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  ROČNÍK 26      ČÍSLO 4        VÁNOCE 2021

Milí poutníci a farníci!
 Ve středu Vánoc je betlémské dítě položené v jeslích. A vedle něj vidíme 
Marii a Josefa. Záhy k němu přicházejí pastýři a posléze i mudrci z Východu. V na-
šich betlémech pak vidíme řadu dalších postav, které pospíchají poklonit se naroze-
nému Spasiteli a něčím ho obdarovat. Ježíš k sobě přitahuje lidi a zároveň je spojuje 
a dává příležitost k vzájemnému setkání.
 Krásným rysem vánočních svátků jsou návštěvy. Nechceme zůstat sami. 
Vracíme se ze světa do kruhu svých rodin, navštěvujeme svoje příbuzné, přátele  
a sousedy. Mnohá tato setkání mají pevně stanovený termín a jsou neodmyslitel-
nou součástí vánočního programu. Tušíme, že v tyto dny by nikdo neměl zůstat sám  
a opomenutý.
 Před léty jsem se na sklonku Adventu zeptal jedné staré svobodné kostel-
nice, jak bude slavit Štědrý den. Doufal jsem, že ji pozve ke stolu vzdálenější rodina. 
Ona mně odpověděla: „Sama. Jako každý rok.“ Zeptal jsem se: „A není vám smutno?“ 
Odzbrojila mě svou ráznou odpovědí: „Ne, vůbec. Já si vezmu klíče od kostela, roz-
svítím si betlém a modlím se. V kostele je mně tak dobře.“
 Až jsem se trochu zastyděl. O Vánocích je nám tak spolu dobře, protože 
na svět přišla Láska, která nás spojuje vjedno. Díky ní se z nás staly Boží děti, bratři  
a sestry. 
 Tak jen doufám, že i my o svátcích i v následujícím čase budeme moci bez 
omezení přicházet do kostela, oltářního Betléma, a tam se setkávat se vtělenou Lás-
kou. A také se vzájemně potěšit a povzbudit lidským společenstvím, že nejsme sami. 
 Přeji vám pokojné, radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2022.  

P. Josef Pohanka
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Z poutního místa
Narození Panny Marie

    Drazí bratři a sestry, nejprve bych rád vyjádřil svůj dík vašemu panu faráři, otci Jo-
sefu Pohankovi, za laskavé pozvání, abych jako hlavní celebrant předsedal této mši 
svaté. Navzdory tomu, že jsme kvůli pandemii Covid-devatenáct museli odložit naše 
loňské setkání, nyní mne velmi těší, že tady v Žarošicích mohu být zpět a účastnit se 
této výroční pouti ke cti blahoslavené Panny Marie.
 Srdečně zdravím všechny farníky zde shromážděné a s potěšením využívám 
této příležitosti, abych pozdravil také představitele občanského života a samosprávy  
a ostatní vážené hosty.
 Přiznávám, že jsem rád, že jsem nebyl tím, kdo měl číst dnešní úryvek evangelia. 
Nejde přitom o cvičení četby starozákonních jmen; tento text se čte dvakrát v litur-
gickém roce, jednou právě v den svátku narození blahoslavené Panny Marie a podru-
hé sedmnáctého prosince, na začátku druhé části adventního času, v rámci přípravy 
na oslavu Narození našeho Pána, Ježíše Krista, Syna Božího a syna Mariina.
 Jistě je zajímavé, že evangelní text je propojen dvojími narozeninami, nejprve na-
rozením Panny Marie a pak Ježíšovým. Narození dítěte je jedním z nejdůležitějších 
okamžiků v životě rodiny. Dítě je plodem lásky otce a matky a nositelem začátku no-
vého života v rodině. Lidé často diskutují nad tím, komu je narozené dítě podobné, 
hovoří o jeho budoucnosti a o všem dobrém, co v důsledku jeho příchodu na svět 
může nastat.
 Zůstává skutečností, že oslavu narození dítěte Ježíše (Vánoce) provází mno-
ho různých tradic, ale o Mariině narození není známo prakticky nic, tedy kromě 
toho, že se uskutečnilo. Pouze z jiných zdrojů pak lze vyvodit něco o Mariině postavě  
a o smyslu jejího narození.
 Když se Marii zjevil archanděl Gabriel, žádal od ní, aby přijala něco, co stálo 
mimo běžnou lidskou zkušenost. Bezpočtu žen bylo matkami, které porodily své děti. 
Od ní se žádalo, aby se stala matkou Syna Nejvyššího Boha. Maria v té chvíli nemoh-
la mít konkrétní představu o tom, co to pro ni ve skutečnosti mělo znamenat, proto-
že to nemohla srovnávat s žádnou jinou zkušeností mateřství. I přesto návrh ochot-
ně přijala a vyjádřila s ním svůj plný souhlas, když řekla: „Ať se mi stane podle tvého 
slova.“
 Tento druh odpovědi, tato otevřenost vůči všemu tomu, co se od ní žádalo, moh-
ly vycházet jedině z hluboké znalosti Boha a z důvěry v něho, tedy z postojů, které ji 
provázely od okamžiku jejího narození a dětství.
 Svatý Jan Damašský, který je považován za posledního z řeckých otců církve, byl 
zvláštním způsobem ve zbožnosti oddán blahoslavené Panně Marii a jeho spisy měly 
velký vliv na utváření učení církve o její roli v dějinách spásy a o jejím životě, zvláště 
pak o jejím nanebevzetí.
 Pokud šlo o její narození a o roli, kterou při něm hráli její rodiče, tedy svatý Já-
chym a Anna, napsal: „Blažená dvojice, Jáchyme a Anno, zcela bez poskvrny! Podle 
plodu vašeho těla vás poznáváme, jak kdysi řekl Pán: Poznáte je po jejich ovoci. Zvo-
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lili jste si způsob života, jaký byl milý Bohu a hodný té, která z vás vzešla… Bůh vám 
za to dal to, co přírodu překonává: přivedli jste na svět Boží Rodičku… dceru vzneše-
nější, než jsou andělé, ano, samu Královnu andělů. Maria, ty dívko nejsličnější a nej-
líbeznější, dcero Adamova a Matko Boží!“
 S jistotou můžeme uzavřít a říci, že Maria vyrůstala v rodině a domácnosti, ve kte-
ré byla základní hodnotou láska k Hospodinu. Díky znalosti toho, jak Hospodin jed-
nal v dějinách, Maria mohla vědět, že si k naplnění svých záměrů často volil lidi, kteří 
byli považováni za nepatrné a poslední, aby se právě oni stali nástroji jeho vůle a jed-
nání. Naučila se spoléhat na Boha a v důsledku toho přijala, co od ní Bůh žádal, aby 
učinila.
 Svatý Ondřej Krétský, který byl znám jako autor mnoha hymnů, včetně některých 
sepsaných ke cti blahoslavené Panny Marie, napsal, že „tato slavnost, kořenící v na-
rození Bohorodičky, je předehrou, přičemž jejím závěrečným aktem a vyústěním je 
z Boží vůle spojení Slova s tělem. Dnes se narodila Panna, zamýšlená, utvořená a při-
pravená, aby se mohla stát matkou Krále všech věků, Matkou Boží“.
 Role Marie, jakožto Matky Boží, je jedinečná, a proto nemůže být nikým jiným 
napodobena. To, co můžeme a máme napodobit, je její láska k němu a důvěra v něj 
a v návaznosti na to i my máme zůstat otevřenými k čemukoli, co by od nás Bůh žá-
dal, a odpovědět podobně jako ona, dát svůj souhlas a odevzdat své životy k dispozi-
ci Bohu pro jeho plány.
 Evangelní text hovoří také o úkolu svatého Josefa. Toho, co víme o něm, je ještě 
méně než o blahoslavené Panně Marii. Nicméně i on souhlasil s tím, co od něj bylo 
požadováno, přijal k sobě, jako svou manželku, Marii, která počala dítě skrze Ducha 
svatého. Podobně jako ona ani on nemohl znát plný dopad role, které se podle poža-
davku měl ujmout, ale jako spravedlivý muž, který znal a miloval Boha, také on svým 
ano souhlasil s Božím záměrem.
 Jak napsal papež František ve svém apoštolském listě Patris Corde, kterým letoš-
ní rok vyhlašoval rokem svatého Josefa: „Velikost svatého Josefa spočívá v tom, že byl 
Mariiným snoubencem a Ježíšovým otcem. Stal se tak «služebníkem všeobecného zá-
měru spásy», jak říká svatý Jan Zlatoústý.“
 Svatý (papež) Pavel VI. konstatuje, že Josefovo otcovství se konkrétně vyjadřovalo 
v tom, že: «ze svého života učinil službu a oběť ve prospěch tajemství Vtělení a s ním 
spojeného vykupitelského poslání, že uplatnil svou legitimní autoritu vůči Svaté ro-
dině, aby jí daroval sebe sama, svůj život a svoji práci; že přetavil svoje lidské povolá-
ní v rodinnou lásku skrze nadlidské obětování sebe, svého srdce a všech schopností, 
v lásku danou do služby Mesiáše, který vyrůstal v jeho domě» (PC 1).
 V každé situaci svatý Josef dokázal vyslovit své vlastní „fiat” (staň se) jako Maria 
při Zvěstování a Ježíš v Getsemanech.
 Svatý Josef jako hlava rodiny učil Ježíše být poslušný rodičům (srovnej Lukáš 
2,51) podle (čtvrtého) Božího přikázání (srovnej Exodus 20,12).
 Během let svého skrytého života v Nazaretě se Ježíš v Josefově škole učil plnit Ot-
covu vůli. Tato vůle se mu stala každodenním pokrmem (srovnej Jan 4,34). I v té nej-
těžší chvíli svého života, v Getsemanské zahradě, Ježíš upřednostnil Otcovu vůli před 
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Rajecká Lesná-kostel

