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"Pociťujeme nejen potřebu, ale kromě toho i naléhavou povinnost modlit se v celé 
Církvi více, hlouběji a intenzivněji. Chtěl bych, aby se v této modlitbě zachovávala 
jednota s Marií, matkou Ježíšovou, jako to činili kdysi Ježíšovi apoštolové, když po 
jeho nanebevstoupení setrvávali na modlitbách ve večeřadle v Jeruzalémě. Prosím 
především Marii, nebeskou Matku Církve, aby laskavě setrvávala s námi v této 
modlitbě nového adventu lidstva. Doufám, že díky této modlitbě budeme schopni 
přijmout Ducha Svatého, který sestoupí na nás a stát se tak Kristovými svědky ve 
všech končinách země.“ 

 Závěr první encykliky Jana Pavla II. - Redemptor Hominis 
 
 



Tato modlitba se skládá ze všech nejdůležitějších modliteb: Věřím v Boha, Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci a 
obsahuje myšlenky celého Nového zákona. Tak nám růženec pomáhá zachovat i věroučné znalosti. Toto nám krásně 
vyjadřuje příhoda otce kardinála J. Meisnera:  
„Když jsem  byl  ještě  světícím  biskupem v Erfurtu, potkal jsem při jedné pouti skupinu poutníků ze Sibiře, kde žili bez  
kontaktu  s  Církví. Řekli mi: „Stýská se nám po Církvi! Co z pravd víry musíme předat našim dětem, aby dosáhly 
věčného života?“  
Odpověděl jsem jim: „Dám Vám katechismus a Nový Zákon.“  
Jenže tehdy se ještě nesměly převážet do SSSR žádné knihy. Když mě na to upozornili, zeptal jsem se: „Ale růženec, 
ten si snad můžete přivézt?“  
Odpověděli: „Ano, ten si můžeme pověsit na krk. Vypadá jako řetízek, ale jak to souvisí s naší otázkou?“ Ukázal jsme 
jim křížek růžence: „Na něm se modlíme Vyznání víry  - zde je shrnuto to, co v ěříme. A pak následují tři perly: Víra, 
naděje, láska.  To je to, co žijeme.  A pak přichází ke slovu, jakoby navléknut na šňůrku, celý Nový Zákon:  Tajemství 
Božího vt ělení  v radostném růženci, (tajemství Ježíšova veřejného p ůsobení  v růženci světla), tajemství utrpení  a 
Kristova vykoupení v bolestném růženci a tajemství našeho dovršení ve slavném růženci.“ Jeden z ruských 
poutníků vzal růženec do ruky a řekl: „Tak zde mám opravdu celou katolickou víru v jedné ruce!“ Ano, v jediné ruce 
měl plnost naší víry.“ 
 
Tajemství radostného r ůžence: 

1. …kterého jsi z Ducha svatého počala… 
2. …se kterým jsi Alžbětu navštívila… 
3. …kterého jsi v Betlémě porodila… 
4. …kterého jsi v chrámě obětovala… 
5. …kterého jsi v chrámě nalezla… 

 
Tajemství r ůžence sv ětla: 

1. …který byl pokřtěn v Jordánu… 
2. …který zjevil v Káně svou božskou moc… 
3. …který hlásal Boží království a vyzýval 

k pokání… 
4. …který na Hoře proměnění zjevil svou 

slávu… 
5. …který ustanovil Eucharistii… 

Tajemství bolestného r ůžence: 
1. …který se za nás krví potil… 
2. …který byl za nás bičován… 
3. …který byl za nás trním korunován… 
4. …který za nás těžký kříž nesl… 
5. …který byl za nás ukřižován… 

 
Tajemství slavného r ůžence: 

1. …který z mrtvých vstal… 
2. …který na nebe vstoupil… 
3. …který Ducha svatého seslal… 
4. …který tě, Panno, na nebe vzal… 
5. …který tě, Panno, na nebi korunoval… 

 

 
 
Modlitbu m ůžeme zjednodušen ě rozd ělit na dva zp ůsoby:  
 

1. Svými slovy hovořit k Bohu a s Bohem,  
2. použít existující církevní modlitby. 

 
U prvního způsobu se jistě snažíme Bohu naslouchat, ale když modlitbu formulujeme sami, máme větší tendenci více 
k Bohu hovořit, než jemu naslouchat a dát se jím formovat. Mnohem více hrozí, že dáváme Bohu jen své představy a i 
Jeho samotného si představujeme podle sebe. 
 

U druhého způsobu jsme naopak my formování obsahem modliteb, které mají svůj původ v Bohu. Například růženec 
se skládá ze všech základních církevních modliteb a jak bylo uvedeno - má nás formovat obsahem Božího zjevení 
v Novém zákoně. Tak jsme více my formováni Bohem podle Nového zákona a více otevřeni mu naslouchat, než u 
prvního způsobu  
Na druhou stranu i v modlitbě růžence můžeme Bohu sdělovat své starosti, problémy… 
 
Mechanicky odříkávaný růženec může nudit. Ale pokud nás růženec nudí, 
znamená to, že se jej nemodlíme správn ě, ale právě jen mechanicky 
odříkáváme modlitbu. Růženec se musíme modlit tak, že rozjímáme nad 
jednotlivými tajemstvími skrytými v desátku. Máme-li ale nad nimi 
rozjímat, musíme je co nejhloub ěji znát. Nestačí je znát jen povrchně. 
Zkusme se nad nimi alespoň trochu zamyslet, poznat je a v modlitbě o 
nich rozjímat a zároveň prosit Boha a Pannu Marii, která je prožívala jako 
člověk žijící s Bohem, aby nám pomáhali tato tajemství stále hlouběji 
poznávat. Budeme-li umět v růženci na nimi rozjímat - budeme umět 
rozjímat o tajemstvích Nového zákona, ze kterých je růženec 
poskládán. Růženec je Nový zákon v modlitbě. 
 
 

Pojďme se tedy s Pánem Ježíšem a jeho životní průvodkyní 
ponořit do rozjímání nad Novým zákonem.
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„„ HHllee,,  SSlluužžeebbnniiccee  PPáánněě......““   
 

Lk 1, 26-38: Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do 
Galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, 
z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí 
zahrnutá, Pán s tebou." Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten 
pozdrav znamená. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, 
počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem 
Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat na rodem 
Jákobovým a jeho království nebude konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to může stát, 
vždyť nežiji s mužem?" Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc 
Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá 
příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že 
je neplodná. Neboť `u Boha není nic nemožného´." Maria řekla: "Hle, jsem služebnice 
Páně; staň se mi podle tvého slova." Anděl pak od ní odešel. 
 

