Adorace
(červenec 2020)
Velebena budiž bez ustá ní, Nejsvětější Svá tost oltá řní. (3x)
Klaníme se ti, Pane Ježíši, a chvá líme tě. Pevně věříme, že jsi zde před ná mi. Jsi zde živý, skrytý
v eucharistii. Pravý Bů h a pravý člověk.
Z evangelia podle Marka:
K Ježíšovi přišli farizeové a zeptali se ho, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do
úzkých. Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list
a rozvést se.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz! Na začátku při
stvoření však Bůh 'učinil lidi jako muže a ženu'. 'Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své
ženě, a ti dva budou jeden člověk.' Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: Co Bůh spojil, člověk
nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: „Kdo se rozvede se svou
ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá
se za jiného, dopouští se cizoložství.“ Přinášeli mu děti, aby jim požehnal. Ale učedníci to matkám
zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně,
nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží
království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim.
Pane Ježíši, ve své odpovědi farizeů m jsi jasně uká zal cestu ke šťastnému a spokojenému
manželství, které, pokud je pevně zakotveno v Bohu - v Lá sce - a manželé jsou si opravdovou
oporou jeden druhé mu, překoná každou zkoušku a vydrží ve věrnosti až do smrti. Manželská
realita dnešních dnů ovšem vypadá , že si tvá slova přebrala po svém. Jakoby už neplatilo
'Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.' nýbrž 'Proto
opustí muž dítě i manželku, připojí se k tomu, po čem jeho srdce touží, a už nebudou jedna
rodina, ale dvě'. Ocitá me se v době, která by se na první pohled mohla jevit, jako ta, která dává
rozpadlá manželství za normu, které by se měla společnost snažit dosá hnout. Oprávněně se
tedy musíme ptá t, jak je možné, že jsme se tolik odchýlili od tvého slova a od cesty, kterou jsi
ná m připravil? Kdo za tento stav nese odpovědnost? Lehkomyslní partneři? Nezralí rodiče?
Kultura společnosti, která razí heslo 'Kdo uteče, vyhraje'? Vlá da? Výchova v rodiná ch? Světem
vnímaná definice svobody?
Ne, Pane, není v naší společnosti nikdo a nic, na koho bychom mohli svalit veškerou vinu za
stávající situaci. Za ni totiž nese zodpovědnost každý z ná s. Někteří jsme si možná právě teď
pomysleli 'Jak jako každý z nás, vždyť já se věrně držím Božích přikázání, mě se tento problém
netýká'. Opak je ale pravdou a je nejvyšší čas, abychom si to uvědomili, svů j díl viny za stávající
situaci uznali a začali cestu k její ná pravě. Velmi jednoduše bychom totiž mohli svalit vinu na
'ty druhé'. Asi každý z ná s má totiž ve svém okolí někoho, kdo se rozvedl či rozvodem právě
prochá zí. 'Vždyť to bylo jejich rozhodnutí, že se rozejdou, já je k tomu nenutil'. Jenže kde jsem byl
já ve chvíli, když potřebovali pomoc a podporu? Kde jsem byl, abych jim přinesl světlo Božího
Slova a upoutal jejich zrak opět na Boha? Jak je možné, že jsem zavíral oči před skutky, které
vedly k rozpadu manželství, ba co hů ř, možná k tomu i aktivně přispíval, a teď zde klečím
s přesvědčením o své dokonalosti a svatosti?
Pane, o sobě jsi řekl: 'Já jsem vinný kmen a vy jste moje ratolesti'. Z tebe má me čerpat sílu,
naději a lá sku a předávat ji dá l. Nic z toho, co ná m dává š, si totiž nemů žeme 'uschovat na
potom'. Vše mů žeme od tebe jen v daný okamžik přijmout a je-li to prospěšné, má me tyto dary
předávat dá l.

Prosíme tě tedy v této chvíli za ná s všechny:
• Ať si uvědomíme, že být opravdovými svědky evangelia v naší společnosti znamená, být
pevně napojeni na Tebe, ná š vinný kmen.
• Pomoz ná m, abychom tuto sílu doká zali použít ve svém životě k překoná ní
nepříjemností a obtíží, se kterými se musíme kaž dý den potýkat, ať už jako člověk
hledající své povolá ní, žijící v manželství nebo ve formě zasvěceného života.
• Kéž nejsme ú myslně slepí k problémů m ve svém okolí, ale doká žeme Tebe naším
příkladem, přítomností či slovem nabídnout k jejich řešení.
• Pomoz našim rodiná m, ať doká žeme aktivně spolupracovat na budová ní našich
rodinných zá kladů , které mají být ukotveny v Tobě.
• Prosíme tě také za všechny rodiče, ať si uvědomí, že za děti, které jsi jim svěřil mají
společnou odpově dnost a že je pro každé z dětí dů ležité mít v rodině živý příklad
milujícího otce a matky, kteří jsou si vzá jemnou oporou a pomocí.
• Prosíme tě také za ty, kteří své manželství ukončili. Ochraň uj je na jejich životní cestě,
aby nešli za vidinou snadného štěstí, ale aby s Tvou pomocí zvlá dli překonat své bolesti
a stali se oporou tě m, kteří ve svém manželství vrávorají.
o to všechno Tě prosíme, neboť Ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého po
všechny věky vě ků . Amen.
Pane Ježíši Kriste, tys za ná s obětoval své tělo a krev a ve svá tosti oltá řní zů stává š mezi ná mi.
Dej, ať slavíme pamá tku tvého umučení s takovou ú ctou, aby ná m ú čast na tvé oběti stá le
přiná šela ovoce vykoupení. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků . Amen.

