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VELEBÍ MÁ DUŠE
HOSPODINA!
Milá schönstattská rodino,
v minulém měsíci jsme se s Pannou
Marií učili lásce, kterou se
vzájemně obdarováváme - dáváme
druhému sebe sama. Co z žité
úmluvy lásky s Bohem může vyrůst,
zažila úžasným způsobem Panna
Maria sama. Ona se zcela darovala
Bohu... a Bůh se zcela daroval jí.
Přišel skrze ni mezi nás!
Tato nepochopitelná Boží láska,
štědrost a důvěra nechává
v Mariině srdci vytrysknout
obrovskému obdivu, radosti a
vděčnosti. Její Maginificat je jedna
z nejkrásnějších modliteb v Písmu.
Věřím, že každý z nás alespoň
v malém zažil a zažívá Boží velikost

a zároveň milosrdenství. On si nás,
slabé a často selhávající, umí
použít pro něco krásného
a velikého. Ať už je to život
v manželství s tajemstvím darování
života, či zasvěcený život
s plodností pro Boží království a
duchovní rodinu. Dělit se o svá
nadání a nějak přetvářet tento
svět.
V létě během dovolených je možná
jednodušší zažívat a hlouběji si
uvědomit, jak krásné je to být
s blízkými nebo se trochu
z nadhledu podívat na svůj život,
co vše v něm s blízkými a Bohem
prožíváme.
Do textu P. Josefa Kentenicha, který
nám může pomoci prožívat
s Pannou Marií vděčnost, nás nyní
uvádí P. Peter Wolf:
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Na jednom z pondělních večerních
rozhovorů (18.3.1956) v Milwaukee
mluvil pater Kentenich
o Magnificat Panny Marie. Motiv
milosrdenství zde pro něj hraje
významnou roli. Podobně jako při
úvaze nad žalmem 103 zakladatel
zve, abychom se vžili do role
zpěváka, respektive zpěvačky a
zpívali Magnificat s Marií. Z pozice
její osoby a jednání Božího s ní mají
porozumět svému osobnímu
příběhu a roli. Rozčleňuje text
pojmy: všemohoucnost,
milosrdenství a věrnost. Tak se
rozvíjí hluboce biblický pohled na
to, co vykonala s Marií Boží
všemohoucnost. Marie opěvuje
všemohoucnost a slitování Boží,
které Bůh ve velké věrnosti působí
přes všechnu historii hříchu a viny a
dovádí je k cíli.

všemohoucnost, která se osvědčila
v jejím životě. Proto: „Velebí má
duše Pána..." (Lk 1,47). Proto zpívá
- není spokojena modlitbou. Zpívá
a jásá a oslavuje: „Veliké věci se
mnou učinil ten, který je mocný
a jehož jméno je svaté" (Lk 1,49).

----------------------------------------------

Vidíte, proto: Všemohoucnost Boží
je důvodem její důvěry.

„Se mnou"? Co že to s ní
všemohoucnost Boží učinila? Je
počatá bez poskvrny, nemá dědičný
hřích. Boží všemohoucnost se zde
osvědčila, postavila si v její osobě
pomník. „Velké věci se mnou učinil
ten, který je mocný".
Co učinila Boží všemohoucnost?
Stala se Matkou Boží. Ale nejen
Matkou Boží, ale také Spasitelovou
stálou pomocnicí na celém díle
vykoupení. Spasitel nechce
vykoupit svět bez Ano jedné malé
služebnice z Nazareta.

Chcete si někdy zazpívat Magnificat
pro sebe osobně? Kde je tam něco
o všemohoucnosti? Kde je něco
o dobrotě, kde něco o Boží
věrnosti? Není třeba hledat dlouho,
je potřeba jen otevřít oči.
„Veliké věci se mnou učinil ten,
který je mocný a jehož jméno je
svaté" (Lk 1,49). Na co se tedy
Maria odvolává? Na Boží

