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SLOVO ŽIVOTA NA BŘEZEN

Chiara Lubichová

„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ 
(Lk 1,38)

Podobně jako Panně Marii, i nám chce Bůh zjevit, jaký má 
s námi záměr a co je naší jedinečnou úlohou. Jako by nám 
říkal: „Chceš, abych z tebe a tvého života vytvořil mistrovské 
dílo? Jdi cestou, kterou ti ukazuji, a staneš se tím, kým jsi 
vždy byl v mém srdci. Od věčnosti jsem na tebe myslel 
a miloval tě, vyslovil jsem tvé 
jméno. Když ti sděluji svou vůli, 
dávám ti poznat tvé pravé já.“

Jeho vůle tedy není příka-
zem, který nás omezuje, ale zje-
vením jeho lásky vůči nám, jeho 
plánu, který má s námi. Je vzne-
šená jako Bůh sám, fascinující 
a okouzlující jako jeho tvář; je to 
on sám, který se daruje. Boží 
vůle je zlatá nit, božská osnova, 
na níž se tká náš pozemský 
i posmrtný život. Vychází z vě-
čnosti a jde do věčnosti – 
nejprve v Boží mysli, pak na 
této zemi a nakonec v ráji.

Aby se však Boží záměr 
zcela naplnil, žádá Bůh náš 
souhlas, tak jako jej žádal od 
Marie. Jen tak se uskuteční slo-
vo, skrze které vyslovil svůj 
záměr se mnou, s tebou. Stejně 
jako Panna Maria i my jsme 
povoláni říci:

„Jsem služebnice Páně: ať se 
mi stane podle tvého slova!“

Jeho vůle nám nemusí být vždy jasná. Stejně jako Panna 
Maria i my musíme prosit o světlo, abychom pochopili, co Bůh 
žádá. Je zapotřebí otevřít se jeho hlasu a dobře mu v nitru 
naslouchat, a pokud je třeba, poradit se s někým, kdo nám 
může pomoci. Jakmile ale jeho vůli pochopíme, hned ře-
kněme své ano. Když jsme opravdu pochopili, že jeho vůle je 
tím největším a nejkrásnějším, co může v našem životě být, 
nebudeme ji konat s rezignací jako něco, co „musíme“ plnit, 
ale budeme šťastní, že „můžeme“ plnit Boží vůli a usku-
tečňovat jeho plán, který s námi zamýšlel. To je to nejlepší 
a nejmoudřejší, co můžeme dělat.

Mariina slova - „Jsem služebnice Páně“  - jsou tedy naší 
odpovědí lásky na Boží lásku. Pomáhají nám být stále obrá-
ceni k Bohu, s poslušností mu naslouchat, s jediným přáním 
plnit jeho vůli, abychom byli takoví, jaké nás chce mít.

Přesto se někdy může zdát, že to, co od nás žádá, je 
absurdní, že by bylo vhodnější udělat to jinak, a chtěli bychom 
vzít svůj život do vlastních rukou. Dokonce bychom chtěli 
Bohu radit, říkat mu, jak se to má nebo nemá udělat. Věřím-li, 
že Bůh je láska, a důvěřuji mu, vím, že to, co připravil pro můj 
život a život lidí okolo mne, je pro mé a jejich dobro, a proto 
se mu svěřuji a odevzdávám s plnou důvěrou do jeho vůle. 
Chci ji celým svým bytím, chci se s ní zcela ztotožnit s vě-

domím, že přijmout jeho vůli 
znamená přijmout a obejmout 
jeho samotného, živit se jím.

Musíme věřit tomu, že nic se 
neděje náhodou. Žádná rado-
stná, indiferentní nebo bolestná 
událost, setkání, situace v rodi-
ně, práci, ve škole, žádný zdra-
votní či duševní stav nepostrá-
dají smysl. Jakákoli skutečnost 
– událost, situace, osoba – je 
poselstvím od Boha. Každá věc 
přispívá k uskutečňování jeho 
záměru, který budeme den po 
dni postupně odhalovat, když 
tak jako Panna Maria budeme 
konat Boží vůli.

