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3. DEN SVATODUŠNÍ NOVÉNY – 7. neděle velikonoční 

 Sk 1,12-14; Ž 27; 1 Petr 4,13-16; Jan 17,1-11a 

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho 

mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jedi-

ného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které 

jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. 

Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje slovo. Nyní 

poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně 

poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi 

dal, vždyť jsou tvoji; a všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni 

jsou na světě; a já jdu k tobě." 

 Radost evangelia – Evangelii Gaudium: V. Duchem vedení hlasatelé evangelia 

Motivace k novému misijnímu rozmachu 

a)  Osobní setkání s láskou Ježíše, jenž nám při-

nesl spásu (264–267) 

První motivací k evangelizaci je Ježíšova láska, 

kterou jsme přijali, zkušenost, že jsme byli spase-

ni, jež nás vede k tomu, abychom ho milovali 

stále více. Co by to bylo za lásku, která necítí 

potřebu mluvit o milované osobě a představovat ji 

druhým? Pokud nezakoušíme intenzivní touhu 

sdílet tuto lásku, potřebujeme se zastavit 

v modlitbě a prosit Pána, aby nás opět nadchl. 

Každý den potřebujeme prosit a žádat o jeho 

milost, aby on otevřel naše chladné srdce a otřásl 

naším vlažným a povrchním životem. Předstou-

píme-li před něho s otevřeným srdcem a dovolí-

me-li mu, aby na nás pohlédl, rozpoznáme pohled lásky, který objevil Natanael v den, kdy přišel Ježíš a řekl mu: 

„Viděl jsem tě, když jsi byl pod fíkovníkem“ (srov. Jan 1,48). 

Jak milé je stát před křížem nebo klečet před Nejsvětější svátosti a jednoduše setrvávat před jeho pohledem! 

Jak nám prospěje, když mu dovolíme, aby se opět dotkl našeho života a vyslal nás šířit svůj nový život! Pak oprav-

du nastane to, že to, „co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme“ (1 Jan 1,3). Tou nejlepší motivací k rozhodnutí hlásat 

evangelium je s láskou evangelium kontemplovat, setrvávat nad jeho stránkami a číst je srdcem. Pokud 

k němu přistupujeme tímto způsobem, jeho krása v nás budí úžas a pokaždé nás znovu nadchne. Proto je důležité 

znovu si osvojit kontemplativního ducha, který nám umožní denně objevovat, že jsme nositeli dobra, jež zlidšťuje a 

pomáhá vést nový život. Není nic lepšího, co bychom mohli druhým předat.  

Celý Ježíšův život, jeho postoj vůči chudým, jeho skutky, jeho důslednost, jeho každodenní a prostá velkorysost a 

nakonec jeho naprostá odevzdanost . to všechno je cenné a promlouvá do našeho osobního života… Evangelium 

odpovídá na nejhlubší potřeby lidí… Náš nekonečný smutek vyléčí pouze nekonečná láska…  

Dobře víme, že život s Ježíšem je plnější a s ním lze snadněji nalézt smysl každé věci. Proto hlásáme evangeli-

um. Pravý misionář nikdy nepřestává být učedníkem a ví, že Ježíš jde s ním, mluví s ním, dýchá s ním, pracuje 

s ním. Pokud člověk neobjeví Ježíšovu přítomnost v samotném srdci misijního úsilí, rychle ztrácí nadšení i jistotu 

o tom, co sděluje, a přijde o sílu i zanícení. A člověk, který není přesvědčený, nadšený, jistý a zamilovaný, nepře-

svědčí nikoho.  

Ve spojení s Ježíšem hledáme to, co hledá on, milujeme to, co miluje on. V konečném důsledku hledáme Otcovu 

slávu, žijeme a jednáme „proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti“ (Ef 1,6)… Toto je definitivní, 

nejhlubší, nejdůležitější motiv, důvod a nejzazší smysl všeho ostatního. Jde o Otcovu slávu, o níž usiloval Ježíš 

během celé své existence. On je celým svým bytím věčně šťastným Synem „v náruči Otcově“ (Jan 1,18). Jsme-li 

misionáři, pak především proto, že Ježíš nám řekl: „Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce“ (Jan 

15,8). Nezávisle na tom, zda se nám to hodí, či nehodí, zda nás to zajímá, či nezajímá, zda to potřebujeme, či nepo-

třebujeme, bez ohledu na omezené hranice našich tužeb, našeho chápání a našich motivací, evangelizujeme pro 

větší slávu Otce, který nás miluje.  
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 K zamyšlení a ke sdílení 

Kdy jsem se naposledy vystavil(a) Ježíšovu milujícímu pohledu? 

Věřím, že „náš nekonečný smutek vyléčí pouze nekonečná láska“? 

Nakolik je Otcova sláva motivací při mém rozhodování a jednání? 

 MODLITBA 

Chvíle tichého setrvání před křížem či svatostánkem s touhou zachytit Ježíšův milující pohled a setrvat v něm.  

Můžeš připojit modlitbu Mechtildy z Magdeburku (13. stol.):  

Chválím tě, Pane, 

zachráněn(a) tvým milosrdenstvím.  

Chválím tě, Pane, 

povýšen(a) tvým ponížením.  

Chválím tě, Pane, 

povzbuzen(a) tvou laskavostí.  

Chválím tě, Pane, 

veden(a) tvou modrostí.  

Chválím tě, Pane, 

chráněn(a) tvou mocí.  

Chválím tě, Pane, 

posvěcen(a) tvou milostí.  

Chválím tě, Pane, 

osvícen(a) tvým vnitřním světlem.  

Chválím tě, Pane, 

posílen(a) tvou dobrotou.  

Amen. 


