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Záře Řádu 
Záře Řádu jsou dny, jež ustanovil Řád k oslavě Boha tím, že v tyto dny vzpomíná Jeho 
velkých darů, které prokázal Řádu a tím celému lidstvu. 

 

Vznik Řádu: 
dne 25. března 1962 dopustil Bůh ustanovení Řídící sedmy, čímž zahájil Řád ochránců Boží 
vůle na Zemi svou činnost, která směřuje k obrození lidského ducha na Zemi. 

Tato záře se jmenuje 

ZÁŘE OBROZENÍ 

Oslavuje se vždy 25. března jako záře radostná. 

Tento den je nejen oslavou vzniku Řádu ochránců Boží vůle na Zemi jako nového 
duchovního společenství, ale je svou silou i obzvláště příznivý pro pochopení smyslu našeho 
žití zde na Zemi, neboť duchovní obrození nitra člověka směřuje k nastoupení nové cesty – 
cesty k Bohu. Tím přispívá k obrození příznivých duchovních sil na naší Zemi a růstu 
duchovního společenství, jehož počátek v tento den vzpomínáme. 

 

Oběť Bohu: 
dne 30. března 1964 prokázal Bůh Řádu svou největší milost tím, že dopustil, aby Mu 
velekněz Řádu přinesl první oběť za všechny lidi dobré vůle na Zemi. 

Tato záře se jmenuje 

ZÁŘE SVATÉ TROJJEDINOSTI 

Oslavuje se vždy první pondělí po prvním jarním měsíčním úplňku jako záře nejslavnější. 

Oslava této záře se koná v duchu vzpomínky na první oběť v Řádu, jež je nejvyšším projevem 
Jeho lásky k nám, neboť na záři svaté Trojjedinosti se v maximální míře projevuje milost 
našeho Stvořitele. 
Oslava záře je významná i tím, že se na ní vzývá jméno Boha Trojjediného, neboť tento akt 
přináší významné síly dobra jak pro celý Řád, tak i pro přítomné jednotlivce. 
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Sloupy Řádu: 
v roce 1965, pod záštitou Ducha Nejvyššího, byly dokončeny dokumenty, na kterých spočívá 
veškerá činnost Řádu, neboť jsou základními ukazateli správné životní cesty člověka. 

Tato záře se jmenuje 

ZÁŘE DUCHA NEJVYŠŠÍHO 

Oslavuje se vždy sedmou neděli po záři svaté Trojjedinosti jako záře radostná. 

Celou září prostupuje myšlenka, aby síla Ducha Nejvyššího osvítila nitra všech lidí, 
k pochopení moudrostí Sloupů Řádu, aby tyto byly vždy ukazatelem správné životní cesty, 
vedoucí ke spáse duší. Učení Pravdy, Zákony Řádu, Duchovnosti Řádu, Statut Řádu, Záře 
Řádu, Trojí ponaučení a Jediný chrám Nejvyššího – to je sedm spisů – Sloupů Řádu, 
vypracovaných z příkazu a za pomoci nadpřirozených bytostí. 

 

Zákony Řádu: 
dne 12. září 1964 bylo z vůle Boha slavnostně vyhlášeno 14 zákonů Řádu. Plněním těchto 
Zákonů se naplňuje heslo Řádu „Duši i tělo pro Stvořitele!“ 

Tato záře se jmenuje 

ZÁŘE ŘÁDOVÉHO ŽIVOTA 

Oslavuje se vždy 12. září jako záře památná. 

Den oslavy památné záře řádového života je nanejvýš vhodný k zamyšlení nad sebou samým, 
jakým způsobem dokážeme promítnout naše duchovní znalosti a předsevzetí do každodenního 
života. Cestu ke snazšímu porozumění řádové nauky nám zřetelně ukazují Zákony Řádu, 
neboť v nich je jasně a stručně vyjádřeno řádové učení. Dodržováním zákonů lze docílit 
duchovní úrovně, která vede k naplnění smyslu členství v Řádu ochránců Boží vůle na Zemi. 

 

Řádový domov: 
dne 10. října 1965 schválila Řídící sedma návrh na společné bydlení nejvyšších kněží a jejich 
rodin. Bůh tím dopustil položení základu pro utužení řádového souladu a pro plný duchovní 
rozmach Řádu. 

Tato záře se jmenuje 

ZÁŘE ŘÁDOVÉ HARMONIE 

Oslavuje se vždy 10. října jako záře radostná. 