„Jsem služebnice Páně: ať se 
mi stane podle tvého slova!“

Jak tedy máme žít podle 
těchto slov? Naše ano Božímu 
slovu konkrétně znamená dělat 
v každé chvíli dobře a naplno tu 
činnost, kterou od nás Boží vůle 
žádá. Cele se do ní ponořit 
a dát stranou všechno ostatní, 

ztratit myšlenky, přání, vzpomínky a činnosti, které se týkají 
něčeho jiného.

Tváří v tvář každé Boží vůli – bolestné, radostné nebo 
indiferentní – můžeme opakovat: „ať se mi stane podle tvého 
slova“, anebo jak nás naučil Ježíš v modlitbě Otčenáš: „buď 
vůle tvá“. Vyslovme před každou svou činností „staň se“, 
„buď“. Budeme doplňovat okamžik za okamžikem, kamínek 
po kamínku tu nádhernou, jedinečnou a neopakovatelnou 
mozaiku našeho života, kterou Pán od počátku zamýšlel pro 
každého z nás.

Svatý Josef, jehož svátek slavíme 
19. března, patří po Panně Marii k nej-
uctívanějším světcům. Nejenže je mu za-
svěceno mnoho kostelů, také mnoho 
mužů je nositelem tohoto jména.

Je zobrazován s těmito atributy: te-
sařské náčiní, např. pila, sekera, úhel-
ník, někdy rozkvetlá hůl; často je zobra-
zován s malým Ježíškem v náručí a s li-
lií jako symbolem čistoty, jako stařec, jak 
pracuje s Ježíšem v dílně, u jesliček 
v Betlémě a na jiných výjevech z Je-
žíšova dětství.

Pocházel z královského rodu Davi-
dova a byl vyvolený Bohem za snou-
bence Panny Marie. A stal se také 
vyvolenou hlavou Svaté rodiny. Svůj 
život zcela podřídil Božímu záměru, 
který sice jako člověk nechápal, ale přes-
to vzal Marii k sobě, tím před zákonem 
uznal její dítě za své i s přijetím plné 
otcovské odpovědnosti. K tomu ho po-
věřil Bůh, když mu ústy anděla řekl, aby 
dal dítěti jméno; to bylo podle zákona 
vyhrazeno otci. A právě díky tomu mohl 
být Ježíš uznán za potomka Davidova, 
jímž měl být očekávaný Mesiáš. Jose-
fova role tak překračuje roli pěstouna. 
Byl ochráncem malého Ježíše, žil nená-
padným životem. Bez zbytečných řečí, 
bez pochybností, šel cestou, kterou mu 
ukázal Bůh. Právě proto byl nazýván 
mužem spravedlivým. Protože plnil Boží 
vůli věrně a radostně. Svatý Josef žil ve 
službě své snoubence a Božímu Synu. 
Stal se tak pro věřící krásným vzorem 

muže služby. Nejde zde ovšem jen 
o pečlivé dodržování Božích přikázání, 
ale poslušné přijímání Boží vůle. S Marií 
byl spjat Boží láskou, jejich vztah byl 
naplněn zázračně počatým Ježíšem, 
který se stal naší spásou. Jejich spo-
lečný život nebyl vůbec snadný, ale tak 
to bývá, že cesta ke spáse je trnitá 
a bolestná. Přesto je tato cesta krásná, 
protože je to cesta víry, je to cesta 
spojení s Bohem a tak to Josef i Marie 
cítili a společně plnili Boží vůli. Svatá 
rodina je vzorem také pro dnešní křes-
ťanské rodiny.

Z Josefových ctností mimořádně 
vyniká víra. U něj vidíme, že věřit zna-
mená připustit všechno, co od Boha 
přichází a někdy i všeho zanechat, vše-
chno nechat běžet a všechno opustit. 
Jen nikdy nepřipustit, že by Bůh opustil 
toho, kdo se na něj spolehne. Jan Pavel 
II. jeho víru přirovnal k víře Abrahamově, 
pro postoj naprosté odevzdanosti Boží 
prozřetelnosti.  

Další Josefovou vlastností byla ml-
čenlivost. Mlčenlivost vyjadřující souhlas 

s Boží vůlí, mlčenlivost umožňující 
naslouchat, mlčenlivost jejímž ovocem 
je pokoj.     