svou, a stal se tak „poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži” (Filipanům 2,8). Au-
tor listu Židům proto uzavírá, že Ježíš „se naučil svým utrpením poslušnosti“ (Židům 
5,8). „Ze všech těchto událostí plyne, že Bůh vyzval svatého Josefa, aby přímo slou-
žil osobě i poslání Ježíše vykonáváním svého otcovství, vlastně tím způsobem Josef 
spolupracuje v plnosti času na velkém tajemství vykoupení a je vpravdě služebníkem 
spásy“ (PC 3).
 Stejně jako v případě blahoslavené Panny Marie, také Josefova role zůstává nena-
podobitelná; je ale pro nás příkladem rozhodného a vynalézavého muže, který mi-
loval Boha a v něj skládal všechnu svou důvěru. Snažme se napodobovat jeho sta-
tečnost, abychom dokázali být otevřenými ke všemu, co od nás Bůh žádá, a aby-
chom stejně jako on odpověděli přitakáním a odevzdáním svých životů Bohu pro 
naplnění jeho plánů.

Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR

Ze života farnosti 
Kaplička sv. Anežky České

 Článek se sice netýká přímo naší farnosti, ale sousední archlebovské, s níž nás 
spojuje personální unie společného duchovního správce. Při cestě do Kyjova po stát-
ní silnici č. 54 jste si určitě v poslední době všimli, že ve stoupání do Strážovského 
kopce kousek za odbočkou na Věteřov po pravé straně k Dražůvkám během letošní-
ho podzimu vyrostla drobná sakrální stavba – kaplička sv. Anežky České. A možná 
vás bude zajímat, proč zde stojí.
 Iniciátorem stavby, budovatelem a prvním mecenášem je pan Martin Baják  

