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Vánoční svátky jsou přede dveř-
mi a přípravy v plném prou-
du. Ve chvílích ticha se možná 

v našem srdci ozve touha hlouběji pronik-
nout do tajemství těchto svátků a snad si 
položíme i otázku: Co má Ježíšovo naro-
zení před 2 000 lety společného s mým 
životem a realitou mého všedního dne? 
Abychom lépe dokázali pochopit tajem-
ství víry křesťanského zjevení, je přede-
vším potřebné naučit se s láskou rozjímat, 
tedy v modlitbě o nich uvažovat. Toto je 
klíč, kterým můžeme vstoupit do nadpři-
rozeného světa.

Hluboké objasnění významu a krásy 
rozjímání nacházíme ve spisech italské 
mystičky Marie Valtorty (1897–1961). 
Ve čtvrtém svazku díla Evangelium, jak 
mi bylo odhaleno ho Marii Magdaléně po-
dává sama Panna Maria. Říká: „Věř mi, 
ať v radosti, ať v bolesti, ať v pokoji, anebo 
v boji, náš duch se potřebuje zcela ponořit 
do oceánu meditace, aby mohl znovu po-
stavit to, co svět a události zničily, a aby si 
vytvořil nové síly, a tak mohl stoupat stá-
le výše. (…) Vidíš tam Jana? Je to vlast-
ně chlapec. Ale je také orel. Je nejsilnější 
ze všech apoštolů. Protože pochopil tajem-
ství síly, tajemství duchovní formace. Je to 
láskyplná meditace. A znáš dalšího, který 
– bez toho, aby byl apoštolem – udělá, ba 
již udělal velké pokroky díky své přirozené 
náklonnosti k meditaci, která se mu stala 
duchovní nutností, od doby, co je Ježíšovým 
přítelem. Je to tvůj bratr Lazar.“

Tato slova sice pocházejí z tzv. soukro-
mého zjevení Marii Valtortě, ale přece by-
chom je neměli podcenit. Významný ma-
riolog P. Gabriel Roschini OSM v úvodu 
své knihy Panna Maria ve spisech Marie 
Valtorty píše následující slova: „Již půl-
století se ve svých studiích, při vyučování, 
v kázáních a svých spisech zabývám ma-
riologií… Žádný mariánský traktát, a ani 
souhrn všech mariánských spisů, které jsem 
kdy přečetl a prostudoval, mi nebyl schopen 
podat tak jasnou, tak živou, tak dokonalou, 
tak zářivou a fascinující představu, jako ty-
to (spisy Marie Valtorty)… Rovněž já pa-
třím k těm, kdo pro ni měli zpočátku jen 
nedůvěřivý úsměv, dokud jsem její spisy ješ-
tě náležitě neznal. Avšak potom, když jsem 
si je přečetl a zamyslel se nad nimi, musel 

jsem, podobně jako i mnozí jiní, upřímně 
uznat, že jsem je soudil nerozvážně.“

Slova Panny Marie o kráse a důleži-
tosti meditace můžeme brát tak, jako by 
byla řečena osobně pro nás. Proto dovol-
me, aby nám v tom pomohla jedna bla-
hoslavená, která se – pod vedením své-
ho zpovědníka a duchovního vůdce – již 
jako mladá rozhodla denně v modlitbě 
meditovat nad Písmem svatým a tomu-
to zvyku zůstala věrná až do posledního 
dne svého života.

Je jí blahoslavená Clara Fey (1815–1894) 
z Aachenu v Německu, zakladatelka ře-
holní Kongregace sester chudého Dítěte 
Ježíše. Jejím sestrám se líbilo, když s nimi 
matka Clara meditovala o Božích tajem-
stvích podle Písma svatého, a všechno si 
pozorně zapisovaly. Tak vznikla Adventní 
a vánoční rozjímání, z nichž jsme vybra-
li (1) jeden úryvek a jazykově ho přizpůso-
bili naší době. Kéž nám tento text pomů-
že rozjímat nad tajemstvím Vánoc a pak 
ho také žít v našem všedním dni.