Jestliže znáte Starý Zákon, pak víte,
jak často se tam opakuje myšlenka:
Jedním prstem se dotkne hor a ony
začnou dýmat. Ale Panna Maria se
neodvolává na prst. Ne, ona se
odvolává na rameno spravedlnosti.
Vidíte, jestliže je už prst tak
všemohoucí, jak mocné musí být
Boží rameno!
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Nejedná se jen o stvoření, ale
o vykoupení. A vykoupení je dílem
nekonečné všemohoucnosti Boží.
Panna Maria je vykoupena Boží
všemohoucností. Také my máme
být vykoupeni všemohoucností
Boží. A celý dnešní svět, který tak
těžce spočívá v propasti, má být
vykoupen Boží všemohoucností.
Chápete, co to znamená? V čem
spočívá základ její důvěry? Je to
za prvé Boží všemohoucnost,
za druhé Boží milosrdenství.
Chceme opět zpívat Magnificat,
nechat na sebe působit Magnificat.
Slyšíme: „Ujal se svého služebníka
Izraele, pamětliv svého
milosrdenství" (srov. Lk 1,54). Co to
znamená? Co to znamená
konkrétně? To, že Izrael byl použit
v řádu vykoupení, je aktem
milosrdenství Božího. Tento Izrael,
který byl Bohu tak často nevěrný,
který rozbil a zničil úmluvu
s Bohem! Ale Bůh je milosrdný. On
odpouští všechny hříchy, zůstává
sám sobě věrný. Na čem tedy staví
Panna Maria? Na Božím
milosrdenství.
Ano, je tolik naplněna tímto
milosrdenstvím, že dodává: „A jeho
milosrdenství trvá od pokolení
do pokolení" (Lk 1,50). Od pokolení

do pokolení. Trvá tedy i dnes. Také
dnes, kdy lidstvo leží v bažině.
Milosrdenství Boží zůstává totéž
navěky.
Smím se opět zeptat: v čem spočívá
příčina důvěry Panny Marie? První
důvod: Boží všemohoucnost; druhý
důvod: Boží milosrdenství; třetí
důvod: Boží věrnost.
Magnificat upozorňuje na to, že
živý Bůh zůstává věrný svému slibu,
který dal Abrahamovi, Izákovi
a Jákobovi.

Z: J. Kentenich, Vortrag für Familien
(Přednáška pro rodiny),
Milwaukee, 18. 3. 1956.
V: J. Kentenich,
Am Montagabend ... Mit Familien
im Gespräch (V pondělí večer ...
Rozhovor s rodinami),
sv. 2: Mit Gott durch den Tag
(S Bohem po celý den),
Vallendar 1999, str. 19-21.
Jak je krásné a uklidňující, že my
nemusíme být dokonalí a
bezchybní... stačí, když je
všemohoucí Bůh a je k nám,
malým, tak milosrdný a dává nám
účast na velikých věcech.
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Můžeme se opět sami za sebe nebo
společně s blízkými zamyslet nad
několika otázkami:
1. Za co jsme v našem životě zvlášť
vděční?
2. Kdy jsme zažili, že si nás Bůh
použil pro něco důležitého?
3. Zažili jsme někdy, že nám Bůh
nebo nějaký člověk zůstal věrný,
i když jsme měli pocit, že si to
nezasloužíme, a byli jsme tím mile
překvapeni?
4. Kde bychom měli zvlášť touhu
druhým ukázat něco z této věrnosti
a milosrdenství, které k nám má
Bůh?
5. Jak bychom si mohli v období
léta více vychutnat velikost Boží
lásky a radovat se z ní?

Pokud někoho text či zamyšlení se
přivedlo k větší vděčnosti, nechcete
si zkusit společně s Pannou Marií
sepsat váš vlastní Magnificat
a občas se ho pomodlit?
„Velebí má duše Hospodina...“

Milá schönstattská rodino,
přeji Vám krásné prožití léta. Ať
zažijete krásné chvíle s Vašimi
blízkými a může stále růst Vaše
vděčnost za život, všechny veliké
věci, které můžete prožívat, ale
samozřejmě i ty malé, které mohou
pohladit na duši a připomenout
Mariin, nebo ten Váš, Magnificat.
To Vám vyprošuji v modlitbě
a zvláště 18. v měsíci, kdy se
spojujeme v obnovení úmluvy
lásky.
Na dálku Vám vyprošuji Boží
požehnání.
Váš P. Daniel Bořkovec
Použitý text i další zajímavé texty
k Božímu milosrdenství najdete
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