
Součástí programu bude prezentace nové knihy Karel Foucauld 
Duchovní životopis z produkce Karmelitánského nakladatelství.

Koná se u příležitosti 100. výročí 
mučednické smrti světce, který 
prožil většinu zasvěceného ži-

vota uprostřed kmene Tuaregů 
na Sahaře.   

Karel Foucauld 
a spiritualita Nazareta 

středa

11. května 2016
od 19 hod.

přednášková aula
Boromeum 
Praha, nemocnice 

pod Petřínem, 
vchod z parkoviště
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„Já sám si neumím představit lásku bez naléhavé potřeby shody, podobnosti, 
a hlavně bez sdílení všech bolestí, těžkostí, tvrdosti života… Být bohatý, mít 
se dobře, žít v poklidu ze svého majetku, když ty jsi byl chudý, nuzný a těžkou 
prací sis namáhavě vydělával na živobytí – to bych já, Bože, nedovedl. 
Nedovedl bych takto milovat. Služebník nemá být větší než jeho pán.“
(ukázka)

Karel Foucauld (1858–1916) zemřel mučednickou smrtí na Sahaře už před 
sto lety. Svou životní cestu hledal bratr Karel klopotně. Studoval prestižní 
vojenskou školu, ale byl z ní vyloučen. Proslavil se zeměpisnou výpravou do 
Maroka, ale cestovatelem nezůstal. V jednom pařížském kostele prožil radikální 
obrácení a vstoupil k trapistům, za pár let však zjistil, že hledá jiný způsob 
následování. Usadil se jako poustevník v Nazaretě, ale nakonec odešel na 
Saharu, aby žil „spiritualitu Nazareta“ uprostřed kmene Tuaregů v Alžírsku. Až 
po čtyřicítce se nechal vysvětit na kněze, stále toužil založit komunitu, ale nikdy 
nezískal jediného učedníka. Jeho spiritualita záhy oslovovala mnohé křesťany, 
ale až léta po jeho smrti vznikly fraternity Malých bratří a Malých sester 
Ježíšových. Roku 2005 jej papež Benedikt XVI. zapsal mezi blahoslavené.
Bratr Karel byl od svého obrácení doslova fascinován Kristem, chtěl se mu 
připodobnit úplně ve všem. Kéž by touto fascinací „nakazil“ všechny, kdo knihu 
budou číst.
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Malá sestra Annie Ježíšova se narodila 
roku 1928 ve francouzském departementu 
Aveyron. Ve dvaceti letech vstoupila do 
fraternity Malých sester Ježíšových, založené 
v roce 1939. Od roku 1949 měla za úkol 
připravovat otevření fraternity v Ivry na 
předměstí Paříže a později se podílela na 
zakládání komunit v Asii. Dvanáct let působila 
jako generální představená. Věnovala se také 
přednáškám o životě Karla Foucaulda
a Malé sestry Magdalény Ježíšovy, zakladatelky 
fraternity Malých sester Ježíšových.

Doporučujeme:

Bratr Roger z Taizé
Vyvolit si lásku
obj. č.: 101955

Matka Elvíra
Objímat vyhaslá srdce
Příběh komunity Cenacolo
obj. č.: 101880

Bernard Peyrous
Život Marty Robinové
obj. č.: 101840

Paolino Beltrame Quattrocchi
V úžasu z Nejvyššího
Svatý Rafael Arnáiz Barón (1911–1938)
obj. č.: 101954

Přednáška

s. Kathline z Kanady 
z kongregace Malých sester Ježíšových


