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Velebena budiž�  bež usta�ní�, Nejsve� te� js� í� Sva� tost olta� ř�ní�. (3x)

Klaní�me se Ti Pane Jež� í�s� i a chva� lí�me Te� . Pevne�  ve�ř�í�me, ž�e jsi žde př�ed na�mi.
Jsi žde ž� ivý�, skřýtý�  v euchařistii. Přavý�  Bu( h a přavý�  c�love�k.

Z evangelia podle Luka� s�e
V s�este�m me�sí�ci býl ande� l  Gabřiel posla�n od Boha do galilejske�ho me�sta,
kteře�  se  jmenuje  Nažařet,  k  panne�  žasnoubene�  s  muž�em  jme�nem  Josef
ž Davidova řodu a ta panna se jmenovala Mařia.  Ande� l  k ní�  ves�el  a ř�ekl:
„Buď  ždřa�va,  milostiplna� !  Pa�n  s  tebou!“  Kdýž�  to  slýs�ela,  ulekla  se
a uvaž�ovala, co ma�  ten poždřav žnamenat. Ande� l jí�  ř�ekl: „Neboj se, Mařia,
neboť jsi  naležla milost  u Boha.  Poc�nes�  a pořodí�s�  sýna a da� s�  mu jme�no
Jež� í�s� .  Bude veliký�  a bude nažva�n Sýnem Nejvýs�s� í�ho. Pa�n Bu( h mu da�  třu( n
jeho př�edka Davida,  bude křalovat nad Jakubový�m řodem nave�ký a jeho
křa� lovství� nebude mí�t konce.“ Mařia ř�ekla ande� lovi: „Jak se to stane? Vž�dýť
muž�e  nepožna�va�m!“  Ande� l  jí�  odpove�de� l:  „Duch  svatý�  sestoupí�  na  tebe
a moc Nejvýs�s� í�ho te�  žastí�ní�! Přoto take�  dí�te�  bude nažva�no svate� , Sýn Bož� í�.
I tvoje př�í�bužna�  Alž�be� ta poc�ala ve sve�m sta� ř� í� sýna a je už�  v s�este�m me�sí�ci,
ac�koli býla považ�ova�na ža neplodnou. Vž�dýť u Boha není� nic nemož�ne�ho.“
Mařia  ř�ekla:  „Jsem  služ�ebnice  Pa�ne� :  ať  se  mi  stane  podle  tve�ho  slova!“
A ande� l od ní� odes�el.

Pane Jež� í�s� i, v přvní� den tohoto řoku jsme si př�ipomí�nali hned dve�  du( lež� ite�
uda� losti, ž nichž�  tu přvní�, a přo na� s podstatne� js� í�, na�m př�iblí�ž� ilo Luka� s�ovo
evangelium. V ne�m jsme se dožve�de� li nejen to, ž�e Tvu( j př�í�chod býl ožna�men
ande� lem Gabřielem panne�  ž Nažařeta a ž�e i dí�ký žpu( sobu jaký�ms býl poc�at
te�  budou nažý�vat Sýnem Bož� í�m. Nas�í� požořnosti bý vs�ak neme� la uniknout
ta, její�ž�  mateř�ství�  jsme si s přvní�m dnem tohoto řoku př�ipomne� li - Panna
Mařia.

Jedna�  se  konkře� tne�  o  její�  řeakci  na  s�okují�cí�,  neoc�eka�vane�  a  dnes�ní�m
pohledem mož�na�  až�  třoufale�  ožna�mení� od Gabřiela, že kteře�  ma�me c�eřpat
inspiřaci přo na� s�  vžtah s Bohem. Z její�ho postoje je požnat pokořa a ža� řoven�
obřovska�  odvaha bý� t souc�a� stí� ne�c�eho, co sama v te�  chví�li plne�  necha�pe. Ma�
ale napřostou du( ve�řu v Bož� í� vedení� a ví�, ž�e pokud bude souhlasit s u� c�astí� na
jeho pla�nu, bude to ku přospe�chu nejen jí�, ale i cele�mu sve� tu. Stejnou da�vku
pokořý  a  odvahý  bý  me� l  přojevit  kaž�dý�  ž  na� s  a  to  nejen  přo  Bož� í�  pla�n
s na�mi, ale take�  přo sve�  bliž�ní�.



Dřuhou uda� lostí�, kteřou jsme si přvní� den tohoto řoku př�ipomí�nali, býlo 
obnovení� samostatne�ho c�eske�ho sta� tu. Je tomu již�  27 let, co jsme sve� tu ale 
hlavne�  nas�im bliž�ní�m v tehdejs� í�m Č=eskoslovensku uka� žali, ž�e řožde� lení� 
řepubliký nemusí� bý� t přova� ženo va� lkou a žbýtec�ný�m na� silí�m, jak to vs�ude 
ve sve� te�  vidí�me, ale ž�e je lže dojednat v mí�řu a vža� jemne�  u� cte� . 

Na� s�  Pane, v tomto me�sí�ci Te�  přosí�me o milost, abýchom se býli schopni 
svý�m jedna�ní�m i smý�s� lení�m př�iblí�ž� it vžořu, kteřý�  na�m uka� žala Tva�  matka, 
Panna Mařia. Ke�ž�  na př�í�mluvu tve�  svate�  Matký doka� ž�eme její� vžoř la� ský, 
odvahý a pokořý uplatnit i př�i jedna�ní� s nas�imi bliž�ní�mi, abýchom tak 
podpoř�ili nas�e spolec�ne�  snahý o smí�ř�ení� a jednotu nas�eho na� řoda 
a v jednote�  křa� c�eli vstř�í�c Tobe� , nas�emu Spasiteli.

Modleme se:
Pane Jež� í�s� i Křiste, týs ža na� s obe� toval sve�  Te� lo a Křev a ve sva� tosti olta� ř�ní�
žu( sta�va� s�  meži  na�mi.  Dej,  ať  slaví�me  pama� tku  tve�ho  umuc�ení�  s  takovou
u� ctou, abý na�m u� c�ast na tve�  obe� ti sta� le př�ina� s�ela ovoce výkoupení�. Neboť
Tý ž� ijes�  a křalujes�  s  Bohem Otcem v jednote�  Ducha Svate�ho po vs�echný
ve�ký ve�ku( . Amen.


