ANTONI GAUDÍ I CORNET
Boží
Boji architekt
arhitekt
(1852 – 1926)

ANTONI GAUDÍ I CORNET se narodil 25. června 1852. Již od svého
dětství se v otcově obchodě s parními kotli v Reus seznamoval s rozmanitými tvary. Na rodinné farmě v Riudoms, uprostřed tarragonského
venkova, byly jeho modré oči naplněny nejčistšími obrazy přírody, jeho
velké učitelky.
Po dokončení církevní střední školy Colegio de los Padres Escolapio
studoval na Barcelonské univerzitě, kde získal titul z architektury, své velké životní vášně. V roce 1883 obdržel zakázku na stavbu chrámu Sagrada
Família, na které začal pracovat již krátce předtím. Ačkoliv na tomto projektu pracoval 43 let, až posledních deset let svého života se mu věnoval
naplno, svými veškerými silami a uměleckými schopnostmi, ke slávě Boží.
Gaudí se ztotožňoval s náboženskou a smírnou funkcí chrámu, který byl
založen zbožným mužem, knihkupcem Josefem Maria Bocabellou a jeho
Duchovním společenstvím ctitelů svatého Josefa.
Gaudí byl mužem poněkud přísné povahy, byl však radostný a přátelský.
Jelikož byl přesvědčen, že ničeho nelze dosáhnout bez oběti, zasvětil se
prostému životu v modlitbě a odloučení. Miloval katolickou liturgii a byl
oddaný Matce Boží a jejímu snoubenci svatému Josefovi. Stavbu „La
Pedrera“ považoval za monument Panny Marie Růžencové. Tu a tam
vyjadřoval svou touhu umřít v nemocnici mezi chudými lidmi. Tak se i stalo
po tom, co byl sražen tramvají. Městští strážníci jej nepoznali a majíce ho
za chudáka jej odvezli do nemocnice u Svatého kříže, kde 10. června 1926
skonal. Jeho poslední slova byla: „Amen. Můj Bože, můj Bože!“ Gaudího
tělo odpočívá v pokoji v kryptě chrámu Sagrada Família.

MODLITBA OSOBNÍ POBOŽNOSTI

Bože, náš Otče, tys obdařil svého služebníka architekta Antonia Gaudího velikou láskou ke svému Stvoření a planoucí
touhou napodobit tajemství zrození a umučení tvého Syna.
Dej, skrze svého svatého Ducha, abych i já dokázal odevzdat
sebe sama k naplnění dobře vykonaného díla, a k oslavě svého
služebníka Antonia, dej, aby na jeho přímluvu byla vyslyšena
má prosba: (zde učiňte svou prosbu). Skrze Krista našeho
Pána, Amen.
Ježíši, Maria, Josefe, darujte nám svůj pokoj a ochraňujte
všechny rodiny. (3x)
Pokud jste obdrželi milosti a chcete pomoci dary, nebo si přejete další
kartičky, pište na adresu: „Associació pro Beatificació d’Antoni Gaudí”, Ap. Cor. 24094 – 08080 Barcelona, España.
Tato asociace je nezávislá na ostatních Gaudího organizacích a výboru
stavebních prací tohoto chrámu.
S církevním schválením.
V souladu s výnosem papeže Urbana VIII. prohlašujeme, že nemáme
záměr žádným způsobem předjímat stanovisko církve a tato modlitba není
určena pro veřejné užití.

