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Bůh Otec, detail oltářní mozaiky Jano Köhlera v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

P. Clemente Arranz Enjuto

Sto růží Panny Marie pro rozjímání (13)
49. OČIŠŤOVÁNÍ
PANNY MARIE
Skutečnost očištění (srov. Lk 2,22–24).
Dnes se tento svátek Očišťování představuje v liturgickém kalendáři pod jménem
„Uvedení Páně do chrámu“ (1). V této pasáži je Ježíš vykoupen jako prvorozený, když
je představen v chrámu, a současně je Panna Maria představena v obřadu očištění.
Zákon předepisoval, aby se matky
v chrámu představily, aby se očistily od
zákonné nečistoty – čtyřicet dní po narození, pokud bylo dítě chlapec, za osmdesát dní, pokud se narodila dívka.
Tato zákonná nečistota matce zabránila vstoupit na místa určená k uctívání
a dotknout se posvátných předmětů. Pokorná a poslušná Maria se podrobila rituálu očištění a nabídla ve své chudobě dvě
holoubata. I když se podřídila onomu zákonu, jednoho dne se její Syn osvobodil od
těchto zbytečných zákonů postrádajících
podmíněnost účinného působení Spasitele.
Mariiny ctnosti. Tato událost Mariina
očištění je krásně zobrazena v pasáži, kde
se zjevuje Matka Boží praktikující nejkrásnější křesťanské ctnosti:
• Pokora. Maria se podřizuje zákonu
a pokořuje se do té míry, že nepřichází jako
Matka Boží nebo jako Matka, která počala
panensky, takže se nemusí očistit. Z čeho
by se měla očistit blahoslavená Panna, která neměla dědičný hřích, ani se nikdy nedopustila sebemenšího hříchu osobního?
• Poslušnost. Ona, která by opravdu
neměla podléhat zákonu o očištění, protože její Syn byl počat panensky, se však
řídila veškerou poslušností a podřízeností.
• Čistota. Maria, i když není obřadně
poskvrněna, neváhá se očistit. Na druhé
straně my nejsme tak usilovní při očištění našeho svědomí, tak často poskvrněného hříchem a potřebujícího odpuštění
a očištění...
• Chudoba. Bohaté ženy nabízely beránka na obřad očisty. Maria, pokorná
služebnice Pána, se nebojí projevovat na
veřejnosti jako chudá, a proto představuje vlastní oběť chudých rodin spočívající
v odevzdání holoubat.
Zeptejte se Marie na tyto ctnosti, které jsou tak krásné a zároveň tak nutné,
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aby vás skutečně posvětily. Napodobujte ji. Rozjímejte o tom v největší intimitě svého srdce.
50. MEČ BOLESTI
(SIMEONOVA VĚŠTBA)
„Simeon jim požehnal a jeho matce Marii řekl: »Hleď! Toto dítě je určeno k pádu
i povstání mnohých v Izraeli; má být znamením, jemuž se bude odpírat – a tvou vlastní
duši probodne meč!«“ (Lk 2,34–35)
Jedna ze sedmi bolestí neboli mečů
zabodnutých v srdci Panny Marie (dříve
svátek sedmi bolestí Panny Marie, dnes
zrušený (2)) je způsobena Simeonovým proroctvím. V umění je Maria představována
se srdcem proniknutým sedmi meči, které
označují sedm velkých Mariiných bolestí.
Meč bolesti, kterým byla Maria probodnutá po celý svůj život. Mnohokrát říkáme v očekávání, že se vyhneme utrpení:
„Neříkej mu o té nemoci, kterou má…“,
„neříkej mu, co o něm řekli a že ho kritizovali...“ Chceme se vyhnout bolesti.
V každém případě však její zdroj zůstává.
Na druhé straně Marii je ohlášena bolest
přímým, osobním proroctvím, představeným ve tvrdém a zraňujícím vyjádření symbolikou meče, který se od té doby
zasekl v srdci této mladé a citlivé Matky.
Marii bylo oznámeno, že její Syn bude žít
v nesnášenlivosti, v nepřijetí jeho poselství mnohými, v pronásledování a nakonec v utrpení jako muž bolesti.
Mariina bolest nezůstala pouze u utrpení a křížové cesty. Utrpení, o kterém bylo prohlášeno, že nastane v budoucnosti,
se stane přítomným a bude neustálou bolestí, dokud se nedovrší. To se stalo Marii.
Proč byla bolest tak očekávaná? Proč
se Marii tím, že obdržela toto proroctví,
vzala radost z pokojného mateřství z jejího Syna? Bylo logické, že ten, kdo měl
být mužem bolesti, trpícím a ukřižovaným Kristem, měl po boku trpící, milující a soucitnou Matku.
Podívejme se na Marii, která zároveň
žije a znovu prožívá utrpení, jež později čeká na jejího Syna Ježíše. On je Syn
Marie, následující ho při pronásledování
a ukřižování. Požádejme Paní, abychom
zvěděli, jak žít v pokoji ve společnos-