foto Vojtěch Hlávka/Člověk a Víra
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z Dražůvek. Tento vystudovaný památkář nyní pracuje jako pečovatel v Charitě.  
 A jak sám říká:  „Je tomu už 32 let, kdy byla sv. Anežka v Římě papežem Janem Pav-
lem II. kanonizována. Už navždy je spojena s pádem totality a se znovunabytou svo-
bodou. S uplynulým časem zjišťujeme, jak je svoboda křehká a stává se čím dál víc 
volbou osobní. V čase míru je to jiné než ve válce a v totalitě. Proto nesmíme zapo-
mínat na všechny, kdo položili život za svobodu a morální hodnoty stojící nad vším 
ostatním. I od listopadu 1989 se mnohé změnilo. A možná nebudu sám, kdo má do-
jem, že jsme na sv. Anežku (a spiritualitu všeobecně) tak trochu zapomněli. Na před-
ní příčky se dostaly hodnoty rovnající se plnému nákupnímu košíku v marketu a ze-
lenou dostaly technologie, které nám mají ulehčit život. Až se ztrácí, jestli o náš život 
opravdu ještě jde. V krizi se ukázalo, že bychom dali cokoliv za to, smět držet naše-
ho blízkého v těžkých chvílích za ruku. Toto vše si sv. Anežka uvědomovala a denně 
žila, jak se dnes říká, v první linii. Denně byla útěchou i těm, kteří už nikoho nemě-
li. Milovala tuto zemi a člověka. Nedělala rozdíly, spojovala. Její neochvějná víra byla 
a je majákem pro ostatní.“   
 Když pan Baják přišel na faru do Žarošic s úmyslem postavit kapličku naší svaté 
Anežce, bylo to krátce po vypuknutí covidové epidemie. Myšlenka mě velmi zauja-
la, zdála se mi vpravdě prorocká vzhledem k nejisté a ponuré době, kterou jsme pro-
žívali zavřeni do svých domovů. Domluvili jsme se, že stavbu pojmeme jako prosbu  
o ochranu i poděkování za pomoc v těžkých časech. 
 Kvůli pandemii se realizace protáhla na víc jak rok a půl. Bylo třeba získat potřeb-
ná povolení. Myšlenku podpořila a vydatně pomohla Obec Dražůvky, finančně ji po-
sílili dárci z řad občanů Dražůvek i farníků z Archlebova. Místo ke stavbě bylo vybrá-
no na hranici katastru s Věteřovem, kudy v minulosti vedla polní cesta. Věteřovskou 
farnost už víc jak století mají ve správě křížovníci s červenou hvězdou, duchovní sy-
nové sv. Anežky, jejichž řád ona založila. Obraz světice umístěný v kapličce namalo-
vala malířka Dana Šťastná Flídrová.
 Až tedy pojedete kolem kapličky, můžete vyslat krátký pozdrav sv. Anežce, ať dál 
bdí nad svou krajinou a vyprosí nám pokojné časy.    

P. Josef Pohanka   

Vypsáno z matrik
(od 1. června do 30. listopadu 2021) 

Z vody a Ducha svatého se ve svátosti křtu znovu narodili:

20. června       Melisa Anna Blahutková z Násedlovic    
24. července   Zuzana Dohnalová z Násedlovic    
                         Beáta Sádlíková z Násedlovic
14. srpna         Ema Marie Vagnerová ze Žarošice
26. září            Ester Libuše Konečná ze Žarošice
  2. října           Jáchym Svozil z Násedlovic
24. října           Eliška Lužová ze Strážovic 
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Lásku, úctu a věrnost si v manželství slíbili:

26. června       Šimon Loprais z Vracova
                         Sabina Damborská z Násedlovic

17. července    Marek Černý z Milešovic
                         Kamila Havránková z Kobeřic u Brna

                         Jakub Jetelina z Klobouček
                         Michaela Šimoníková z Klobouček

28. srpna         Jan Sances z Kyjov
                         Anna Straková z Krumvíře

18. září             Libor Nejedlý z Protivanova
                         Hana Živělová ze Želetic
  

Branou smrti nás předešli:

11. července    Marie Šašinková (1936) ze Žarošic
31. července    Jiří Radvan (1952) ze Žarošic
16. srpna          Miroslav Valenta (1950) z Násedlovic 
23. srpna          Roman Horák (1968)  z Násedlovic
14. září             František Blahutka (1945) z Násedlovic
29. října           Stanislava Luskačová (1948) ze Žarošic 

K modlitbě

Bože, děkuji ti, že jsi 
naděje všech, kteří musí žít v temnotě nepokoje, 
světlo, které osvěcuje každého člověka, 
světlo, které zazářilo z výsosti, 
světlo, které nezná žádného večera, 
naše světlo a náš život, 
že jsi do naší temnoty přinesl své světlo.
Amen. 

Vzděláváme se
Ale zbav nás od Zlého

 Závěrečná věta Ježíšovy modlitby mluví o zlu. Biblická řečtina ještě neznala malá 
a velká písmena. Ze souvislostí vyplývá, že bychom v tomto případě měli psát velké 
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Z. Pán Ježíš nemá na mysli abstraktní zlo, ale toho, jenž je nazýván „vrah od počátku“, 
„lhář a otec lži“ a „satan, svůdce celé země“. Prosíme, aby nás Bůh chránil od úkladů 
ďáblových.
 Pokud je v určitých kruzích snaha zpochybňovat existenci a působení zlého du-
cha, pak Pán Ježíš zařazením poslední prosby do Otčenáše jasně ukazuje, že se po-
třebujeme dovolávat Boží ochrany před ďáblovým působením. Největším podvodem 
zlého ducha je, když v něho lidé nevěří a jeho karikaturám v podobě čerta se smě-
jí. Nejvíce zákeřný nepřítel je ten, který si počíná skrytě a jeho nebezpečí není bráno 
vážně. 
 My se nemusíme ďábla děsit a jím se nechat strašit, poněvadž jeho moc byla zlo-
mena v hodině Ježíšovy smrti. Jak rádi říkají na Východě, Bůh přechytračil chytrá-
ka. Ďábel byl sice poražen, ale dosud se nepodrobil Ježíšově moci a neuznal jeho vlá-
du. Dobře ví, že jeho čas a možnosti jsou omezené. Proto se snaží urvat, co se dá, aby 
do svého područí získal co nejvíce duší. Celé dějiny až do Ježíšova druhého přícho-
du budou ve znamení zápasu mezi královstvím světla a královstvím temnoty.
 Poslední prosba Otčenáše je vroucím voláním církve, aby nás Bůh chránil a my 
nepřišli o dědictví Božích synů a dcer. Přidáváme s k Ježíšově Velekněžské modlit-
bě, kdy v předvečer své smrti prosil: „Otče, neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je 
ochránil od Zlého.“
 Při mši svaté je poslední prosba Modlitby Páně rozvinuta tzv. embolismem (vsuv-
kou): „Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože …“ Dovoláváme se Boží ochrany a po-
moci, aby nás uprostřed tolika protivenství Bůh sílil trpělivostí, která je zdrojem po-
koje. Aby nás naplnil vytrvalostí na cestě do nebeské vlasti, kde budeme zbaveni vše-
ho zla.
 Křesťané protestantské tradice zakončují Modlitbu Páně doxologií: „neboť tvé je 
království i moc i sláva navěky.“  Na jejich námitky, že my katolíci tak neděláme, je 
jednoduchá odpověď. Ve mši svaté ji také přidáváme. Jako bychom se chtěli připojit 
ke klanění a díkůvzdání, které se bez ustání vzdává Bohu v nebeské liturgii.
 Závěrečné „amen“ je naše „fiat“ – stvrzení: Ať se tak stane!
 „Modlitbu Otčenáš považuji za nejkrásnější a nejautentičtější modlitbu, která vy-
jadřuje vztah k Bohu jako k Stvořiteli i Zachránci. Je to modlitba, ve které je obsažena 
starozákonní zbožnost, modlitba, kterou jsem se mohl modlit s izraelským průvod-
cem v Jeruzalémě, ale i modlitba, kterou jsem vyslal přes zamřížované okno věznice 
k nebeskému Otci, a s Karlem Hynkem Máchou prosil oblaka, aby na své pouti po-
zdravovala mé přátele. Neboť modlitba Otčenáš není modlitbou do sebe uzavřeného 
a nevděčného individua. Je to modlitba, která mi nedovolí zapomenout na mé bratry 
a sestry, ale také modlitba, která mi dává jistotu, že nejsem sám.“ (Dominik kardinál 
Duka)   

