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Očekávání

Ve svém širším významu obsahuje 
pojem očekávání (1) také trpělivost (srov. 
Rt 1,13) Tak říká Ježíš ke svým apošto
lům: „Neodcházejte z Jeruzaléma, ale če
kejte na Otcovo zaslíbení.“ (srov. Sk 1,4) 
A ještě k tomu dodává: „Budete za něko
lik málo dní pokřtěni v Duchu Svatém.“ 
(Sk 1,5; srov. Lk 24,49)

Výzva Páně, aby čekali na Ducha 
Svatého a na jeho příchod, je zaměřena 
zvláště na ty křesťany, kteří v Ježíši po
znali Mesiáše. Existuje souvislé a nevy
hnutelné pořadí událostí, aby přijali Du
cha Svatého. Když uvažujeme o textech 
v jejich hloubce, všimneme si, že lid Bo
ží je stále v očekávání, to znamená, že 
je bdělý v důvěře v Boha. Toto očekává
ní se dá vytušit už v knize Genesis, když 
Bůh mluví o potomstvu ženy, která roz
drtí hlavu hadovi (srov. Gn 3,15). Tak 
očekává člověk v pevné naději okamžik, 
kdy bude zlo poraženo, protože Boží za
slíbení se s jistotou projeví ve svůj čas. Ti 
lidé, kteří v průběhu staletí byli Bohem 
inspirováni, zvěstovali Mesiáše, který 
bude dokonale naplněn vůlí a dílem Bo
žím. Vyvolený národ očekával uskuteč
nění mesiánských oznámení. Křesťané je 
poznali a přijali v souhlasu s Božím plá
nem v Ježíši Kristu. Následovala po sta
letí trvající příprava. Člověk, který je ote
vřený milosti a Božím věcem, ho vytušil 
v naději a opravdové víře v Boha, který 
osvěcoval všechny lidi dobré vůle. Tak 
předjímali mudrci, kteří přišli od výcho
du, příchod Vykupitele. Jako bdělí pozna
li nejdříve znamení Boží, hvězdu, která 
je vedla. Vzali své dary a vydali se, aby 
ho hledali a setkali se s ním. Po mnoha 
dnech bdělého a aktivního očekávání ho 
našli. Duchovní očekávání totiž není ni
kdy pasivní. Je stále aktivní v Bohu, kte
rý působí ve svých věřících dětech. Po
dívejme se také na Marii a Josefa. Oni 
také trpělivě očekávali a účastnili se velké 
události, přičemž připravovali svá srdce 

a všechno, co bylo potřebné pro příchod 
božského Dítěte. Později čekal sám Je
žíš s dokonalou trpělivostí na čas svého 
veřejného vystoupení a svého spásonos
ného poslání. Vyvolil si apoštoly, poučil 
je a vykonal četná znamení a zázraky, na 
které čekal plný naděje věřící lid. Nako
nec očekával Ježíš hodinu své poslední 
oběti a připravoval se dopředu na jedineč
ný okamžik svými slovy, svými prorocký
mi prohlášeními, ustanovením Eucharis
tie… Když přišla hodina utrpení a smrti 
Vykupitele na kříži, musel ještě čekat na 
zmrtvýchvstání. A potom, co se také toto 

splnilo, vyzval Pán apoštoly, aby čekali 
na příchod Ducha Svatého. Tento Duch 
Boží přijde o letnicích, aby povolal celou 
církev s odvahou a silou k životu. Duch 
Svatý, který učinil církev plodnou, zasel 
do všech křesťanů Boží milost. Osvěcu
je nás svojí přítomností, posvěcuje nás 
a otevírá pro nepomíjející skutečnosti 
nebe. Tohoto Ducha, kterého jsme přija
li ve křtu, poznáváme a přijímáme svojí 
živou a zbožnou vírou. Tento Duch Sva
tý, který si u nás učinil příbytek, působí 
od té doby v Bohem milovaných lidech. 

Ve Starém zákoně se toto působení Bo
žího Ducha zmiňuje více než 150krát.(2)

Vpravdě, věřící jsou stále v očekává
ní. V radostném, svobodném očekávání, 
které nikdy nezklame. Advent, postní do
ba, velikonoční doba, čekání na Utěšite
le, Ducha Svatého naplnily srdce Bohu 
oddaných a naplňují je stále. A teď se 
může naše láska, naplněná Boží milostí, 
ukázat ostatním ve vší plnosti. Bůh nám 
dává, abychom v něm milovali, a to da
leko nad naše síly, dokonce daleko nad 
naše doufání, protože Bůh je nekoneč
ná Láska, otevřená a působící na všech

ny lidi. A tato pravá Láska je plná světla 
a velkodušnosti. Toho jsme svědky. Ježíš 
nám dal všechno a vyzval nás, abychom 
zůstali bdělí ve víře, v modlitbě a v očeká
vání jeho slavného druhého příchodu, je
ho zjevení – to jsou pojmy, které se vzta
hují k parusii, jeho druhému příchodu.