ti utrpení, zejména těch, která snášíme
kvůli Ježíši.
51. MARIA
A ÚTĚK DO EGYPTA
„Když odešli, hle, Josefovi se zjevuje ve
snu Anděl Páně a říká mu: »Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a uprchni do Egypta; a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.« Vstal,
vzal v noci dítě a jeho matku a uchýlil se do
Egypta; a zůstal tam až do Herodovy smrti.“ (Mt 2,13–15)
Když se Mudrci nevrátili, Herodes se
vzteky rozlítil a dal zabít v Betlémě a jeho okolí všechny chlapce do dvou let. Je
to osud všech násilníků a veškerého násilí. Herodes zranil nevinné lidi k smrti a nechal žít toho, koho ve skutečnosti
chtěl najít. Opravdu dosáhl toho, že Ježíš, nejvyhledávanější a nejpronásledovanější dítě v historii, byl putujícím společníkem onoho obrovského davu dětských
exulantů, kteří došli v náručí svých matek
až do vyhnanství.
Cesta do Betléma byla nepohodlná, ale
klidná. Na rozdíl od cesty do Egypta, která
byla útěkem a plná úleku. Útěk do Egypta nebyl tak rajský, jak nám ho představují malíři nebo apokryfní evangelia. Palmy
ani ovocné stromy se nesklonily v cestě,
aby jim daly svůj stín a ovoce, ani šelmy
nepřišly klečet k jejich nohám, ani nespadly modly, když procházeli Egyptem.
Jít do vyhnanství znamenalo chodit
mezi vyděšenými, kteří vždy hledali skryté silnice, museli se schovat během dne
a jít ve tmě noci. Víme, jaké silnice a jaké dopravní prostředky tehdy byly. Nanejvýš by je nesl pokorný osel. Kdyby šli
přímo a se zkušeným průvodcem, zvládli by ujít svoji záchrannou cestu přibližně
za osm nebo deset dní. Vzhledem k odlišným jazykům, zvyklostem, denní výživě, zásobování vodou ... byla cesta těžkou
a hroznou obětí. V Betlémě byly jesle. Na
únikové cestě do Egypta naopak sloužila
jako postel tvrdá země.
Pro Josefa a Marii byla tato země, její
jazyk a zvyky tak podivné...!
Asi dva roky po svém pobytu v Egyptě
se Maria s Dítětem a s manželem Josefem
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Liturgická čtení
vrátili do Nazareta, poté, co už Herodes
zemřel, jak jim dal vědět anděl. Žádná rodina nežila s takovou pevností a důvěrou
v prozřetelnost událostí onoho strašného
vyhnanství, nemohla žít stejně jako mnoho jiných rodin v historii.
Obdivujme poslušnost, vytrvalost, trpělivost, důvěru v Prozřetelnost..., kterou
nám Maria a Josef dali v tomto zvláštním
vyhnanství svým dokonalým příkladem.
52. SVATÁ MARIA
NAZARETSKÁ
Nazaret včera a dnes. Některé náboženské instituce a také některé jednotlivé kostely přišly s liturgickým uctíváním
Ježíšovy Matky s titulem Svatá Maria
Nazaretská. Tímto titulem se připomíná nezbytná role Marie žijící v Nazaretu a vykonávající mateřský úkol, který
měla vůči Ježíši, Spasiteli světa. Nazaret je dnes velké město s více než padesáti tisíci obyvatel. V Mariině době jich
měl přibližně tři sta. V této tehdy malé
vesnici se nacházela kašna (nyní nazývaná „Mariina kašna“). Byla jediná ve
vesnici. K ní šla mnohokrát Panna se
svým džbánem. Nazaret byl blízko Séforisu, řemeslnického města. Je možné,
že do tohoto města svatý Josef a samotný Ježíš chodili pracovat jako řemeslníci, pro svou každodenní mzdu... V Nazaretu můžeme vidět nádhernou a velkou
baziliku Zvěstování postavenou v době
papeže Pavla VI. Můžeme také vidět Domov Svaté rodiny. Je to dům velmi chudý,
vytesaný na svahu do skály. Vše na něm
je prosté a strohé: nějaké lavičky, spací
rohože, místo pro dílnu a nejzákladnější věci, které tvoří vybavení domova. Víme toho jen málo z dějin Svaté rodiny.
Nazaret vyvolává hluboké ticho, přerušené pouze Ježíšovým odchodem do jeruzalémského chrámu ve věku dvanácti
let. Pokud jde o ostatní, jedná se o vesnici absolutně ignorovanou a opovrhovanou biblickými spisy až do té míry, že
bylo možné říct: „Což může z Nazareta
vzejít něco dobrého?“ (Jan 1,46)
V Nazaretu se přihodilo všechno. V domově Nazareta se nestalo nic zvlášť zajímavého. Byl to skrytý život, zdánlivě bezcenný. Ale stalo se tam všechno:
• Ježíš byl Mistrem Slova veřejného
života, ale v Nazaretu je vzorem života.
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– dokončení ze str. 3