Tradice nám říká, že Josef zemřel 
v kruhu své rodiny, v přítomnosti Ježíše 
a své snoubenky Marie. Dostalo se mu 
tedy té největší možné útěchy při 
odchodu z tohoto světa, a proto se stal 
patronem umírajících a za dobrou smrt. 
Svatý Josef je dále patronem bratrstev 
a řeholních společností pojmenovaných 
po něm, karmelitánů, manželů a křes-
ťanských rodin, dětí, mládeže a sirotků; 
panenství; dělníků, řemeslníků, tesařů, 
dřevorubců, truhlářů, kolářů, inženýrů, 
hrobníků, vychovatelů, cestujících, vy-
hnanců, je ochránce při očních choro-
bách, při pokušeních, v zoufalých 
situacích, při bytové nouzi. Máme v něm 
nebeského patrona, který se za nás 
přimlouvá a je vzorem pro nás všechny. 
Pius XI. ho v roce 1870 prohlásil 
patronem celé církve.

Sv. Terezie z Avily, velká učitelka 
církve, vysvětluje, proč právě sv. Josefa 
považovala za svého patrona: „Já si 
zvolila za svého přímluvce a patrona 
slavného svatého Josefa a svěřila jsem 
se mu s nadšením. Tento můj otec 
a ochránce mi pomohl v nesnázi, do 
které jsem se dostala, a v mnoha jiných, 
daleko těžších, v nichž šlo o mou čest 
a o spásu mé duše. Viděla jsem jasně, 
že jeho pomoc byla vždy větší, než jsem 
mohla doufat. Nevzpomínám si, že bych 
ho někdy prosila o nějakou milost, aniž 
bych ji hned nedostala.“ Nejsou právě 
tato slova velkým povzbuzením právě 
pro nás, abychom se v modlitbě obraceli 
s velkou důvěrou k svatému Josefovi 
o pomoc v životních nesnázích a pří-
mluvu u našeho nebeského Otce? 
Spolehněme se také stejně jako svatý 
Josef na Boží vůli a pak i nám Pán 
daruje svůj pokoj a klid.

Ten jsem dostala na svátek Panny 
Marie Bolestné v den mého biřmování. 
Když jsem si ho nasadila na prsteník le-
vé ruky, byla dlaň plná klidu.

Moje srdce se otevřelo pro přijetí 
svátosti biřmování. Na prstencovém de-
sátku je kříž. Na tom se modlím, abych 
pochopila odpuštění. Bůh nemůže dát, 
dokud člověk neprosí.

Jednou jsem byla přítomna dotazu 
jedné paní z nemocnice. Ptala se kně-
ze, proč nosí snubní prsten. Kněz prs-
ten sundal z prstu a ukázal nám vnitřní 

stranu prstenu. Bylo na něm deset ku-
liček jako na růžencovém desátku.

Při opravě chalupy se stalo, že jsem 
desátkový růženec ztratila. Pečlivě jsem 
ho hledala, ale až úplně nakonec jsem 
ho našla. Byl pod poslední paletou, 
kterou jsem odklízela.

Považovala jsem to za „zázrak“, že 
ač celý zaprášený, byl neporušený a já 
si ho s radostí mohla znova navléci na 
prst při modlitbě. Prosit Pána o mou-
drost a sílu, abychom nesnášeli, co sná-
šet nemáme, abychom se nedali zlým 
rozdělovat ani ničit.

Když jsem po delší nemoci přišla do 
kostela, zbývalo jen pár minut do za-

Desátkový růženec

19. březen 
slavnost sv. Josefa

Milí farníci, pokud máte doma 
nepotřebné staré nádobí - hrnce, talíře, 

hrnky, příbory, atd., ložní prádlo, 
montérky, pánské zimní boty, prosíme, 
přineste nám je do charitního šatníku. 

Jsou mezi námi lidé, kterým by tyto věci 
přišly velmi vhod. Předem moc 

děkujeme za vaši pomoc.
 Dobrovolníci farní Charity.

čátku mše. Fascinovalo mě ticho a klid, 
který vládl v lavicích. Bylo to jako čekat 
na maminku, že přinese sváteční dort.

