
Zelie & Ludvíka 
  Martinových

v Dačicích

Uctění relikvií blahoslavených manželů

(rodičů svaté Terezie z Lisieux, učitelky církve)

v klášterním kostele 
sv. Antonína Paduánského

27. a 28. června 2011

PONDĚLÍ 27. 6.

16:30 modlitba nešpor (v kapli Matky Boží)
17:30 průvod s relikviářem a slavnostní mše sv. za rodiny
(úvodní slovo: postulátor procesu blahořečení P. Antonio Sangalli ocd,
promluva: P. Pavel Pola ocd),
20:00 meditační pásmo 
do 22:00 prostor k osobní modlitbě

ÚTERÝ 28. 6. 

6:30 ranní chvály
7:30 růženec   
8:00 mše sv. (promluva: Jaroslav Brož Th.D. Ssl.)
do 12:00 prostor k osobní modlitbě

Změna programu vyhrazena.

Ludvík a Zelie nejsou blahořečeni kvůli svatosti své dcery. Církev uznává jejich vlastní svatost, pro-
rockou pro naši dobu. Jejich příklad nám totiž ukazuje, že svatost zdaleka není ideál vyhrazený 
vybraným duším, zasvěceným nebo mučednickým, ale že je to milost a možnost volby nabídnutá 
všem. 
Ludvík i Zelie prožívají mnoho věcí společných rodinám dnešní doby. Oba pracují a zároveň vycho-
vávají děti, musí tedy závodit s časem, znají radosti a bolesti obyčejné rodiny a umírají na nemoci, 
které i my důvěrně známe. 
Svatost manželů Martinových však netvoří samotné události, ale způsob, jakým je prožívají. Ve všech 
aspektech svého života mají jeden zdroj a jeden cíl: Boží lásku. Ani zdaleka ji nevytěsňují z hmotného 
života, naopak, toto směřování srdce působí, že se jejich obyčejný život stává dobrodružstvím lásky, 
v němž v pravém slova smyslu povznášejí svou rodinu, své blízké, přátele, sousedy, dokonce i své zaměst-
nance a od nynějška i celou církev.

(přejato podle knihy Rodiče Terezie z Lisieux od Hélène Monginové, vydalo KNA 2009)

Pouť blahoslavených manželů Zelie a Ludvíka Martinových po Evropě ve dnech 8. 6. až 1. 7. 2011
je organizována bosými karmelitány z Ferrary (IT). Po návštěvě ČR se relikviář opět vrací do Lisieux. 
Více informací najdete na stránkách www.klasterslany.cz
Fotografi e: Alençonská krajka zhotovená Zelií Guerinovou (z knihy Terezie a Lisieux, KNA 1997),
dole: Pamětní medaile (s výjevem setkání Tobiáše a Sáry), kterou daroval Ludvík své manželce Zelii 
u příležitosti jejich svatby 13. 7. 1858 (z knihy Luigi e Zelia, Edizioni OCD 2008)