* * *

„Do vlastního přišel  
a vlastní ho nepřijali“  

(Jan 1,11)

Když se Maria a Josef přibližovali k cí-
li své cesty, určitě mysleli na slova proro-
ka Micheáše: „A ty, Betléme v zemi jud-
ské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty 
judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, kte-
rý bude pastýřem mého lidu, Izraele.“ 
(Mt 2,6) Radost z blížícího se naroze-
ní toužebně očekávaného Božího Dítě-
te je naplňovala nepopsatelným štěstím. 
Jejich srdce, překypující milosrdnou lás-
kou k bližním, pevně věřila, že u obyva-
tel Betléma najdou přístřeší. Ale hostinec 
byl již přeplněný, a tak byli odkázáni na 
pohostinnost dobrých lidí. Josef prosil 
o nocleh u mnoha, možná i u všech dve-
ří městečka. Ale žádné z nich se neote-
vřely pro poutníky vyčerpané po dlouhé 
cestě, zvláště pro mladou matku, které se 
brzy mělo narodit dítě. Byli to chudí, ne-
patrní lidé, jejichž vystupování bylo na-
nejvýš skromné. Betlémané se obávali, 
že jim budou jen na obtíž, bez vyhlídky 
na zaplacení za poskytnutý nocleh, a tak 

Klíč k tajemství

před nimi zůstaly všechny dveře zavřeny. 
Na volném prostranství za městem nako-
nec našli jeskyni, která obvykle sloužila 
jako útulek pro zvířata. Tak nejsvětější 
Matka a svatý pěstoun očekávali mimo 
město, v úplné samotě, ve studené opuš-
těné stáji příchod panovníka, který měl 
vládnout izraelskému národu.

Rozjímejme nad těmito dvěma svatý-
mi osobami: Nacházíme u nich byť jen 
náznak nevole nad tvrdostí Betlémanů, 
vidíme mrzutost ve tváři či znechucení 
z trpkého odmítnutí po tolika bezvýsled-

Pro sestry chudého Dítěte Ježíše byly Vánoce 
největším ze všech svátků a k tomuto svátku 
patřilo i pěkné Jezulátko a jesličky. Sestry 
využily všechny své umělecké schopnosti 
a až dodnes můžeme po celém světě najít 
vánoční malby, výšivky a voskové figurky 
pocházející z jejich dílen.
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ných prosbách? Vůbec ne. Jejich pohled 
sahá daleko nad to, co se děje na zemi. 
Ve všech událostech vidí milující a vše-
mocnou Boží moudrost.

Všechno přijmout  
s trpělivostí a pokorou

Vidíme, jak Bůh zachází s nejmilejšími 
ze svých vyvolených a jak ti, jejichž po-
hled je vždy nasměrován na Pánovy ruce, 
přijímají všechno s trpělivostí a pokorou, 
a to i tehdy, když je tyto božské ruce vedou 
po tvrdých cestách, ano, i když se zdá, že 
se tyto ruce od nich odtáhly a schází jim 
jejich vedení. Uvažujme nad tím tehdy, 
když chceme jiné napomínat pro nedo-
statek lásky a pozornosti vůči nám, ane-
bo když si horkokrevně stěžujeme kvů-
li malým těžkostem a za každou cenu se 
jich chceme zbavit. Podívejme se tehdy 
na lásku Pána, která to na nás dopouští, 
která od nás žádá něco nepatrného, aby-
chom jednou výměnou dostali za to ně-
co velkého. Je politováníhodné, že naše 
víra je v tomto bodě ještě stále tak slabá, 
ačkoliv jsou nám tato Boží tajemství, kte-
rá nás poučují o hodnotě protivenství, dů-
věrně známá a mají nám pomoci zvítězit 
nad touto slabostí.