Anděl, kterého poslal Bůh, byl archanděl Gabriel. Gabriel znamená: „Boží Síla“.  
„Zdrávas, milosti plná.“  
Slovo pozdravu: „Zdrávas“ odpovídá slovu: „pokoj“ nebo: „pokoj ať je s tebou, milosti plná!“ Milostiplná znamená, že 
Panna Maria ješt ě dříve, než se stala Matkou Boží, byla „milostiplná“,  protože pojmenování „milostiplná“ dává anděl 
místo jejího jména  (Maria). A proto je oslovení milostiplná jejím vlastním jménem. A plnost milosti se vztahovala na 
všechny okamžiky života Panny Marie, a to od první chvíle až do poslední, neboť její početí bylo neposkvrn ěné, jak 
se to ještě lépe odráží v následujících slovech: „Pán s tebou“ a též v dalších slovech: „…našla jsi milost u Boha!“ 
 „Pán s tebou“. Pán byl tedy vždy s ní . Neříká Pán bude s Tebou. Ale ani tato Boží přítomnost, která je zárukou 
úspěchu, nadobro nevylučuje těžkosti, které provází – jako výkupné – jakýkoliv úspěch. Anděl nezdraví pouze ve 
smyslu, jakoby to mělo být jen přání: „Pán ať je s tebou“, ale ve smyslu oznamovacím: „Pán s tebou“.  Slovy: „Pán 
s Tebou“ se dostává vysvětlení opět i předcházejícím slovům „milostiplná“. 
„Požehnaná jsi mezi ženami“.  Tento pozdrav se nachází vícekrát ve Starém zákoně. Např. Jáhel a Juditu Písmo 
chválí skoro stejnými slovy, že zachránily svůj národ před záhubou. Přesvatá Panna však je chválená nad všechny 
ostatní ženy, i nad Jáhel a Juditu, protože zachránila celé lidské pokolení  (a ne jen jediný národ) před věčnou 
záhubou  (a nejen před záhubou časnou).  
 

Odpov ěď Panny Marie.   
„Ona se nad jeho slovy zarazila a přemýšlela, co tento pozdrav znamená.“  
Kdo je na sebe hrdý, bojí se pouze pohany, a ne chvály. Pro vlastní poníženost se jí zdálo, že je nemožné, aby 
podobný pozdrav patřil jí; vždyť si tolik byla vědoma vlastní bezvýznamnosti! Kromě toho Maria musela tušit, že takový 
pozdrav je jen předehrou k nějaké jiné mimořádné věci.  
 

„Neboj se, Maria, našla jsi milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. On bude velkým a bude se 
nazývat synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida, navěky bude kralovat nad Jakubovým rodem a jeho 
království nebude konce.“   „Jak se to stane, vždyť muže nepoznávám?“  
Nepochybovala o pravdivosti slovech, nepochybovala o výsledku, ale ptala se jen na zp ůsob - jak se to stane. 
Věřila, proto Ji Bůh dal i znamení jako odměnu víry ujištěním: „I Alžběta, Tvá příbuzná, počala ve svém stáří syna“ 
Podobně byl osloven i Zachariáš, ale ten si však na andělovi znamení žádá: „Podle čeho (tedy podle jakého znamení) 
to poznám? Vždyť já jsem stařec a má žena je v pokročilém věku.“ Tady jde zřejmě o nedostatek víry.  Zachariáš 
pochybuje již o pravdivosti samotného zv ěstování. 
Anděl Zachariášovi nevěru zazlívá - dává mu také znamení, které je zároveň i trestem. Zachariáš oněmí, dokud se 
neuskuteční to, co mu bylo právem oznámeno.  
Maria mluví už o věci zv ěstované , zatímco Zachariáš ještě pochybuje o samotném zvěstování. 
 

„Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. A proto i dítě se bude nazývat svatým, bude to Boží Syn. I 
Alžběta, tvá příbuzná, počala syna ve stáří. Už je v šestém měsíci. A říkali o ní, že je neplodná, ale Bohu není nic 
nemožné.“ 
 

„Hle služebnice Pána, sta ň se mi podle tvého slova!“   
Toto je věta, která ve své krátké jednoduchosti zahrnuje a vyjadřuje všechny její krásné ctnosti. Vyjadřuje její 
jedinečnou rozvahu, která ji vede, aby se informovala o věci dříve, než by vyjádřila unáhlený souhlas. Vyjadřuje její 
neobyčejnou víru, která byla nezměřitelně větší, než byla víra Abrahámova, neboť bez jakéhokoliv váhání, opírajíc se 
o slova Boží, přijímá ihned za pravý a možný takový příslib, který převyšuje chápaní každé stvořené mysli; že totiž 
Bůh se stane zázrakem člov ěkem, že Stvo řitel se stane dílem vytvo řeným jeho vlastním stvo řením.  
Vyjadřuje její poslušnost,  protože ochotně nabídne dobrovolně přijmout Boží vůli: „Staň se mi podle tvého slova!“ 
Vyjadřuje její pokoru tím, že i když je povýšena za Matku Boží říká: „Hle, služebnice Pána!“ Vyjadřuje její výjimečnou a 
šlechetnou lásku  vůči Bohu a vůči bližnímu, kdy se obětuje stát se Matkou Vykupitele, muže bolesti. A to jen proto, 
aby se uskutečnila věčná záchrana člověka.  
 
„Staň se“, které vyslovila Panna Maria, je největším „Staň se“, které bylo kdy vysloveno po tom „Staň se“, které 
vyslovil Bůh na počátku světa. Prvním byly totiž zázračně vytvo řeny všechny věci. Druhým zase byly všechny věci 
neméně zázračně opraveny.  Celé dějiny lidství spo čívají na t ěchto dvou: „Sta ň se“.   
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„„ ……ssee  kktteerrýýmm  jjssii   AAllžžbběěttuu  nnaavvššttíívvii llaa……““   
 

Lk 1,39-55: V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města 
Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta 
uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem 
svatým a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a 
požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? Hle, 
jakmile se zvuk tvého hlasu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém 
těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od 
Pána." Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém 
spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle 
budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, 
který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do 
pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v 
srdci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil 
dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka 
Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a 
jeho potomkům na věky." Maria zůstala s Alžbětou asi tři měsíce a pak se 
vrátila domů. 
 
Po zvěstování se Panna Maria vydala na cestu ke své příbuzné Alžbětě: Čtyři 

osoby vidíme v tomto tajemství: Ježíše  a jeho Matku Marii , Jana K řtitele  a jeho matku Alžb ětu.  
 
Podívejte se však, že všechny tyto osoby, kromě Syna Božího, Ježíše, hrají nějakou viditelnou roli:  
Alžb ěta, která byla naplněna Duchem Svatým, s jeho vnuknutí poznává v Panně Marii Matku Boží a sklánějíc se před 
ní, říká: „Čím jsem si zasloužila to štěstí?“  
Jan K řtitel  pocítí přítomnost Spasitele a tajemným zachvěním projevuje svoji poklonu: „…radostí se zachvělo dítě v 
mém lůně“.  
A Panna Maria  chválu, kterou dostává od Alžběty obrací k Bohu. Velebí Jeho dobrotu a velkodušnost: ve svém 
Magnifikat.  
Pouze Ježíš  mlčí, nehybný v mateřském lůně: ani nejmenší pohyb neprozrazuje jeho skutečnou přítomnost. Ten, 
který je centrem všeho mlčí… a přesto jej tito svatí dovedou poznat. 
 