P. Josef Pohanka
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K zamyšlení
Znamení času

 
 „Přišel jste pozdě!“ Často slyšíme tuto nepříjemnou poznámku. Někteří lidé ji sly-
ší až příliš často, protože skoro nikdy nepřijdou včas. Je to vždycky nepříjemné, ale  
v různé míře. Přijít na nádraží, když už vlak odjel, může člověka mrzet málo, když ví, 
že jede za hodinu jiný. Horší je, když obchodní zástupce přijde pozdě na schůzi, na 
které už odhlasovali rozhodnutí k jeho škodě. 
 Opoždění se však také chápe ve smyslu obrazném. Poznamenají např. o řečníko-
vi, který chce získat nové hlasy pro volby: „Mluví zbytečně. To, co říká, už dnes ne-
působí. Jeho strana zmeškala dobu, nemohou mít úspěch.“ Podobně se mluví i o pe-
dagozích: „Užívá zastaralé metody, dnes už je mládež jiná.“ Když si pak tito lidé stě-
žují, že neuspěli, pokrčíme jenom rameny: „Zmeškali čas, nechápou znamení doby.“ 
Může se tento postoj aplikovat i v duchovním životě? Zdá se, že ne, vždyť Bůh a jeho 
hodnoty jsou věčné. Neměnné jsou také morální zásady, příkazy Desatera. Ale pře-
sto se i v Bibli mluví o znamení jisté doby. Dříve se čtení evangelia v kostele vždyc-
ky začínalo úvodem: „Za onoho času...“ Dnes nám to zní, jako by to bylo kdysi dáv-
no. Ale smysl těch slov měl být jiný, tj. v tom pravém okamžiku, v té vhodné době. Ta 
se nevyskytuje vždycky. Proto Písmo často uvádí své zprávy úvodem: „Když se na-
plnil čas...“
 Co se může naplnit? Nádoba, nádrž, koryto řeky, ale ne řeka sama, protože ta stá-
le teče. Může vyschnout, ale nemůže ztratit svůj tok. Přestala by být řekou. Něco po-
dobného, jak se zdá, platí i o času. Můžeme zaplnit hodinu zábavou, rok studiem, ži-
vot dobrými skutky. Ale čas jako takový jde dál. Byl před námi a bude po nás. Ale 
bude věčně? Staré mytologie to předpokládaly. Zobrazovaly čas jako hada, který si 
ukusuje svůj vlastní ocas, ale stále roste. Ale to není pojetí biblické. Podle mytologie 
čas rodí a požírá bohy a lidi. Bůh Bible je naopak pán času. On to je, kdo tvoří věci 
a lidi a dává každému jistý čas, aby mohl splnit úkol, který od Boha dostal. Čas mají 
tedy jednotliví lidé, národy, ale i země a vesmír. Také izraelský lid dostal svůj čas: od 
Abraháma až po Krista. Ve srovnání s dějinami všeho lidstva a s historií světa je to 
doba poměrně krátká. Je celá zaplněna velikými Božími skutky: vyvolením Abrahá-
ma, vysvobozením z Egypta, založením dynastie, proroky atd. To všechno bylo v Bo-
žích očích dostačující přípravou, aby byli Židé schopni přijmout Krista. Proto měl 
Starý zákon svůj čas, který se naplnil. 
 Na otázku, čím se liší pohané od Židů, má sv. Pavel jednoduchou odpověď: „Oni 
nemají naději, my jsme naopak dostali od Boha přísliby“ (srov. Ef 2, 12). Bůh dával 
židovskému národu mnoho darů, aby ty všechny byly jenom předzvěstí toho, který 
se uskutečnil v poslední době: Bůh dal svého vlastního Syna (srov. Jan 3, 16), aby za-
ložil království, ne už Davida a Šalomouna, ale království Otce, který je na nebesích. 
Jeho jméno je Emmanuel, Bůh s námi (Iz 7, 14). Všechna náboženství mají nějakou 
víru v božstvo, více nebo méně čistou. Ta božstva mají bydliště v tajemných lesích, na 
horách, v mracích. Jejich království je jinde, mimo zemi, kterou obývají lidé. Musí se 
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k nim namáhavě vystupovat, přiblížení není snadné. O Židech naopak čteme Moj-
žíšův výrok: „Není žádný velký národ, který by měl Boha tak blízko, jako je náš Bůh 
blízký nám“ (Dt 4, 7). Křesťané užívají tohoto textu, když mluví o eucharistii, o Kris-
tu přítomném ve svatostánku. Ale platí to všeobecně o Boží přítomnosti v našem svě-
tě, která je skrze Krista a v něm. 
 Často vstupuje do našeho života někdo, kdo přináší zprávu. Nikdo není rád, když 
musí nést zprávu smutnou. Evangelium znamená naopak „zprávu radostnou“. Zna-
mená, že i do našeho osobního života vstupuje Bůh a že se i náš čas ponenáhlu na-
plňuje, aby to setkání bylo živé a vědomé. Zpovědníci mohou dosvědčit mnoha pří-
klady, jak se lidé v různých okamžicích a v různých okolnostech setkávají tváří v tvář  
s Kristem. To setkání je přemění a také dává smysl dennímu životu. Dítě a mladý člo-
věk o své cestě nepochybují. Věří, že je něco velkého čeká, že budou mít úspěch. Poz-
ději se však dostaví únava. Nevidí se úspěchy, život se vleče den za dnem. 
 Má ještě smysl? Možná už nás netěší setkání s lidmi, možná, že si říkáme, že už 
nemáme v životě co čekat. Ale je to iluze, ten pocit prázdnoty znamená pravý opak, 
totiž to, že pravé setkání ještě nepřišlo, ale že už je možná blízko, že to bude setkání  
s Kristem.

