s obrázky Ladislava Záborského

1. desátek radostného růžence – Ježíše jsi Maria z Ducha sv. počala
Bez otázek, bez starostí, bez předsudků, v
oddanosti Bohu jako Maria. "Staň se mi!"
Opakuj to po Marii! Jsou to těžké slova. Bez
otázek, bez starostí, bez předsudků: "Staň se
mi!"
- I když tě Boží vůle bolestně zraňuje.
- I když nemůžeš pochopit, že je to projev
Boží lásky vůči tobě.
- I když tvé plány nevycházejí a prožíváš
neúspěchy.
- I když je Bůh zdánlivě hluchý k tvým
přáním.
- I když strnule hledíš do neproniknutelné
temnoty.
Vždy: "Staň se mi!" - bez otázek, bez starostí, bez předsudků - jako Marie.

2. desátek radostného růžence – s Ježíšem jsi Maria Alžbětu navštívila
Tichý, mlčenlivý, soustředěný jako Maria.
Neumíme si ani představit, že by se Maria byla
jinak zachovala při první procesí Božího Těla. I ty
nosíš v sobě živého Boha. Ne tím způsobem jako
Maria, ale přece opravdově a skutečně. Copak je
možné silnější konstatování než je toto:
"Ve stavu milosti posvěcující v tvé duši přebývá
Trojjediný Bůh - Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch
svatý!"
Poslouchej a zmocní se tě úžas! Mohl bys ještě
pochybovat? Pro nejvyšší tří Hosty v tvém nitru
buď tichý, mlčenlivý, soustředěný jako Marie.

3. desátek radostného růžence – Ježíše jsi Maria v Betlémě porodila
Buď plný víry, silný ve víře a proniknutý vírou jako
Maria.
Nestalo se mnoho věcí jinak než očekávala Maria?
Odmítnuta od všech dveří, vyhnána v nejtěžší hodině,
mohla položit své Dítě pouze do jeslí na krmivo.
A přece věří: toto Dítě je Bůh!
K tomu byla zapotřebí neochvějná, silná a intenzivní
víra. Nic není pro tebe důležitější než hluboký duch
víry.
Kdy ho máš?
Když nadpřirozené pravdy pokládáš za skutečnost a vyvodíš z toho všechny
důsledky. Začni s tím ještě dnes!

4. desátek radostného růžence – Ježíše jsi Maria v chrámě obětovala
Buď nezištný, odpoutaný, svobodný v obětech
jako Maria.
Nejsvětější Panna velmi dobře věděla, že své Dítě
nevykoupí párem hrdliček. Jako dříve, tak i
potom, použil si nebeský Otec na něj nárok. Ona
však nehledí na sebe. Nežádá štěstí pro sebe.
Nehledá své uspokojení. Vlastní osoba pro ni nic
neznamená. Pro ni je vším Bůh. Proto je tak
odpoutaná, tak svobodná, tak vzorná ve svých
obětech a ve stoje.
Nebuď zaměřený na "já", ale na "Ty". Ne na sebe,
ale na Boha. A budeš schopen každé oběti.

5. desátek radostného růžence – Ježíše jsi,
Maria, v chrámě nalezla.
Hledej, tuž, hledej jako Maria.
Jak jen hledala Maria ztracené Dítě! Ani si
neodpočinula, dokud ho nenašla. I ty bys měl
mít stejně velkou touhu po Bohu. Není těžké
vyčíst z tvého hladu a žízně po důvěrnosti s
Bohem jak je velká.
Touha po Bohu je také neoddělitelně spjata s
touhou po ctnosti. Proto velmi touži po
podobnosti s Bohem! Drž se slov: vše je
bezvýznamné, co tě nepřivádí výše k Bohu! Kdo není totiž naplněn stravující
touhou po vyšším, zůstává v zajatí toho, co je pozemské.
Na počátku svatosti je plamenná touha po ní.
TAJEMSTVÍ SVĚTLA
1. Ježíš byl v Jordáně pokřtěn
Možná se nám zdá, že můžeme být se sebou
spokojeni: jsme pokřtěni, máme za sebou první
svaté přijímání a svátost biřmování. zpovídáme
se každé Vánoce i Velikonoce, každou neděli jsme
přítomni na mši, usilujeme o systematické
odmodlení alespoň krátké modlitby.
Ale to nemusí stačit. Někteří učedníci sv. Jana
Křtitele, když se poprvé setkali s Pánem
Ježíšem, zanechali všechno, dokonce i svého
učitele, a šli za Ježíšem. Začali ho poslouchat,
hledět na něj a nakonec ho následovali.
Věděli, že jejich úkolem je hlásat Kristovo
evangelium, ale věděli také, že evangelium nelze hlásat jen slovy. Poznali, že
lidé poslouchají především to, co se ohlašuje životem.