V Magnificat, jakoby v nejčistším zrcadle, vidíme živě se odrážet mysl i srdce Panny Marie, její myšlenky a její pocity, 
její rozumovou a mravní vznešenost. Z tohoto zpěvu totiž poznáváme vzlet jejích myšlenek, bystrost a sílu jejího 
intelektu, její básnickou pohotovost a také její pozoruhodnou biblickou vzd ělanost,  protože celý „Magnificat“ 
vidíme vyzdobený výroky z Písma svatého.  
 
Když přijímáme Ježíše ve Svatém přijímání a máme ho rádi, dokážeme jej přinášet druhým, jako Panna Maria 
Alžb ětě.  
Musíme se ale za druhé modlit, abychom pro ně vymodlili pomoc Ducha svatého, aby Ježíše dokázali poznat a 
přijmout jako Alžběta a Jan Křtitel. 
Musíme ale vždy vědět, že když se nám něco podaří, máme za to chválit Boha a děkovat mu jako Panna Maria. 
 
Pane Ježíši, pomáhej nám, abychom Tě dovedli poznávat ve svém životě jako tito svatí a dokázali tak plnit Tvoji vůli. 
Abychom v hluku světa nepřeslechli Tvé volání a dovedli se ztišit. 
 
Ještě si všimněme: Panna Maria je první zv ěstovatelkou  - přináší Ježíše druhým. Měla pevnou víru. Zachariáš pro 
slabou víru oněměl - nemohl příchod Ježíše ohlašovat. 
 
Na konci scény je jakoby úplně navíc a zbytečná věta „Marie zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů". 
Po těch všech předchozích velkých a inspirujících slovech se můžeme jenom ptát, proč se sv. Lukáš namáhal 
zakončit příběh touto takřka zbytečnou poznámkou? 
Ale tato poznámka není tím, čím se na první pohled zdá být. Je velmi důležitou zprávou o významu Panny Marie v 
dějinách spásy. Sv. Lukáš chce po čtenářích, kteří jsou obeznámeni se Starým zákonem, aby si připomenuli scénu, 
kdy král David převáží Boží schránu a říká: „Jak by mohla Hospodinova schrána vejít ke mně?" (2 Sam 6,9). Ve druhé 
knize proroka Samuela se můžeme dočíst o tom, co se tehdy při převozu schrány úmluvy stalo: Když spřežení prudce 
vybočilo z cesty, Uza, syn Abinadabův, se snažil zachytit schránu. Jakmile se jí dotkl, Hospodin vzplanul hněvem 
proti Uzovi a pro jeho neúctu ke schráně ho zabil (mohli se jí dotýkat jenom kněží). David se potom tak bál Pánova 
hněvu, že místo toho, aby pokračoval v přepravě do Jeruzaléma, ji uložil do Obédedómova domu. Následující věta 
stojí za zmínku: „ V domě Obédedóma Gatského zůstala Hospodinova schrána po t ři měsíce a Hospodin 
Obédedómovi i celému jeho domu žehnal." (2 Sam 6,11). 
Boží schrána zůstala s Obédedómem po následující tři měsíce a Bůh zahrnul jeho i celý dům svým požehnáním. 
Sv. Lukáš nám touto malou poznámkou chce ukázat, že se totéž stalo sv. Alžbětě a celému jejímu domu během 
navštívení Panny Marie. Připomeňme si, co obsahovala Boží schrána: nádobu s manou, zlatý kadidlový oltář, Áronovu 



5 
 

hůl a desky s deseti přikázáními. Když Panna Maria navštívila Alžbětu, měla ve svém lůně Ježíše, živý chléb, který přišel 
z nebe, toho, který je nový a věčný velekněz a soudce. Sv. Lukáš, inspirovaný Duchem Svatým, nám tak ukazuje 
Pannu Marii jako novou Boží schránu, jako zvláštní místo pro přebývání Boha (Ex 25,8). 
Proč sv. Lukáš chce, abychom si to uvědomili? Je Panna Maria novou Boží schránou, nebo má jenom další nové 
pojmenování? Pokud si uvědomíme, že události Starého zákona jsou symboly naší cesty, můžeme totiž nalézt další 
velmi zajímavé souvislosti. 
Za prvé můžeme chápat symbol otroctví Izraelitů v Egyptě jako naše podrobení se hříchu. Průchod Rudým mořem, kdy 
Židé utíkali faraónovi a jeho armádě, je symbol očistné vody křtu, která nás osvobozuje od ďábla a činí nás syny Božími. 
Za druhé čtyřicet let putování na poušti symbolizuje náš pozemský život, který je také plný zkoušek. Mana, která udržuje 
Izraelity naživu, symbolizuje Eucharistii, živé tělo Kristovo, které musíme přijímat, pokud chceme, aby v nás byl Život a 
abychom byli vzkříšeni v poslední den. Zaslíbená země představuje nebe, do kterého putujeme. A nakonec Izraelité, když 
vstupovali do Zaslíbené země, museli překročit řeku Jordán. Pokud poušť symbolizuje náš život na zemi a Zaslíbená 
země představuje nebe, co si myslíte, že představuje řeka Jordán? To je velmi zajímavé. Bůh přikázal, aby Boží schrána 
předcházela lidi před průchodem Jordánem, jak se můžeme dočíst v knize Jozue. Díky ní se rozestoupily vody, aby ji 
Izraelité mohli překročit. „Knězi nesoucí schránu Hospodinovy smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed Jordánu 
a celý Izrael přecházel po suchu, dokud celý ten pronárod do jednoho nepřešel Jordán." Joz 3,17). Není divu, že nás Církev 
povzbuzuje znovu a znovu volat k Panně Marii „pros za nás hříšné, nyní a v hodině naší smrti". 
Ona je nová Boží schrána, která nám skrze své přímluvy umožňuje překročit nástrahy smrti s mírem a jistotou, a tak 
dosáhnout nebeského domova. Nebojme se a obracejme se k ní v prosbách, nyní a i v hodině naší smrti. 
 
