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Jacques Magnan

Jen v Bohu odpočine duše moje (Ž 62,2)
V hloubi svého srdce toužíme všichni po tom, abychom žili v míru, ve štěstí a v lásce. To je skutečnost, která je do každého
z nás vepsána, ale náš život je často narušován naším zaměstnáním, prací, našimi rodinami, různými aktivitami a starostmi.
Potom se může postupně dostavit zvlažnění víry a snahy a pak žijeme v nebezpečí, že bychom mohli být odvedeni od svatých věcí.
Proto nás Bůh zve, abychom si v něm odpočinuli modlitbou, rozjímáním a meditací jeho slova, které je plné světla a naděje.
Denní spočinutí
v Bohu
Každý člověk má vlastní touhy a starosti, své povinnosti, své zájmy... Nezávisle na našich různých povoláních máme
všichni velkou potřebu setkat se s Pánem
každý den ve vroucné důvěrnosti, a to
v tom okamžiku, který se k tomu nejlépe hodí. Všeobecně jsou k tomu nejvíce
vhodné okamžiky brzy ráno:
Ž 5,4: „Zrána slyšíš můj hlas; zrána pro
tebe konám přípravy a zůstávám ve střehu.“
(srov. Ž 59,17)
Ž 119,147: „Předbíhám úsvit a úpěnlivě
prosím, doufám ve tvé slovo.“
Ž 57,9: „Probuď se, má slávo; probuď
se, harfo, citero, kéž probudím jitřenku!“
Mk 1,35: „Ráno, dlouho před rozedněním, vstal, vyšel ven a odešel na pusté místo a tam se modlil.“
Druhým, zvláště vhodným okamžikem je večer:
Ž 141,2: „Ať stoupá má modlitba před
tvou tvář jako kadidlo, ruce, jež pozvedám,
jako večerní obětní dar!“
Mt 14,23: Ježíš… „když zástupy propustil, vystoupil na horu, aby se v ústraní pomodlil. Když nadešel večer, byl tam sám.“
Věřící vždycky chápali důležitost modlitby ve svém životě a dali si jednoduchá
pravidla, aby se setkali s Bohem a každý
den s ním zůstali ve styku. Ukazuje nám
to celé Písmo svaté a naším vzorem je Ježíš Kristus. Náš duchovní život má být
zakotven v něm. K tomu je dobré vyhledat tichá místa.
Nm 10,33: „Archa Hospodinovy úmluvy šla po ty tři dny cesty před nimi, aby jim
hledala místo k zastávce.“
Dt 3,20: „Dokud Hospodin nedopřeje oddechu vašim bratrům tak jako vám.“
(srov. Dt 12,9)
Bůh sám je náš pravý pokoj (srov.
Ex 33,14), proto zpívá žalmista: „Jen v Bohu odpočine duše moje…“ (Ž 62,2)
Vytváří z toho duchovní povinnost
a medituje slovy:
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„Jen v Bohu odpočiň, duše moje.“
(Ž 62,6)
Ano, ve svém nejhlubším nitru cítíme
tento vitální požadavek setkat se s Bohem
v míru, abychom načerpali novou sílu, zůstali s ním ve spojení a v něm čerpali sílu
shůry. Je pro nás všechny naléhavě potřebné, abychom znovu našli Boha a opravdový pokoj, který nám daruje. Žijeme v epoše, v níž jsou pokušení tak mnohotvárná
jako ještě nikdy. Je stále co dělat nebo
pozorovat a protikladné zájmy světa a jeho módy strhávají náš život, znepokojují jej a vzdalují od Pána. Hluk naší doby
přehlušuje jasný vánek Pána, který mluví k našim srdcím, který všechno posvěcuje a dává mír. Je to skutečně doba, kdy
je nutné se rozhodnout a učinit si předsevzetí, abychom vyloučili všechny tyto věci, které nás spoutávají a rozptylují. Jsou
neplodné a vysévají do nás nespokojenost,
neuspořádanost a strach. Když znovu nalezneme společenství s Pánem, pak najdeme také znovu mír. Když se svým celým
srdcem, svým duchem a svojí duší navrátíme k němu, pak najdeme pokoj, který
nás naplní a přinese plody.
Mt 11,28–29: „Přijďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a prohýbáte pod břemenem, a já vám ulehčím. Vezměte na sebe
mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete ulehčení pro své duše.“
Velké odpočinutí
v Bohu
Rozčlenit si své dny, abychom se
mohli modlit a nacházet klid v Bohu, je
nutné pravidlo, abychom zůstali ve víře
a žili důstojným životem jako náboženské bytosti. Měli bychom také věnovat
delší chvilky nebo intenzivní dny svému
duchovnímu životu v Bohu. Po stvoření
světa odpočinul Bůh sedmého dne, o sabatu (Gn 2,2–3), a daroval nám tuto sobotu, abychom si odpočinuli (Ex 20,10;
Mk 2,27). Každý týden máme jeden den
klidu, svatý den. Pro nás křesťany je to