Církev, spojená s Marií bolestmi poro
du a posilovaná Duchem Svatým, zvěstu
je při slavení mše svaté neustále a všude: 
„Čekáme na Tvůj příchod ve slávě.“ Pán 
nás nezanechal jako sirotky. Dal nám své
ho Ducha, abychom rozuměli znamením 

Jacques Magnan

Čekejte na Otcovo zaslíbení (srov. Sk 1,4)
Nyní byla dokonána svatá pascha Páně a jsme Bohem vyzýváni, abychom setrvali v postoji očekávání, ve velkém duchov-

ním bdění, v milosti a vytrvalé modlitbě. Jde o tajemství probuzené stálosti, která spočívá v důvěře v Boha, je aktivní a stále 
nám otevírá nové a věčné perspektivy. Tady jde teď o čekání na příchod Bohem slíbeného Ducha Svatého.

Holubice Ducha Svatého, Dóm sv. Petra, Řím, Vatikán
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Kardinál Piacenza: Odpuštění nabízené církví je „nedostatkové zboží“
„Svátost smíření, svátost uzdravení je 

také výjimečnou svátostí radosti. (...) Mlu-
víme jistě o nadpřirozené radosti, kterou 
v žádném případě nemůžeme zaměňovat 
s ukončením nebo odstraněním psycholo-
gického pocitu viny,“ připomněl kardinál 
Mauro Piacenza, vrchní penitenciář, při 
zahájení 32. kurzu pro zpovědníky, který 
vyvrcholil 25. března papežskou audien
cí a účastí na kajícné liturgii, spojené se 
zasvěcením Ruska a Ukrajiny Neposkvr
něnému Srdci Panny Marie.

Kardinál Piacenza vyzdvihl, že „každé 
svátostné rozhřešení prožité ve víře je jak 
pro kajícníka, tak pro zpovědníka zkuše-
ností božské moci Krista Spasitele, který se 
stále dotýká zraněného, nemocného, umí-
rajícího nebo mrtvého lidstva, uzdravuje je 
a vrací k životu“. A jestliže „smíření je svá-
tost radosti, v níž je kajícník vzkříšen a zpo-
vědník se raduje z úžasného Božího díla; 
jestliže vzkvétá v duchovním vedení, schop-
ném budovat duše, církev a svět; pak z toho 

vyplývá, že autentická nová evangelizace, 
kterou stále více pociťujeme jako potřeb-
nou, začíná ve zpovědnici, a nikoli z kon-
ferencí, schůzí, či různých výstředních ini-
ciativ. Začíná od znovuobjevení významu 
hříchu, od pokorného a realistického uzná-
ní vlastní omezenosti a od následného po-
stoje pokorné prosby o odpuštění, aby by-
lo možné obnovit se v Kristu.“

Svátost smíření, zdůraznil kardinál 
Pia cenza, „má být prioritou každého kně-
ze, každého plánování farního a pastorač-
ního života, dokonce i každého diecézního 
pastoračního plánu. Osobně jsem přesvěd-
čen, že kněz, který stráví i celý týden, aniž 
by někoho vyzpovídal, ztrácí něco ze svého 
kněžství a riskuje, že selže v mimořádném 
úkolu, který mu byl svěřen vkládáním ru-
kou a přičleněním ke Kristu.“ Proto je dů
ležité „nabídnout se k dispozici v místech, 
kde se častěji zpovídá, anebo být tvrdošíj-
ně věrný již uvedeným zpovědním časům 
a místům, trávit tam čas modlitbou a stu-

diem a prosit Pána, aby v srdcích věřících 
vzbudil touhu po svátostném smíření.“

Zejména v ohledu na mládež si „má-
me být vědomi mimořádnosti toho, co ja-
ko církev nabízíme mladým lidem a všem 
ostatním ve svátosti smíření“, vyzdvihl 
vrchní penitenciář. Ve světě násilí a ná
roků, konkurenčních vztahů a přetvářky 
vůči druhým, ve světě šikany a konfliktů 
nabízí církev slovo odpuštění, zcela jiný 
pohled na člověka a jeho vztahy s druhý
mi lidmi a s Bohem, což je v dnešní do
bě zcela „nedostatkové zboží“! Máme si 
toho být vědomi a „poskytovat tuto služ-
bu s přesvědčením, bez holedbání, ale ta-
ké bez komplexu méněcennosti, a tak po-
korně zajistit, že i prostřednictvím slavení 
svátosti smíření a duchovního doprováze-
ní skutečně předkládáme alternativní vizi 
světa, lidštější, protože je pravdivější a bož-
ská,“ řekl mimo jiné kardinál Piacenza.

Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html

jeho příchodu. Zanechal nám mnoho pro
rockých slov, abychom pochopili pravé 
časy a chvíle. Očekávat znamená bdít. 
Znamená to mít prorockého ducha, kte
rý rozlišuje a ostatní osvěcuje a posilňu
je. Naše očekávání v církvi není zaměřeno 
na jednu statickou budoucí událost, ale na 
stálou přípravu, která už teď, v našem ži
votě, předjímá den setkání s Pánem. Člo
věk je od přírody ve stálém očekávání – 
v cyklech dne, ročních období, citového, 
rodinného, profesního života, v čase zkou
šek… Člověk je tvor, který čeká a očeká
vá, protože je inteligentní. Známe určité 
uspořádání ve věcech přírody, světa, dě
jin, našeho života a života jiných… V Bo
hu dostává naše očekávání smysl, který 
náš život činí transcendentním. Otevírá 
nám nekonečné obzory a umožňuje nám, 
abychom se pozvedli k nebeským věcem, 
které nezaniknou. Naše čekání v Bohu 
nás osvobozuje od tíže tohoto světa, kte
rá zatěžuje náš život a upoutává jej k po
zemským věcem. Není bezdůvodné, že 
nás Pán vyzývá, abychom ve víře a v mod
litbě trpělivě očekávali, protože tak žije
me skutečně v současném okamžiku, při
kloněni k božským zaslíbením, a nejsme 

plni obav z budoucnosti. Čekání věřící
ho je prorocké čekání plné radosti a na
děje. Proto zpívá žalmista:

Ž 119,81: „Moje duše chřadne touhou 
po tvé spáse, čekám na tvé slovo.“ (srov. 
Ž 119,116)

A tak můžeme s přáteli a služebníky 
Božími říkat:

1 Sol 1,9–10: „…abyste sloužili Bohu 
živému a skutečnému a očekávali z ne
be jeho Syna.“

Jdt 8,17: „Proto očekávejme jeho spásu 
a vzývejme ho, aby nám pomohl; on vy
slyší náš hlas, budeli mu to milé.“

Jak 5,7: „Buďte tedy trpěliví, bratři, 
až do příchodu Páně.“ (srov. Jud 1,21)

Přibližme se o letnicích k církvi, kde 
nás Duch Svatý znovu naplní silou své pří
tomnosti. S ním jsme, zvláště když pro
žíváme tvrdé zkoušky, v blaženosti vyvo
lených, protože když zůstáváme v jeho 
lásce a jsme věrní pravdě, nebojíme se 
žádného neštěstí. Pán nás posiluje a vede 
nás na nebeskou pastvu, do svatého měs
ta v ráji, do věčného, nepomíjejícího ži
vota, který je plný jásotu a slávy.

Tak jako Josef z Arimatie čekal na 
království nebeské (srov. Mk 15,43; 

Lk 23,50–51) a jako Simeon, onen spra
vedlivý a zbožný muž, který byl naplně
ný Duchem Svatým a očekával útěchu Iz
raele, chceme být chytrými bdělými, kteří 
se přiklánějí k Pánu, jenž ustavičně při
chází. Čekejme ve vytrvalé modlitbě a ve 
vědomí, že ON je tady.

Přijď, Duchu Svatý, a zůstávej v nás. 
Přijď, osvěť naše srdce a proměň je, aby 
svět žil v lásce, v pravdě a míru Božím.

Z Maria heute 4/2018 přeložil -mp- 
(Redakčně upraveno)

Poznámky:

 (1) Srov. Sk 1,4; Lk 2,25. Čekat na zaslíbení 
Otce – „perimenein tèn epangelian tou Pa
tros“ (srov. Rt 1,13; 1 Mak 6,22; Ž 39,8; 69,4; 
105,13; Sir 5,4; 29,8; Mich 7,7; 1 Sol 1,10).

