Adorace
(leden 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 Luká še
V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslá n od Boha do galilejského města,
které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef
z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl:
„Buď zdráva, milostiplná ! Pá n s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se
a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria,
neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dá š mu jméno
Ježíš. Bude veliký a bude nazvá n Synem Nejvyššího. Pá n Bů h mu dá trů n
jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho
krá lovství nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť
muže nepoznává m!“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe
a moc Nejvyššího tě zastíní! Proto také dítě bude nazvá no svaté, Syn Boží.
I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stá ří syna a je už v šestém měsíci,
ačkoli byla považová na za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“
Maria řekla: „Jsem služebnice Pá ně: ať se mi stane podle tvého slova!“
A anděl od ní odešel.
Pane Ježíši, v první den tohoto roku jsme si připomínali hned dvě dů ležité
udá losti, z nichž tu první, a pro ná s podstatnější, ná m přiblížilo Luká šovo
evangelium. V něm jsme se dozvěděli nejen to, že Tvů j příchod byl ozná men
andělem Gabrielem panně z Nazareta a že i díky způ sobu jakýms byl počat
tě budou nazývat Synem Božím. Naší pozornosti by však neměla uniknout
ta, jejíž mateřství jsme si s prvním dnem tohoto roku připomněli - Panna
Maria.
Jedná se konkrétně o její reakci na šokující, neočekávané a dnešním
pohledem možná až troufalé ozná mení od Gabriela, ze které máme čerpat
inspiraci pro ná š vztah s Bohem. Z jejího postoje je poznat pokora a zá roveň
obrovská odvaha být součá stí něčeho, co sama v té chvíli plně nechá pe. Má
ale naprostou dů věru v Boží vedení a ví, že pokud bude souhlasit s ú častí na
jeho plá nu, bude to ku prospěchu nejen jí, ale i celému světu. Stejnou dávku
pokory a odvahy by měl projevit každý z ná s a to nejen pro Boží plá n
s ná mi, ale také pro své bližní.

Druhou udá lostí, kterou jsme si první den tohoto roku připomínali, bylo
obnovení samostatného českého stá tu. Je tomu již 27 let, co jsme světu ale
hlavně našim bližním v tehdejším Československu uká zali, že rozdělení
republiky nemusí být prová zeno vá lkou a zbytečným ná silím, jak to všude
ve světě vidíme, ale že je lze dojednat v míru a vzá jemné ú ctě.
Ná š Pane, v tomto měsíci Tě prosíme o milost, abychom se byli schopni
svým jedná ním i smýšlením přiblížit vzoru, který ná m uká zala Tvá matka,
Panna Maria. Kéž na přímluvu tvé svaté Matky doká žeme její vzor lá sky,
odvahy a pokory uplatnit i při jedná ní s našimi bližními, abychom tak
podpořili naše společné snahy o smíření a jednotu našeho ná roda
a v jednotě krá čeli vstříc Tobě, našemu Spasiteli.
Modleme se:
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 s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého po všechny
věky věků . Amen.