Je dobré, že existuje společenství, ve 
kterém je nám dobře.

(ss)

Dana Lukasová

PROSBA
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ROK KŘTU

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
Přečteme si úryvek Mt 4,1-11

Není důležité, co máš a co umíš, 
ale že jsi.

Co můžeme společně dělat:
Posadíme se ke stolu a povídáme si 

o svých křestních jménech. Co zname-
nají? Jak jsme k nim přišli? Po kom je 
máme? Co nás inspirovalo?

Řekneme si, jak je nám příjemné 
nebo nepříjemné, když nás druzí oslo-
vují.

Povídáme si, jakou souvislost mají 
naše křestní jména se jmény a životy 
svatých. Můžeme si prolistovat knížky, 
prohlédnout obrázky nebo vyprávět pří-
běh světce.

V rodinném albu si prohlédneme 
fotografie křtu. Vyprávíme si, co se ten 
den stalo, z čeho jsme měli radost.

Zamyšlení
Ježíš se setkal s tím, kdo ho pokou-

šel. Říkal mu: Jestli jsi Syn Boží, jestli jsi 
tím, kým jsi, tak to dokaž. Ježíš odmítl, 
protože věděl, kým je a co to znamená. 
Věděl, že Bůh je jeho Otec a že on je 
Boží Syn.

Také my jsme Boží děti a při slavení 
svátosti křtu kněz říká: „Ať je (…) chrá-
mem Tvé slávy, Bože, a Duch svatý ať 
v něm/ní bydlí na věky věků.“ Tato slova 
nás ujišťují, že naše hodnota není v tom, 
co máme, co umíme, ale v tom, že 
JSME – že náš život je veliký dar od 
Boha Otce, který zná naše jména a má 
nás rád.

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ
Přečteme si úryvek Mt 17,1-9

Jeho tvář zazářila jako slunce a je-
ho oděv zbělel jako světlo.

Co můžeme společně dělat:
Můžeme si prohlížet fotografie vý-

znamných událostí v životě rodiny, 
vzpomínat a společně žasnout.

Připomeneme si své kmotry a to, 
čím jsou pro nás vyjímeční.

Prohlédneme si křestní roušku, po-
díváme se, co je na ní zobrazené a co 
to asi znamená.

Zamyšlení
Petr, Jakub a Jan na vlastní oči 

zahlédli, že Ježíš je Boží Syn. Viděli, jak 
jeho tvář zářila jako slunce a jeho šaty 
byly plné světla, a žasli nad tím. Viděli 
to, co tady na zemi v určitém smyslu 
zahlédneme, když náš život „prozáří“ 
cokoli dobrého a smysluplného.

Také my jsme Boží děti a při slavení 
svátosti křtu dostáváme křestní šat 
a kněz říká: (…) Bůh tě oblékl v Krista 
a učinil z tebe nového člověka. Bílé 
roucho ať je znamením této důstojnosti.“ 
Tato slova nás ujišťují o naději, že nás 
Bůh svou smrtí a vzkříšením proměnil 
v nového člověka a že nás jednou 
dokonale promění, až se s ním setkáme 
„tváří v tvář“.

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ
Přečteme si úryvek J 4,5-15.19b-

26.39a.40-42

Pramen vody tryskající do života 
věčného.

Co můžeme společně dělat:
Vyprávíme si, po čem „žízníme“, po 

čem toužíme, co nám chybí nebo co 
bychom chtěli, aby se stalo.

Vezmeme nádobku se svěcenou vo-
dou a připomeneme si svátost křtu.

Zamyšlení
Bez vody by na zemi nebyl život, ale 

všechna voda světa neumí utišit lidskou 
žízeň po přátelství, po lásce, po přízni 
druhého člověka, po kráse, po poro-
zumění. Je to jiná žízeň, než touha se 
napít. Ježíš řekl samařské ženě, která 
čerpala vodu u studny, že on je Ten, 
který utišuje lidskou touhu po naplnění.

Při slavení svátosti křtu se kněz 
modlí k Bohu nad vodou, aby „ti, kdo 
v ní budou pokřtěni, stali se Tvými dětmi 
a měli Tvůj život.“ Pak pokřtěného 
vodou omývá a říká: „(...), já tě křtím ve 
jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ 
Tato slova nás ujišťují, že patříme 
a budeme patřit do rodiny Božích dětí 
i na věčnosti.