den Páně, neděle (srov. Zj 1,10). To je
vzácný a pravidelný okamžik, abychom
se spojili s Bohem, ctili ho, přijímali v Eucharistii, k němu se modlili. Neděle je
pro nás křesťany opravdu nejdůležitějším
dnem týdne, proto máme být vždy věrní, když jde o setkání s Pánem – pro naše duchovní zdraví, naši vytrvalost ve víře, náš rozvoj ve víře a k naší spáse. Vedle
této zvláštní doby nám Bible ukazuje další náboženské momenty, jako například
velké svátky (srov. Lv 23,32; 25,2–6).
A ovšem máme svátky církve, jako jsou
Vánoce, Velikonoce, Nanebevstoupení
Páně, Letnice, Nanebevzetí Panny Marie... Liturgie nám pomáhá, abychom je
slavili s horlivostí a vírou. Všechny tyto
okamžiky nás vedou k mystickému spojení s Bohem v jeho lásce.
Žid 4,10: „Neboť ten, kdo vešel do jeho odpočinutí, si též odpočívá od svého díla.“ On nás vede do země svého pokoje
(srov. Žid 4,1).(1)
Udělejme si malé zpytování svědomí.
Je náš život skutečně svázaný s Pánem?
Jaký čas si denně vezmeme, abychom se
setkali s Bohem, abychom s ním mluvili,
jemu poděkovali, k němu se pomodlili,
abychom ulevili svému srdci, všechno jemu svěřili a jeho si všímali? Zaujímá Bůh
první místo v našem životě? Nenecháváme se příliš zarůstat plevelem? Necháváme Boha, aby kultivoval náš život, aby
jej učinil plodným a naplnil jej svojí přítomností?
Abychom zůstávali trvale v Bohu a jeho lásce, musíme zůstat ve víře a v modlitbě. Mnozí křesťané zůstali jenom na
okamžik a potom vlastní vlažností a nevěrností vůči Bohu upadli do omylu. Od Pána se vzdálili a jsou v nebezpečí, že upadnou do úkladů ďáblových… Bez modlitby
a věrnosti svatému božskému učení se stáváme snadnou kořistí. Dávejme tedy dobrý pozor na sebe samotné. Nenechávejme se rozptylovat a udržujme si cíl před
očima. Jistě zažijeme zkoušky. Těch není
nikdo ušetřen. Ale s Pánem, který za nás
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trpěl, jsou naše kříže méně těžké, protože máme naději. Dostanou spásonosný
význam pro nás samotné, naše příbuzné
a pro ty, za které se modlíme. Proto chceme zachovat odvahu.
Teď začínají mnohým prázdniny. Bylo by opravdu potřebné, abychom si vzali několik dnů, abychom se s Bohem déle
setkávali, ať by to bylo na pouti nebo pobytem na nějakém svatém místě či o samotě… Jestliže si dopřejeme několik dnů
pro Pána, bude to vždycky plodné pro nás
samotné i pro ostatní.
Bůh vidí naši dobrou vůli, naši hlubokou touhu a přijde na pomoc naší slabosti,
abychom našli duchovní energii, abychom
mu byli nablízku a jemu lépe sloužili. Pak
nám dá skutečně svůj mír a nejhlubší mír
v duši, ten klid, který činí náš vnitřní základ plodným, svlaží jej a požehná. Ano,
takový klid je božským darem, kterým zakoušíme první plody věčného míru, který
je připraven všem, kdo milují Boha a ve
své lásce žijí v něm. (srov. Sir 18,8; 21,11;
30,17; 46,19)
Prožijme drahocenný čas, abychom
se navrátili v pravdě a modlitbě k Bohu.
Nebuďme ničím překvapeni, co se může
stát v nadcházejících dnech, a zůstaňme
pevně zakotveni ve svatém, tisíciletém
učení církve a v učení, které nám podává nepomíjející slovo Boží. V pravdě, ve
víře, v modlitbě a v lásce dostaneme božský klid, který nás s Pánem trvale spojuje – v jásotu svatých.
Ó Pane, jedině v Tobě najdeme pravý
mír, milost, vnitřní radost a světlo pro náš
život. Jak je dobré, Bože, zůstávat v Tobě,
v tichosti, v níž nás oblažuješ svými dobrodiními a dary. Přijď, Pane. Přijď Duchu
Svatý, přebývej v nás, očisti nás a uveď nás
do nebeského království.
Ó Panno Maria, naše Matko, uveď nás
do tohoto božského klidu. Zůstaň vždycky na naší straně a pros za nás a s námi
u svého milovaného Syna, našeho Pána
Ježíše Krista.
Z Maria heute 7/8/2018 přeložil -mp(Redakčně upraveno)
Poznámky:
(1)

Pokoj v Bohu je provázen tichem, zcela důvěrným vnitřním nasloucháním a hlubokou, odevzdanou jasností, která je plodem, přítomností Ducha Svatého v nás.
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Jeden z úmyslů Celosvětové sítě modlitby s papežem je vždy představen až na
začátku měsíce (nikoliv na celý rok dopředu), aby tak mohl lépe reagovat na
aktuální potřeby. S ohledem na tuto skutečnost není v technických možnostech redakce Světla zajistit včas kompletní přehled úmyslů. Na přání některých
našich čtenářů otiskujeme vždy na začátku měsíce alespoň již známé úmysly,
aby se tak mohli zapojit do společné modlitby. Aktuálně lze sledovat uveřejnění papežova úmyslu např. ve zprávách na https://www.vaticannews.va/cs.html.

