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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
Kdýž�  nades�el  den  oc�is�ťova�ní�  podle  Mojž� í�s�ova  Za�kona,  př�inesli  Jež� í�s�e  do 
Jeřužale�ma, abý ho př�edstavili Pa�nu, jak je psa�no v Za�kone�  Pa�ne� : 'Vs�echno 
přvořožene�  muž�ske�ho řodu ať je žasve�ceno Pa�nu!' Př�itom chte� li take�  podat 
obe�ť, jak je to nař�í�ženo v Za�kone�  Pa�ne� : pa� ř hřdlic�ek nebo dve�  holoubata. 
Tehdý  ž� il  v  Jeřužale�me�  jeden c�love�k,  jmenoval  se  Simeon:  býl  to  c�love�k 
spřavedlivý�  a bohabojný�, oc�eka�val pote�s�ení� Ižřaele a býl v ne�m Duch Svatý�. 
Od Ducha Svate�ho mu býlo žjeveno, ž�e neužř�í� smřt, dokud neuvidí� Pa�nova 
Mesia� s�e.  Z  vnuknutí�  Ducha př�is�el  do chřa�mu,  přa�ve�  kdýž�  řodic�e  př�inesli 
dí�te�  Jež� í�s�e, abý s ní�m výkonali, co býlo obvýkle�  podle Za�kona. Vžal si ho do 
na� řuc�í� a takto velebil Boha: „Nýní� mu( ž�es� , Pane, přopustit sve�ho služ�ební�ka 
podle sve�ho slova v pokoji, neboť moje oc�i uvide� lý tvou spa� su, kteřou jsi 
př�ipřavil přo vs�echný na� řodý: sve� tlo k osví�cení�  pohanu( m a k sla�ve�  tve�ho 
ižřaelske�ho lidu.“ Jeho otec i matka býli plni u� divu nad slový, kteřa�  o ne�m 
slýs�eli. Simeon jim pož�ehnal a jeho matce Mařii přohla� sil: „On je ustanoven 
k pa�du a k povsta�ní�  mnohý�ch v Ižřaeli a jako žnamení�,  kteře�mu se bude 
odpořovat - i tvou vlastní�  dus�í�  přonikne mec�  ‒ abý výs�lo najevo smý�s� lení� 
mnoha sřdcí�.“

Pane Jež� í�s� i,  je to již�  ví�ce než�  dve�  tisí�ciletí�,  kdý tvu( j  služ�ební�k Simeon př�i 
pohledu na Tebe přohla� sil,  ž�e  užř�el  spa� su, kteřou tvu( j  Otec př�ipřavil přo 
vs�echný  na� řodý.  A  nemine  den,  kdýbýchom  ža  tvoji  obe�ť  la� ský  nebýli 
vde�c�ní�.  Snad  ani  tvý�m  apos�tolu( m  se  nesnilo  o  tom,  ž�e  bý  se  tve�  slovo 
řožs�í�ř� ilo doslova do vs�ech konc�in nas�í� planetý. Přaktický na cele�m sve� te�  se 
řožnesla řadostna�  žve�st  o  tve�m př�í�chodu,  ž� ivote� ,  smřti  a  žmřtvý�chvsta�ní� 
a kaž�dý�  ž na� s bý si tedý mohl tak třochu s nadsa� žkou př�ipadat jako jeden 
ž dvaasedmdesa� ti výslaný�ch uc�ední�ku( , kteřý�  se k Tobe�  navřa� til s řadostnou 
žpřa�vou o sve�m u� spe�chu př�i hla� sa�ní� Tve�ho evangelia.

Je  vs�ak  bolestne�  vide� t,  ž�e  žpřa�va  o  tve�m  ví�te�žství�  a  nas�í�  ža� chřane�  je 
ne�kteřý�m  lidem  lhostejna�  a  přo  jine�  je  dokonce  ža�minkou  k  tomu,  abý 
una� s�eli, muc�ili a žabí�jeli tý, kteř�í� tve�mu slovu uve�ř� ili a ve�řne�  jej na� sledovali. 
Mí�řne�  se chla� cholí�me sta� le opakovaný�m tvřžení�m, ž�e nas�e spolec�nost si ž� ije 



velmi dobř�e a ž�e žaž� í�va�me nejdels� í� období� bež va� lec�ne�ho konfliktu, alespon�  
v Evřope� . Opak je ale přavdou.

Nejen v Evřope� , ale obžvla� s� te�  v Afřice a na Blí�žke�m vý�chode�  žuř�í� kaž�dý�  den 
nelí�tostne�  boje, př�i kteřý�ch žahýnulý již�  tisí�ce nevinný�ch lidí�. Ale mý jako 
býchom o tomto ve�de� t  nechte� li.  Nas�e  me�dia  a politici  se  pomalu ani  na 
chví�li  nežabý�vají�  tí�m,  jak  mu( ž�eme  te�mto  na� řodu( m  a  obžvla� s� te�  jejich 
obývatelu( m pomoci. Ví�ce na� s žají�mají� ve�ci pomí�jive�  a honba ža novodobý�m 
mamonem,  než�  stařost  o  bežpec�í�  bliž�ní�ho,  býť  je  od na� s  vžda� len  pu( lku 
sve� ta.  Ma�me-li  vs�ak bý� t  opřavdový�m sve� tlem sve� ta  a solí�  žeme� ,  musí�me 
žac�í�t se žme�nou pohledu a vní�ma�ní� sve� ta kaž�dý�  sa�m u sebe.

Na� s�  Pane, v tomto me�sí�ci Te�  přosí�me ža mí�ř přo žeme�  žasaž�ene�  va� lec�ný�mi 
konfliktý a ža pož�ehna�ní� přo nas�i žemi, Evřopu a celý�  sve� t. Ví�me, ž�e žme�nu 
ve smý�s� lení� a jedna�ní� te�ch, kteř�í� jsou ve va� lce, nikdo ž na� s sa�m od sebe 
žme�nit nedoka� ž�e. Ve�ř� í�me vs�ak, ž�e pokud se doka� ž�eme spojit v modlitbe�  ža 
ukonc�ení� boju(  a usmí�ř�ení� žnesva� ř�ený�ch střan, jiste�  nas�i přosbu nenecha� s�  
bež odežvý. Přosí�me, poma�hej na�m, abýchom se neodvřaceli od nas�ich 
bliž�ní�ch a doka� žali hledat řu( žne�  žpu( sobý, kteře�  mohou, s Tvojí� pomocí�, 
žapoc�í�t cestu k ukonc�ení� vžniklý�ch konfliktu(  a tolik hledane�mu mí�řu.

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.


