
 

 
 

 
 

 
 
 

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM  
Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30;  

čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod.  
Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý 18:00 hod. 
Svémyslice - sv. Prokopa neděle 14:30 hod. 
Zápy - sv. Jakuba St.  1. neděle v měsíci 11:30 hod. 
Sluhy - sv. Vojtěcha 1.,3.a 5. neděle v měsíci 16:15 hod.  
Mratín - sv. Michaela, Archanděla  2. a 4. neděle v měsíci 16:15 hod. 
Jenštejn - Domov seniorů  1.,3, 4. pátek v měsíci 15:00 hod. 

R.D. Jan Houkal,ThD. farář   
F.X. Procházky 24, 250 01 Brandýs nad Labem; jan.houkal@seznam.cz; 

326 902 779; 602 471 210; www.farnostbrandys.cz   
 
 

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV 
 

Farní a poutní kostel  neděle 9:00; pondělí 9:00; úterý 18:00;  
- Nanebevzetí Panny Marie středa 9:00; pátek18:00; sobota 9:00 

hod. 
Farní kostel – basilika sv. Václava neděle 18:00 hod.  
Všetaty - sv. Petra a Pavla neděle   8:30 hod. 
Skorkov - sv. Jana Křtitele  neděle 10:30 hod.  
Kozly - Všech svatých sobota 16:30 hod.- s nedělní platností 
Kostelec n. Labem – sv. Víta (nám.) sobota 15:00 hod.- s nedělní platností 
Dřísy - Stětí sv. Jana Křtitele neděle 15:00 hod. (od 20.04.) 

R.D. Mgr. Michal Procházka, farář, kanovník 
Nám. sv. Václava 1/14, 250 02 Stará Boleslav; fara@staraboleslav.com;  

226 806 456; mobil: 602 293 893; www.staraboleslav.com  
 

mailto:jan.houkal@seznam.cz
http://www.farnostbrandys.cz/
mailto:crossmen@volny.cz
http://www.staraboleslav.com/


27. dubna – 2. neděle velikonoční 
 BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 

12.2.1937 sepsala sestra Faustyna Kowalská invokace 
k Božímu milosrdenství (Deníček, čl. 949), na jejichž základě 
sestavil P. Michael Sopocko litanie k Božímu milosrdenství. 
Některé invokace upravil a několik nových přidal a zajistil 
imprimatur k jejich vydání.  

Litanie k Božímu milosrdenství 

Milosrdenství Boží, pramenící z lůna Otce, důvěřuji ti. 
Milosrdenství Boží, největší Boží vlastnosti  
Milosrdenství Boží, nepochopitelné tajemství  
Milosrdenství Boží, prameni tryskající z tajemství Nejsvětější Trojice  
Milosrdenství Boží, nedostižné lidským ani andělským rozumem  
Milosrdenství Boží, které nás voláš z nicoty k bytí  
Milosrdenství Boží, z něhož pramení všechen život a štěstí  
Milosrdenství Boží, přesahující nebesa  
Milosrdenství Boží, zdroji divů a zázraků  
Milosrdenství Boží, zahrnující celý vesmír  
Milosrdenství Boží, sestupující na svět v osobě vtěleného Slova  
Milosrdenství Boží, které vytrysklo z otevřené rány Ježíšova Srdce  
Milosrdenství Boží, skryté v Ježíšově Srdci pro nás a zvláště pro hříšníky  
Milosrdenství Boží, nevyzpytatelné v ustanovení Eucharistie  
Milosrdenství Boží, v ustanovení svaté Církve  
Milosrdenství Boží, ve svátosti křtu svatého  
Milosrdenství Boží, které nás ospravedlňuje skrze Ježíše Krista  
Milosrdenství Boží, které nás provází celý život  
Milosrdenství Boží, které nás zaplavuje zvláště v hodině smrti  
Milosrdenství Boží, které nás obdařuje věčným životem  
Milosrdenství Boží, které nás chrání před pekelným ohněm  
Milosrdenství Boží, obracející zatvrzelé hříšníky  
Milosrdenství Boží, úžase andělů a vytržení světců  
Milosrdenství Boží, které nás pozvedá v každé nouzi  
Milosrdenství Boží, zdroji našeho štěstí a radosti  
Milosrdenství Boží, koruno všech Božích skutků  
Milosrdenství Boží, v němž jsme všichni ponořeni  
Milosrdenství Boží, sladký pokoji ztrápených srdcí  
Milosrdenství Boží, jediná naděje zoufalých duší  
Milosrdenství Boží, odpočinku a pokoji uprostřed trýzní  
Milosrdenství Boží, rozkoši a vytržení svatých duší  
Milosrdenství Boží, probouzející naději v každé beznaději, důvěřuji ti. 