Stan setkávání a archa úmluvy. 
Ve Starém zákoně najdeme celou řadu věcných předobrazů naznačujících, často velmi vzdáleně, určitý mariánský 
aspekt. 
Mezi těmito předobrazy ovšem vynikají dva, které si rozhodně zaslouží zmínku víc než jen heslovitou - již uvedený 
stan setkávání na poušti a archa úmluvy, která v něm byla uložena, aby pak našla své místo v chrámové 
velesvatyni. Ještě se na chvíli vraťme a doplňme již uvedené myšlenky. Teologické linie, které jsou v zaznamenaných 
tradicích o stanu setkávání a o arše úmluvy jakoby roztroušené, směřují s pozoruhodným zacílením k Panně Marii. 
Zejména Lukášovo evangelium nás vede k překvapivé mariánské relektuře těchto posvátných symbolů. 
Především v perikopě o zvěstování, konkrétně v andělově objasňující odpovědi: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc 
Nejvyššího tě zastíní", vidí mnozí exegeté sice nepřímý, ale dosti výmluvný poukaz na Ex 40,34-35: „Tu oblak zahalil 
stan setkávání a příbytek naplnila Hospodinova sláva... nad stanem spočíval oblak a příbytek naplňovala 
Hospodinova sláva". Tento oblak byl pro Izraelity viditelným znamením, že uvnitř stanu setkávání přebývá 
Hospodinova „přítomnost". Obdobně Duch svatý spočinul jako zastiňující1 oblak na Marii, jejíž lůno je v důsledku 
tohoto zastínění naplněno přítomností Dítěte, které je svaté, Syn Boží. Po zvěstování následuje v Lukášově evangeliu 
Mariina návštěva u Alžběty 
(Lk 1,39-56). Tato perikopa vykazuje některé styčné body s 2 Sam 6, kde se líčí přenesení archy z Baalímu Judova 
do Jeruzaléma na Davidův příkaz: 

1. Dějištěm, kde se obě epizody odehrávají, je Judsko (srov. 2 Sam 6,1-2; Lk 1,39). 
2. Obě cesty se vyznačují projevy radosti: radují se jak ti, kdo doprovázejí archu v čele s Davidem, který před ní 

tančí (srov. 2 Sam 6,5.12.14.16), a raduje se Alžběta i Jan Křtitel, který „poskočí" v jejím lůně (srov. Lk 
1,41.44). 

3. Jak přítomnost archy úmluvy v domě Obed-edóma tak i Mariin vstup do Zachariášova domu jsou zdrojem 
požehnání (srov. 2 Sam 6,11-12; Lk 1,41). 

4. David říká: „Jak by mohla Hospodinova schrána vejít ke mně?" (2 Sam 6,9); a Alžběta volá: „Jak jsem si 
zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?" (Lk 1,43). 

5. Maria je novou archou úmluvy, před níž, podobně jako před jejím dávným předobrazem, cítí člověk jasně svou 
nehodnost a zároveň úctu k její svatosti. 

6. Archa zůstala v domě Obed-edómově po tři měsíce (srov. 2 Sam 6,11) a přibližně stejnou dobu zůstává i 
Maria u Alžběty (Lk 1,56). 

7. Maria se tedy okamžikem vtělení proměňuje ve stánek, kde se naprosto jedinečným způsobem setkává Bůh s 
člověkem; v jejím lůně jako v podivuhodné schráně spočívá Boží Syn, který přijal lidskou přirozenost, aby díky 
své Matce mohl navždy přebývat uprostřed nás. 

                                                 
1 V Lk 1,35 je užito stejného slovesa episkiazein jako v LXX verzi Ex 40,35! COPPENS, La Měře dít Sauvew, s. 16, 
poukazuje na to, že spočívání oblaku nad stanem setkávání vylučovalo, aby tam vstoupil kdokoli z lidí, včetně 
Mojžíše (srov. v. 35a). Analogicky zastínění Duchem sv. činí Pannu Marii nepřístupnou jakémukoli muži a náležející 
výlučně Bohu! 
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„„ JJoosseeffee,,  ssyynnuu  DDaavviiddůůvv,,  nneebboojj   ssee  ppřřii jjmmoouutt……..””   
 

Matouš 1,18-25: Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena 
Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef 
byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když 
pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, syny Davidův, neboj 
se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí 
syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů." To všechno se 
stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: `Hle, panna počne a porodí syna a 
dají mu jméno Immanuel´, to jest přeloženo `Bůh s námi´. Když se Josef probudil ze 
spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale 
nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš. 
 
Tato evangelijní událost není samostatným tajemstvím růžence, ale jak dále uvidíme, 
může se rozjímat v souvislosti s tajemství navštívení Alžběty. 
Josef pocházel z rodu Davidova a byl to vynikající, opravdu zbožný muž, píše sv. Petr 
Canisis. Podle podání ho vyvolili kněží sami, aby s ním Marii zasnoubili a stalo se to 
zvláštním Božím řízením. 
Když po zasnoubení s Marii Josef viděl, že je těhotná a nevěděl, že se stala Matkou 
Boží, a také nevěděl, jak se stala těhotnou, chtěl Jí tajně propustit, protože se nepovažoval za hodného s ní bydlet.  
Smýšlel o Ní velmi vznešeně, a proto se domníval, že se s Ní muselo stát něco velkého. Vykladatelé Písma vysvětlují 
pochybnosti sv. Josefa různě. Origenes se domnívá: “Josef si už myslel, že se v Ní muselo uskutečnit velké tajemství, 
i když přesně nevěděl, že se stala Matkou Mesiáše. Přirovnává Josefa k Alžb ětě, která také s úžasem zvolala: 
‘Odkud to, že Matka mého Pána přichází ke mně?‘ Alžběta se tedy domnívala, že nebude moci snést p řítomnost 
Mariinu beze strachu a svaté bázně. Právě tak se bál Josef přiblížit se k tak Svaté Panně. Chtěl proto od Ní odejít, 
neboť myslel, že jeho nehodnost vzhledem k její svatosti je příliš velká.” Stejného názoru je i sv. Bernard: “Jako Petr 
praví Kristu: ‘Odejdi ode mne, Pane, neboť jsem člověk hříšný’, takový je i Josef vůči Marii. A jako setník v evangeliu 
se nepovažoval za hodného, aby Kristus vstoupil do jeho domu, podobně i Josef považoval Marii za Bohem 
omilostněnou a ctnostnou, že už neměl odvahu k důvěrnému životu s Ní. Avšak chtěl Jí propustit tajně, jinak by se 
ptali po důvodu, proč Jí chce opustit….” 
 
