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Introitus:
„Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine.“  (Žalm 25:6)

KK 13 Chval radostně vždy Pána
KK 110 Přijď, Králi věčný náš

KK 266 Až potud nám pomáhal
KK 306 Z tvé ruky Pane můj

Čtení ze Staré smlouvy: 
„Haleluja. (Álef) Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, (Bét) v kruhu přímých, v shromáždění. 
(Gimel) Činy Hospodinovy jsou velké, (Dálet) vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. (Hé) Ve-
lebné a důstojné je jeho dílo, (Vav) jeho spravedlnost trvá navždy. (Zajin) On zajistil památku svým 
divům; (Chet) Hospodin je milostivý, plný slitování. (Tet) Dal potravu těm, kdo se ho bojí, (Jod) na-
věky je pamětliv své smlouvy. (Kaf) Svému lidu ohlásil své mocné činy, (Lámed) že mu dá dědictví 
pronárodů. (Mém) Činy jeho rukou jsou pravda a právo, (Nún) všechna jeho ustanovení jsou věr-
ná, (Sámek) spolehlivá navěky a navždy, (Ajin) pravdou a přímostí vytvořená. (Pé) Seslal svému 
lidu vykoupení, (Çáde) ustanovil navěky svou smlouvu; (Kóf) svaté, bázeň budící je jeho jméno. 
(Réš) Počátek moudrosti je bát se Hospodina; (Šín) velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. 
(Táv) Jeho chvála trvá navždy!“  Žalm 111

Čtení z evangelia:
„Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své 
služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se 
mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení 
do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí 
pyšně; vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal 
pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim 
otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky.“ Lukášovo evangelium 1:46-55

Dětem: Když se narodíme, co dovedeme? Jíst, spát, plakat! (tři algoritmy) Když jsem se narodil, 
potřeboval jsem se nadechnout. Tak mne pan doktor chytil za nohy a nařezal mi. Ten pláč je důle-
žitý, po nějakém čase je pláč možno zaměnit za úsměv. Zanedlouho dítě přidá ještě dvě schopno-
sti, začne chodit (samozřejmě že s patřičnými mezidobími lezení) a mluvit. Když se dítě naučí číst 
a psát, už může obejmout svět a taky se pro někoho obětovat. Abychom žili a byli světu užiteční, 
potřebujeme docela málo. Jen sedm algoritmů, které je třeba vhodně střídat…

Mariina Bible
Na Marii se myslí v Adventu a kolem Vánoc v souvislosti s jejím synem, jemuž se se věnuje evan-
gelium. Proč se má číst stejný text v postním období? Protože nás zajímá Mariina Bible, přesněji: 
To, jak pracuje Maria se starými židovskými spisy. Jen zkrátka zmíním příběh: Maria čeká dítě za 
zvláštních okolností a jde pomáhat do Judských hor ke své příbuzné Alžbětě, která také čeká mi-
minko. Ale Alžběta je už v šestém měsíci. Jenže na horách poznala Alžběta hned mezi dveřmi, že 
má před sebou matku svého Pána. Alžběta neměla těhotenské testy, neměla Mariin snímek z ult-
razvuku. Nespoléhala ani na babskou moudrost a hormony. Bylo jí to dáno od Boha! Na tom místě, 
kde byly ty ženy, se psaly dějiny. Nemůžeme znásilnit ani sebe a ani Boha k tomu, aby nastal ta-
kový vichr Ducha svatého také v našich životech. Nemůžeme vypůsobit tak výrazný historický 
okamžik, jaký proběhl na prahu Zacharjášova a Alžbětina domu. Ale něco se můžeme naučit pro 
sebe a pro svůj život. Naslouchejme Mariině písni. Je v ní vidět, jak Maria čte Bibli o sobě (1.), o 
světě kolem (2.) a také o své rodině a o svém národu (3.).