 
Věčný Bože, jehož milosrdenství je nevyčerpatelné a poklad slitování nepřeberný, 
shlédni na nás s laskavostí a rozhojni v nás své milosrdenství, abychom v 
těžkých chvílích nezoufali a neklesali na duchu, ale poddali se s velkou důvěrou 
tvé svaté vůli, která je láska a milosrdenství samo. Amen. 

http://www.vojtechkodet.cz/obrazek.php?id=215-14-4-2012.jpeg


MÁJOVÉ POBOŽNOSTI VE STARÉ BOLESLAVI 
 

chrám Nanebevzetí Panny Marie 
 

PONDĚLÍ až PÁTEK   18:30 HOD. 
SOBOTA   9:30 HOD. 

 
NEDĚLE basilika sv. Václava 18:30 HOD. 

 
při večerních bohoslužbách navazuje pobožnost na mši sv. – tzn. napsaný časový 

začátek je pouze orientační 
 

! Mariánská pobožnost se nebude konat v obvyklý čas: ve čtvrtek 8/5 
2014 kdy navazuje na mši sv. v 900 hod a rovněž se nebude konat po skončení 

nešpor v neděli 18/5 2014 
 
 

Zdrávas, příčino naší obnovy 

Z Řecké liturgie III. 

Zdrávas, příčino naší obnovy, skrze niž se obraz Boží v nás 
zohavený hříchem vrací k původní kráse; 

tvým příchodem lidstvo odhazuje zástěru hříchu 
a obléká se v roucho slávy. 

Sténajíc pod starou kletbou, vyhnané lidstvo toužilo po Osvoboditeli 
a ruce spínalo k nebi; století míjelo za stoletím, 
pokolení za pokolením a všichni po tobě volali: 

Ó jitřenko, jasem svým zastiňující veškeré hvězdy 
a zářící v paprscích slunka, jež z tebe co nevidět vyjde, 

ukaž se již na kraji nebes, zasvitni světu a vydej nám slunce, 
jež rozptýlí temnoty bludu a viny. 

Kéž již z tebe vzejde světlo a zaplaší temnoty hříchu, 
pokrývající zemi od té chvíle, kdy nám v ráji zapadlo slunce Lásky 

a věčné Moudrosti. Konečně jsi přišla na svět, 
skrze tebe je člověk vyrván záhubě a vrací se k dřívějším sídlům; 

setřásl otrocká pouta a sám jimi spoutal zotročitele svého a svůdce. 
Předobrazovalo tě Gedeonovo rouno, záruka vítězství; jak rosa na rouno, 

sestoupil na tebe vítězný Vládce, jenž přemohl smrt, vinu i ďábla; 
tvé Neposkvrněné Početí bylo tohoto triumfu radostnou zvěstí. 

Ó holubice, nesoucí lidstvu záruku míru a svobodu těm, kteří strádali v žaláři, 
ty, která jsi skončila hrůzu potopy; uklidni přívaly duše zmítané vášní 

a doveď mne k tomu, jehož jsi zrodila světu. 