Přesvatá Panna se domnívala, a právem, že sám Bůh má v úmyslu upravit její postavení vůči sv. Josefovi. Když On 
sám odhalil její velké tajemství Alžbětě, neodhalí ho snad také co nejdříve i sv. Josefovi, a to v příhodném čase a na 
příhodném místě, aby tím spíše uvěřil? Přesvatá Panna se necítila oprávněná sama vyjevit tajemství Krále, tajemství, 
které ji vyvyšovalo nad každé lidské vyvýšení.  
Čekali bychom, že se jí sv. Josef otáže sám, když ona mlčí. Ale Josef nepromluvil. Proč? Jeho mlčení je dokladem, 
jak hluboká byla jeho úcta ke snoubence. Již pouhá otázka tohoto druhu ke snoubence tak liliově čisté by mu byla 
trapná, a jak chápal, ještě trapnější jí. Uvažuje a přemítá a nevidí východisko. Ze sňatku nemůže být nic – nemá na 
dítě právo. Hřích je také vyloučen!  
Sv. Josef tedy nepovažuje Pannu Marii za nevěrnou, a vůbec – jak si to mysleli jiní, ji nepodezříval, ani 
nezpochybňoval její počestnost, neboť v takovém případě by si nebyl zasloužil pojmenování “spravedlivý”, jaké mu 
dává evangelista, když by nedal snoubence možnost obhajoby, a také jako spravedlivý by nesměl zakrývat případnou 
špatnost snoubenky proti Mojžíšovu zákonu, který nevěru kázal přísně trestat!  
Sv.Josef proto díky svému bystrému smyslu pro spravedlnost ani zdaleka nepovažoval Pannu Marii za nevěrnou, a 
prostě nepodezříval ani jí ani její věrnost. Kdyby byl o ní měl skutečnou pochybnost, zajisté by se byl na to Panny 
Marie zeptal. A on, právě naopak, se toho zdrží.  
Jaké prudké zranění si musel způsobit, když se rozhodl odloučit se od té, která si ho svojí nebeskou krásou, svojí 
opojnou čistotou a svojí neporovnatelnou dobrotou úplně získala! Jakou oběť měl přinést navždy po tolika snech 
posvátné blaženosti s ideální společnicí svého života! Ale jeho svědomí “muže spravdlivého” ho k tomu vedlo. A před 
tímto hlasem svědomí “spravedlivý” za žádnou cenu nezaváhal, ani na okamžik obětovat to, co mu bylo na této zemi 
nejdražší. 
“Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu........”. K Panně Marii přišel, když bděla, protože mu 
měla dát souhlas. Sv. Josefovi se zjevuje ve snách, protože měl jen vyslechnout poučení – neměl být aktivně činný. 
“....a řekl: ‘Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha 
Svatého. Porodí syna.........” Všimněme si, že anděl neřekl: “Porodí tobě syna”, jak řekl Zachariášovi. Podobně jako na 
začátku Evangelia nečteme: “Josef pak zplodil...” ale: “Jakub pak zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, 
zvaný Mesiáš,” tak i zde je vylou čeno p ři po četí Kristov ě veškeré lidské otcovství!  
“......a dáš mu jméno Ježíš;...’” Tímto dává anděl najevo, že pěstoun Páně bude před zákonem platit za otce dítěte, a 
že bude vykonávat otcovskou autoritu, a tím zastupovat nebeského Otce. V tom, jakož i ve vztahu k Matce Boží, 
záleží veliká důstojnost tohoto světce. 
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„„ ……KKtteerrééhhoo  jjssii ,,  PPaannnnoo,,  vv  BBeettlléémměě  ppoorrooddii llaa……““   
 

Lukáš 2,1-20: Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, 
aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis 
se konal, když byl v Sýrii místodržitelem Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, 
každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do 
Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a 
rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a 
čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila 
svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože 
se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým 
nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl 
Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká 
bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která 
bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě 
Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, 
položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a 
takto chválili Boha: „Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v 
nich má zalíbení.“ Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: 
„Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán 
oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do 
jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to 
slyšeli, užasli nad tím, co pastýři vyprávěli. Ale Marie to všechno v mysli 

zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, 
jak jim to bylo řečeno. 
 
Když přišli do Betléma (Beth-lehem = dům chleba), nalezli jej kvůli nařízenému soupisu neobyčejně přelidněné. A 
takto přeplněn nalezli i hostinec. Hostinec bylo ve skutečnosti čtvercové prostranství pod širým nebem, obehnané zdí 
z kamenů, do kterého vedla jedna brána. Uvnitř byly jakoby komůrky pro bohatší. Ostatní cestující se ubytovali pod 
sloupořadím nebo ve společné místnosti.  
Svatý Lukáš říká, že v hostinci pro n ě nebylo místa . Kdyby Lukáš chtěl říci jen to, že se do hostince už nikdo 
nevejde, řekl by pouze, že tam nebylo místo ; připojuje však pro n ě. Městečko bylo přeplněné, ale koutek pro dvě tak 
skromné osoby by se v orientě vždy našel. Když přes velikonoční svátky přicházeli do Jeruzaléma statisíce poutníků, 
bývalo hlavní město také stejně přeplněné (ne-li více), a přeci si tam všichni našli místečko, když se uskromnili. 
Když nenašli příhodné místo, Panna Maria a sv. Josef byli nuceni uchýlit se do jedné z těch jeskyní, kterých je v tomto 
kraji mnoho. Slouží obyčejně jako přístřeší pro zvířata.  
 

 „Když tam byli, nadešel čas jejího porodu. I porodila svého prvorozeného Syna a zavinula ho do plenek a uložila do 
jeslí.“ 
Pastýři - skromní lidé, kterými zákoníci a farizeové nejvíce opovrhovali, byli první, kteří byli pozvaní poklonit se 
novorozenému Mesiáši - synu Panny Marie. Sv. Lukáš říká, že: „V tom samém kraji byli pastýři, kteří v noci bděli a 
hlídali své stádo. V tom se jim zjevil Pánův anděl a ozářila je Pánova sláva. Zmocnil se jich velký strach, ale anděl jim 
řekl: Nebojte se! Zvěstuji vám velkou radost, která bude patřit všem lidem: Dnes se vám v Davidově městě narodil 
Spasitel, Kristus Pán. 
 

Když andělé od nich odešli do nebe, pastýři si řekli: „Pojďme tedy do Betléma a podívejme se, zda se stalo to co nám 
oznámil Pán!“ Našli vše tak, jak jim to anděl popsal: Marii a Josefa vedle novorozeňátka, které bylo položeno v jeslích. 
Umíme si snadno představit, jak prostě a srdečně je Panna Maria a Josef uvítali.  
Pastýři o tom vyprávěli lidem v Betlémě. Uvěřili jim? Evangelista o tom nemluví. Ale asi podobně jako zrno, které 
padlo na cestu již o tom neuvažují, protože Lukáš místo toho vyzdvihuje jen Pannu Marii: „Ale Maria si tato slova 
uchovávala ve svém srdci a přemýšlela o nich.“ Maria je jako to zrno, které padne do dobré země. Tím také Lukáš 
naznačil i pramen, ze kterého čerpal celý tento příběh. Takto tedy nejčistší srdce Panny Marie se stalo prvním 
evangeliem - „živým evangeliem“ Církve.  
Pastýři dokázali, že jsou pány ducha , i když jsou ubozí tělesně a chudí na po pozemská bohatství. 
 