1.
Maria myslí především na sebe, označuje se za poníženou, pokořenou, sklíčenou. A věru, docela 
bychom se to mohli pokusit pochopit. Maria by zůstala v každém případě pod čarou, nebyla žád-
nou celebritou. Proto nejprve s údivem zpívá o Bohu, který se zabývá tak bezvýznamnou dívkou. 
Složí poklonu Pánu Bohu, ale hned v tom chvalozpěvu mluví spíše o sobě, než o Bohu. Chová se 
chvilku velice soběstředně. Jen ji poslouchejte: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, 
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mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne 
blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný.“ (1:46-49a). Tak 
silně myslela na sebe! Tím připomene matku Leu, která nebyla hezká, nebyla milovaná a o každý 
projev přízně svého muže Jákoba musela bojovat (Genesis 29:32). Když mu rodila syny, myslela 
si, že ji bude manžel milovat. Jak naivní! Bolest ponižující prostoduchosti Maria pochopila a na 
pramáti Leu pomyslela. Znala její příběh! Ve škole jsme se učili ze slabikáře: „Máma má maso.“ 
Chana, další pramáti, sice maso z obětních hodů měla a její muž Elkána si myslel, že bude proto 
spokojená. Ale ona řvala po dítěti! Její muž už to neslyšel. Nebo to už slyšet nemohl. Neslyšel to 
ani kněz. Ale slyšel to Bůh. A když jí byl syn dán, tak zpívala (1. Samuelova 1 a 2). A Maria ten pří-
běh znala a používala i Chanin slovník. Znala taky příběh válečných písní, duet Mojžíše a jeho se-
stry Mirijam (Exodus 15), Debóry a Jáel (kniha Soudců 4 a 5). A protože ty příběhy znala dobře a 
dovedla si je dát do souvislostí, používala ve své písni přímo slova z těchto starých Písem!  A co 1

má jako být? To, že se z toho můžeme mnoho naučit pro svůj vlastní život. A nemusíme být nějací 
velcí lumeni, stačí pár algoritmů, které můžeme kombinovat ve svém životě.

a) Mysli na sebe! Co o sobě říkáme, jak se popisujeme, když je třeba odpovědět na otázku: „Jak 
se máš?!“ Jak o sobě mluvíme, když jsme sami? Potkal jsem více lidí, kteří se přeceňují, pod-
ceňují, proklínají a zatracují. A to skutečně i naoko, aby zvýšili zájem o svůj příběh. Neboj se s 
Marií mluvit o sobě. A nauč se mluvit o sobě. To není vůbec žádná ostuda! Můj, já, se mnou, pro 
mne… Poslouchal jsem devětašedesátiletou ženu, která nám vyprávěla svůj příběh života. Svě-
toběžnice, podnikavá, krásná i ve svých téměř sedmdesáti. Zmínila, že na začátku své kariéry 
se musela živit jako uklízečka toalet. A naučila se to výtečně. Dodala na konec své veřejné řeči 
z pódia: „Jsem čistotou toalet posedlá. Dodnes platí, že když opouštím toaletu, je uklizená lépe, 
než když jsem tam vešla. Nemohu jinak!“ Mohu s touto ženou v mnoha věcech nesouhlasit,  ale 2

líbilo se mi, jak dovedla mluvit o sobě - hrdě, ale přesto s určitou bázní. 
b) Mluv o sobě v zorném úhlu Božího pohledu. Maria je úplně obyčejná a neurozená žena. 

Nemá žádné výrazné přednosti. Mluví o sobě jako o ponížené a znevýhodněné. Připouští si 
beze studu i míru prostoduchosti. A přesto, že ji od této chvíle budou blahoslavit všechna poko-
lení, zůstane klidně nedůležitá, protože záleží na velikých věcech toho, který je mocný. Tak citu-
jeme z její písně. Je svobodná o sobě mluvit, protože zpívá o Boží práci se člověkem. Mluví o 
sobě, ale tím spíše o svém Bohu. Ona to dokáže. Jde po hraně nejvyšší popularity, vše se ko-
lem ní točí, protože nosí pod srdcem našeho Pána, a zároveň zůstane obyčejnou ženou z Na-
zareta. Stejně tak můžeme být svobodni pro řeč o svých selháních a o Boží výchově a všech 
jeho divech, které nás nakopnou a dají chuť pro každý další pokus. Žádné mlčení, žádná ne-
chuť k přemýšlení o svých chybách. Ujel jsem? No, ujel. Vím proč jsem ujel a mohu o tom mlu-
vit. 