 



Liturgický kalendář 
 
 
01.05. Sv. Josefa, Dělníka 
02.05. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
03.05. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
 

Audience u císaře Karla I. – sobota 3. května 2014 (výběr) 
detailní rozpis na plakátech a nástěnkách kostelů 

 
1300 chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi- Mše sv. za mír 

u Palladia země české a relikvie bl. Karla I. hl. celebrant J. Ex. Mons. František 
Lobkowicz OPraem, biskup ostravsko-opavský 

1600 kostel Obrácení sv. Pavla v Brandýse nad Labem - Mše sv. in 
forma extraordinaria celebruje Abbé Cyrille Debris ThD., diecéze Le Mans, 
postulátor procesu blahořečení císařovny Zity 

1800 chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi -  Slavnostní 
koncert Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonia concertante pro housle a violu Es 
– Dur Koncert pro flétnu a harfu C-Dur 
 
04.05. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  
08.05. Panny Marie, Prostřednice všech milostí – mše sv. v 900 hod. 
11.05. 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Den modliteb za duchovní povolání 
12.05. Svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
13.05. Panny Marie Fatimské 
14.05. Svátek sv. Matěje, apoštola 
16.05. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka hlavního patrona 

Čech 
18.05. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Svatojánská sbírka na arcidiecézi 
 

Neděle 18. května 2014 v 1800hod.– basilika sv. Václava 
Slavnostní nešpory s uložením ostatku sv. Václava 

– J.Em. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský – 
tuto neděli není obvyklá večerní mše v 1800 hod.  

 
 

 
25.05. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
26.05.  Památka sv. Filipa Neriho, kněze 
29.05. Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ 
PÁNĚ – mše sv. v Brandýské farnosti v 1800 
hod.. Ve Staroboleslavské farnosti se slavnost 
překládá na neděli 1.06. 2014 
30.05.  Svátek sv. Zdislavy, hlavní 
patronky diecéze 
31.05.  Svátek Navštívení Panny Marie 
 



Pozdrav Mons. kardinála Dominika Duky, pražského arcibiskupa 
  

I přes veškerou snahu moderní doby co nejvíce zpříjemnit život obyvatelům 
planety se čas od času dozvídáme o tzv. blackoutu, výpadku dodávky elektrického proudu. 
Postihne-li takováto událost větší oblast, jako tomu bylo např. v Indii, kdy v červenci 2012 
zůstalo dva dny bez elektřiny 670 milionů lidí, pak je zejména v noci důležitá vzájemná 
pomoc a součinnost všech, kterých se tato záležitost týká. 

Již delší dobu slyšíme z úst velkých osobností společenského, vědeckého i 
církevního života, že ve stejné moderní době, v níž žijeme, hrozí i jiný blackout, ztráta 
životních jistot, morálních principů a na nich stojících tradic. Zvláště silně toto upozornění 
rezonuje z úst a pera papeže Františka, jenž nám všem ukazuje, že víra v Ježíše Krista 
nejen může, ale skutečně je světlem, které neobyčejně silnou intenzitou dokáže ozářit jak 
společnost, tak i jednotlivce, v ní žijící. 

Věřím, že na Noci kostelů je nejsilnějším prvkem právě tato víra: víra těch, kteří 
zdarma a navíc s nevídaným nadšením a radostí otevírají své kostely, kapličky 
a modlitebny, aby v nich představili sami sebe: Ježíš Kristus není totiž přítomen pouze 
v tom modlitebním prostoru, ale především v nás, kteří se v něm shromažďujeme. 

Je-li noc dnes osvětlována pouličním osvětlením, naše kostely svíčkami či 
elektrickými lustry, ať je naše vlast 23. května 2014 osvětlena vírou, nadějí a láskou nejen 
všech křesťanů, ale i těch, kteří s upřímným srdcem budou v sakrálních prostorech toto 
světlo hledat. 

Pokud se podle odborníků blackoutu dá vyhnout zodpovědným vyrovnáním 
bilance výroby a spotřeby elektrické energie, ať je i letošní Noc kostelů touto upřímnou 
snahou nás křesťanů přispět k láskyplnému soužití věřících s nevěřícími a nadějí do 
budoucna. 
A tak žehnám Noci kostelů 2014 a svěřuji ji patronce máje Panně Marii. 
     + Dominik kardinál DUKA, arcibiskup pražský a předseda ČBK 

 
Zásadní věta, kterou o sobě říká Ježíš… 

Mons. Aleš Opatrný 
 

Ježíš říká: „Já jsem vzkříšení a život“.  
(Jan 11,25) 

 
Když dnes sledujeme křesťanství, tak po dvou tisících letech svého trvání 

nevypadá jen jako rozkošatělý strom. Ale ve své teologii, výtvarném umění, 
liturgii, zvycích a historii se podobá spíše velké botanické zahradě.  A člověku, 
který k němu přichází zvenčí, může dokonce připadat tak velké a nepřehledné 
jako prales.  Na tom není nic špatného, protože to, co žije, se vždy rozrůstá a 
košatí. Ale v pralese se člověk může ztratit a i ve velké botanické zahradě 
zabloudit.  

