
5. týden postní MARIA 

Maria, Matka Boží nežádala pro sebe žádné výhody. 

Její pozemský život by mohl být součtem všech 

možných příkoří, kdyby začala sčítat a ukládat 

negativa. Ale ona ukládala Boží slovo a zkušenosti 

s tebou, Pane. Proto je i pro mě učitelkou POKOJE, 

TRPĚLIVOSTI a PŘIJETÍ, nejen v tomto týdnu. 

„Ty jsi porodila toho, který rodí nás; plná 

důvěry jako matka, která plní svou povinnost, 

smiř lidstvo s Bohem!“ (Petr Ctihodný) 

 

Podněty k rozjímání 

texty SZ: Gen 3,15   Est 4,17l-z   Iz 7,13-14       

Jl 2,18-27   Sir 24,18 

texty NZ: Lk 2, 42-52   J 19,25-27   Sk 1,12-14 

         1J 4,7 – 5,17 

 

 

 Co pro mě znamená pojem „milující matka“? 

Mluvím o něm s Marií? 

 Kdy začnu trénovat Mariino „napřed uchovat 

v srdci a rozvažovat“? 

 Co je to vlastně něžnost? 

 Hle, dávám vám svůj pokoj. 

 Kdo přichází k Marii, přichází ke Kristu. 

 Maria mě přijímá bez jakýchkoliv předsudků. 

 Kolik dobra je v lidech, kteří se mnou žijí. 

 Mám dost času na to, co po mně chce Bůh? 

 Jedinou skutečnou chybou je ta, ze které se 

nepoučíme. 

 Pokoj v srdci je začátkem mého poznávání Boží 

vůle. 
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Z dokonalé lásky k Bohu se mu Maria odevzdala 

jako věc a jako vlastnictví. Ani na okamžik se její 

vůle nevzdálila od vůle Boží. Proto je dokonalým 

nástrojem Božím. Dokonale využívá jí svěřené 

pravomoci a privilegia v naprosté poslušnosti Bohu, 

její láska sahá až k takovým vrcholům, že přináší 

plody Boží lásky. (Maxmilián Kolbe) 

Maria, řekni mi, co znamená věřit ve vzkříšení tvého 

Syna? 

„Není to jen věřit, že les znovu vyroste, země se 

uklidní, dům bude znovu postaven, věřit že 

povstaneš ze svého hříchu, že ti Ježíš dá novou zemi 

bez nemoci a utrpení, že se tvé dítě vrátí k Bohu, 

protože on ho miluje, že se lidé klesající až na dno 

obrátí, protože bez Boha nelze žít, že Kristova spása 

je přítomna mezi námi uprostřed jakéhokoliv zla, 

věřit, že se s milovanými znovu setkáš v nebeském 

království.  

Věřit je ještě něco navíc. Pro tebe to znamená 

pozvednout umírající z prachu ulice jako matka 

Tereza, nebát se obětovat život za své bratry jako 

Martin Luther King, otevřít naději svůj dům jako 

bratr Roger Schütz. 

Vyznáním víry ve vzkříšení je každý misionář, který 

se vydává do světa, každé leprosárium, které se 

otvírá, každá smlouva o míru, každý přijatý závazek. 

Když odpouštíš svému nepříteli, když sytíš 

hladového, když bráníš slabého, věříš ve vzkříšení. 

Když máš odvahu se oženit, když přijmeš dítě, které 

přichází na svět, když stavíš svůj dům, věříš ve 

vzkříšení. Když ráno vstáváš vyrovnaný a veselý, 

když si zpíváš při pohledu na vycházející slunce, 

když jdeš do práce s radostí, věříš ve vzkříšení. 

Věřit ve vzkříšení znamená prosytit svůj život 

důvěrou, znamená to očekávat od svého bratra jen 

dobré, znamená to nemít z nikoho strach. 

Věřit ve vzkříšení znamená věřit, že Bůh je tvůj 

Otec, Ježíš je tvůj bratr a já, Maria, tvoje sestra, 

a jestli chceš - tvá Matka.“  

(Carlo Caretto Blahoslavená, která jsi uvěřila) 
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