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9. DEN SVATODUŠNÍ NOVÉNY – sobota 7. velikonočního týdne 

 Sk 28,16-20.30-31; Ž 11; Jan 21,20-25 

 Petr se obrátil a viděl, jak za ním jde učedník, kterého Ježíš miloval a který ležel při večeři na jeho prsou a zeptal 

se: „Pane, kdo tě zradí?“ Když ho tedy Petr viděl, zeptal se Ježíše: „Pane, a co on?“ Ježíš mu odpověděl: „Jestliže 

chci, aby zůstal, až přijdu, proč se o to staráš? Ty mě následuj!“ Mezi bratry se proto rozšířila řeč, že ten učedník 

nezemře. Ježíš však Petrovi neřekl: „Nezemře“, ale: „Jestliže chci, aby zůstal, až přijdu, proč se o to staráš?“ To je 

ten učedník, který o tom všem vydává svědectví a to všechno zaznamenal – a víme, že jeho svědectví je pravdivé. 

Je však ještě mnoho jiných věcí, které Ježíš vykonal. Kdyby měla být vypsána každá zvlášť, myslím, že by celý 

svět neobsáhl knihy o tom napsané. 

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

Maria, Matka evangelizace 

b) Hvězda nové evangelizace (287–288) 

Matku nové evangelizace prosme, ať se přimlouvá, aby pozvání 

k nové etapě evangelizace přijalo celé společenství církve. 

Ona je ženou víry, která putuje ve víře, a její neobyčejná pouť 

víry je trvalým styčným bodem pro církve. Ona se nechala Du-

chem vést cestou víry k údělu služby a plodnosti. Dnes k ní 

upíráme svůj zrak, aby nám pomáhala hlásat všem poselství 

spásy a aby se noví učedníci stali činorodými hlasateli evan-

gelia. Na této evangelizační pouti nechybějí etapy vyprahlosti, 

skrytosti a dokonce určité námahy jako ta, kterou prožívala 

Maria v Nazaretě, když Ježíš vyrůstal: „Je to začátek evangelia, 

čili dobrého, radostného poselství. Ale není těžké postřehnout 

v onom začátku také zvláštní trýzeň srdce, jaká je spojena 

s „temnou nocí víry“, abychom použili slova svatého Jana od 

Kříže, s jakýmsi „závojem“, přes který se musíme přibližovat 

k Neviditelnému a stýkat se s tajemstvím. Tímto způsobem se 

Maria mnoho let stýká s tajemstvím svého Syna a kráčí vpřed na 

své pouti víry.  

Evangelizační působení církve má mariánský styl. Neboť 

pokaždé, když pohlédneme na Marii, opět věříme 

v převratnou sílu něhy a lásky. Na ní vidíme, že pokora a něha 

nejsou ctnostmi slabých, nýbrž silných, kteří nepotřebují zachá-

zet s druhými špatně, aby pocítili svoji důležitost. Při pohledu 

na ni zjišťujeme, že ta, která velebila Boha, protože „mocné 

sesadil z trůnu“ a „bohaté propustil s prázdnou“ (Lk 1,52-53), je tatáž, která zajišťuje domácí teplo našemu hledání 

spravedlnosti. Ona také starostlivě uchovává „všechno v srdci a uvažuje o tom“ (srov. Lk 2,19). Maria dovede roz-

poznávat stopy Božího Ducha ve velkých událostech, ale také v těch, které se zdají nepostřehnutelné. Kontemplu-

je tajemství Boha ve světě, v dějinách a v každodenním životě každého člověka a všech lidí. Ona je modlící se a 

pracující ženou v Nazaretě a je také pohotovou Paní, která „ve spěchu“ (srov. Lk 1,39) opouští svoji vesnici a vy-

dává se pomáhat druhým. Tato dynamika spravedlnosti a něhy, kontemplace a cesty k druhým je tím, co z ní 

činí ekleziální vzor evangelizace. Prosme ji, ať nám svou mateřskou modlitbou pomáhá, aby se církev stávala do-

movem pro mnohé, matkou pro všechny národy a aby umožnila zrod nového světa. Sám Vzkříšený nám říká svou 

mocí, která nás naplňuje důvěrou a tou nejpevnější nadějí: „Hle – všechno tvořím nové!“ (Zj 21,5) Spolu s Marií 

s důvěrou kráčejme vstříc tomuto příslibu a řekněme jí: (viz modlitba níže)  

 K zamyšlení a ke sdílení 

Co mě z exhortace Radost evangelia (během postní doby a přípravy na Letnice) nejvíc oslovilo a stalo se největší 

výzvou? 

Vyplynuly mi z toho nějaké konkrétní krůčky, o které se chci snažit a ke kterým si chci vyprosit sílu Ducha?  
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 MODLITBA 

Do desátku růžence („Který Ducha Svatého seslal“) vlož poslání, které ti Ježíš svěřuje, a lidi, které ti jakýmkoli 

způsobem odevzdává, abys jim nabídl radostnou zvěst. Můžeš zakončit modlitbou papeže Františka ze závěru ex-

hortace: 

Panno a Matko Maria,  

tys pohnuta Duchem  

přijala Slovo života  

v hloubi své pokorné víry,  

zcela oddána Věčnému.  

Pomáhej nám vyslovovat naše „ano“  

v mimořádně naléhavých potřebách,  

aby jimi zněla Ježíšova dobrá zvěst. 

Tys, naplněna Kristovou přítomností,  

přinesla radost Janu Křtiteli  

a on zaplesal v lůně své matky.  

Tys propukla v jásot  

a opěvovala Pánovy divy.  

Tys neochvějně zůstala stát pod křížem  

s nezlomnou vírou  

a byla jsi oděna jásavou útěchou vzkříšení,  

shromáždila jsi učedníky v očekávání Ducha,  

aby se zrodila evangelizující církev. 

Vypros nám nyní novou horlivost vzkříšených,  

abychom všem nesli evangelium života,  

který přemáhá smrt.  

Dej nám svatou odvahu hledat nové cesty,  

aby se všem dostalo  

daru krásy, která nevadne. 

Ty, Panno naslouchání a kontemplace,  

Matko lásky, Nevěsto věčné svatby,  

přimlouvej se za církev, jejíž jsi nejčistší ikonou, 

aby se nikdy neuzavřela a nikdy nezastavila  

ve svém nadšení pro budování Království. 

Hvězdo nové evangelizace,  

pomáhej nám vydávat zářivé svědectví společenství, 

služby, vroucí a velkodušné víry,  

spravedlnosti a lásky k chudým,  

aby radost evangelia  

dospěla až na kraj světa 

a žádná periferie nebyla beze světla.  

Matko živého evangelia,  

prameni radosti pro maličké,  

oroduj za nás.  

Amen. Aleluja. 

   


