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8. DEN SVATODUŠNÍ NOVÉNY – pátek 7. velikonočního týdne 

 Sk 25,13b-21;    Ž 103;    J 21,15-19  

 Když (se Ježíš ukázal svým učedníkům a) posnídali, zeptal se (Ježíš) Šimona Petra: „Šimone, (synu) Janův, 

miluješ mě více než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“ 

Podruhé se ho zeptal: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš 

mu řekl: „Pas moje ovce.“ Zeptal se ho potřetí: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě?“ Petr se zarmoutil, že se ho 

potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji!“ Ježíš mu řekl: „Pas 

moje ovce! Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až 

zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš.“ To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. 

A po těch slovech ho vyzval: „Následuj mě!“ 

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

Maria, Matka evangelizace 

a) Ježíšův dar lidstvu (284–286) 

Spolu s Duchem Svatým je uprostřed lidu 

vždycky Maria. Ona shromažďovala učední-

ky, aby ho vzývali (srov. Sk 1,14), a tak umož-

nila tu misijní explozi, ke které došlo o Letni-

cích. Ona je Matkou evangelizující církve a 

bez ní nemůžeme plně pochopit ducha nové 

evangelizace.  

Na kříži, kde Ježíš na svém těle prožíval dra-

maticky střet mezi hříchem světa a Božím mi-

losrdenstvím, mohl u svých nohou vidět útěš-

nou přítomnost Matky a přítele. V oné rozho-

dující chvíli ještě před tím, než dokonal dílo, 

které mu svěřil Otec, Ježíš řekl Marii: „Ženo, 

to je tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je 

tvá matka“ (Jan 19,26-27). Tato Ježíšova slova na prahu smrti nejsou v první řadě vyjádřením soucitné starosti o 

vlastní matku, ale spíše zjevením tajemství zvláštního spasitelného poslání. Ježíš nám zanechal svoji matku jako 

naši matku. Teprve potom Ježíš mohl pocítit, že „je dokonáno“ (srov. Jan 19,28). U paty kříže v hodině nového 

stvoření nás Kristus vede k Marii. Vede nás k ní, protože nechce, abychom putovali bez matky, a lid v oné mateř-

ské postavě vidí veškerá tajemství evangelia. Pán nechce, aby jeho církvi chyběla ženská ikona. Ona, která ho 

s takovou vírou zrodila, provází také „ostatní z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a hlásí se 

k Ježíšovu svědectví“ (Zj 12,17). Důvěrné spojení mezi Marií, církví a každým věřícím, nakolik každý z nich 

různým způsobem přivádí na svět Krista, úžasně vyjádřil blahoslavený Izák z Hvězdy: „Co se říká v Bohem inspi-

rovaných Písmech všeobecně o panenské Matce církvi, to platí osobně o Panně Marii… Každá věřící duše je snou-

benkou Božího slova, Kristovou matkou, dcerou i sestro, panenskou i plodnou… Ve stánku Mariina lůna Kristus 

prodléval devět měsíců, ve stánku víry církve bude prodlévat až do konce světa, v poznání a lásce věřící duše bude 

prodlévat na věky věků.“ 

- Maria je tou, která umí přetvořit jeskyni pro zvířectvo na Ježíšův příbytek několika nuznými plenkami a 

mořem něhy.  

- Ona je malou služebnicí Otce, která ve chvále překypuje radostí.  

- Je pozornou přítelkyní, která stále bdí, aby v našem životě nedošlo víno.  

- Má srdce proniknuté mečem a rozumí všem bolestem.  

- Jakožto matka všech je znamením naděje pro národy, které trpí porodními bolestmi, dokud nevykvete sprave-

dlnost.  

- Je misionářkou, která se nám přibližuje, aby nás provázela životem a svou mateřskou láskou otevírala lidská 

srdce víře.  

- Jako opravdová matka kráčí spolu s námi, spolu s námi bojuje a nepřetržitě nás zahrnuje blízkostí Boží lás-

ky.  

- Skrze různé mariánské pobožnosti, které se obvykle váží k místním svatyním, sdílí dění každého národa, 

který přijal evangelium, a stává se součástí jeho historické identity… Právě v těchto svatyních lze pozorovat, 

jak Maria kolem sebe shromažďuje děti, které s tolikerou námahou putují, aby ji spatřily a vystavily se její-

mu pohledu. Zde nacházejí Boží sílu, aby mohly snášet utrpení a námahy života.  

Jako svatému Juanu Diegovi jim Maria nabízí pohlazení své mateřské útěchy a říká: „Ať se tvé srdce neznepoko-

juje… Copak tady nejsem já, která jsem tvojí Matkou?“ 
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 K zamyšlení a ke sdílení 

Maria v mém životě a poslání… 

Mariina role uprostřed modlící se církve před prvními Letnicemi a v mé letošní svatodušní novéně… 

 MODLITBA 

Odpověz Ježíši na trojí otázku z evangelia (dosaď svoje jméno). Poděkuj mu za dar Matky a Marii řekni, za co jí 

v životě vděčíš. Můžeš připojit modlitbu Carla Maria Martiniho: 

Pane Ježíši, ty jsi nechtěl ušetřit svou Matku  

bolestné a dramatické účasti na svém utrpení. 

Učiň, abychom na něm byli nějakým způsobem účastni i my. 

Zahřej naše studené a vzdálené srdce, 

aby spolu s Pannou Marií prožívalo tvou smrt za nás. 

Matko Ježíšova, učiň, ať vycítíme pravý smysl kříže. 

Ať tento smysl září 

v naší modlitbě, 

v našich těžkostech a  

v našem kontaktu s utrpením ostatních 

a ať nás vede ke správnému postoji vůči utrpení světa a všech lidí. 

Dej, ať se modlíme s tebou, 

ve spojení s utrpením celého lidstva. 

Amen. 

 