2. Ježíš, zázrakem v Káně Galilejské otevřel
srdce učedníků pro víru.
Právě tak jak je smutné hledět na zabedněná
okna, na zamčené dveře zabezpečené všemi
možnými způsoby, na dům ohrazený ostnatým
drátem, tak je smutný také pohled na člověka,
který se stará výhradně o své výhody a vlastní
štěstí.
A přitom Ježíš Kristus nechce, abychom žili jen
pro sebe, ale aby byl život člověka veselou
hostinou, na kterou zve hodně přátel a
známých. Pán Ježíš chce, abychom se více dělili
s časem, s chlebem i s vlastním srdcem.

3. Ježíš, hlásal Boží království a vyzýval lid k pokání.
Žijeme v upovídané civilizaci.
Slova se chrlí ze všech stran.
Mluví všichni. Mluví hodně.
Mluví bez přestávky. Ale
často nikdo nikoho
neposlouchá. Děti
neposlouchají rodiče, rodiče
neposlouchají děti. Žáci
neposlouchají učitele a
učitelé se nezajímají o to, co
říkají žáci. Vláda neposlouchá občany, občané moc neposlouchají vládu.
Ale i slova, která vyslovuje Bůh, zůstávají nevyslechnutá, nepromyšlená,
zapomenutá ... Lidé si budují život po svém. Proto se jejich štěstí, které budují
bez Boha, rozpadá jako domeček z karet.
Řešením je pokání a návrat k Bohu.

4-Ježíš, se ukázal v božské slávě na Hoře
proměnění.
Okolí našich obydlí jsou stále hezčí a
krásnější. Bydlíme ve stále lépe zařízených
bytech s velkými okny, klimatizací a jinými
vymoženostmi. Jezdíme modernějšími,
rychlejšími a bezpečnějšími auty.
Bohužel za pozoruhodnou krásou, kterou
umožňuje nový make-up, tapety,
dekorace, se ne vždy nachází skutečná
krása člověka. Ve světě neustále zuří války,
prolévá se krev, sílí nenávist. Často se
přesvědčujeme, že zvířata jsou "lidštější"
než lidé, že slovo "člověk" nezní vždy hrdě.
Naše nitro musí být krásnější než vnějšek, jen tehdy to vnější přinese štěstí pro
všechny.
5. Ježíš, ustanovil Eucharistii
Starší lidé říkají, že někdy se sedělo nejen u jednoho stolu, ale i při jedné misce.
Dávalo to přítomným pocit jednoty,
blízkosti a společenství. Stůl se stává
mostem mezi lidmi, protože nic nespojuje
lidi, jako posezení kolem jednoho stolu.
Dnešní svět vyzdvihuje snahy sjednocování
a vzájemné solidarity. Evropa se
sjednocuje. Ale lidé se stále více odcizují,
dokonce celé rodiny. Setkávají se na
schodech, ve společných prostorách bez
zájmu, zaujatí sami sebou. Eucharistie nám
dává velkou šanci na sjednocení.
Eucharistie je neopakovatelnou příležitostí,
aby se všichni cítili bratry a sestrami. Neboť
Eucharistie, to je lámání Chleba, jak říkali první křesťané. Mluvme takto i my a
přemýšlejme, zda se dnes přiznáváme ke Kristu.