V tento den oslavujeme vznik myšlenky společného bydlení nejvyšších kněží Řádu 
v takzvaném Řádovém domově, kde jen jedna vůle je rozhodující a to vůle Boha 
Trojjediného, která je vyjádřena řádovým heslem: „Duši i tělo pro Stvořitele!“ 
Upevnění řádového souladu u všech rodin nejvyšších kněží utužuje i příznivé harmonické síly 
všech členů Řádu a na druhé straně podpora všeho členstva kněžskému sboru v jeho počínání 
jistě přispívá chtěnému, plnému a harmonickému duchovnímu rozmachu celého Řádu. 
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Vzpomínka na zemřelé: 
v tento den Bůh dopouští, aby modlitby a plameny věnované duším zemřelých měly zvlášť 
příznivé účinky. 

Tato záře se jmenuje 

ZÁŘE VZPOMÍNEK 

Oslavuje se vždy 2. listopadu jako záře památná. 

Důstojná vzpomínka na naše zemřelé vyzdvihuje skutečnost, že jsme pouze přechodně zde na 
Zemi a že náš život je jen klamným jevem, kterým musíme projít, abychom mohli nastoupit 
skutečný život věčný. Záře vzpomínek je dnem vzpomínek na duše zemřelých, které toužebně 
očekávají naše myšlenky a skutky k nim projevené; některé pro radost a posilu, jiné pro 
pomoc a ulehčení. Zapálení plamene pro zemřelého zesiluje účinek naší vzpomínky a je 
výraznou posilou pro každého zemřelého, za něhož byl plamen zapálen. 

 

Rodinná harmonie: 
dne 25. prosince vzpomíná Řád v úctě zrození Ježíše Krista, jenž se svou rodinou je 
nejzářivějším příkladem harmonického rodinného života pro celé lidstvo. 

Tato záře se jmenuje 

ZÁŘE RODINNÉ HARMONIE 

Oslavuje se vždy 25. prosince jako záře radostná. 

Záře v maximální míře vyzdvihuje příkladné harmonické soužití v rodině, neboť rodinná 
harmonie je základem pro nastolení harmonických vztahů mezi všemi lidmi. Bez harmonie, 
bez blahosklonnosti k ostatním lidem a především ke svým nejbližším, nelze s úspěchem 
naplnit své životní poslání a právě život Ježíše Krista nám nejlépe ukazuje, jakým způsobem 
lze toho dosáhnout. 
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Milosrdenství Boha: 
tato záře směřuje k poznání nicotnosti člověka proti Bohu a ke vzbuzení snahy o bohulibý 
život k získání Jeho milosti, bez které nelze spasit svou duši. 

Tato záře se jmenuje 

ZÁŘE MILOSRDENSTVÍ 

Oslavuje se vždy 12. ledna jako záře památná. 

V této době máme ve zvýšené míře možnost si uvědomit svou nicotnost vůči našemu Tvůrci 
a pochopit, že bez skutečné pokory a sebepoznání nikdy nedosáhneme našeho vytčeného cíle. 
Pochopení Boží velikosti, milosrdenství a všemohoucnosti by nás mělo vést ke vzbuzení 
snahy o bohulibý život a k získání Jeho milosti, která je nezbytná pro plnění našeho poslání. 

Sobotní den: 
tato záře se každou sobotu oslavuje především v rodinách vzpomínkou na Stvořitelovo dílo, 
které v nejvyšší dokonalosti vytvořil, a to modlitbou a díkuvzdáním za každodenní milost, 
kterou nám Stvořitel prokazuje. 

Tato záře se jmenuje 

ZÁŘE SOBOTNÍHO DNE 

Oslavuje se vždy v sobotu jako záře památná. 

Den záře sobotního dne je pro každého člena dnem zvláštní duchovní síly, kterou lze úspěšně 
využít ke snadnějšímu překonávání překážek v našem životě. Příznivé myšlenky a skutky 
spojené s upřímným chtěním konat dobro, vzbuzují neúměrně vyšší síly než v kterýkoli jiný 
den. Je žádoucí využít tento den k vlastní posile, jak duchovní, tak i tělesné, protože je to 
předpoklad pro překlenutí dalšího týdne až opět k příštímu sobotnímu dni. 

 

 



Strana 7 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi stanovil řádový rok, který začíná a končí září obrození, tedy 
dnem vzniku Řádu. 

Záře Řádu jsou rozloženy po celém řádovém roce jako duchovní majáky, upozorňující členy 
Řádu na správný směr jejich pozemského putování a připomínající cíl – splnění životního 
úkolu. 

