Adorace
(únor 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
Když nadešel den očišťová ní podle Mojžíšova Zá kona, přinesli Ježíše do
Jeruzaléma, aby ho představili Pá nu, jak je psá no v Zá koně Pá ně: 'Všechno
prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pá nu!' Přitom chtěli také podat
oběť, jak je to nařízeno v Zá koně Pá ně: pá r hrdliček nebo dvě holoubata.
Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk
spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch Svatý.
Od Ducha Svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pá nova
Mesiá še. Z vnuknutí Ducha přišel do chrá mu, právě když rodiče přinesli
dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zá kona. Vzal si ho do
ná ručí a takto velebil Boha: „Nyní mů žeš, Pane, propustit svého služebníka
podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spá su, kterou jsi
připravil pro všechny ná rody: světlo k osvícení pohanů m a k slávě tvého
izraelského lidu.“ Jeho otec i matka byli plni ú divu nad slovy, která o něm
slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlá sil: „On je ustanoven
k pá du a k povstá ní mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude
odporovat - i tvou vlastní duší pronikne meč ‒ aby vyšlo najevo smýšlení
mnoha srdcí.“
Pane Ježíši, je to již více než dvě tisíciletí, kdy tvů j služebník Simeon při
pohledu na Tebe prohlá sil, že uzřel spá su, kterou tvů j Otec připravil pro
všechny národy. A nemine den, kdybychom za tvoji oběť lá sky nebyli
vděční. Snad ani tvým apoštolů m se nesnilo o tom, že by se tvé slovo
rozšířilo doslova do všech končin naší planety. Prakticky na celém světě se
roznesla radostná zvěst o tvém příchodu, životě, smrti a zmrtvýchvstá ní
a každý z ná s by si tedy mohl tak trochu s nadsá zkou připadat jako jeden
z dvaasedmdesá ti vyslaných učedníků , který se k Tobě navrá til s radostnou
zprávou o svém ú spěchu při hlá sá ní Tvého evangelia.
Je však bolestné vidět, že zpráva o tvém vítězství a naší zá chraně je
některým lidem lhostejná a pro jiné je dokonce zá minkou k tomu, aby
uná šeli, mučili a zabíjeli ty, kteří tvému slovu uvěřili a věrně jej ná sledovali.
Mírně se chlá cholíme stá le opakovaným tvrzením, že naše společnost si žije

velmi dobře a že zažívá me nejdelší období bez vá lečného konfliktu, alespoň
v Evropě. Opak je ale pravdou.
Nejen v Evropě, ale obzvlá ště v Africe a na Blízkém východě zuří každý den
nelítostné boje, při kterých zahynuly již tisíce nevinných lidí. Ale my jako
bychom o tomto vědět nechtěli. Naše média a politici se pomalu ani na
chvíli nezabývají tím, jak mů žeme těmto ná rodů m a obzvlá ště jejich
obyvatelů m pomoci. Více ná s zajímají věci pomíjivé a honba za novodobým
mamonem, než starost o bezpečí bližního, byť je od ná s vzdá len pů lku
světa. Má me-li však být opravdovým světlem světa a solí země, musíme
začít se změnou pohledu a vnímá ní světa každý sá m u sebe.
Ná š Pane, v tomto měsíci Tě prosíme za mír pro země zasažené vá lečnými
konflikty a za požehná ní pro naši zemi, Evropu a celý svět. Víme, že změnu
ve smýšlení a jedná ní těch, kteří jsou ve vá lce, nikdo z ná s sá m od sebe
změnit nedoká že. Věříme však, že pokud se doká žeme spojit v modlitbě za
ukončení bojů a usmíření znesvá řených stran, jistě naši prosbu nenechá š
bez odezvy. Prosíme, pomá hej nám, abychom se neodvraceli od našich
bližních a doká zali hledat rů zné způ soby, které mohou, s Tvojí pomocí,
započít cestu k ukončení vzniklých konfliktů a tolik hledanému míru.
Modleme se:
Pane Ježíši Kriste, tys za ná s obětoval své Tělo a Krev a ve svá tosti oltá řní
zů stává š mezi námi. Dej, ať slavíme pamá tku tvého umučení s takovou
ú ctou, aby nám 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.

