vůči Bohu i všem lidem
srv.Perfectae caritas 12,uv.ve Familiaris cónsortio 16 /,a vydala svě
dectví, že ” Boží království a jeho spravedlnost jsou drahocennou per
lou, která stojí za to,aby se ji dala přednost před jakýmkoliv jiným,
být sebecennějším pokladem,protože je jedinou nepomíjející hodnotou”,
/■^am.cons. 16/.
Rozdělením řádu křížovníků s červenou hvězdou,který dodnes trvá
a prvního kláštera klarisek v českých zemích Anežka také ukazuje,jak
důležité jsou řehole a kláštery,v nichž bratři a sestry ’’podle pří
kladu prvníncírkve, v níž obec věřících měla jen jedno srdce a jednu
duši” /srv.Sk 4,32/,vedou společný život,setrvávající v modlitbách
a společenství stejného ducha./srv.Sk 2,42/ Perfectae caritatis 15./
Jako pravá dcera sv.Františka,Anežka uměla užívat ”věcí stvořených
tak,aby nás už nyní přiváděly k tomu,co je věčné”/stupní modlitba 17.
neděle v mezidobí/.Sytila hladové,ošetřovala nemocné,pečovala o přes
tárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření,
dodávat útěchu a vlévat novou naději.
Ctihodný bratře,není snad třeba i dnes takové ochotné a nezištné
služby ? I tam,kde by už nebyli ti,kdo hladovějí po chlebu hmotném,
žije ještě přece tolik lidí,kteří se cítí osamoceni a opuštěni,kteří
jsou zarmouceni a zoufalí,kterým chybí teplo upřímné lásky a světlo
ideálu,který neklame.Nepotřebují všichni snad také ve svém životě
potkat Anežku,která by jim přinesla pokoj a radost,která by jim svým
soucitným úsměvem vlila i novou naději ?
2. Evangelium - Luk 12,22-34
Rozjímání* :
Anežka naplnila své životní poslání ve velkorysé a nezištné službě
všem.Tato služba se neopirala jen o sympatie k tomu neb onomu člově
ku, nebo o nějaké ideály pozemské humanity.K tak obětavé službě všem
bez rozdílu by pouze lidské motivy nestačily.Anežka chápala svou služ
bu jako výraz péče o hodnotu přesahující vše ostatní,jako starost o
” království Boží a jeho spravedlnost.”
Kristus slíbil tomu,kdo tuto starost přijme jako základní motiv
svého života,že ’’všechno ostatní mu bude přidáno.’’Učedníci,vracející
se ze své první apoštolské cesty,dosvědčují Ježíšovi,že jim nic ne
scházelo,byí podle měřítek světa,byli chudáci.Štěstí člověka,pocit
opravdového uspokojení a naplnění života,nelze měřit podle vnějších, mě
řítek.” Co plátno člověku,kdyby celý svět získal,a na své duši utrpěl
škodu.” /Mt.16,26/.
Život a následování přináší hlubokou vnitřní zkušenost - mohli by
chom ji označit jako ’’přehodnocení všech hodnot.” Jako pro člověka
bez smyslu bude pro humor smích jen nesrozumitelným výrazem, tak málo
porozumí nevěřící člověk hluboké vnitřní svobodě a radosti toho,kdo
své srdce odevzdal Kristu a svá~ starosti složil na Pána /1 Petr 5,7/.
Do slabosti takového Člověka vstoupila síla Boží.
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8. den
Modlitba - zrak upřený na Boha.
1. čtení z listu Svatého Otce Jane Pavla XI.
Tajemství AnežČina života tkvělo v jejím spojení s božským Snou
bencem, v její modlitbě,V modlitbě,které ji naučila ještě jako dívenku
sv.HedVika,v modlitbě,kterou dýchala její duše a která se stala nevyčerpatelným zdrojem té úžasné síly,kterou osvědčila v tolika zkouškách
svého života.Jaký je to příklad pro kněze a řeholníky,pro vychovatele
a rodiny.Není přece možné být křesíanem bez Krista,ale Krista nelze
najít bez stálé a vytrvalé modlitby. "Kdo zůstává ve mně a já v něm,
ten nese mnoho ovoce,zatím co oddělení ode mne,nemůžete dělat nic."
/ J 15,5/.
Blahoslavená Anežka si zvolila život podle evangelia a tím i podle
jeho blahoslavenství.Blahoslavenství chudých,plačících,tichých,blaho 
slavenství těch,kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti,blahoslaven
ství milosrdných.šiřitelů pokoje a pronásledovaných /srv.Mt 5,3-10/.
Její život,zvlášt jeho poslední léta,nebyl snadný.Ale ona,právě proto,
že byla čistého srdce,uměla za každým lidským dílem vidět Boha,a proto
být silnou a plnou důvěry ve vědomí,že "těm,kteří milují Boha,všechno
napomáhá k dobrému.Vfiím 8,28/.
2. Evangelium - Mt 14,25-33
Rozjímání:
Krosta nelze najít bez stálé a vytrvalé modlitby.I ten,kdo se s
Kristem opravdu setkal a s vírou mu odevzdal své srdce,ho musí stále
znovu hledat.Bohu odkrývat jeho tajemnou přítomnost v lidech a událoste
těch,které ho potkají.Tato cesta nebude bez námahy,zkoušek,údobí vnit
řní ochablosti a vyprahlosti.Může se nás někdy zmocnit nejistota,zda
nebioudíme.Můžeme také opravdu sejít z cesty.Následování nám může ně
kdy připadat jako cesta po hladině jezera,k níž vyzval Ježíš apoštola
Fetra,jako cesta,která se vnějšímu pohledu jeví jako úplně absurdní.
Je možná jen v sile naprosté důvěry,jen s očima stále upřenýma na Je
žíše. Jinak se člověk začne topit jako pochybující Petr.
Modlit se,to zněměná mít oči upřené na Ježíše.Nemodlíme-li se,
ochabuje-li tento pohled naší víry,toneme.
Měli bychom si projít celý náš modlitební život a srovnat jen s
bohatstvím forem i obsahu modlitby,jak je zná tradice církve - od re
citace známých modliteb a žalmů po rozjímavou četbu Písma.od rozjí
mání růžencových tajemství přes rytmické opakování a meditování Ježí
šových slov,nebo krátkých vět z Písrna,po okamžiky úplného vnitřního Zti
šení či konxemplace ’’ modlitbu srdce " při naprostém odproštění od slov>
myšlenek a představ.
Je jistě důležité najít tvar a rýtmus modlitby odpovídající pří
tomné chvíli mého vnitřního vývoje.Je však ještě důležitější při kaž
dém způsobu modlitby nezapomenout na její základní smysl: mít " oči,
srdce" upřené na Boha.