Tomáš kardinál Špidlík

Tři příchody Krista 

 Advent je očekávání Kristova příchodu. Ale kterého? Podle sv. Bernarda z Clair-
vaux (1090-1152) jsou Kristovy příchody tři: Známe trojí příchod Páně – píše sv. Ber-
nard ( In Adventu Domini, Sermo V. - De medio adventu, et triplici innovatio): Ty 
dva jsou zjevné, ale ten třetí, prostřední, je tajný. Vidí jej vyvolení sami v sobě a je-
jich duše budou spaseny. Při prvním příchodu tedy přišel v slabém těle, při tom-
to prostředním v duchu a v pravdě, při posledním ve slávě a velebnosti. Při prvním 
byl Kristus naším vykoupením, při posledním se zjeví jako náš život, při třetím, pro-
středním, je naším odpočinkem a naší útěchou. Říká totiž sám Pán: „Miluje-li mě 
kdo, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu.“ 
Boží slovo ať tedy přejde do hloubi tvé duše, do tvých citů a do tvých mravů. Zacho-
vávej je a ono zachová tebe. Neboť k tobě přijde Syn s Otcem a udělá vše novým. 
 Žijeme mezi prvním a druhým Kristovým příchodem. To není důvod k frustra-
ci nejistoty mezi nostalgickou vzpomínkou na Kristovo narození a výhledem na jeho 
slavný návrat (parusia). Žít v silovém poli těchto dvou příchodů je právě oním „taj-
ným“ příchodem třetím. Ten je výzvou zniternit náš vztah s Bohem, vstoupit s ním 
do důvěrného styku (parrhesia), jaký měl člověk s Bohem v ráji před hříchem. Vyža-
duje to každodenní zápas o čistotu srdce, které chce být rajskou zahradou, kde pak 
člověk slyší Boha v ranním vánku. Pán přichází, aby nám přinesl ráj. Musíme Jej však 
nechat vstoupit k nám, nechat se jím přímo prostoupit. „Tak jako starý Adam pano-
val v celém člověku a celého zaujímal, tak teď ať celého dostane Kristus“, píše sv. Ber-
nard. První mniši neváhali jít tento boj vybojovat do pouště.
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Poušť byla už ve Starém zákoně místem očisty a prohloubení víry. Zkušenost exodu 
a putování Izraele pouští do zaslíbené země se podle rabbího Gamaliela musí opako-
vat v každém osobním životě. Poušť je nutná, máme-li vnitřně zakusit, že Bůh sám 
vede naši duši k setkání s Ním. Onen třetí příchod Krista se tedy uskutečňuje v pouš-
ti. Ne nutně v té skutečné. Poušť může být symbolem ztráty smyslu, prázdna, samo-
ty, frustrace, zkrátka pokušení všeho druhu a boje proti nim. Nevyhne se mu ten, 
kdo hledá pramen života, který paradoxně tryská právě v poušti a naplňuje rajským 
pokojem. Proto může sv. Bernard říct, že třetí návrat Kristův je naším odpočinkem  
a naší útěchou. 
 V polovině 6. st. př. Kr. jsou Izraelité zdecimováni v babylonském zajetí. A prá-
vě v této atmosféře dramatických událostí Izaiáš vidí přicházet záchranu a těší proto 
Boží lid (Iz 40,1-5.9-11): „Těšte, těšte můj národ“ – praví váš Bůh. Mluvte k srdci Je-
ruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost 
[…]“ Hlas volá: „Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezky 
našemu Bohu!“
 Markovo evangelium (Mk 1,1-8) se na Izaiáše výslovně odvolává: „Je psáno  
u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas 
volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ Marek vidí tuto 
prorokovu výzvu naplněnou v Janu Křtiteli, který vystoupil na poušti, hlásal křest 
pokání, aby byly odpuštěny hříchy..“ V Janu Křtiteli tak definitivně končí putování 
pouští vyvoleného národa, neboť Janovi je dáno poukázat na zaslíbenou zem, kterou 
je Kristus sám: „Za mnou“ – říká Jan, „už přichází mocnější než jsem já; nejsem ho-
den, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on 
vás bude křtít Duchem svatým.“
 Boží hlas lze lehce přeslechnout, Boží působení 
 v našem životě lze lehce přehlédnout, zejména, když 
se zdá, že Pán jakoby nepřichází, protože na něj 
vztahujeme naše lidská časová měřítka. Druhý 
Petrův list (3,8-14) proto nabádá: „Jednu věc, 
milovaní, nesmíte přehlédnout: že je u Pána 
jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako 
jeden den. Ne že by Pán otálel splnit to, co 
slíbil, jak ho někteří lidé obviňují z otálení, 
ale je k vám shovívavý, protože nechce, aby 
někdo zahynul, naopak chce, aby se všich-
ni dali na pokání.“ 
 Pokání je tedy tou nejlepší přípravou na 
příchod Páně. S kajícím duchem Boha urči-
tě nepřeslechneme a nepřehlédneme, proto-
že naň čekáme v bytostné touze po vysvobo-
zení z osidel zla. Touhou po Něm můžeme pří-
chod Páně dokonce i urychlit! List Petrův nám říká 
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jak: tím, že nám bude ležet na srdci, abychom žili svatě a zbožně a horlivě se snažili 
být před Pánem bez poskvrny a bez úhony v pokoji. Pak ať ten den Páně přijde – tře-
ba – jako zloděj. A všechno ať klidně vezme za své! Nemusíme se bát, vždyť my čeká-
me – jak to Pán slíbil – nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov sprave-
dlnost. 
 Nelze to vyjádřit krásněji než Žalmem 85.: „Kéž mohu slyšet, co mluví Hospo-
din, Bůh: – jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. – Jistě je blízko jeho spá-
sa těm, kteří se ho bojí, – aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. Milosrdenství a věr-
nost se potkají, – políbí se spravedlnost a pokoj. – Věrnost vypučí ze země, – sprave-
dlnost shlédne z nebe. Hospodin též popřeje dobro – a naše země vydá plody.“ 

