
ČESKY 
 

Vienna International Religious Centre  www.virc.at 

1. ledna – 
Slavnost Matky Boží, Panny Marie A – B – C 
 
Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě!  
Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář  
a je ti milostivý! 
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář  
a dopřeje ti pokoje! (Nm 6,24-26) 
 
 
První čtení Numeri 6,22-27 
 
Hospodin řekl Mojžíšovi: "Řekni Árónoví a jeho synům: Tak 
budete žehnat izraelským synům; budete jim říkat: 'Ať tobě 
Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže 
svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě 
svou tvář a dopřeje ti pokoje!' Budou vzývat moje jméno nad 
izraelskými syny a já jim požehnám." 
 
 
Druhé čtení Galaťanům 4,4-7 
 
(Bratři a sestry!) Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, 
narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, 
kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože 
jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, 
Ducha, který volá: "Abba, Otče!" Už tedy nejsi otrok, ale syn a 
ako syn také dědic skrze Boha. 
 
 
Evangelium Lukáš 2,16-21 
 
Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko 
položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o 
tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, 
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co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v 
srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a 
chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo 
řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali 
mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v 
mateřském lůně. 
 
 
K zamyšlení 
 
Začátek nového roku s sebou přináší řadu různých myšlenek a pocitů. Zatímco některé 
z nich slibují jistotu do budoucna, protože jsme díky nim mohli v předcházejícím roce 
prožít mnoho dobrého, další mohou přinášet mnoho nejistoty nebo dokonce strach a 
smutek. Ptáme se sami sebe jak se to či ono vyvine. Proto je dobře, že dnes v 
evangeliu potkáváme Pannu Marii, naší největší orodovnici a přímluvkyni. Její přístup 
k minulosti a budoucnosti tak, jak to popisují dnešní části z Bible, se pro nás mohou 
stát příkladem a pomocí v našem životě. Maria měla v minulosti mnoho různorodých 
zkušeností. Po všech těžkostech těhotenství a porodu doufala v klidnější časy. Na 
druhou stranu chápala, že smysl všeho, co se jí přihodilo, pro ní zůstává stále skrytý. 
Její postoj ke všem těmto životním situacím nám může být vzorem pro náš postoj ke 
všem životním situacím, které nám připadají nepochopitelné. Panna Maria uchovávala 
vše ve svém srdci a přemýšlela o tom. Uchovávat vše ve svém srdci však neznamená 
něco ve svém srdci pohřbít a zapomenout na to.  
Uchovávat ve svém srdci znamená vše, čemu ještě nerozumíme, v sobě uchovávat 
živé a přemýšlet o tom. Znamená to zůstat otevřený pro všechno, co ještě v životě 
přijde, ať už to je radost nebo bolest, a s důvěrou to přijímat jako důležité poselství. 
Nechat v sobě působit pocity, aniž by nás mátly. Nechat se dotknout tím, co se nám v 
životě přihodí a zacházet s tím jako s drahocenným pokladem.  
Je dobré tuto pestrost našeho života, kterou si uvědomujeme především dnes, vložit do 
nádherného Aronova požehnání, o kterém mluví dnešní první čtení. Tímto 
požehnáním nám Bůh slibuje ochranu a pomoc kdykoliv a kdekoliv v našem životě. 
 
Říká se: 
Dnes je nový rok... 
Ale tak jednoduché to není 
jestli je nějaký rok nový 
Nezáleží na kalendáři 
ani na čase 
Jestli bude nějaký rok nový 
záleží pouze na nás 
jak ho uděláme novým 
jestli začneme myslet novým způsobem 
jestli začneme mluvit novým způsobem 
jestli začneme žít novým způsobem… 

Co znamená nový rok… 
Samo o sobě nebude nového nic  
ale když se budeme snažit dělat vše co 
můžeme 
potom – ano potom  
můžeme doufat 
že také v tomto roce 
se stane zázrak 
který tak všichni očekáváme…  

 (W. Willms) 