Pane,nauČ nás modlit se I

11
9.den

Svatost- účast na konečné proměně skutečnosti.

1. čtení z listu Svatého Otce Jana Pavla II.
Anežčin život nepatří k bezvýznamným kapitolám Vašich dějin«
Anežka je přece jedním z posledních a nejkrásnějších květů prastaré
ho vládnoucího rodu Přemyslovců»Ti vstoupili do dějin se sv.Václa-.,
vem a jeho babičkou sv.Ludmilou,která přijala křest od sv.Metoděje.
Tam jsou kořeny Vaší národní kultury.To je Vaše duchovní totožnost.
Střežte si žárlivě toto dědictví,předávejte je neztenčené svým dětem.
Kéž Vám při tom pomáhá z nebe blahoslavená Anežka,tak jako svou pří
mluvou přispívala už tolika generacím před Vámi během pohnuté minu
losti Vaší vlasti.
• : '
Protože Blahoslavená Anežka šířila Františkánské hnutí ve Vašich
zemích,zdá se mi vhodné,milováný ctihodný bratře,použít slov assiského Prosíáčka:”Kéž Vám Pán žehná a kéž Vás ochraňuje i Kéž Vám uká
že svou tvář a kéž je Vám milosrdný; Kéž na Vás milostivě•pohlédne .
a dá Vám svůj pokoj !
Ze srdce uděluji své zvláštní apoštolské požehnání Tobě a Tvým
ctihodným spolubratřím v biskupském úřadě,kněžím a bohoslovcům,řeholníkům a řeholnicím a všem věřícím celého Československa.
Dáno v Římě u Svatého Petra dne 2.února,ve čtvrtém roce našeho
pontifikátu.
Jan Pavel II.