TAJEMSTVÍ BOLESTNÁ
I. Ježíš se krví potil
Utěšovat Ježíše, který je zarmoucen.
Pán Ježíš ve smrtelné úzkosti říká: "Má duše je
smutná až k smrti." (Mt 26,38) I dnes trpí Ježíš v
tajemných údech svého těla. Potkáváme lidi,
jejichž mysl je zatemněna, kteří již nevidí
východisko a na jejich bedrech leží jakoby metrák
břemene, kteří si myslí, že se již nebudou moci
těšit ze života.
Ve všech těchto úzkostmi naplněných,
bezútěšných, ubitých a sklíčených lidech můžeš a
máš utěšovat Ježíše. Je to andělské dílo, ale i tvoje svatá povinnost.
Nezanedbávej ji! (Lk 26,38)

2. Ježíš byl pro nás bičován
Občerstvovat Ježíše, přítomného v trpících.
Jaká muka trpí Ježíš při bičování! Podobně trpí
ještě i dnes ve všech těch, kdo se svíjejí v
bolestech. Zde se ti nabízí nádherná role
občerstvovat ho.
Pokud nezmůžeš moc, tak se alespoň snaž o
zmírnění bolesti. Jako oblehčení pociťuje trpící
upřímný soucit, častější návštěvu, různé
drobné pozornosti - byť jen podání ruky.
Cokoliv děláš, děláš to svému Pánu a
Vykupiteli. A ty mu přece tak rád děláš něco
dobrého, no ne?

3. Ježíš byl pro nás trním korunován
Uctívat Ježíše, který je v zanedbaných.
Pána Ježíše při korunováni trním haněli a tupili.
To ho postihuje ještě i dnes v těch, kterými lidé
opovrhují. Jakým těžkým údělem je zakoušet
ponižování, když člověka odevšad odhánějí a
všichni ho pouze trpí!
Nikdy se neodvracej od ubohého člověka, ať by
to byl i trhan, který přišel o všechno. Buď k
němu laskavý, ba cti ho! Je to těžký příkaz? - Ne!
V něm stojí před tebou sám Pán! Víš, co to
znamená!

4. Ježíš pro nás těžký kříž nesl
Pomáhat Ježíši, který je v těch, na které tvrdě
dolehl kříž.
Počet těch, kteří nesou vnější nebo vnitřní
kříž, je značný. Zde je i pro tebe při dobré vůli
hodně práce. Vlož se do ní celým srdcem,
vždyť to děláš samému Ježíšovi. On je
smutný. On je opuštěný. On je chudý. On je
nemocný. On pláče. On hladoví.
Jen otevři oči a pochopíš - Ježíš jde stále ještě
světem, obtížený křížem! Jeho nacházíš v
kadém z tvých trpících bratří a sester. Je třeba
tě tu ještě zvlášť vyzývat k pomoci? Potkat ho
- pomoci mu? Není to pro tebe jedno a totéž?

5. Ježíš byl pro nás ukřižován
Pomáhat Ježíšovi, který je v umírajících.
Kdo je ve větší nouzi, než člověk v době
smrtelného zápasu? Tělesně zesláblý, ďáblem
sužovaný, úzkostlivý ve svém svědomí, stojící
před nezbytností, že musí všechno opustit.
Čeká ho soud a rozhodnutí na celou věčnost.
Jaký to stav!
Čím je větší úzkost duše bojující se smrtí, tím
usilovněji vyhledává pomoc a tím vděčnější je
za každé slůvko útěchy. Ujmout se
umírajícího, znamená slitovat se nad Ježíšem,
který v něm dále trpí. Proto ať starost o umírajícího je stále jednou z tvých
nejdůležitějších záležitostí, zvláště v modlitbě!
Pak se Pán ujme s láskou i tebe, když přijde tvá poslední hodina.
TAJEMSTVÍ SLAVNÁ
1. Ježíš slavně z mrtvých vstal.
Jen nezmalomyslnět, vždyť zmrtvýchvstalému
je dána veškerá moc. Ježíš slavně vstal z
mrtvých. Mohutný důkaz jeho Božství. Důkaz
toho, že mu byla dána veškerá moc na nebi i
na zemi.
Chceš být ještě malomyslný? Proč? Pro své
chyby? - Může ti je odpustit.
Pro venkovní potíže? - Může je odstranit.
Pro vnitřní bouře? - Může je utišit.
Pro soud, co přijde? - Může tě obhájit.
Nemůžeš se dostat do takové nouze, ze které
by ti nemohl pomoci. Nemůže tě postihnout
žádný zármutek, od kterého by tě nemohl
osvobodit. Nic špatného se ti nemůže stát, co
by On nepřipustil nebo nedovolil. Tedy pryč s každou malomyslností.