Pro snadnější vedení k tomuto cíli je řádový rok rozdělen na sedm časových úseků, které jsou 
ohraničeny zářemi. Každý z těchto úseků má svůj název a označení povahy a ke každému 
z nich přísluší modlitba, která svým obsahem vyjadřuje povahu úseku. 

V úvodu každé modlitby se opakuje tato prosba za Řád ochránců Boží vůle na Zemi: 

„Bože Otče, Ty jsi dokonalost a spravedlnost sama. Jsi všemohoucí a nic není v celém 
vesmíru, co by se Ti mohlo jen částečně vyrovnat. Nic není tak mocné, aby před Tvou tváří 
nebylo nicotné a malé. 
Miluji Tě celou svou bytostí a s pokorou v srdci Ti předkládáme svá přání s prosbou o jejich 
vyslyšení: 
Buď milostiv Řádu ochránců Boží vůle na Zemi. 
Poskytni mu svou ochranu před vlivy zla, aby čistota řádového ducha byla zachována. 
Obdař jej svou podporou v boji proti zlu na řádové cestě, aby předurčených met vždy 
dosahoval.“ 

 

1. úsek: od záře obrození až k záři svaté Trojjedinosti 

povaha úseku: nejradostnější 

název úseku: doba radování 

modlitba: „Doba radování, kterou právě prožíváme, je obdařena zesílenými 
možnostmi k upevnění našeho pouta s Tebou, k povznesení našeho ducha 
pro plnější chápání Tvé vůle. 
Může nám proto dopomoci k získání nesmírně silných a účinných 
prostředků pro náš duchovní vzestup a další rozvoj našeho Řádu. 
Snažně Tě prosíme, vlévej do našich niter oheň nadšení a lásky k Tobě, 
k Tvému Řádu, k plnění Tvé vůle, aby nás toto nadšení provázelo v našich 
myšlenkách a skutcích po celý řádový rok.“ 

 

2. úsek: od záře svaté Trojjedinosti až k záři Ducha Nejvyššího 

povaha úseku: radostná 

název úseku: doba poznání 

modlitba: „Procházíme dobou poznání, která je naplněna milostivými účinky Tvého 
Ducha. Sami ze sebe však nedokážeme tohoto daru plně a správně využívat. 
Jen Tvoje podpora a osvícení nám může k tomu dopomoci. 
Snažně Tě prosíme, osviť našeho ducha Duchem Tvým, pro pochopení 
krásy, síly a nezbytnosti řádové cesty pro nás i pro celé lidstvo, aby byla 
zajištěna živost a průraznost našeho řádového konání při ochraně Tvé vůle 
na Zemi.“ 

 

3. úsek: od záře Ducha Nejvyššího až k záři řádového života 
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povaha úseku: radostná 

název úseku: doba učení 

modlitba: „Nechť je nám síla Tvého Ducha nápomocná k příznivému prožití doby 
učení, aby námi byla správně využita k našemu duchovnímu růstu 
a dozrávání. 
Víme, že osvícení Duchem Tvým nás nemine, budou-li Tvé dary – Sloupy 
Řádu, naším duchem přijímány, chápány a jejich smysl a obsah do našich 
životů převedeny. 
Poskytni nám svou podporu, abychom se využitím těchto darů stali skutečně 
aktivními a iniciativními bojovníky proti zlu, kteří přispívají jen k posile 
celku a kteří si jasně uvědomují, že pravidlem v tomto boji je život podle 
Tvé vůle. 
Snažně Tě prosíme, obdař nás vytrvalostí a houževnatostí při nabírání 
duchovních sil, abychom byli schopni tyto kdykoli opět z nás vydat pro 
zajištění našeho životního poslání – pro ochranu Tvé vůle zde na Zemi.“ 

 

4. úsek: od záře řádového života až k záři řádové harmonie 

povaha úseku: památná 

název úseku: doba zrání 

modlitba: „Doba zrání příznivě ovlivňuje duchovní i tělesnou přípravu k záři, která je 
věnována vzájemnému souladu a porozumění všech členů Řádu. 
Chceme-li však využít této síly a přispět k nacházení pravého vztahu k tomu 
druhému, tak musíme především vést svůj život podle Zákonů Řádu, což je 
základním kamenem i pro dosažení úspěchu ve všech skutcích a pochopit, 
že na řádové harmonii se nepodílíme sami, ale s celou rodinou, takže je 
nutné i v našich rodinách vytvořit ovzduší směřující k nastávající záři. 
Snažně Tě prosím, Stvořiteli a Tvůrce náš, podpoř nás a umožni nám 
pochopení Tvých darů, které nám poskytuješ a dovol, abychom pozdvihli 
náš prosebný hlas k Tobě o stálé posílení a osvícení Tvé. 
Nechť blahosklonnost ke všemu a ke každému vždy usměrní naše skutky při 
plnění našeho poslání.“ 