moudrostí, aby Kristův kříž nebyl zbaven působivosti.
Evangelium – Mt 4,12–23
Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel
uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau
při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše:
„Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl
veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.“
Od té doby začal Ježíš hlásat: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“

Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl
jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás
rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho.
A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva
bratry, Zebedeova syna Jakuba a jeho
bratra Jana, jak na lodi se svým otcem
Zebedeem spravují sítě. A povolal je.
Oni hned nechali loď i otce a následovali ho.
Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil
v jejich synagogách, hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval
mezi lidem každou nemoc a každou
chorobu.

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové pořádá:
DUCHOVNÍ OBNOVA S P. FRANTIŠKEM LÍZNOU SJ
Termín: 30. 3. – 2. 4. 2020 • Místo: Penzion Marianum, Janské Lázně.

MIMOŘÁDNÝ ZÁJEZD „POUTNÍ MÍSTA A KRÁSY ALP A POBYT
U JEZERA LAGO DI GARDA“ S BISKUPEM JOSEFEM KAJNEKEM
Termín: 6. 6. – 13. 6. 2020.
Co vše s námi navštívíte? Rodiště papeže Benedikta XVI. Marktl am Inn, významné bavorské poutní místo Altötting, malebné jezero Lago di Molveno, historické a koncilní město Trident, poutní
místo „míru“ Rovereto, pobyt u největšího italského jezera, nádherného Lago di Garda, překrásná
jezera Lago di Maggiore a Lago di Como, rodiště papeže sv. Jana XXIII., úchvatné město Milán,
mystické mariánské poutní místo Montichiari.
Odjezdy z Brna, Svitav, Litomyšle, Vysokého Mýta, Hradce Králové a Prahy. Pouze jeden noční
přejezd (zpět)! Zájezd je již z poloviny obsazen.
Přihlašování na obě akce již probíhá.
Přihlášky a informace: Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové
• telefony: 495 063 661, 737 215 328, 734 435 360 • e-mail: dcs@bihk.cz
• webové stránky: www.dcshk.cz, www.simeon.cz.

• Všichni svatí šli do Nazareta, aby se
naučili žít jako křesťané.
• Nazaret vyjadřuje a shrnuje nejvyšší
Ježíšovy a Mariiny dokonalosti.
Apokryfní evangelia chtěla naplnit toto
„ticho“ láskou a fantazií. Tak nám říkají,
jak Ježíš s jinými dětmi vytvořil hliněné
ptáky, a pak On svou božskou mocí v nich
vzbudil život, aby mohli létat.
Preface ke mši Svaté Marie Nazaretské
je syntézou toho, co byl skrytý život Panny. Říká: „Tehdy to byl jasný příklad života… a učednice Syna… Ona Tě spolu se
spravedlivým Josefem tiše uctívala a oslavila Tě svojí prací.“

Pokud se opravdu chcete posvětit, musíte vstoupit do ticha Nazareta, obrovského nazaretského bohatství.
(Pokračování)
Zdroj: Clemente Arranz Enjuto: Cien
rostros de María para la contemplación.
San Pablo, Madrid 1998.
Přeložila -hk- (Redakčně upraveno)
Poznámky:
(1)