2. Ježíš vystoupil do nebe.
Nevěnovat se práci zcela, protože srdce má být
v nebi u Boha. "Vzhůru srdce! Vzhůru mysli! Volá
nás tajemství Kristova Nanebevstoupení." Toto
motto platí i pro tvou činnost.
Ano, tam je to zvlášť nezbytné. Vždyť modlitba má
proniknout a oplodňovat veškerou tvou práci. Má
být pro ni podnětem, abys začínal práci ve
vědomém spojení s Bohem. Má být duší všech
činností, abys prací, pokud je to možné, zachoval
společenství s Bohem. Má ti udělovat světlo, abys
poznal vysokou hodnotu bohulibé práce. Má ti
zprostředkovat sílu, abys snadněji přemáhal
námahy práce. Má v tobě posilovat přesvědčení, že
více záleží na tvé vnitřní dokonalosti než na tvých
vnějších skutcích. Tedy: vzhůru srdce!
3. Ježíš Ducha Svatého seslal
Nedívejme se na všechno černě, vždyť máme Ducha Svatého.
Pesimisté nevymírají. To je jisté. V našich
řadách by vlastně ani neměli být. Tito lidé,
co vždy očekávají jen to nejhorší, co
jednostranně vidí jen těžkosti života, co
nevycházejí ze strachu a úzkosti, ti se ještě
nic nenaučili ve škole Ducha Svatého.
Nestávejme se jim podobnými! Žijme spíše
ze tří Božských ctností, tak to chce Duch
Svatý. Skálopevná víra, neotřesitelná naděje
a nesmírná láska nemůže připustit vznik
pesimismu. S člověkem, který pevně doufá,
který vroucně miluje, je Duch Páně.

4. Ježíš, tě, Maria, na nebe vzal
Nemudruj a nesužuj se, vždyť Matka se stará.
Milý Pán Bůh pozvedl Marii do nebe. To však
neznamená, že odešla na míle daleko.
Ó ne! V Bohu je s tebou úzce spojena. Jako
tvoje Matka na tebe nemůže zapomenout ani
tě nemůže opustit. Kromě Boha se tak nikdo
o tebe nestará jako ona. Ochraňuje tě před
nebezpečím. Pomáhá ti v tísni. Posiluje tě v
trápení. Je u tebe v tvých potížích. Radí ti ve
tvé nouzi. Je tvým útočištěm, když si
pochybil. Je tvou nadějí, když už nevidíš
žádné východisko. Prosí za tebe u svého
Božského Syna.
Nesužuj se tedy, stará se o tebe. Ty ji však vroucně miluj.
5-Ježíš, tě, Maria, na nebi korunoval
Jen nebuďme vlažní, protože pak nezískáme
korunu. Pro svou horlivost a
zainteresovanost byla Maria korunována
Královnou nebe i země.
I tebe čeká koruna. Ale můžeš ji i prohrát: v
případě, že myslíš pouze na pohodlný, a ne
dokonalý život,
pokud zanedbáš rozhodnou snahu po vyšším,
pokud se vyhýbáš svatému radikalismu, který
Bůh od tebe očekává, pokud se pouze ptáš,
co musíš dělat pro Boha, namísto toho, co
pro něj můžeš udělat, pokud si svatost jen
přeješ, místo toho, abys ji energicky chtěl.
Pokud nechceš ztratit korunu, která je pro
tebe připravena, buď solí země a světlem světa! Tím si však jen tehdy, když se
snažíš s velkou vážností vybrat si a udělat to, co je pro tebe dokonalejší.

