
 BUŇKY 
 

23. Maria, matka mého Pána 
 

- Mezi 26. 11. a. 9. 12. 2018 se sejděte ke společné modlitbě 

- můžete si vystavit kříž nebo ikonu a zapálit svíčku 

- modlitbu začněte znamením kříže 
 

▪ pomodlete se následující modlitbu Maxe Thuriana (bratr z Taizé): 

Pane a Bože, tys přivedl blahoslavenou Pannu Marii k Alžbětě a dovolil jsi, aby se obě 

setkaly k převeliké radosti. Jako se Maria zaradovala, že byla nazvána matkou Pána, tak také 

nám dej, ať nalézáme svou radost ve vtělení tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, 

který s tebou žije a vládne v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen 

 

Přečtěte si úryvek z Bible (Lk 1,  39 – 45)  
 V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu 

Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v 

jejím těle; byla naplněna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade 

všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? Hle, 

jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A 

blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“ 

 

Přečtěte si k tomuto textu několik poznámek:  
▪ Pokusme se číst vyprávění o setkání Alžběty a Marie jako vyznání víry v Krista rané církve.  
▪ Maria přichází k Alžbětě jako posel Evangelia. Ve spěchu a radosti. Je nositelkou radosti 

z přicházejícího Božího království. Povšimněme si, že se setkávají nejen dvě matky, ale také Jan 
Křtitel (prorok) a Ježíš (Syn Boží).   

▪ Jejich setkání je vlastně zjevením Boha. Věci se najednou účastníkům setkání vyjeví v pravém 
smyslu. Ukáže se, kým je dítě, které v sobě nosí Maria (tedy Synem Božím) a kým je dítě, které 
v sobě nosí Alžběta (tedy prorokem tohoto přicházejícího Mesiáše). 

▪ Mariin pozdrav je pro Alžbětu hlasem od Boha. Jan Křtitel poskočí radostí. Boží Syn vyvolá v Janovi  
jásot. Alžběta je naplněna Duchem svatým vzápětí po slovech Mariina pozdravu. Maria teď před ní 
nestojí totiž pouze jako její mladičká příbuzná, ale jako člověk, v němž „přebývá“ neopakovatelným 
způsobem Bůh. Alžběta se rozhlaholí slovy Ducha svatého. Její  slova k Marii jsou slovy Božími 
(jsou prorocká).  

▪ Alžběta používá pro Marii dva „tituly“, ve kterých je obsaženo to, co se při jejich setkání zjevuje: 1. 
označuje Marii jako „matku Pána“ to znamená, že jí označuje jako matku Boží. Kristem těhotná 
Maria před ní stojí jako tajemství vtělení Boha. Ztělesňuje (překvapivé) naplnění Božího příslibu 
spásy člověku. 2.  označuje ji jako blahoslavenou, která uvěřila. Blahoslavená Věřící. Ti, kteří 
uvěřili jsou blahoslavení.  

▪ Mariino mateřství přinášející spásu není odměnou za důvěru (víru), ale milostí (je při zvěstování 
andělem označena jako milostí zahrnutá). Milost je nezasloužená. Není odměnou, ale darem. 
(Představme si lidského otce a dítě. Otec jedná ve prospěch dítěte nikoliv proto, že si to dítě 
zaslouží, je hodné apod., ale z lásky. Přízeň otce není odměnou, ale darem – ideálně. V podobné 
situaci je Bůh a člověk.) 

▪ Alžběta propuká v jásot nad Božím jednáním (spásným) vůči člověku. Velebí Boha za jeho 
záchranu člověka (zde ztělesněného Marií v očekávání, tedy Marií obdarovanou). 