Proto je dobré se zastavit u tak zásadní a strohé věty, jakou o sobě říká 
sám Ježíš. Nemluví o tom, jak život obohatit, rozšířit a jak oddálit smrt. To si 
můžeme vynalézat sami. Ale Ježíš celou naději každého jednotlivého 
člověka, jehož život je ohrožován zlem a definitivně ohrožen smrtí, vkládá 
ne do jedné věty, ale do jedné osoby, kterou je on sám. 

Je na mně, abych přemýšlel o tomto ústředním tématu: Co to znamená, 
že Ježíš je vzkříšením a životem? A ještě dále: Jak on sám je vzkříšením a 
životem pro mě osobně? 

Jen ten, kdo toto aspoň do jisté míry chápe, může s porozuměním slavit 

http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Opatrny.html


velikonoce jako skutečně křesťanské svátky. Ne jen jako jarní dny volna, 
ozvláštněné kraslicemi a pomlázkou.                            www.vira.cz 

 
 

Sdružení Mariánské mládeže  

 
SMM (dříve se někde nazývalo „Mariánská družina“) je 

společenství dětí a mladých lidí, kteří si zvolili Pannu Marii za svou Matku, 
vzor a ochránkyni na cestě životem. Rozhodli se následovat Její ctnosti, 
zvláště čistotu, pokoru, poslušnost a lásku skrze zasvěcení se Panně Marii.  

Členové SMM na sebe berou závazek modlit se denně alespoň 
desátek sv. růžence a vykonat dobrý skutek, žít svátostný život a radostně 
následovat život Panny Marie. Kromě setkávání, společné modlitby a katecheze je 
potřebný i apoštolát (v rodině, ve farnosti, ve škole a v práci). 

 
Další setkání je v pátek 30. května 2014 v 1900 hodin-do Charitního domova ve 

Staré Boleslavi (vchod z Jungmannovy ulice – naproti kostelu PM). Setkání je vhodné pro 
holky i kluky ve věku 14-25 roků. 

Těší se na Vás s. Romana J 
 
 
 

DĚTSKÉ ODPOLEDNE V CHARITNÍM (kněžském) DOMOVĚ  
SOBOTA 17.05. 2014 OD 1300 HOD. SRDEČNĚ ZVOU  

SESTRY VINCENTKY J 
 

   
Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2014 

 
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, 

práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále 
zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým 
průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou 
nepatrnou oběť, spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvláště na 
úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc: 

 
Všeobecný: Aby hromadné sdělovací prostředky byly nástrojem sloužícím 
pravdě a míru. 
Evangelizační: Aby Maria, Hvězda evangelizace, směřovala poslání církve 
k ohlašování Krista všem lidem. 
Národní: Aby doba přípravy na kněžství byla pro bohoslovce školou svatosti a 
moudrosti. 
 

Oznámení 
* Vikariátní konference v úterý 20.05. 2014 ve Staré Boleslavi – mše v 900 hod. 
* Den modliteb Za obrácení národa sobota 31.05. 2014 – mše v 915 hod. 
 