Když vidíme Josefa a Marii v jejich 
nouzi, jistě máme touhu pomoci jim a po-
těšit je. To můžeme udělat ještě dnes, když 
se rozhodneme, že rádi sneseme to, že nás 
svět utiskuje, nevšímá si nás anebo námi 
opovrhuje, že sneseme to, když o nás nic 
nebude chtít vědět, když nám jako příby-
tek nezůstane nic jiného než stáj. Ano, 
kéž bychom pochopili, že je to k našemu 
prospěchu, kéž bychom se z toho dokon-
ce těšili a naše srdce jásalo, neboť tehdy 
si můžeme být jistí, že jsme s Marií a sva-
tým Josefem.

Kdo by nebyl rád odmítnut a v opovr-
žení, když vidí Marii s Králem nebe od-
mítnutou celým Betlémem, jak směřuje 
své kroky k chudé stáji!

Nenechat Ježíše  
klepat nadarmo

Podívejme se ještě jednou na chová-
ní obyvatel Betléma. Kdyby tak byli vě-
děli, koho odmítli, jaké štěstí se jim na-
bízelo v pokorné prosbě svatého Josefa 
o přijetí do jejich domu! Nenechejme se 
ničím odradit, abychom Pánu dokořán 
otevřeli příbytek svého srdce vždy, když 

se nám chce darovat ve svatém přijímá-
ní! Vševidoucí Pánovo oko plné bolesti 
vidělo v ten večer mnohé další, kteří mu 
v budoucnosti neposkytnou žádnou, ane-
bo jen bídnou pohostinnost v Nejsvětěj-
ší svátosti. Zde se ztrácí vina Betlémanů, 
již odmítli toho, kterého nepoznali, před 
nevděčností těch, kteří žijí v plném svět-
le víry, a přece nechávají Pána klepat na-
darmo, když se jim chce darovat ve sva-
tém přijímání.

Dávejme si velký pozor, abychom ne-
odmítli služby lásky a pozornosti, které 
bychom mohli vykonat. Ať v každém člo-
věku, který nás prosí o pomoc, vidíme sa-
motného Spasitele, který nám chce dát 
příležitost posloužit mu, prokázat mu lás-
ku. Jak by to jen Pannu Marii a svatého 
Josefa potěšilo, kdyby si někdo všiml je-
jich siuace a nabídl jim příbytek! Možná 
si myslíme, že my bychom to zajisté uděla-
li. Avšak nemylme se! Příležitost přijmout 
Svatou rodinu je tady vždy, když od nás 
jiní potřebují službu lásky. Využijme tyto 
příležitosti v budoucnu k tomu, abychom 
potěšili srdce Božího Dítěte.

Uchovejme si pohled zaměřený k ta-
jemství, o němž jsme právě rozjímali, zů-
staňme v duchu u Panny Marie a Josefa, 
protože v jejich společnosti se nejlépe 
připravíme na to, abychom přivítali Pá-
na v jesličkách chudé stáje a abychom ho 
s vděčnou láskou přijali do svého srdce.

Z Víťazstvo Srdca 137/2020  
přeložil a upravil -dd-

Poznámky:

 (1) Čili redakce časopisu Víťazstvo Srdca.  
[pozn. překl.]

Nejsvětější Panno Maria,
ty ses chtěla nazývat  

Matkou ustavičné pomoci,
abychom ti nikdy nepřestali  

důvěřovat.

Vroucně tě prosíme,
přijmi nás mezi své služebníky  

a služebnice.

Zasvěcujeme ti svůj rozum,
abychom stále pamatovali na lásku,  

které jsi hodna.

Zasvěcujeme ti své srdce,
abychom po Bohu nejvíce milovali tebe.

Vznešená Královno,  
chceme ti věrně sloužit.

Skryj nás pod svůj ochranný plášť,
pomáhej nám ve všech potřebách  

duše i těla, ale zejména  
v těžké hodině smrti.