V Betlémské události můžeme spatřit ještě jeden moment víry, o kterém nám říká jedno z mnoha „mlčení Evangelia“ o 
Panně Marii.2 Panna Maria z Písma věděla, že se Mesiáš má narodit v Betlémě,3 ale stále žila v Nazaretě. Každá 

                                                 
2 Panna Maria je zvláštní bytost na které se nejvíce odhaluje pravda Písma: Mat 11,25: V ten čas řekl Ježíš: "Velebím, 
tě Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.“ O Panně Marii 
nejvíce vypovídá tzv. „mlčení Evangelia“. Uvedená situace je jen jedna z mnohých. Další z nich je např.: Když 
Evangelium hovoří o zbožných ženách, které šly ke hrobu, Panna Maria mezi nimi není (jako matka by jistě 
nechyběla!). Jediná nezakolísala ve víře v Zmrtvýchvstání Pána, proto ke hrobu nešla, tak jí jediné nepatřila výtka 
anděla, kterou dal ženám: „Proč hledáte živého mezi mrtvými?” 
3 Jak bylo uvedeno, z Magnifikat poznáváme, že Panna Maria byla biblicky velmi vzdělaná. Je to logické, neboť byla 
vychovávána v Chrámě, což na tehdejší dobu bylo něco jako vysokoškolské vzdělání! 
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duše, ve víře méně pevná než Maria, by s obavami hleděla do budoucna a obávala se, že se předpověď prorokova 
nevyplní. Uvažovala by, zda se nemá vydat na cestu, když by viděla, že čas se naplňuje. Například Rebeka - matka 
Jákoba, vzala „věc do rukou“, sama chtěla Bohu „pomoci“ - aby měl Jákob výsady prvorozeného, a to dokonce 
podvodem, ke kterému svedla i Jákoba. 
Tomuto smýšlení byla Panna Maria daleka, a brzy skutečně poznala, že Boží prozřetelnost vše sama řídí: „Vyšlo 
nařízení od císaře (...)“ Pro Pannu Marii bylo zároveň poučením, že Bůh bude v plnění svých záměrů postupovat 
nenápadně, nikoliv zázračnými zásahy. 
Panenská Matka v rozkazu pohanského vladaře vidí jednu z podivuhodných nevyzpytatelných cest Boží 
prozřetelnosti. 
  
JJeežžííšš  ssee  nnaarrooddiill  2255..  pprroossiinnccee!!  
 

Díky dokumentům z Kumránu bylo možno přesně určit, kdy se Ježíš narodil. 
Už od dob Římanů se slaví Feriae Augusti (Ferragosto) - prázdniny císaře Augusta, kdy každý, kdo jen může, vyrazí z 
měst k moři, k řekám a jezerům, do hor, neboť je veliké horko. I Vittorio Messori jednou navrhl, aby se vánoce 
přenesly na 15. srpna. Vycházel totiž z rozšířeného přesvědčení, že datum Narození Páně 25. prosince bylo 
stanoveno bez historického podkladu, aby se vytlačil vliv pohanského slavení zimního slunovratu. Nyní se veřejně 
omlouvá. Nutí ho k tomu poslední vědecké objevy... 
Díky dokumentům z Kumránu bylo možno přesně určit, že se Ježíš narodil 25. prosince. Je to mimořádný objev, který 
udělal žid, docent Jeruzalémské univerzity Shemarjahu Talmon.  
Narodil-li se Ježíš 25. prosince, pak k panenskému početí došlo devět měsíců předtím. A křesťanské kalendáře 
slaví 25. března Zvěstování Pán ě. Ale z Lukášova evangelia také víme, že archanděl Gabriel Panně Marii oznámil 
jako znamení: „I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří a je už v šestém m ěsíci...“ Starobylé východní církve 
slaví mezi 23.-25. září početí Jana K řtitele. 
 

Otec Jana Křtitele - Zachariáš byl kn ězem z Abiášovy kněžské třídy. Lukášovo evangelium nám o tom říká:„ Za dnů 
judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova;…  A když jednou byla na řadě jeho třída a on 
vykonával před Bohem službu,“ zjevil se mu archanděl Gabriel a oznámil mu, že navzdory vysokému věku budou mít 
s Alžbětou syna: „A dáš mu jméno Jan... Bude veliký před Pánem.“  
Ve starém Izraeli byli kněží rozděleni do 24 tříd a střídali se podle neměnného pořádku při chrámových obětech 
dvakrát do roka. Věděli jsme, že Zachariášova kn ěžská t řída, totiž Abiášova,  byla osmá.  Ale nikdo nevěděl, na kdy 
připadal její turnus. Až profesorovi Shermajahu Talmonovi se podařilo za pomoci jiných odborníků a zvláště rozborem 
svitků kumránské knihovny upřesnit pořadí, jak se střídalo 24 kněžských tříd při obětech v Jeruzalémském chrámu. 
Toto zkoumání ukázalo, že archandělovo oznámení Zachariášovi, že se mu narodí syn, proběhlo mezi 23. a 25. září.  
 

V září tedy archanděl Gabriel, oznámil Zachariášovi narození syna. Evangelista Lukáš upřesňuje: „Když skončily dny 
jeho služby, vrátil se domů. Po těch dnech jeho žena Alžběta počala“ (Lk 1,21). V březnu po šesti měsících přichází 
zvěstování Panně Marii a její fiat. Po třech měsících v červnu se narodil Jan (katolická církev je slaví 24. června). Po 
šesti měsících v prosinci se narodil Ježíš. A touto poslední událostí dospíváme do 25. prosince. Ten den tedy nebyl 
stanoven čirou náhodou. A tedy na ferragosto se vánoce nedají přesunout. Vittorio Messori se za svůj unáhlený návrh 
veřejně omlouval. 
A co je Kumrán? V některých jeskyních Kumránu nedaleko Mrtvého moře jeden pastýř v roce 1947 našel celou řadu 
papyrů, čitelných rukopisných svitků. Do roku 1956 se objevovaly další. Jde o 750 textů v hebrejštině, aramejštině (tak 
mluvil sám Ježíš) a řečtině. Jdou od 3. století před Kristem až do 1. století po Kristu. Biblista P. Gallagher S.J. na 
jednom papyru určil text z Markova evangelia, který potvrzuje, že Markovo evangelium bylo napsáno před zničením 
esénů, židovské sekty, která měla v Kumránu své sídlo, to znamená do let krátce po Ježíšově smrti v letech 40.- 50. 
po Kristu. 

Podle vatikánského rozhlasu, Josefa Koláčka, kráceno. 
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„„ ……KKtteerrééhhoo  jjssii ,,  PPaannnnoo,,  vv  cchhrráámměě  oobběěttoovvaallaa……““   
 

Lukáš 2, 22-38: Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli 
Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina - jak je psáno v zákoně 
Páně: `Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Hospodinu!´ - a aby podle 
ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata.  
V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával 
potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že 
neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do 
chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon, vzal 
ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, 
Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi 
národy - světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“ 
Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim 
požehnal a řekl jeho matce Marii: „Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli 
a jako znamení, kterému se budou vzpírat - i tvou vlastní duši pronikne meč - aby vyšlo 
najevo myšlení mnohých srdcí.“  
Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku; když se jako dívka provdala, 
žila se svým mužem sedm let a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale 
dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, 
kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. 
 