Nebo také „Představení Pána v chrámu“ –
slaví se 2. února. [pozn. red.]
(2)
Dnes 15. září slavíme památku Panny Marie
Bolestné. [pozn. red.]
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Matice cyrilometodějská s. r. o.
POZNÁVÁME BOHA
VYPRÁVĚJ MI O JEŽÍŠI • BIBLICKÁ
ČÍTANKA PRO KATECHEZE
V RODINÁCH
Katecheze Josef Hrdlička • Ilustrace Zdirad
J. K. Čech • Úvodní slovo Jan Graubner
„Jazyk víry se učí u domácího krbu, kde tato
víra roste a sílí prostřednictvím modlitby a křesťanské praxe.“ (Benedikt XVI. při setkání rodin ve Valencii v roce 2006) Smyslu právě tohoto požadavku odpovídá kniha biskupa
Josefa Hrdličky, postavená na slovu Písma svatého. V desítkách
kapitol doprovázených poetickými barevnými ilustracemi Zdirada Čecha jsou biblickým stylem převyprávěny četné příběhy Starého zákona a evangelií a z nich pak vyrůstají laskavá, moudrá
zamyšlení pro každodenní krůček na cestě k Božímu království.
Závěrečné verše jednotlivých kapitol, poučení o starozákonních
předobrazech, ba i samotné pokyny k vedení katecheze v rodině
naplňují autorův náročný záměr duchovně obdařit každého z rodiny bez ohledu na věk a věroučnou vyspělost.
Matice cyrilometodějská s. r. o. • Druhé vydání
Váz., 160x236 mm, 200 stran, 269 Kč
OŽIV PLAMEN
Mons. Josef Hrdlička
Pán Ježíš mluvil k učedníkům i zástupům lidí
v podobenstvích. Slíbil, že Duch Svatý, kterého
jim sešle, je bude uvádět postupně do celé pravdy. Ježíšova podobenství vypovídají o nejhlubších tajemstvích vztahu Boha a člověka. Poznání
probouzí úžas a ten rozněcuje touhu jít cestou víry a evangelia.
Křesťan je člověk, který nemá vycházet z úžasu. O úžasu a touze je i tato knížka. Všímá si nových podobenství, metafor, přirovnání, paralel, jak je obsahují i evangelia. Kniha také hovoří

Knihkupectví a zásilková služba
o víře – plamenu Božího světla v nás, který nemáme jen pro sebe a svou vlastní spásu. Máme ho i pro druhé. Víra je dar, který
má být sdílen, oživuje ho vanutí Ducha Svatého, ale zároveň musí být chráněn a moudře ošetřován před prudkými závany zvenčí, aby nebyl uhašen.
Matice cyrilometodějská s. r. o.
Brož., 115x170 mm, 118 stran, 96 Kč

MARIÁNSKÁ ÚCTA
DOBA MARIINA JE ZDE
P. Petr Dokládal
Sbírka promluv a úvah o Panně Marii. Autor
sleduje s velkou bolestí současný vývoj, v němž
spatřuje pro něho nepochopitelný odklon od Panny Marie na straně jedné, a velmi živelný způsob
propagace její úcty na straně druhé. Pokouší se
proto o teologickou analýzu pravé a vyvážené mariánské úcty,
a to především podle spirituality sv. Ludvíka Maria Grigniona
a sv. Maxmiliána Kolbeho.
Vlastním nákladem • Brož., A5, 304 stran, 200 Kč
KDYŽ PANNA MARIA PRO VODU CHODILA
Zuzana Nováková
Básnířka Zuzana Nováková, autorka mnoha dětských knížek,
především pohádkových, se v tomto svazečku představuje cyklem
veršů a modliteb. Některé jsou určeny hlavně těm nejmenším, už
tříletým, jiné školákům a školačkám. Uplatní se
dobře doma v rodinách i při recitaci. Jsou snadno
zapamatovatelné a děti si mezi nimi mohou najít
i každodenní modlitbu. Kniha je doprovázena barevnými reprodukcemi děl starých mistrů.
Matice cyrilometodějská s. r. o.
Brož., 107x163 mm, 42 stran, 87 Kč

Naše prodejna v Olomouci na Dolním náměstí 24 je otevřena také v sobotu v době od 8 do 12 hodin.
Objednávky knih – tel. 587 405 431 Administrace a inzerce týdeníku Světlo – tel./fax 585 222 803 Matice cyrilometodějská s. r. o.,
Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc 1, e-mail: knihy@maticecm.cz Kompletní nabídku knižní produkce MCM naleznete na internetové adrese www.maticecm.cz

Matice cyrilometodějská s. r. o.
Dolní nám. 24
771 11 Olomouc 1
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