*Pozn. Vážení, pokud někomu přestal docházet elektronický zpravodaj, nebo má o jeho zasílání 
zájem – prosím napište mi na fara@staraboleslav.com Děkuji o. Michal 
 

http://www.vira.cz/
mailto:fara@staraboleslav.com


* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA KVĚTEN 2014 
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních 

a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti 
 
· První jarní výlet pro děti ve čtvrtek 1. května 
¾ bližší informace budou oznámeny v nedělních oznámeních a na náboženství 
· Audience u císaře Karla v naší farnosti v sobotu 3. a v neděli 4. května 
¾ viz samostatný plakátek 
· Poutní mše svatá v Lázních Toušeň v pátek 2. května 
¾ poutní mše svatá ke cti sv. Floriána se uskuteční v pátek 2. května od 18 

hod. v kostele v Lázních Toušeň 
¾ všichni farníci jsou srdečně zváni 
· Odpadnutí mší svatých v Brandýse n/L. ve čtvrtek 1. a v pátek 2. května 
¾ z důvodů čtvrtečního výletu pro děti a páteční poutní mše svaté v Lázních 

Toušeň odpadnou v tyto dny večerní mše svaté ve farním kostele v Brandýse 
n/L. 

· Příprava na první svaté přijímání ve čtvrtky 15., 22. a 29. května 
¾ příprava na první svatou zpověď a první svaté přijímání začíná vždy mší 

svatou od 18 hod. ve farním kostele a pokračuje do 19.30 hod. na faře 
¾ v měsíci květnu to budou následující čtvrtky: 15., 22. a 29. května 
¾ na „dětskou mši svatou“ od 18 hod. jsou samozřejmě zvány všechny děti a 

jejich rodiče 
· Setkání s členy komunity Taizé v sobotu 10. května od 19 hod. 
¾ v sobotu 10. května se uskuteční od 19 hod. na faře informační a modlitební 

setkání se zástupci komunity Taizé v rámci příprav na Dny důvěry, které se 
budou konat na přelomu roku v Praze 

¾ vzhledem k tomu, že naše farnost byla vybrána jako hostitelská, srdečně jsou 
zváni zejména ti farníci, kteří by byli ochotni poskytnout pohostinství mladým 
lidem, aby se tohoto setkání zúčastnili 

· Duchovní obnova pro starší děti a mládež od 30. května do 1. června 
¾ předsvatodušní duchovní obnova pro starší děti a mládež se uskuteční od 

pátku 30. května (podvečera) do neděle 1. června (večera) v Jesenici  
¾ bližší informace a přihlášky budou v polovině května 
· Odpadnutí mše svaté v Brandýse n/L. pátek 30. května 
¾ z důvodu odjezdu na duchovní obnovu odpadne v pátek 30. května 

pravidelná mše svatá v Brandýse n/L. 
· Přihlášky na letní akce pro děti a mládež 
¾ turistická a poutní velkovýprava pro starší děti a mládež Karavanky a Istrie 

2014 od 21. července do 3. srpna 
¾ pěší „čundrovýprava“ pro starší děti a mládež České středohoří 2014 od 11. 

do 15. srpna 
¾ letní dětský farní tábor Mariánská 2014 od 22. do 29. srpna 
 

Dvě ženy dosvědčují svatost dvou papežů 
Vatikán. Na jednom z brífinků, které za sebou v těchto dnech rychle následují v Tiskovém 
středisku Svatého stolce a mediálním centru audienční auly Pavla VI., vystoupily rovněž 
dvě ženy, které přímo dosvědčují svatost papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II. Řeholnice 



Adele Labiancová byla ošetřovatelkou své spolusestry, Cateriny Capitani, která se 
uzdravila díky přímluvě Jana XXIII. Paní Floribeth Mora Diazová prožila zázračné 
uzdravení v den beatifikace papeže Wojtyły. 

Zázrak na přímluvu papeže Roncalliho se udál tři roky po jeho smrti, 25. května 
1966. Týká se členky Společnosti Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul, sestry 
Cateriny Capitani, která zemřela před čtyřmi lety. Jako mladá žena prošla velkým 
utrpením, v pouhých 23 letech prodělala téměř celkové chirurgické odstranění žaludku ( v 
říjnu 1965). Pooperační stav ovšem nevěstil nic dobrého a za necelý rok řeholnice umírala 
na vážné vnitřní krvácení, v důsledku proděravění žaludeční stěny a utvoření žaludeční 
píštěle. Ve zjevné bezprostřední blízkosti smrti sestra složila slavné sliby (19.5.1966), její 
spolusestry zahájily modlitební novénu a položily relikvii Jana XIII. právě na píštěl. Další 
vývoj událostí přiblížila sestra Adele Labiancová slovy, která její spolusestra později 
úředně zanesla: 