2. Evangelium - Jan 15,1 - 11
rozjímÁNí.
Proč jsou světci pto národ tak důležití ? Každý světec jakoby z
nevyčerpatelné plnosti Kristovy ukázal něco dosud nepoznaného.Kdosi
napsal,že každý člověk se rodí jako originál,ale mnozí končí jako
kopie.Světci svou originalitu přijali a rozvinuli,protože dali Bohu .
svobodu,aby jejich život ztvárňoval podle své vůle.Prožili tak velký
paradox: jen ten,kdo dává ve svém životě plně prostor Boží svobodě,
je sám skutečně syobodný.A více: v Boží svobodě r-bli světci rozvinou.',
a posvětit specifické hodnoty svého oflí,svého prostředí.Proto mohou
být někteří světci ’’patrony" svého národa,nebo určité profese či sta
vu. Skupina, lidí , již byli biízeť,může v.nich rozpoznat uskutečnění
svých skrytých možností.
Světci odhalují národu smysl jeho dějinného poslání.To poslání
však stejně zůstává tajcrstvín.novyjádřitelným nějakým heslem Či teoriíf
Světci jsou záblesky, v nichž i v tmavých hodinách dějin můžeme za
hlédnout něco z Božích z-'vorů.Skrze světce se prolamuje do světa pl
nost Boží skutečnosti.
Každý z nás je povolán kp svatosti.Každý z nás může s Boží pomocí
najít a rozvinout tu jedinečnou hodnotu,kterou do něj Bůh vložil a
které je třeba ke konečné proměně skutečnosti v novou zeni a v nové
nebe,aby "byl Bůh všechno všem." Prosme,aby Boží záměr s námi nezůs
tal naší vinou nenaplněn.
Pane,osvobod nás pravdou a obnov tvář země

12
IV. MODLITBY V RÁMCI N
OVÉNY.

1 • Úvodní modlitba!
Všemohoucí Božo,
ve dnech přípravy na svatořečení blahoslavené Anežky České Té pokor
ně prosíme za celý náš národ.Odpusí nám viny,odvraí od nás vše zlé
a uveS nás na cesty spravedlnosti,pravdy a pokoje skrze Krista,našeho
Pána.
2. Přímluvy :
Shromáždila nás jedna víra a jeden křest.Jako rodina Božích dětí se ve
společenství se-svátými,zvláště a blahoslavenou Anežkou,v důvěře obrať
me k našemu nebeskému Otci:
- Prosme za spravedlnost a pravý pokoj mezi všemi národy na celém
světě.
- Prosme za církev,její jednotu a svatost,za Svatého Otce a za jeho
Službu.
- Prosme za místní církve,za diecéze v naší vlasti a za dobré biskupy.
- Prosme za naší vlast,za její rozkvět v míru a svobodě.
- Prosme,aby dílo Desetiletí duchovní obnovy přineslo dobré a trvalé
plody.
- Prosme,aby se v našem národě prohloubila víra,rozhořela láska a
upevnila naděje.
- Prosme,aby se mnhho mladýchkřesťanů. rozhodlo zasvětit svůj život
zcela službě Bohu a bližnímu.
- Prosme,abychom byli osvobezeni od pout hmotných věcí a pomíjejících
hodnot a byli usvobosdní pro Boží volání. .
_ Prosme,abychom dobře rozeznávali znamení času a byli vnímaví k nou"" zi svých bližních.

- Prosme,za nemocné,opuštěné a strádající a za ty,kteří jim slouží.
.-»• Prosme za smír alásku v našich rodinách.
- Prosme za odpuštění našich vin a vin našich předků,za zhojení jizev
minulosti.
* Prosme za naše děti a za požehnání budoucího pokolení.
Bože,v Tvých rukou je minulost,přítomnost i budoucnost,Ty jsi jedi
ný Pán všeho a všech»Přijmi naše prosby a přispěj nám na pomoc,skrze
Krista našeho Pána.
Závěrečná modlitba :
Všemohoucí Bože,na přímluvu své věrné a tiché služebnice Anežky
požehnej našemu úmyslu žít novým,pravdivějším způsobem,a doj,abychom
na cestě duchovní obnovy věrně vytrvali.Osvoboä nás pravdou a obnov
tvář zemějSkrae Krista,našeho Pána.