Richard Čemus

Vánoční pohádkový čas

 Drazí bratři a sestry v Kristu, milé děti. Máme tady opět vánoční čas, který je plný 
naděje a očekávání. A všichni se těšíme na pohodu, rozzářené oči dětí, ale také na 
radostné úsměvy dospělých, kteří neváhali přiložit ruku k dílu, aby ty letošní Váno-
ce byly opět svátky míru, klidu a rodinného setkávání. Ale nechtějte Vánoce zachrá-
nit jen hmotnými a drahými dary, věnujme si to, co především tvoří rodinu, tedy lás-
ku, která má mnoho podob. Asi proto se o těchto svátcích těší takové oblibě pohádky.  
A, světe, div se! Kolik že je mezi těmi posluchači a diváky dospělých. A tak svůj pří-
spěvek vám také svátečně zahalím do pohádkového hávu:

Pohádka o třech přáních
 Bylo nebo nebylo na počátku času slovo? Věřte nebo nevěřte, ale raději věřte, že 
bylo, protože jinak bych neměl moc o čem dál psát. A když, tak by to byla nuda pro 
škarohlídy. Já věřím v jednoho Boha, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i ne-
viditelného. Hospodina našeho, Otce našeho. Věřím ve dva principy, kterými se řídí 
tento náš svět. Věřím také, že stvořitel měl při stvoření našeho světa tři přání. Ne víc 
ne míň, protože je to moudrý Hospodin, který ví, že všeho má být tak akorát. Vždyť 
to znáte sami z pohádek a ty nelžou! My to však bereme s dospěláckou opatrností, 
a to je naše škoda. Jen se zeptejte například dětí ve školce, že pohádky nelžou. A já 
vím, že vás to stejně nepřesvědčí. Tak aspoň uvažte to, že když jsou v pohádce ke spl-
nění přání, tak ta tři jsou akorát. Když je jich více, vždy jsou s tím jen další komplikace. 
I ten džin z lahve se časem unaví. 
 Možná, že jste to už někde slyšeli nebo četli, ale já vám říkám, že si Hospodin přál, 
on sám duch, při stvoření tohoto světa naučit hmotu lásce! A chtěl bych vidět člově-
ka, který s tím nemá vlastní zkušenosti. Malí velcí, staří mladí, věřící či nevěřící, bo-
hatí nebo chudí, zamilovaní i zklamaní, ti všichni si to nějak zkusili a mají na to svůj 
tajný nebo trochu méně tajný názor a někteří se s ním vůbec netají. Tedy nejvíc je sly-
šet ty, co si spíš stěžují, že se na ně asi nedostalo. Ale dostalo, jen jim to nějak došlo 
jinak, než by chtěli. Přesto si troufnu tvrdit, že se všichni shodneme, že je to s láskou 
přinejmenším složité. Má snad vůbec nějaký řád? A přitom jde o hodně! Vždyť kaž-
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dý ví, že správná pohádka nebo zamilovaný film končí happyendem. Tedy, že naplně-
ná láska nám přinese štěstí. A kdo by to nechtěl!!! Tedy to štěstí. Ale jak na to?! Vždyť  
i Hospodin musel hmotě vdechnout ducha, aby z prachu a bláta něco bylo. Všim-
něte si, že i  kámen to má v pohádkách moc těžké, a proto se do něho ti nepohodl-
ní, co s tou svojí šťastnou láskou tolik provokují, dají dobře zaklít, uvěznit a schovat.  
A  není divu, že i Hospodin musel v druhém přání tomu prvnímu přání přijít na po-
moc. 
 Každý slušný řemeslník si stojí za svou prací, tím spíše Stvořitel celého světa.  
A každý slušný prodejce poskytne ke svému zboží servis. Tím spíše ten, který očeká-
vá, že jeho dílo nebude jen na jedno použití, ale bude sloužit všem kdykoliv a kdeko-
liv až do skonání světa. Proto Hospodin přichází s neporazitelnou nabídkou. Přeje si, 
aby v našem světě mohl konat zázraky! Však to znáte z reklamy - zázraky na počká-
ní a nemožné do tří dnů. Ale NE! To jsou jen nepodařené kopie něčeho, co neumí-
me a nikdy mít nedokážeme. Zázraky nejsou žádné zboží! A na prodej už vůbec ne-
jsou. Zatímco s láskou má zkušenosti každý a na zamilovaných je to bez diskuze znát. 
Se zázrakem je to jiné. Děje se v ústraní mimo pozornosti všech. Mimořádná udá-
lost jen pro tebe. Intimní záležitost mezi tebou a poslem z nebe. Je to jako s naší ví-
rou. Ta všem viditelná část může být lživá, okázalá, povýšenecká, nabubřelá až zraňu-
jící, ale ta skrytá je bez přetvářky. Můžeme si sice nalhávat sami sobě a naše ego, naše 
sebestřednost nás může až zaslepit. Ale když neprozřeme sami, naše okolí na to dříve 
nebo později samo přijde. Pokud je naše svědomí čisté, jsme neobyčejně silní a svo-
bodní bez ohledu na naši vnější situaci. A o to, moji drazí, jde především. Od Stvoři-
tele jsme obdařeni vším potřebným pro lásku. Vždyť i Eva s Adamem jedli v Ráji ze 
stromu poznání, nejen aby zhřešili, ale tím se také stalo, že můžeme poznávat svět, 
jaký je, a zároveň mohli být svobodní, a přitom nezabloudili. A také, abychom mohli 
poznat Krista a uvěřit mu. Abychom mohli poznat boha srdcem i rozumem a moh-
li mu opětovat lásku, kterou jsme od něj dostali. Hospodin touží po naší lásce, ale ne 
po té vynucené, podlézavé a falešné, hledající jen vlastní prospěch ve vlastním oslňu-
jícím a přelétavém štěstí. A najednou to, co je dáno každému, se stává problémem ve 
chvíli, když máme rozdávat to, co jsme sami zadarmo dostali.
 A tu předstoupil před Stvořitele jeho nositel Světla, záře v temnotách, anděl Luci-
fer a přednesl přede všemi anděly svou výtku: „Stvořiteli, Hospodine, Pane náš, stojí 
ti to zato??? Ta láska hříšníků!!! Vždyť je v Písmu svatém psáno, že i ten největší z lidí, 
sv. Jan Křtitel, je beznadějně poslední za nejposlednějším v nebi!? Vždyť je to samý 
hříšník, nectnost sama. Ničeho si neváží a znevažují vše, co je svaté. Dal jsi jim pla-
netu Zemi se vším tím přírodním bohatstvím, nádherou stvoření, a to pro všechny,  
a oni se o to mezi sebou rvou, závidí si každou, byť jen zdánlivou výhodu, a tím si 
sami ničí to, co se jim tak velkoryse od Tebe, Hospodine, dostalo. Nejsou hodni Tvé-
ho milosrdenství. Tvá shovívavost a přehlížení jejich poklesků je nenapraví! A budou 
stále ničit Tvé dílo, Stvořiteli.“ Stvořitel se zamyslel a Lucifera pochválil: „Máš pravdu, 
Lucifere, je to tak. Vážím si tvé schopnosti poznat zlo a odvahu poukázat na něj pře-
de všemi. Jsi pravý nositel Zákona a můj služebník. Ale já sám jsem se zavázal velko-
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rysostí a nedám na hříšnost davu, jestli nenajdu alespoň hrstku spravedlivých. Proto 
tobě, Lucifere, svěřím veledůležitý úkol při oddělování zla od dobra. Vidím, že pod 
pochodní Světla, kterou tak svědomitě roznášíš moje Světlo po celém vesmíru, se ob-
jevil maličký stín. A v tom stínu se velmi dobře daří tvé pýše a tvé nadřazenosti, kte-
rá podnítila tvé rozhořčení, které tě odvádí od Světla a vede do spárů zla. Nezapomeň 
na moje třetí přání a moje milosrdenství a spása tvé duše bude naplněna.“ A tak se 
stalo, že ten maličký stín prostoupil celou duší nádherně zářícího anděla a změnil jej 
v hrůzostrašného démona pekla, kde je slyšet jen nářek a skřípění zubů hříšníků. Za-
zvonil zvonec a pohádky je konec.
No tak tedy zase musím říct své rozhodné NE! Zvonec sice zazvonil, ale ne aby ohlá-
sil konec, ale aby ohlásil začátek, a to začátek ne ledasčeho, ale pravých, Bohem po-
žehnaných vánočních svátků, té naděje všech hříšníků. Tak a honem po štědrovečer-
ní večeři k zářícímu vánočnímu stromku a nezapomeňte na pohádku.
Šťastné a veselé svátky vánoční, plné pohody a kouzelných pohádek s Božím požeh-
náním přeju všem, a to i těm, kterým zbyla třeba jen vzpomínka. A přidám ještě přá-
ní všeho nejlepšího do nového roku 2022.
                                                                                                                           Pavel Rektořík 