Sv. Simeon Panně Marii řekl: „On je dán k pádu a povstání mnohých v Izraeli – a Tvojí duši pronikne meč – aby vyšlo 
najevo smýšlení mnoha srdcí.“ Velmi brzy se o tomto přesvědčili lidé v Betlémě, když Herodes nechal zavraždit malé 
děti. A po celé dějiny až do dnes Tě mnozí odmítají. Stejně je tomu i s láskou k Panně Marii. 
 
SSmmýýššlleenníí  ssrrddccíí  
V Ježíšově přítomnosti se budou vyjevovat nejskrytější postoje lidí, jejich nejskrytější myšlenky. Například: 
Pilát bude chtít mnoho kompromisů a ukáže se jako slaboch.  
Herodes  se ukáže jako laciný posměváček: Tu se od něho Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil, vysmál se mu, 
dal ho obléci ve slavnostní šat a poslal ho zase k Pilátovi. (Lk 23,11) 
Jidáš  se bude tvářit jako sociálně smýšlející člověk myslící na druhé, ale odhalí se jako chamtivec a zrádce: „Mohlo se 
to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým!" (Mt 26, 9 ) 
Nikodém se k Ježíši bázlivě přikrade v noci, ale nakonec najde světlo: Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen 
židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo 
nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním." (Jan 3, 1-2) 
Celníci se stanou poctivými lidmi: Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako 
ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani 
oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: `Bože, slituj se nade mnou hříšným.´ (Lk 18, 12-13) 
Hříšníci objeví pravou lásku a očistí se. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v 
domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu 
je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. (Lk 7, 37-38) 
Bohatí odmítnou nabízené společenství s Ježíšem a zůstanou špatnými  se zlatem v rukou.  
Petr v pokoře zapláče a Jidáš  se pýchou zničí. 
 
Ježíš se stane natrvalo znamením odporu. Při setkání s ním se bude odhalovat smýšlení lidí. Jak se jevím před 
Ježíšem já? Jaký jsem před ním v očích lidí? A jaký jsem před ním ve skrytosti svého srdce? 
Mnozí lidé se stanou při setkání s Ježíšem ti nejšťastnější na světě. Jiní mu budou odporovat a stanou se 
nešťastnými. Ježíš sám nebude nešt ěstím,  to lidé při styku s ním jen ukáží, co je v nich  a z jaké látky tkají svůj 
život. Tak jako sluneční paprsek dává rozpučet květu, zrát ovoci nebo změkčuje vosk, aby přijal nový tvar (lepší život), 
tak ale bláto jeho působením tvrdne. Slunce je stále stejné - to jen jednotlivé věci ho přijímají každá podle své povahy.  
 
SSiimmeeoonn  aa  AAnnnnaa  
V Evangeliu podle Lukáše čteme krásná slova o dvou tichých postavách zcela oddaných Bohu - o Simeonovi a Anně. 
Oba patřili ke svatým lidem Izraele a dosvědčují, že věrnost vyvoleného národa zcela nevyhasla: „V Jeruzalémě žil 
tehdy muž Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním... Žila tu i 
prorokyně Anna... z pokolení Ašerova... Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami.“ (Lk 
2,25, 36-37) 
V Církvi existuje stále tichý a skrytý život  takových duší, jakými byly Simeon a Anna. Nikdo o nich neví.  Jsou 
nenápadní a jen zřídkakdy se dostanou na světlo a do pozornosti lidí. Je to však diamantová nádoba Církve, z jehož 
pokladu je čas od času pozvednut drahokam obdivuhodného lesku (někdo je svatořečen), aby oživil náš pohled na 
naši víru, aby zjevil skryté a zázračné působení Boží milosti, a aby nás povzbuzoval, když nás přemáhá zlo zvenku 
nebo zevnitř. Modlitby a ob ěti  těchto skrytých duší zachra ňují sv ět i nás.  Mysleme na tyto tiché věřící, na tuto 
pevnost Boží slávy na zemi! Je to i naše opora - i my z nich duchovn ě žijeme.  Nebojme se ani my této skrytosti. 
Hlavní je, že Pán Bůh o nás ví vždycky. 
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„„ KKddee  jjee  tteenn  pprráávvěě  nnaarroozzeennýý  kkrrááll   ŽŽiiddůů??  VViidděěll ii   jjssmmee  nnaa  vvýýcchhoodděě  
jjeehhoo  hhvvěězzdduu  aa  ppřřiiššll ii   jjssmmee  ssee  mmuu  ppookklloonnii tt..““   
 
Matouš 2,1-12:  Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále 
Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: "Kde je ten 
právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se 
mu poklonit." Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý 
Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, 
kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: "V judském Betlémě; neboť tak 
je psáno u proroka: `A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi 
knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, 
Izraele.´" Tedy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, 
kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: "Jděte a pátrejte 
důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel 
poklonit." Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na 
východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když 
spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s 
Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary 
- zlato, kadidlo a myrhu. Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, 
jinudy odcestovali do své země. 
 
Tato evangelijní událost není samostatným tajemstvím růžence, ale jak dále 
uvidíme, může se rozjímat v souvislosti s tajemství narození Páně a obětování 
Páně. 
Simeon předpověděl, že božské Dítě bude světlem pro pohany, když řekl: 
„…mé oči viděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy - světlo, 
které bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“ - a pohané – mudrci 
z východu - se  vydali na cestu. Už starozákonní žalmista předpověděl, že králové z Východu přijdou uctít Emanuela. 
Šli za hvězdou do Jeruzaléma, aby se zeptali Heroda, kde se narodil židovský král. 
Že na východ od Izraele očekávali Spasitele, dokazuje jedna historická zpráva z Číny, (která je na východě): 
Tam věřili, že velký moudrý muž se má narodit na západ ě. Anály tzv. Nebeské říše z té doby obsahují i tato slova: 
„Ve 24. roce Čao-Wanga z dynastie Čeu, osmého dne čtvrtého měsíce se na jihozápadě objevilo světlo, které ozářilo 
královský palác. Panovník, ohromený jeho nádherou, se na něj zeptal mudrců. Ukázali mu knihy, podle kterých byl 
tento zázrak znamením příchodu velkého sv ětce Západu, jehož náboženství se má rozší řit do jejich krajiny.“ 
Tedy i v čínských historických záznamech máme důkaz o betlémské hvězdě a očekávání Spasitele, za kterým se 
skutečně 3 mudrci vydali. 
 

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali 
se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ (Mt 2,1-2) 
 

Vedla je hvězda. Bůh promluvil k pohanům skrze přírodu a filozofy, aby tomu rozuměli. I když mudrci přišli z krajiny, 
kde se uctívají jako bohové hvězdy, vzdali se tohoto náboženství, když se přišli poklonit tomu, který hv ězdy stvo řil 
a uznali ho jako Boha, tím že mu dali kadidlo. 
Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, 
klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu. (Mt 2,10-11) 
  

Přinesli tři dary:  zlato, aby ho uctili jako krále,   
kadidlo, aby mu vzdali úctu jako Bohu  a  
myrhu, aby uctili jeho lidství , určené na smrt  a oběť. Myrhu použili i při jeho pochování. 
 