c) Najdi se na mapě dějin, poznávej souvislosti svého života. Něco se stane, selžeme a řeší-
me vše tím, že utíkáme tam, kde jsme ještě nebyli. Hledáme bílá místa na mapě. Selhává ti 
manželství? Nerozumíš společnosti? Cítíš se divně a neužitečně? Neutíkej k chovu koz a ne-
snaž se získat pilotní průkaz na větroně! Nezačítej se do světové beletrie. Nejdřív si sedni a 
najdi se v Bibli. Maria se dohledala ve svém velkém zmatku ve Staré smlouvě. Zaručuji ti: Ty jsi 
tam taky! Když se Maria vyjadřuje o sobě slovy ze židovských spisů, z Bible, není to důkaz její 
zaostalosti, není to proto, že nemá slova. Není to proto, že byla někým zmanipulována.  Víra 3

pro ni není opium, únik od racionality. Nejsme hloupí, oblblí, zaostalí a bez vědeckých informa-
cí. Naopak! Tahle Bible dala sílu našim předkům, díky ní přežili! Pod jejím vlivem vyrostlo mno-

 David Beňa v materiálech pro 40 dnů s Biblí vypsal odkazy: Bible je Marii zásobnicí slov (1,46n: Ž 103,1; 1

35,9; Ab 3,18 | 1,48a: Ex 2,23-25; 1S 1,11; 9,16; Gn 29,32 | 1,48b-49a: Gn 30,13; Ž 71,17; Mal 3,12 | 
1,51-53: Př 3,34; Ez 21,31; Jb 5,11; Ž 107,33-43 atd.)

 Rostya Gordon Smith, mluvčí českých mormonů2

 Tady je člověk, který marxisticky hlásal, že náboženství je jen opium… http://www.ceskatelevize.cz/porady/3

10441294653-hyde-park-civilizace/218411058090224/ a byla to pěkná a důstojná debata! Podívejte se!
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ho špičkových specialistů. Její příběh dává našim životům smysl a obsah. Ještě to řeknu osob-
ně: Potkal jsem se minulou neděli a v pondělí se skvělými učiteli a řediteli škol, nahlédl jsem s 
úžasem na množství pomůcek, způsobů a souvislostí výuky dětí i dospělých. Byl jsem hluboce 
zahanben. Přišel jsem mezi ně a zkrotl jsem uprostřed nich. Začal jsem se od nich učit. Zasty-
děl jsem se totiž za svou pýchu věřícího nad nevěřícími. Je to i moje vina, že jsou v některých 
věcech sami a něco z Bible neví. Já za to mohu, že neví o doprovázení s Biblí v srdci. Je to 
moje povinnost s nimi být, nejenom jim něco nahrnout na hlavu. Proč? Protože vím z Bible o 
svých mezích a nadějích, protože mám obsah a smysl svého života. A oni znalosti a metody, 
které já potřebuji. 

2.
Ještě než vyrazíte domů, prosím, abyste si všimli, že Maria ve své písni zpívá o světě: „Svaté 
jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu 
svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil, 
hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou.“ (1:49b-53) Bez ohledu na věrou-
ku a možná i bez rozdílu náboženství přiznává milosrdenství bohabojným. Těm, kteří říkají, že ješ-
tě všechno neví, a že hledají. A bojí se druhým ublížit. Pán Bůh je nesporně větší, než naše křes-
ťanství. Nemůže nám být lhostejné utrpení lidí v bezprostřední blízkosti či v Sýrii nebo v šiítských a 
sunnitských šarvátkách na Sinaji. Nemůžeme se urvat ze světa.  Největším nebezpečím této doby 4

není množství informací, ale lhostejnost.  5

Maria se o politice vyjadřuje tak, že její věty vzbuzují úsměvy. Kdepak, Maria, rozptýlil pyšné?! A 
kde pak, Marienko, spadl z trůnu vladař? Tedy, předpokládejme, že ten zlý vladař. A není náhodou 
nebezpečné povyšovat kohokoliv, Marjánko? Už jednou nám vládl z Hradu truhlář a jeho paní, kte-
rá i na Hradě zůstala služkou. To podle jejího chování. Jediným oprávněním toho páru pro vládu 
bylo to, že patří k dělníkům a rolníkům. Ale to je, Marjánko, přece moc málo! A bohatým Klement a 
Marta, jak se jmenovali, rádi brali a některé hladové nasytili dobrými věcmi. Ale jen některé, Ma-
rienko. To přece nejde! 

