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ŘÍJEN – Poslání zasvěcených osob 

 

Úmysl evangelizační: Aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli 

nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo. 

Dnešní frenetický život vede k zavírání mnoha bran k setkáním, často ze strachu z druhého – 

vždycky však zůstávají otevřeny dveře nákupních center a spojení na internetu. – V 

zasvěceném životě tomu tak být nemá. Bratr a sestra, které mi Bůh dává, jsou součástí mého 

příběhu, jsou darem, který je třeba ochraňovat. Ať se tedy nestává, že bychom na obrazovku 

mobilního telefonu hleděli více než do bratrových očí nebo se zaměřovali na své programy 

více než na Pána. Jak to můžeme uskutečnit? Připomeňme si skutky tělesného milosrdenství: 

sytit hladové, dávat pít žíznivým, oblékat nahé, ujímat se lidí bez domova, navštěvovat 

nemocné, navštěvovat vězněné, pohřbívat zemřelé. Papež František nám však zároveň 

připomíná, že aby skutky milosrdenství byly skutečně plodné, je třeba se ponořit do Kristova 

tajemství. Vstoupit do tajemství Ježíše Krista je víc, znamená to nechat se obsáhnout propastí 

milosrdenství, kde slova nestačí, jedině objetím lásky. Lásky, která jej vedla na smrt pro nás. 

Hledět na Ukřižovaného, ikonu největšího tajemství stvoření a veškerenstva. Ukřižovaný 

Kristus je středem dějin i středem mého života. 

Úmysl národní: Za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na něj spoléhat 

(srv. Žl 23/22/).  

Kdy je naše poznání Pána pravé? Tehdy, dotýká-li se našeho srdce. Boží dítě je chrámem 

Ducha Svatého. Nemusíme se obávat říci: jsem jako živý svatostánek, protože jeho Srdce je 

mezi námi. A tak kamkoliv se dostaneme, kdekoliv jsme, všude tam působí Ježíšovo Živé 

Srdce – „pohyblivý“ svatostánek – a rozdává život a lásku. Církev v měsíci říjnu skládá 

poklonu Marii a nazývá ji tota pulchra, celá krásná: je prvním „živým svatostánkem“. Prosme 

Pannu Marii, aby nám vyprosila dar čistoty v plnosti – dar, který jako zdroj skryté vnitřní 

útěchy naše srdce upevní, ujistí a dodá mu odvahu. 



LISTOPAD – Ve službě míru a pokoje 
 

Úmysl všeobecný: Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní. 

Dialog není možný bez uspořádání smyslů, které – jsou-li napájeny stravou, kterou ďábel 

nabízel Kristu hned na počátku jeho veřejného života – pod vlivem touhy po bohatství, síly 

marnivosti a pýchy, našich planých snů nám kradou schopnost stát před druhým a naslouchat 

mu. Nejsou to tato tři slova – bohatství, marnivost, pýcha – která mě před druhým uzavřou 

nepřekročitelnou branou? Někdy dialog může začít třemi prostými slovy: prosím, děkuji, 

odpusť. Vyplatí se tedy položit si otázku: do jaké míry jsme si vědomi těchto pokušení sami 

u sebe? Do jaké míry jsme si zvykli na životní styl, který považuje bohatství, marnost a pýchu 

za zdroj a sílu života? Do jaké míry věříme tomu, že péče o druhého, naše starost a péče 

o chléb, dobré jméno a důstojnost druhých jsou zdrojem radosti a naděje?   

Úmysl národní: Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu 

a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113B/). 

Panna Maria měla ve zvyku naslouchat Bohu a setrvávat s ním. Jejím tajemstvím bylo Boží 

Slovo – byla blízká Božímu Srdci a poté přijala jeho tělo do svého lůna. Maria naplnila svůj 

život krásou, protože zůstávala s Bohem a za všech okolností s ním rozmlouvala. Klademe si 

otázku, jak Boží slovo rezonuje v nás? Stačí k tomu velmi málo! Když se v církvi čte Písmo 

svaté, Bůh sám mluví k svému lidu a Kristus, přítomný svým slovem, hlásá radostnou zvěst. 

Kolikrát jen se během čtení Božího slova začínáme rozhlížet kolem a komentovat svoje 

okolí? Když zní Boží Slovo – čtení, žalm a evangelium – máme otevřít srdce, protože k nám 

promlouvá sám Bůh, a nemyslet na něco jiného či mluvit o něčem jiném. Někdy stačí jen více 

pozornosti, abychom v sobě živili radost z blízkosti Boží, ze slyšení Slova. 

 



PROSINEC – Ve službě předávání víry  
Úmysl evangelizační: Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem 

kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu. 

Srdce je někdy tak omotáno světskými starostmi a bolestmi, že již není jediného místečka ani 

prostoru k jakékoliv úlevě – všude, ze všech stran jsou jen zranění a rány, trny, které píchají. 

V německém Augsburku uctívají Pannu Marii rozvazující uzly. Nacházíme se v situacích, 

které připomínají zamotané tkaničky, které ne a ne rozvázat. To je tehdy, když máme jen 

světské starosti. Krásně to komentuje sv. Irenej: „Uzel vzniklý neposlušností Evy byl 

rozvázán poslušností Marie; co zauzlila panna Eva nevěrou, to rozuzlila Panna Maria vírou.“ 

Nebojme se přistupovat ke všem zauzleným situacím s vírou, totiž s tím, že Otec se na mne 

dívá jako na své dítě a ví o všem, co jsem a co mám. Víra aktivně začíná prosbou dítěte 

k Otci. A přímluvná modlitba otevírá v našem srdci rozměr dětství vůči Otci, který tak v nás 

může mocně působit. 

Úmysl národní: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. 

Žl 63/62/). 

Čas bolesti, utrpení a oběti je časem milosti, kdy Ježíš v nás tvoří nebeský život! Nebeský 

život, který do nás Ježíš vlévá, prožíváme jak ve stavu útěchy, kdy vnímáme (a stále více do 

toho dorůstáme) naprostou jistotu, že nyní se děje to, co Bůh s námi vždy zamýšlel – zcela se 

na nás plní jeho svatá vůle; tak ve stavu neútěchy, kdy zakoušíme zase to, že jsme ještě stále 

na zemi – prožíváme tedy svou lidskou nedokonalost a omezenost. Ale jsme milováni! 