“Cítila jsem ruku, která se položila na žaludek směrem k píštěli, a hlas, který 
volal: Sestro Kateřino! Vylekala jsem se, když jsem zaslechla mužský hlas. Otočila jsem 
se a uviděla jsem vedle svého lůžka stát papeže Jana. Měl papežský oděv, který však 
nedovedu popsat, protože jsem se upřeně dívala do jeho tváře, která byla velmi krásná a 
usměvavá. Řekl mi: Sestro Kateřino, velmi ses ke mně modlila a také mnohé sestry se 
modlily. Tento zázrak jste mi přímo vytrhly ze srdce. Ale nyní je všemu konec. Jsi zdráva a 
už ti nic není.“ 

Sestra Caterina mohla ihned přijmout potravu a vrátila se do běžného života. Její 
lékařsky nevysvětlitelné uzdravení bylo rozhodující v beatifikačním procesu Jana XIII. Ten 
uzavřela beatifikace, kterou Jan Pavel II. slavil 3. září roku 2000. 
Příběh druhého zázračného uzdravení vyprávěla sama protagonistka Floribeth Mora 
Diazová (na fotografii). Jedenapadesátiletá žena, manželka policisty a matka čtyř dětí 
pochází ze San José, hlavního města Kostariky. Po nenadálé diagnóze mozkového 
aneurysmatu je její rodina v šoku. Ona však nepropadá depresím, ale usilovně se modlí, 
aby se děla Pánova vůle. 

“Prosila jsem o přímluvu Jana Pavla II. Opakovala jsem: Jane Pavle II., jsi Bohu 
blízko, řekni Pánu, že nechci zemřít. Měla jsem strach ze smrti, protože tu byly mé děti. 
Kdo by se o ně postaral? Mé děti a můj manžel jsou pro mě důležití, jsou to lidé, které 
nejvíce miluji. Prosila jsem proto stále, aby je chránil a aby je neopustil tehdy, až bych 
odešla. Proto jsem tak často prosila o přímluvu Jana Pavla II., protože jsem nechtěla 
zemřít.“ 

Počátkem dubna 2011 lékaři propouštějí paní Diazovou z nemocnice a nedávají jí 
více než měsíc života. Matka prožívá nesmírnou bolest, zejména kvůli otázce své dcery 
Valentiny, která ji prosí, aby neumírala. 

“Poté, co jsem viděla přenos blahořečení Jana Pavla II. – v Kostarice byly dvě 
hodiny ráno – jsem pocítila něco neuvěřitelného. Tu noc jsem se vzbudila, zapnula jsem 
televizi a tam zrovna byl pořad o beatifikaci. Pamatuji si, že jsem viděla papeže Benedikta, 
jak nese relikvii… A stejně jako jsem se vzbudila, jsem zase usnula. Pak jsem se znovu 
probudila v osm hodin ráno, ale cítila jsem, že je to nějaké zvláštní probuzení. Slyšela 
jsem hlas, který mne vybízel: Vstaň! A stále mi opakoval: Vstaň! Neměj strach! Můj zrak 
ihned spočinul na časopisu, který ležel na televizi a který vyšel u příležitosti beatifikace 
Jana Pavla II. Na obálce byl papež se zdviženými pažemi, jako 
by to byl obraz. A jeho zdvižené ruce jako by mne pobízely, 
abych vstala. Odpověděla jsem: Ano, Pane! A od onoho dne 
stojím na nohou. Pán ze mne onoho dne sňal strach a agonii a 
daroval mi pokoj. Pokoj, který mi dal jistotu, že jsem zdráva.“ 

Svěřila se na tiskové konferenci žena, jejíž zázračné 
uzdravení vedlo ke kanonizaci Jana Pavla II.  

 
Jan Pavel II. a Jan XXIII. budou svatořečeni 27. dubna 2014           

Přímý přenos událostí odvysílá 27. dubna Televize Noe i Česká televize na kanálu ČT2 0950 hod..  
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