Zkusme jí porozumět: Maria tu svými odvážnými slovy nevítá nějaké diktátory, ale sahá za hori-
zont. To, že se kluk narodí, už jen to, bude znamenat naprostý konec všem zlořádům světa. On se 
v té chvíli, když zpívala, ještě nenarodil a ona už to vidí jako hotové! Pyšní nebudou mít věčnost i 
kdyby vládli dlouho. Jejich pýcha je už ponížena. Nebude mít trvání.  Někdo mne v dětství naučil 6

říkanku a mně přišla nejdřív hloupá. Ale teď mi přichází velice často na mysl: „Když melou Boží 
mlýny, buď zticha a mysli na svoje viny.“ Copak už melou? Ba že! Už! A jak melou! Neraduj se moc 
brzo. Neskřípej zubama. Pracuj a odpouštěj!

3.
A nakonec se Maria myslí i na svůj národ. Izrael se až dodnes dovolává svých otců, Pánu Bohu 
připomíná otce a sliby, které od Všemohoucího obdrželi. Když Izraelité volají „Pamatuj!“, připomí-
nají Pánu Bohu, aby nezapomněl. To dělali v pogromech a trápení. To je důležitý rys jejich zbožno-

 Nesmíme vzdělávat jen pár procent z populace… proto jsem člověkem, aby mi záleželo na druhých a 4

abych je naučil to, co se naučit mohou!

 Viz: https://zpravy.idnes.cz/seminar-zlociny-komunismu-senat-d4g-/domaci.aspx?c=A180223_091044_5 -
domaci_kop&utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop 

 Musím myslet na slova Miloše Zemana těsně po výhře ve druhém kole prezidentských voleb: „V závěru 6

bych vám chtěl říct jako svým přátelům jedno poselství: Toto milí moji je moje poslední vítězství a za ním už 
nebude žádná politická porážka,“ zmínil Zeman. Uvedl, že nebude prosazovat změnu ústavy, aby usiloval o 
prezidentský hattrick. Následně začal rekapitulovat svoji politickou kariéru.“
Zdroj: https://volby.idnes.cz/zeman-prezident-vitezstvi-ddi-/prezidentske-volby-2018.aspx?
c=A180127_163630_prezidentske-volby-2018_jj  Opravdu nebude žádná porážka? Je si jist? A já bych měl 
pro něj ještě jedno vítězství - nad sebou samým. To bych mu přál.
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sti. Maria má ale za jasné, že Pán Bůh navěky přijal Izrael a pamatoval na každý slib: „Ujal se své-
ho služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho po-
tomkům navěky.“ (1:54n) Jak to? Protože se narodí dítě. Ví, věří, že jej donosí a dá světu. Proroc-
ky to tak vidí.

Maria zpívá na stejné úrovni, jako když se toho ujme profesionál, kněžský kmet Zacharjáš, jehož 
píseň Lukáš vypisuje o kousek dále. A my jsme se z jejího zpěvu naučili, že nemusíme vymýšlet 
slova. Stačí znát, promýšlet a užívat ta, která nám Pán Bůh svěřil v Bibli. Najít se v nich a vidět v 
nich sebe sama, celý svět a taky církev, Boží lid. 

A tak se modlím s Marií: Pane, děkuji ti za hotové dílo spásy. A navíc: Děkuji za Mariinu Bibli, která 
je také mým Písmem Staré smlouvy a mluví i o mně, mém světě a mojí církvi. Dej mi spolu s Marií 
znát, promýšlet a používat dobrá slova každý den. Pane a Bože, tobě patří všechna moc, čest i 
sláva nyní a vždycky, dokonce na věky věků.
Amen

Slovo na cestu: 
„Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného 
zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Protože jste 
synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi 
otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“  
(Dopis Galatským 4:4-7)

Požehnání:
Bože, buď milostiv a žehnej nám,
ukaž nám svou jasnou tvář,
kéž se pozná na zemi, jak jednáš,
kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ. 
Ať tě, Bože, velebí národy, 
ať tě velebí kdekterý národ!
Kéž nám Bůh žehná,
ať ho ctí všechny končiny země. Amen 
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