 
Matko ustavičné pomoci,
víme, že nás miluješ více,  
než my milujeme sebe.

Buď proto naší Matkou a Paní.
Vládni a rozhoduj nad námi  

a nade vším,
co je naše, jak se ti zlíbí.

 
Naše Matko,  

vypros nám požehnání u Boha.
Přimlouvej se za nás  

ve chvílích lidské slabosti,
abychom ti zachovali věrnost

a jednou tě v nebi navěky chválili,  
milovali a tobě děkovali. 

Amen.
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VÁNOČNÍ DÁRKY OD PÁNA BOHA
Adolf Kajpr • K vydání připravil Vojtěch 
Novotný • Odpovědný redaktor Michal 
Altrichter

Vánoční dárky jezuitského svědka víry 
Adolfa Kajpra (1902–1959) přinášejí krátký 
výběr z jeho promluv a textů na téma vtěle-
ní a narození Ježíše Krista. Mistrný kazatel 

i redaktor byl právě pro svou „službu slova“ vězněn v nacistic-
kých koncentračních táborech (1941–1945) a komunistických 
žalářích (1950–1959), kde také zemřel v pověsti mučednictví. 
Výrazně promlouvá do dnešní doby a v současnosti probíhá 
proces jeho blahořečení.

Refugium Velehrad-Roma, s.r.o.  
Brož., 110x180 mm, 98 stran, 100 Kč

O HŘÍŠÍCH PROTI LÁSCE A DARU 
MOUDROSTI V TEOLOGICKÉ SUMĚ
Tomáš Akvinský • Překlad, úvodní studie 
a poznámky Tomáš Machula • Odpovědná 
redaktorka Eva Fuchsová • Odborná 
recenze prof. Michal Chabada, Ph.D., 
a MUDr. Lukáš Fošum OP, Th.D.

Tento svazek (STh II-II, q. 34–46) navazuje na traktát o lás-
ce a milosrdenství vydaný v roce 2016. Tomáš Akvinský zde 
rozebírá hříchy proti lásce jako takové, tj. nenávist k Bohu 
a bližnímu; hříchy proti radosti a milosrdenství, tedy acedii 
zvanou také polední démon a závist; hříchy proti pokoji, tj. 
nesvornost, svár, schisma, válku, šarvátku a vzpouru; a hřích 

proti dobročinnosti a bratrskému napomenutí, jímž je pohor-
šení. V další části se pak věnuje přikázání lásky, tedy přikázá-
ní lásky k Bohu a bližnímu, a daru moudrosti, včetně hříchu 
proti moudrosti – pošetilosti.

KRYSTAL OP, s.r.o. • Brož., 130x205 mm, 148 stran, 190 Kč

PRAVOMOCI ZPOVĚDNÍKA  
PODLE CÍRKEVNÍHO PRÁVA
Šimon Polívka • Recenzenti doc. JUDr. Stanislav 
Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D., a prof. JUDr. Mgr. Vojtech 
Vladár, Ph.D.

Vyšlo s církevním schválením. Praktic-
ká příručka pro kněze, která systematicky 
zpracovává pravomoci zpovědníka v nej-
různějších situacích. P. ICLic. Mgr. Šimon 
Polívka, Ph.D., je kněz litoměřické diecéze 
a církevní právník.

Hesperion, z. s.  
Brož., 145x205 mm, 208 stran, 285 Kč

SVÁTOSTI NOVÉHO ZÁKONA • BIBLICKÉ ZÁKLADY 
A KANONICKÁ DISCIPLÍNA
Stanislav Přibyl • Recenzenti  
prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD., a doc. JUDr. Záboj 
Horák, Ph.D., LL.M., ICLic.

Vyšlo s církevním schválením. Soubor tex-
tů věnovaných svátostem z pohledu kanonic-
ko-právního i biblicko-exegetického.

Hesperion, z. s.  
Brož., 145x205 mm, 200 stran, 285 Kč
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