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem,
který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je
i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť
zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ČERVENEC 2019
VŠEOBECNÝ ÚMYSL:

Aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost,
přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.
NÁRODNÍ ÚMYSL:
Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši
a ať všude objevují radost z Boží blízkosti.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

Liturgická čtení

– dokončení ze str. 3

Chci říci toto: Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla. Tělo totiž
touží proti duchu, a duch zase proti
tělu. Mezi nimi je vzájemný odpor,
takže neděláte, co byste chtěli. Jestliže se však necháváte vést Duchem,
nejste už pod Zákonem.
Evangelium – Lk 9,51–62
Když se přibližovala doba, kdy měl být
Ježíš vzat vzhůru, pevně se rozhodl jít
do Jeruzaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské
vesnice, aby tam připravili nocleh. Ale
Samaritáni ho nepřijali, protože měl
namířeno do Jeruzaléma.
Když to viděli učedníci Jakub a Jan,
řekli: „Pane, chceš, abychom svolali
z nebe oheň, aby je zahubil?“

On se však obrátil a přísně je pokáral.
Pak šli do jiné vesnice.
A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.“ Ježíš
mu však odpověděl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn
člověka nemá, kam by hlavu položil.“
Jiného zase vybídl: „Pojď za mnou!“
On však řekl: „Pane, dovol mi, abych
napřed šel pochovat svého otce.“ Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží království!“
A ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou.“
Ježíš mu však odpověděl: „Žádný, kdo
položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království.“
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Matice cyrilometodějská s. r. o.

Knihkupectví a zásilková služba

PRO ZDRAVÝ DUŠEVNÍ ŽIVOT

KALENDÁŘE

VNITŘNÍ SVOBODA • SÍLA VÍRY, NADĚJE
A LÁSKY
Jacques Philippe • Z francouzštiny přeložil
Jiří Stejskal • Překlad veršů Isabela Oravová
a Jiří Stejskal • Odpovědná redaktorka Ludmila
Martinková

Autor se v této knížce věnuje klíčovému rozměru života křesťana – jeho vnitřní svobodě. Každý křesťan by si měl
v sobě uchovat prostor svobody, který mu nikdo nemůže vzít.
Vždyť svobodu mu dává Bůh a Bůh za ni také ručí. Když dojde k tomuto poznání, nebude se cítit sevřený, nesvobodný
a okusí skutečné štěstí.
Karmelitánské nakladatelství • 2. vydání
Brož., 115x180 mm, 136 stran, 169 Kč
JAK SE OSVOBODIT OD PORNOGRAFIE
Editor Éric Jacquinet • Z francouzštiny přeložil
Daniel Blažke • Odborná revize českého překladu
Mgr. Marek Macák • Předmluva br. Samuel, opat
kláštera v Novém Dvoře

V dnešní době se čím dál víc lidí snaží osvobodit se od pornografie, ale mnohdy netuší, kde hledat pomoc. Tato kniha je
praktickým průvodcem na cestě k vymanění se ze závislosti
na tomto novodobém otroctví. Obsahuje čtyřicetidenní putování k nabytí svobody v oblasti sexuality s konkrétními úkoly,
jež mohou pomoci k osobnímu růstu v oblasti intimity a vztahů. Každý krok vychází ze zkušeností odborníků, kteří pracují se závislými nebo je doprovázejí. Součástí jsou také svědectví těch, kdo s pornografií zápasili a zvítězili.
Paulínky • Brož., 150x220 mm, 360 stran, 329 Kč

KATOLICKÝ KALENDÁŘ

Nástěnný měsíční kalendář s církevním a občanským kalendáriem
na rok 2020.

KON-PRESS & VIA
Brož., 165x235 mm,
křídový papír, 55 Kč
NAŠE KOSTELY
Fotografie Vojtěch Kodet, Josef
Pinkava, Jiří Janák

Týdenní stolní kalendář s církevním
a občanským kalendáriem na rok 2020.
Obsahuje fotografie sakrálních staveb
ČR s popiskem.
Pavel Nebojsa – Doron
Kroužková vazba, 240x135 mm, 69 Kč
MALÁ POSELSTVÍ VOJTĚCHA
KODETA
Fotografie Vojtěch Kodet, Pavel
Kindermann, Ignác Mucha

Týdenní stolní kalendář s církevním
a občanským kalendáriem na rok 2020.
Karmelitánské nakladatelství
Kroužková vazba, 240x135 mm, 69 Kč
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