 (2) Duch Svatý ve Starém zákoně (srov. Gn 1,2; 
41,38; Ex 31,3; 35,31; Nm 11,25; Sd 3,10; 
1 Sam 16,13; Ž 51,13; Mdr 1,5.7; Iz 11,2; 
63,10–11; Ez 11,5; Zach 7,12 atd.). Ve Starém 
zákoně bylo o Duchu Svatém výslovně hovo
řeno a tuto skutečnost Nový zákon vícekrát 
potvrdil: v něm se říká, že Duch Svatý mluvil 
ústy Davidovými (srov. Sk 1,16; 4,25) nebo 
skrze proroky (srov. Sk 28,25; 2 Petr 1,21).
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LIST PŘÁTELŮM KŘÍŽE
Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu

Vroucí a dojemný okružní list apoštola Kříže a ma
riánské úcty je výbornou příručkou pro každého, kdo 
chce být věrný Ježíši Kristu a bojovat za rozšíření je

ho Království. Každý, kdo bude číst tuto knížku, má volit: buď 
být přítelem Kříže, nebo nepřítelem. Podle svatého Ludvíka je 
přítel Kříže člověkem omilostněným, neboť je povznesen nad 
pouhý rozum a je obrněný proti smyslům, protože žije ve svět
le čisté víry a vroucí lásky ke Kříži. Přítel Kříže vítězí nad sata
nem, světem a tělem.

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
Brož., 120x189 mm, 56 stran, 63 Kč

JEŽÍŠI, DŮVĚŘUJI TI! • VÝBOR MODLITEB SVATÉ 
SESTRY FAUSTYNY
Zpracovala s. M. Elżbieta Siepak • Z polštiny přeložil Jiří Hrdý

Vyšlo s církevním schválením. Brožurka obsahuje krátké 
představení svaté Faustyny Kowalské, pobožnost k Božímu mi
losrdenství danou jí Ježíšem, výbor modliteb této apoštolky Bo
žího milosrdenství, modlitbu o vyprošení milostí na 
přímluvu svaté sestry Faustyny a odevzdání se Boží
mu milosrdenství.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Čtvrté vydání,  
v MCM s. r. o. třetí vydání • Brož., A6, 64 stran, 43 Kč

BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ • ROZJÍMÁNÍ 
SE SV. FAUSTYNOU
Andrea Odstrčilíková • Fotografie archiv 
Kongregace sester Matky Božího milosrdenství 
v Krakově a Dvoře Králové

Svaté sestře Faustyně sám Ježíš svěřil veliké 
poslání, spočívající v připomenutí milosrdné Bo

ží lásky lidem a v předání nových forem úcty Božího milosrden
ství. Rozjímání uvedená v této knize vznikala průběžně v letech 
2005–2015. Jsou určena především k oslavě Svátostného Krista 
a k prohloubení úcty k Božímu milosrdenství. Citace pocházejí 
z Písma svatého a z Deníčku sv. Faustyny, antifony jsou převzaty 
z litanií, z Deníčku sv. Faustyny a z Denní modlitby církve.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Brož., A5, 190 stran, 169 Kč

SVATÁ HODINA
Catalina Rivas • Přeloženo z angličtiny 
s přihlédnutím ke španělskému originálu 
Úvod Monsignor René Fernández Apaza, 
arcibiskup z Cochabamby

Pán Ježíš apoštoly v Getsemanské zahradě 
napomíná: „Což jste nemohli jednu hodinu se 

mnou bdít“? Tato knížka obsahuje modlitby pro tuto svatou ho
dinu během adorace, které obdržela bolívijská mystička Catali
na Rivas v soukromém zjevení Pána Ježíše a Panny Marie. Uži
vateli této brožurky je tak umožněno bdít s Pánem Ježíšem ve 
spojení s Pannou Marií, která nejvěrněji setrvávala v rozjímání 
nad životem, smrtí a zmrtvýchvstáním svého Syna a našeho Pá
na Ježíše Krista.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Brož., A6, 32 stran, 43 Kč

MODLI SE SRDCEM
Slavko Barbarič

Kniha nevyhrožuje, nemluví o Božích tres
tech, ale o Boží lásce. Volá nás a vyzývá, abychom 
se stali velkými skrze Ježíšovo evangelium. Zve 
všechny unavené a obtížené, aby se silou Ježíšo
va evangelia zotavili a osvobodili.

Matice cyrilometodějská s. r. o. 
Brož., A5, 116 stran, 79 Kč

Matice cyrilometodějská s. r. o. Knihkupectví a zásilková služba

Objednávky knih – tel. 733 741 841, 587 405 431   Administrace a inzerce týdeníku Světlo – tel./fax 585 222 803  
Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc, e–mail: objednavky@maticecm.cz 

Kompletní nabídku knižní produkce MCM naleznete na internetové adrese www.maticecm.cz

Matice cyrilometodějská s. r. o. Knihkupectví a zásilková služba

PRO DUCHOVNÍ ŽIVOT