Když přišli tři králové z Východu a přinesli dary pro Dítě, Herodes Veliký věděl, že přišel čas pro narození krále, o 
kterém Židé jasně věděli z proroctví a po kterém toužili i mnozí pohané. Ale Herodes myslel, že jde o pozemského 
krále, špatně se modlil, a tak špatně znal svého Boha a otevřel se zlu. Začal zjišťovat, kde se má Kristus narodit. 
Velekněží a zákoníci mu řekli: „V judském Betlémě, protože tak to píší proroci.“ Herodes řekl, že i on se chce poklonit 
Děťátku. Ale jeho skutky ukázaly na co ve skutečnosti myslel: Jestliže je Mesiáš, musím ho zabít, aby nemohl ohrozit 
mojí pozici, mojí moc. Kdyby se dobře modlil a znal svého Boha, věděl by, že by se naopak s Ježíšovou pomocí stal 
dobrým králem a udělal svůj lid šťastný! 
Zkažení lidé někdy skrývají svoje zlé úmysly za rouškou zbožnosti a dobra. Za ty se musíme modlit. Archanděl 
Michael ve Fatimě roku 1916 naučil děti tuto modlitbu 
 

„Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe, miluji Tě. Prosím Tě o odpuštění pro všechny, kteří v Tebe nevěří, neklaní 
se Ti, nedoufají v Tebe a nemilují Tě.“  
 

„Nejsvětější Trojice: Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné Tělo, Krev, Duši a 
Božství Ježíše Krista ve všech svatostáncích světa na usmíření za potupy, svatokrádeže a lhostejnosti, kterými jsi 
urážen. Pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím za obrácení 
ubohých hříšníků.“ 
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„„ ……kktteerrééhhoo  jjssii   vv  cchhrráámměě  nnaalleezzllaa……““   
 

Lukáš 2, 41-52: Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do 
Jeruzaléma. Také když my bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích 
obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal 
chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se 
domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali 
mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho 
v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, 
naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti 
jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: "Synu, 
co jsi nám udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali." On jim řekl: 
"Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o 
věc mého Otce?" Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do 
Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A 
Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. 
 

„Synu, pro č jsi nám to u činil? Hle, Tv ůj otec a já jsme T ě s bolestí hledali.“ 
Pravděpodobně Maria řekla tato slova teprve potom, když skončil rozhovor Ježíše s učiteli Zákona. Dokud sezení 
neskončilo, tak Ho nerušila. Tato Mariina slova nevyjadřují žádnou netrp ělivost, neobsahují žádné špatné myšlenky 
o Ježíši, že by byl snad neposlušný. Církev nás učí, že „…Panna Maria…, byla vždy t ěsně spojena se svým 
synem a spolupracovala zcela ojedin ělým zp ůsobem na Spasitelově díle a své spojení se synem 
udržovala věrně až ke kříži. Nemohla být v takové nevědomosti, aby přetrhla své spojení s Ježíšem na 
spolupráci díla spásy pro všechny lidi. 
Proto Církev dává slovům Panny Marie následující význam: Domníváme se, synu, žes m ěl nějaký závažný 
důvod, že jsi nás nechal t ři dny t ě hledat, když jsme nev ěděli, kde jsi.  
Maria věděla od archanděla Gabriela, Alžběty, Simona a z proroků Starého zákona, kdo je Ježíš, považovala své 
dítě za svého Pána a Boha. Proto Ježíše nekárá. Věděla, že Ježíš je zcela svatý,  nepředpokládala  jeho 
neposlušnost. 
 

„Nev ěděli jste, že musím být v tom, co je mého Otce? “ 
Ježíš  chtěl svým příkladem u čit dokonalé poslušnosti v ůči Bohu. Jeho slova nepředpokládají u Marie a Josefa 
žádnou vinu, žádné pokárání za starost. Ježíš jako Bůh nám dal desatero a sám zachovával čtvrté p řikázání, které 
přikazuje, aby děti ctily své rodiče. 
On chce říci: To se nestalo, že byste m ěli vinu, jako byste se o Mne nestarali, nýbrž stalo  se to z na řízení Boží 
Prozřetelnosti. Cht ěl jsem se mimo řádným zp ůsobem ukázat jako Mesiáš.  
Kristův příklad a slova nám mají ukázat, abychom nikdy nedali lidským ohledům takovou váhu, že bychom 
zapomn ěli na to, co po nás chce B ůh. Tato slova platila nám, ne Panně Marii, která se Božímu volání nikdy na 
odpor nestavěla. 
Nesmíme si také myslet, že by Ježíš po ty tři dny na ně nemyslel. On jim také pomáhal zvláštními milostmi.  
  

„Ale oni nepochopili, co jim cht ěl tím říci." 
Panna Maria jako milostiplná nikdy neupadla do omylu ohledně Ježíše. V základních pravdách víry nem ěla nikdy 
pochybnosti a nikdy se nemýlila, jako se n ěkdy mýlili apoštolové.  Ale stejně jako apoštolové nepoznávala 
všechno hned naplno. Ale toužila, aby byla poučena a všechno rychle chápala. 
  

„A Maria uchovávala všechna ta slova ve svém srdci a navzájem to srovnávala."  
Panna Maria všechno, co se dělo mezi Ní a Ježíšem, ve svém srdci uchovávala a srovnávala s tím, co četla v Písmu 
svátém, zvláště u Proroků. Ze všeho vysvítá Mariina velká moudrost a rozumnost. Naslouchala všemu, co slyšela od 
jiných o svém Synu: co řekli andělé, pastýři, Zachariáš a Alžběta, mudrci, Simeon a Anna a mnozí jiní. Ještě 
pozorněji naslouchala samému Ježíši, když doma mluvil o božských věcech nebo později veřejně kázal.  
Víme, že Marii Magdaléně je vzdávaná zvláštní chvála, protože u nohou Pána naslouchala Ježíšovým slovům. 
Avšak víme, že o mnoho více a pozorněji naslouchala Ježíši  Matka Boží Panna Maria. 
Později od ní čerpal sv. Lukáš a hlavně sv. Jan do svých Evangelií. Evangelium sv. Jana je tak hluboké, protože sv. 
Jan dlouho bydlel s Pannou Marií a ona mu říkala vše, co za ta dlouhá léta ve svém srdci uchov ávala a 
srovnávala.  
Proto má velký význam zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, jako studnici moudrosti o Bohu. 
 

„Pak se s nimi vrátil… a poslouchal je." 
Tato Lukášova slova vyslovují vysokou důstojnost Panny Marie a sv. Josefa. Bůh je vybral, aby vychovávali 
Ježíšovo lidství, aby dokázal splnil své poslání! 