Vánoce v kriminále
 Večer pomalu klesá na unavené postavy vězňů. Dnešní zážitek se liší od toho kaž-
dodenního, je Svatvečer vánoc. Všichni budou vzpomínat na své rodiny, kněží také 
na farnosti nebo klášterní komunity, rozehnané po zemi, na zkonfiskované kláštery 
proměněné na věznice, muzea, skladiště či policejní kasárna.
 Je Štědrý večer, dostali jsme také státní nadílku, obrovské řízky, protože vědí, že 
se katolíci v ten den postí. Zmizely tedy za okny, přichystané na Boží hod.
 Dnes dopoledne se nepracuje a lze poznat sváteční pohodu, mnozí se modlí více 
než jindy sami v mlčení, jiní hovoří v hloučku. Rádi bychom si odpověděli na otázku, 
která je pro všechny kněze důležitá: kterak se dostat k ostatním vězňům, jakou ces-
tou, kudy a přes koho, když jsme střeženi stálou hlídkou a bydlíme daleko od ostat-
ních? Jsme totiž izolováni u historických hradeb, v bývalých bytech strážců.
 Policie se rozrůstala ze dne na den a byty ve věznici již dávno nestačily. Je tu útul-
něji, ale jaksi nadměrně. Musíme spát tři nad sebou, pokoj je plný trojáků jako za vál-
ky. Aby se nešířila nákaza náboženstvím, je mezi námi a ostatními přísná a bolestná 
hranice. Jakékoliv překročení se trestá korekcí na samotkách. Tam na cele není nic, 
žiješ mezi čtyřmi stěnami, jen navečer ti vhodí slamník.
 Naše hlídka je postavena u dveří, musíme přece vědět, kdyby přicházel strážný. 
Za paténu poslouží víčko z umělé hmoty, podobá se trochu bohoslužebnému ná-
řadí. Víno jsme si vyrobili, na všechno nestačí ani pátrači ministerstva vnitra, je ho 
však poskrovnu, protože jen výjimečně dostáváme balíčky z domova. A potom, ko-
lik hodin je třeba k přísným prohlídkám zásilek, vánočka se musí rozřezat, aby v ní 
snad nebyl moták s důležitým sdělením příjemci. Hostie jsou malé kousky nakráje-
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né z buchty, malé, aby se v případě nebez-
pečí mohly rychle spolknout. To je tedy náš 
obětní chléb.
 Rozsazeni na různých místech vězeňské 
světnice, nenápadně, jsme přítomni Kristo-
vě oběti. Kalich je tuba od léků, je v něm 
několik kapek drahocenného vína.
 Venku se již setmělo. Rozsvěcíme svět-
lo a jsme tišší. Modlíme se s církví tam ven-
ku, za příbuzné a známé, za ostatní vězně, 
kteří se v tuto dobu modlí s námi, zbave-
ni možnosti být s námi. Modlí se na svých 
celách ve všech budovách vězení; někte-
ří jsou i dnes v samovazbě za neposlušnost, 
za porušení leckdy směšných předpisů  
a nařízení. Modlit se na celách je přísně za-
kázáno, přesto se mnozí modlívají společ-
ně, pokud se nenajde udavač. Je mezi nimi 
mnoho apoštolů, kteří učí ostatní modlitbě.
 Nakonec tiše zpíváme Narodil se Kris-
tus Pán. Zdá se, že jsme mu blíže, protože 
přišel mezi své chudé, narodil se v chudobě 
věznice na dřevěném stole.
 Podobáš se Jemu, který nic neměl. Kdy-
bys zemřel, zůstane tu po tobě jen hromádka prádla a vězeňský šat. Jsme chudí, ale 
určitě bohatí, protože přišel On. Chceme se podělit z toho bohatství, snad již zítra 
může Kristus pokračovat ve své cestě po vězení. V nějaké krabičce bude přenesen 
dále.
 Letos je to pro mnohé lepší než loni, kdy jsem prožil Štědrý večer sám, mezi čtyř-
mi stěnami samovazby, i bez censurované knihy. V naprostém mlčení, protože ani 
hlídači na tebe nepromluvili, když otevřeli dveře, abys mohl ze země sebrat jídlo.  
A dnes jsem zde ve shromáždění církve kněžské, neboť nejen biskupové, ale i faráři  
a kaplani jsou čestně zastoupeni. Je nás tu hezky přes sto.
 Naše radost je bez vánočního pozlátka, jsme vtaženi do velikosti absolutní pros-
toty, žijeme v tichosti srdce a Boží přítomnost je přímo hmatatelná.
 Již brzy musíme na lůžka, bude večerka. Blíží se devátá hodina, je třeba zhasnout 
světla. Tím se ovšem dnešní Svatvečer nekončí. Co nejdříve začnou chodit bdělé 
hlídky, které budou pokračovat i přes půlnoc. Co kdyby někoho napadlo sloužit půl-
noční mši? Je tedy policejní pohotovost. Občas se na celách rozsvítí světla a několik 
strážných projde úzkou uličkou mezi trojáky a světlo kapesní lampy se projde po po-
stelích. Kolem půlnoci budou hlučnější, neboť zapíjejí Štědrý večer. Jsou podnapilí  
a mají radost, že ležíme tiše. Noc pokračuje k novému ránu Božího hodu. K nové 
naději.