 

Pokyny k rozjímání: 



▪ Dopřejte si alespoň deset minut ticha či ještě více, během nichž se snažte rozjímat nad textem z 
Písma (POZOR! Vraťte se opravdu k úryvku z Bible a neulpívejte po celou dobu na poznámkách k 
textu!). Způsobů, jak se o to pokoušet je více. Můžete „ vstoupit“ do příběhu, stoupnout si na 
místo Alžběty. Cílem není vymyslet něco, co na závěr sdělíme ostatním, ale spíše se „zúčastnit“ 
příběhu. Co uzřela a pochopila Alžběta tváří tvář Marii, zde zkouším zahlédnout i já. Jak Bůh 
jednal s Pannou Marií, tedy je k ní milostivý – je označena jako milostí obdarovaná 
(zahrnutá), tak v zásadě jedná i se mnou.  

▪ Pokud Vám tato varianta rozjímání nevyhovuje, tak můžete vymezený čas strávit např. tím, že 
budete v duchu opakovat následující slova: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný 
plod tvého těla. Blahoslavená, která uvěřila.“ (Jsou to slova Alžbětina, kterými skrze ni promluvil 
Duch svatý. Jsou to tedy slova Boží.)  Pokud chcete, můžete se po ukončení tichého rozjímání 
s ostatními podělit o to, jak se vám rozjímání dařilo či sdělit nějakou myšlenku. Každé 
sdělení tohoto druhu je projevem důvěry k ostatním přítomným a nemělo by být předmětem 
hodnocení či polemiky. Snažme se nediskutovat, ale podělit se s ostatními. 

 
Zkusme se nyní připojit k jásotu Alžběty skrze slova z knihy proroka Izajáše (54, 1 – 10). Když neplodná 
Alžběta ucítí, jak se v ní zachvělo její dítě, a uvědomí si, že Maria, panna, je matkou slíbeného Mesiáše. 
Pochopí, že se naplňují dávná proroctví. Duch svatý vede srdce člověka k chvále. 
 

1Plesej, neplodná, která jsi nerodila, zvučně plesej a výskej, která ses v bolestech nesvíjela, protože 
synů osamělé bude více než synů provdané, praví Hospodin.  
2Rozšiř místo ve svém stanu, ať napnou stanové houně tvých příbytků. Nerozpakuj se! Natáhni svá 
stanová lana a upevni kolíky.  
 3Rozmůžeš se napravo i nalevo, tvé potomstvo se zmocní pronárodů a osídlí zpustošená města.  
4Neboj se, už se nemusíš stydět, nebuď zahanbená, už se nemusíš rdít studem. Zapomeneš na hanbu, 
kdy jsi byla neprovdána, nevzpomeneš na potupu svého vdovství.  
5Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil, jeho jméno je Hospodin zástupů, tvým vykupitelem je 
Svatý Izraele; nazývá se Bohem celé země.  
6Jako ženu opuštěnou a na duchu ztrápenou tě Hospodin povolal, ženu mladosti, jež byla zavržena, 
praví Bůh tvůj.  
7„Na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak shromáždím tě v převelikém slitování.  
8V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se 
nad tebou slitoval, praví Hospodin, tvůj vykupitel.“  
9„Je to pro mě jako za dnů Noeho, kdy jsem se přísahou zavázal, že už nikdy vody Noeho zemi 
nezatopí. Právě tak jsem se přísežně odřekl rozlícení i pohrůžek vůči tobě.  
10I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého 
pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník.“ 
 

▪ Pak můžete pronášet svoje osobní prosby a poděkování. Na ně můžete všichni odpovídat Prosíme 
tě, vyslyš nás nebo Díky tobě, Pane.  

V této modlitbě myslete zvláště na úmysly z Diecézní modlitební štafety: farnost Kralovice prosí za 
Boží iniciativu otevírající srdce lidí a schopnost oslovit rodící se touhu po Bohu. Za katolické rodiny. 
Přímluvné modlitby zakončete modlitbou Otče náš a požehnáním se znamením kříže: Dej nám, 
Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen. 
 
Můžete zazpívat píseň z Taizé: Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, alleluia.  
(Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.) 
 
Pozvání na další modlitební buňku: můžete si přečíst z 1. knihy Samuelovy celou první kapitolu a 
druhou kapitolu do desátého verše 


