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,,vícB LAsKY..."
P. J.

Jsme v méslci èervn'-r, kterf ie zvló5tním zpúsobem za-

svècen BoZskému Srdci Fónè. Srdce je symbolem làsky'

BoZské Srdce je symbolem iósky Boha k lidein. Vyja-

diuje samu podstatu BoZí, nebof ',8úh 
je Lóska".

KdyZ Bùh stvoiil první iidi, obcoval s nirni v ràji vehnì

intimné, stfkal se s nini a byL im pÍítelein. Po hiichu se

iento pomér zmènii. Lidé utekli pied Eohem a skryli

se pied Níin, nebot se bóli jeho pÍítoinnosti. To je pod-

stata a ovoce kaZciého hiíchu: nepíótelsk! poinér k Bohu,

útèk od Ného a bàzei Pied Ním.
Béhein staletí, kteró nósledovala, hiích se rozéíÍil na

zenri a v dùsledku toho ublivalo sióle víc a vic pozn6ni,

r mohl bÍt òlovéku piítelein. Bùh byl v oóích

1idí jen Svrchovan;i Pón a Mocni l{ospodin. Liilé Fio
" '' -le bàli se FIo. Nedó se dobie Ííci, Ze by t-{o

AvÉak pii5ia plnost Óasu' Bùh sém piiÈel'

.aby iidi zbavil'lrÍíchu a obnovil hí'íchein pieruéer.ré pié-

telství. Stal se jeilnín z nîs. Zil ceif ten prcsty vieciní

a cbyóejnj' iivot jako kaZdy' z nós' Z lósky k nórn' Svùj

iivot zakonóil obéií. Dal svi4 li'tot za nós, aby nàs vy-

koupil. LJkózai nóin skutkein, Ze nós miluje' ,,Vétil
lósky nemà nikdo nad iu, kteró dovede obétovat vlastní

iivoi".
Z Ka-lvarie vytrysi<l ploud milcsti, proud nadpi'iroze-

ného iivota, pía1îcn novéi-io piàtelstvl t;rezi Bchern a

óiovékem. ZaÓai-o tové úi1obí, kdy byl Br3rh opét poznón

jako Lóska,.jako dobrÍ Otec. Nejen to. K-ristus sóm

Lùrtu1 r lidmi zde na zemi pod zpùsobami chleba ',' Nei-

svétéjéí Svàiosti Oltainí, aby nóm tak byl neustól;-in dù-

kazern BoÉí LóskY'

Rriouirtct !oùta\?' \t\t b{rzktsl Boha k lioern' Kris-

:tus prf neni v Svótosti Sltainí opravdu pÍítoilen' Y ze-

mictr, tde se ujalo toto bludné uóení, bylo brzy noioo

L.

vidét i plody. Zavladl v nich typicky protestantski chlad..'
(Iialvinisrn). Lidé opét vidèli v Bohu jen Póna pi'ísného

a Souclce. ,,TÍeba se Boha piedev5ím bót a tióst se pied
Jeho Soudnou stolicí". To bylo bludné smÍSleni Janse-

nismu. Próvé v té dobè se Kristus Fón zjevil sv. Mar-
kété Alacoque a vi'jevil celou lósku svého Srdce: ,,Viz
to Sldce, které lidi tolik milovalo". StèZovai si pÌi tom

na chlad lidí vùói Néinu. Zdútaznrl, jak ,,mají lidé v
moci" 1ósku Jeho Srdce. Òím více 1ósky Mu plokÉàí,

tíl-r vètúí lóskou budou zahrnuti'
Uplynulo téméÍ dvé sté let. Léska lidí k Flohu opét

hodné ochiadia, 1idé ztratili dùvéru v Boha. .Iejich po-

mér zclaleka není pomér syira (dcery) k Otci. Ve svj'ch

zjeveních sestie Joselé Menéndez (i920-23) Kristus Fón

zncvu zdùr'azìiuje velkou lósku svého Srdce. Stèiqj; si,

Ze ji 1idé nechóvají nepcvÉirnnuiu. Proto tak mé1o 5iéstf,

vzhjeinné lósky a dùvéry. Velké óóst lidstva dnes àije

v beznadèji, stojí r-ra pokraji zoufalství... ,,KCr: nés za'

clrróní?" ,,Kdo nà;rt zaruii, úe víra na konec piece jen

zviiézil" Kristus c1óvó odpovéd: ,,Miiuj mé Srdce,

polìouchej vèrné Jeho hlasu a Jehc vnuknuii!"
Milovat neznatrenó jen pomodlit se nékde pied obla-

zem B. St:dce. ,,h4iluje-li mne kdo' bude zacirovévat

mó piikézéníi" Víme, kterà to jsou: ,,\4iiovati 'n:'rdej

Pàna Boha z celého sldce,"." ,,Milovaii buclei bliZního
jnko sebe samóhol" Tecly upiíinné poboZr:rost Iq Srdci

Póné vede nutné k rozmnoZení lésky k Bohu a biiiníiau'
Kcho milujeme, toho se snaZíme napoCobit a nósÌedor'at.

,,Uóte se ode mne, ne'oof jsem tichf a pokcrny sr.ice;nl"'
Dosóh'la u nós poboinost k B. Srdci toho, Ze js-me reéné

neklonéoi k pÍÉe; Ze se nedórne ztrhnout k hnévu a prchii
vosti? ,,.lestliZe chce kdo piijili za mnou, veznrì kì'íi

svtr.j a nósleduj n-rne!" Stóvàrne se den ode due méné
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