Anastáz Opasek
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Zadáno pro děti

Katechetický věstník č. 7/2012-13 © Biskupství brněnské 

POSTAVY Z BIBLE A JEJICH VÍRA 
SVATÝ JOSEF 

O svatém Josefovi toho z Bible moc nevíme. Avšak i to málo, co je zapsáno, 
stačí k tomu, abychom k němu vzhlíželi s velkým obdivem. Byl to muž, který 
s vírou v Boha zvládl situace, které si sám nenaplánoval a s kterými nepo-
čítal. Stal se vzorem věřících mužů a ochráncem celé církve. Obraz nebo 
socha sv. Josefa je v mnoha katolických kostelech.  
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MALÝ KVÍZ O SVATÉM JOSEFOVI 

1. Josef pocházel z rodu 
a) Benjamínova 
b) Davidova 
c) Ezauova 

2. Josef se živil jako 
a) pastevec a zemědělec 
b) učitel Zákona 
c) tesař 

3. Bůh Josefa povolal, 
aby se stal 
a) snoubencem Panny Marie 
b) jedním z 12 apoštolů 
c) judským králem 
 

4. Bible říká, že Josef byl muž 
a) spravedlivý 
b) výřečný 
c) silný 

5. Josef nebyl u 
a) Ježíšova narození v Betlémě 
b) Ježíšovy smrti na kříži 
c) nalezení 12letého Ježíše v chrámě 

6. Josef ochránil malého Ježíše 
před zlým králem Herodem tak, že 
a) ho ukryl v jeskyni 
b) nad ním zvítězil v boji 
c) utekl s Marií a Ježíšem do Egypta 
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Josef Konečný Zlatá sobota

 A Slovo se stalo tělem
Svatá Panna v úžasu jen tiše šeptla:

„Staniž se mi podle slova tvého.“
A stala se Matkou věčného světla,
Matkou Syna Božího a syna svého.
Boží Slovo přišlo přebývat mezi námi,
abychom uslyšeli jeho hlas,
abychom mohli počítat s ním,
Bohem věčným pro nás vtěleným.
V posvátném půlnočním tichu
svatá Matka porodila Mesiáše,
v tu chvíli z betlémské jeskyně
se stala zářící svatyně.

V jeslích na seně leží svaté Dítě,
Ježíš – Bůh, „Láska věčná“.
Vánoce. Poezie vánoční lásky políbila nás,
radost v srdci, požehnané Vánoce přišly zas.
Už po tisíce let Advent a Vánoce přicházejí,
sněhobílé i blátivé, koledy radostně znějí,
děti žadoní: „Už aby ten Štědrý večer byl,
aby nám Ježíšek co nejvíce všeho nadělil!“

Láska, radost, štědrost setkaly se
pod našimi teplými krovy
u štědré vánoční, hojné míse.
Jsou takové štědré Vánoce všude na světě?
Kdo nám to, kdo nám to poví?
U nás v srdci Evropy máme bohaté  
vánoční hody,
za vše musíme děkovat štědré ruce Boží.
V dálné cizině nemají ani dost pitné vody,

strašná zemětřesení, ničivá tornáda  
smetly domy,
chudáci lidé, kam hlavu složí? Kdo jim  
odpoví?
Chtěli také pozdravit Dítko Boží!
Tam v jiné zemi na pokraji
sta, ba tisíce hladem umírají.
Jedni pokrmy pohrdají, druzí mají hlad,
i pro ně se Ježíš narodil a má je rád.
Také u nás, když požíváme vánočního klidu,
jsou různé nespokojenosti lidu,
nedůvěra, chování chladné – cizí,
upřímnost ve společnosti také mizí
a covid pandemie přešlapuje u vrátek,
jako by chtěla k nám nazpátek.

A proto v tichém svatvečeru k jesličkám  
pospěšme,
tam dlí svatá Boží Rodička,
skloňme k prosbám svá srdce.
Maria slyší prosebná slovíčka,
ona vyslyší a vyprosí, čeho nám třeba,
lásku, zdraví, vodu i chleba.

Matička Boží za nás prosí neustále
věčného Otce i betlémského Krále
a Boží Slovo se tělem stalo 
z lásky k nám, tolik nás milovalo!  

Jarmila Urbánková 
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