Vstoupili jsme do prvního roku přípravy na Cyrilometodějské jubileum Rokem křtu. 
Proto máme zvláště v tomto postním období věnovat pozornost prohlubování 

našeho křtu, kterým jsme umřeli pro svět a zrodili se pro Boha. Křest je 
nejdůležitějším okamžikem našeho křesťanského života. K prohloubení a novému 
poznání, že křest je pro nás nesmírný dar od Boha, nám má pomoci článek o křtu 
(Vznešenost a účinky křtu) a Postní program s návodem, jak prožívat jednotlivé 
postní neděle v rodině. O Velikonoční vigilii na Bílou sobotu máme v tomto Roce 

křtu slavnostně obnovit křestní sliby. Kéž se pro nás všechny stane křest skutečně 
nově objevenou svátostí naší spásy. 

To vám i sobě přeje P. Josef J.

Křest dítěte na místě Ježíšova křtu v řece Jordán.
 Foto: P. David Vopřada

Postní doba 2011

Při nedávném hledání ur-
čité situace z množiny sním-
ků z fotoaparátů, které sníma-
jí z důvodů prezentace naše 
náměstí, jsem náhodou obje-
vil obrázek, který mne velmi 
překvapil. Je to situace z prv-
ních vteřin letošního roku, pře-
sně z okamžiku, kdy expo-
noval digitální fotoaparát, 
který je umístěn na jedné 
střeše budovy na náměstí. 
Ačkoliv aparát automaticky 
exponuje vždy po 1 minutě, 
zachytil dokonale okamžik, 
kdy vybuchla rachejtle za so-
chou P. Marie přesně ve 
výšce sochy Bohorodičky. Ra-
chejtle vytvořila odlétajícími 
jiskrami soše „svatozář“. Podi-
vuhodné je to, že to bylo 
přesně 10 sekund po půlnoci, 
tedy v zárodku dne zasvě-
ceného svátku Panny Marie. 

Kouzelné je na tom také to, 
že tato podivuhodná náhoda 
měla být dokonale skryta lid-
ským očím, návštěvníci ná-
městí, kteří se zde shromá-
ždili o silvestrovské noci, 
neměli ani potuchy o tom, co 
bylo náhodou zaznamenáno 
a troufám si i tvrdit, že ani 
netušili, jaký svátek toho čas-
ného rána byl.  Kdyby i zku-
šený fotograf si na takovou 
situaci chtěl počíhat, nikdy by 
se mu to nepodařilo, podobná 
situace nejde ani technicky 
nacvičit. Sám si také nedo-
kážu vysvětlit, proč jsem to 
objevil zrovna já. Ale, nad 
některými událostmi asi nemá 
valnou cenu špekulovat, ně-
které i významné události ply-
nou bez naší vůle a přičinění 
a zásluhy, zůstávají skryty 
našim smyslům. 

Křest 
a) odpouští dědičný hřích, b) činí 

pokřtěného dítětem Božím, c) činí ho 
údem Kristovy církve.

a) Křest odpouští „dědičný hřích“. To 
je hřích, který na celé lidské pokolení u-
valil první člověk, když odepřel posluš-
nost Bohu a sám chtěl být bohem. Tím 
ztratil milost posvěcující, lásku a přízeň 

Boží a pozbyl všechno, co Bůh v nebi 
pro člověka připravil. Tomuto stavu 
ochuzení a ztráty Boží přízně říkáme 
„dědičný hřích“. Ve křtu je nám odpuštěn 
a pokřtěný se stává zase milým Božím 
dítětem, jeho duše je v milosti posvěcu-
jící a je mu otevřeno nebe. Kdyby někdo 
v této křestní nevinnosti zemřel, vešel 
by do Božího království v nebesích.

Je-li křtěn dospělý, odpouštějí se mu 

křtem také všechny osobní hříchy. Co 
dřívější zákon očišťování jen vzdáleně 
naznačoval, to v plnosti působí křest 
silou tajemství utrpení a zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista.