 



Strana 9 

 

5. úsek: od záře řádové harmonie až k záři rodinné harmonie 

povaha úseku: radostná 

název úseku: doba tvůrčí 

modlitba: „Doba tvůrčí je požehnaná a směřuje k rodinným vztahům, to znamená, že 
nás nabádá k přemýšlení, co rodina v Řádu znamená a pobízí nás 
k prohlubování a usměrňování správných vztahů v ní. 
Chceme těchto milostivých sil plně využít pro nás, pro naše rodiny a pro 
celý Řád a přinášet klid a mír nejen nitru našemu, ale i všem našim 
svěřencům, abychom všichni okusili skutečné radosti při prožití celé tvůrčí 
doby a záře, která zrození našeho Spasitele věnována jest. 
Snažně Tě prosíme, Stvořiteli a Tvůrce náš, dej nám čisté srdce, abychom 
působením všeho silného, krásného a působivého, co nám poskytuješ, mohli 
plně vdechovat sílu tohoto údobí hledáním Tvých pravd a nacházením 
Tvých moudrostí, aby požehnaná doba byla vskutku požehnanou a aby 
tvůrčí doba byla skutečně tvůrčí.“ 

 

6. úsek: od záře rodinné harmonie až k záři milosrdenství 

povaha úseku: památná 

název úseku: doba sebepoznání 

modlitba: „Chceme využít dobu sebepoznání ve správném duchu a proto Tě Bože 
velebíme za Tvou nechápatelně velkou a nezaslouženou lásku, kterou nám 
vždy znovu a znovu, přes naše četné nedostatky prokazuješ. 
Pomoz nám, Otče nebeský, abychom v našem žití poznali pro duši 
nebezpečné nedostatky a našli vhodný způsob k jejich odstranění. 
Dej nám sílu k účinnému pokání, ať v sobě potlačíme sebeklam, který nám 
uzavírá cestu k Tobě, k nalezení pravé lásky k Tobě a k poslání, které jsi 
nám svěřil. 
Snažně Tě prosíme, vlož do našich srdcí touhu k rozmluvám s Tebou a s 
Tvými služebníky, abychom z nich načerpali sílu k projevům lásky, která 
všechno snáší, všemu věří, všeho se naděje a všeho trpělivě očekává.“ 
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7. úsek: od záře milosrdenství až k záři obrození 

povaha úseku: památná 

název úseku: doba přípravná 

modlitba: „Doba přípravná je vyvrcholením našeho řádového roku, ale i nástupem do 
nového ročního běhu našeho řádového života. Je tedy nanejvýš vhodná 
a milostivá pro uskutečnění příznivých změn v našem žití, pro přípravu 
našeho nitra k jeho duchovní obrodě. 
Posiluj nás Bože, abychom v sobě vyvinuli potřebné síly pro překonání 
svých chyb a nedostatků, které projevujeme proto, že příliš podléháme 
vlivům tohoto světa, hmotě a našemu tělu. 
Nech v nás vzklíčit sebepoznání, aby skromnost a střídmost při všech našich 
myšlenkách a skutcích měly převahu, aby v našich myslích panoval Tvůj 
Duch, pro sebezapření naší osobnosti a pro pravý duchovní styk s každým 
bližním. 
Poskytuj nám sílu pro překonávání záludných nástrah zla a otevři naše srdce 
i činy plně potřebám všech bratrů a sester na tomto světě. 
V Tvé moci je vše, ale bez našeho přičinění Tvá sláva z nás nevystoupí. 
Vůli upřímnou, pevnou a vytrvalou nám dej, abychom v pokoře a vlídnosti 
jen dle Tvé vůle žili a kráčeli po řádové cestě.“ 

 

 

Řád v těchto jednotlivých úsecích zaměřuje svoji činnost k základní myšlence nejbližší záře. 

Záře sobotního dne, která prolíná celý řádový rok v sedmidenních intervalech, navazuje na 
toto rozdělení roku tím, že obsah pravidelného čtení při této záři směřuje vždy k základní 
myšlence nejbližší záře. 

Z toho vyplývá, že záře Řádu představují duchovní sílu, která obepíná a vyplňuje celý řádový 
rok, který teprve s její pomocí dostává svou náplň a smysl. 

 

– – – – – – – 

 