Zároveň Duch svatý uděluje duši 
pokřtěného určitou snadnost věřit v Bo-
ha, doufat v jeho pomoc a milovat ho. 
Mluvíme o vlitých ctnostech víry, naděje 
a lásky, které nazýváme také božskými 

ctnostmi, protože nás úzce spojují s Bo-
hem.

b) Působením Ducha svatého se za-
pojuje pokřtěný do Božího života a stá-
vá se Božím dítětem. Křtem se tedy člo-
věk jaksi znovu rodí, a to nadpřirozeně. 
Když byl ve křtu Boží milostí zbaven 
hříchu a ospravedlněn, Bůh jej pozvedá 
z přirozeného stavu k vznešenosti 
Božího dítěte nejen podle jména, ale 
skutečně. Pokřtěný má účast na Boží 
přirozenosti. „Nenazýváme se pouze 
Božími syny, nýbrž jimi opravdu jsme.“ 
(1 Jan 3,1) Svatý Pavel srovnává toto 
znovuzrození se vzkříšením Krista Pá-
na. Starý, přirozený člověk se svými 
hříchy v křestním ponoření zemřel 
a povstává nový člověk. „A jako Kristus 
byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, 
tak i my teď musíme žít úplně novým 
životem.“ (Řím 6,4)

Ve křtu se opravdově připomíná 
a znovu uskutečňuje velikonoční ta-
jemství tak, že jím přecházejí pokřtění 
ze smrti hříchu k životu milosti. Proto 
církev nejraději křtila o velikonocích, aby 
co nejvíce zazářila radostná skutečnost 
zmrtvýchvstání.

Adoptivní Boží synovství nás zá-
roveň přivádí do úzkého spojení s Kris-

tem, Božím Synem, a dává nám podíl 
a účast na jeho poslání prorockém, 
kněžském a pastýřském. Vzývání Nej-

světější Trojice nad křtěnci působí, že ti, 
kteří jsou poznamenáni jejím jménem, 
jsou jí zasvěceni a vstupují do společen-
ství s Otcem, Synem a Duchem svatým.

c) Kromě toho je křest svátostí, která 
činí pokřtěného živým údem Kristovy 
církve a přičleňuje ho k Božímu lidu. „Vy 

jste rod vyvolený, královské kněžstvo, 
národ svatý, lid Bohu patřící jako 
vlastnictví.“ (1 Petr 2,9)

Křest rovněž vytváří svazek jednoty 
mezi všemi, kteří byli pokřtěni. Pro tento 
nezměnitelný účinek úzkého svazku se 
všemi pokřtěnými mají křesťané obřady 
svátosti křtu v největší úctě. Je proto 
přáním církve, aby se konal křest v pří-
tomnosti Božího lidu a aby se spo-
lečenství věřících podílelo na křtu svého 
nového člena. Ten, kdo byl jednou 
platně pokřtěný, byť u nekatolíků, ne-
může přijmout křest podruhé, ale ani 
nemůže nikdy křest zrušit a jaksi ze své 
duše vymazat. Křest vtiskuje do duše 
nezrušitelné znamení křesťana, které 
není možno zrušit ani odpadem od víry, 
ani nedůstojným životem. I kdyby někdo 
vystoupil z církve, nebo byl z ní 
vyloučen, křesťanem zůstane navždy.

Toto zapojení do Božího lidu přináší 
pokřtěnému práva a povinnosti. Od 
pokřtěného se očekává, že povede život 
hodný té důstojnosti, na které má podíl 
jako člen Kristovy církve. Zato bude mít 
účast na všem dobrém, co se v Kristově 
církvi denně koná: na všech modlitbách, 
dobrých skutcích, na každé mši svaté, 
ať se slouží kdekoliv.

Vznešenost a účinky křtu

Náhoda téměř dokonalá

„To, co se děje ve křtu dítěte pouze zřetelněji zjevuje, co se 
neustále děje k naší spáse: Bůh nás předchází, Jeho milost 
nás obklopuje, ještě než ji voláme, On nás navštěvuje dříve, 

než můžeme zaklepat na Jeho dveře, On už nás nalezl, 
abychom jej mohli hledat.“ 

(jako)




