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Výročízjevení Panny Marie naLa Salette

PRVNÍDEN

tÉue: sruíŘství, osogt,tí yýzva
La Salette:
,,Přistupte blíže,děti moje, nebojte se

,,,,,

Písmo svaté:

,,Neboj se, malé stádce,.,,,[Lk 12,32\
Rozjímání
Mariina výzva je ozvěnou tématu, ktery patří k jádru radostné
zvěsti - evangelia. Té zvěsti, sdělené jak Panně Marii Gabrielem,
tak pasýřům v Betlémě. ona naslouchala a odpověděla
na hlas
Gabriela' Pasýři svědčili o pokoji, kteď jim byl oznámen anděly.
Také JeŽíšdodával odvahu a sílu svým učedníkům,kdyžjim
říkal
o,přátelsťví a blízkosti Jeho otce - Abba - tatínka. Přinášel
pokoj
vyděšeným srdcím. S jemností hovořil o našízávislosti
na Bohu.
Žeknaljim jako dětem, aby byli schopni přijmout dar BoŽího
Království,Kdyžzapomínáme na velkou moudrost Toho. kÍerv
se
nám darovaI až do krajnosti, tehdy nejvíce trpíme.
Poselství Marie z I,a Saletty vybizík blízkémupřátelství
s Bohem. Přináší smíření, vyvádí nás z našeho
strachu a dodává
odvahu, v malomyslnosti se stává našínadějí a odvrací
nás
od egoismu našeho já k jednotě a lásce s druhými.

Kéžbychom znovu jako BoŽí děti uznali, že Boha potřebujeme,
učili se Žít v pokojné, smířené blízkosti' kéŽ bychom překonali

strach, kterým trpítento svět a ,,načerpali,, odvahu z vítězství
Krista.

,
.
l't

nám JeŽíšv srdci stá|e říká: ..Pokoj vám,,,Chtějme tato sIova
s|yšet a žijme každodenně tuto ,,radostnou zvěst,,.
I

V uskutečňování, v žití,,radostnézvěsti,, spočívánaše apošto|ské
povo|ání ke smíření. otevřme znovu zavřené dveře svého života,
se, protože jen v b|ízkosti s Bohem můŽeme beze
strachu očekávat da|ší životníudá|osti.

fl€bojme

otázky

1.

2'

Co překáží našemu b|ízkému vztahu s Bohem?
Projevuje se na mně mé spojenís Bohem?

Modlitba
Pane, dej, abych zakouše| tvou přítomnost, abych žil v přáte|ství
s Tebou, abych by| nap|něn vnitřním pokojem ve vztazích
s druhými Iidmi. Ztiš mě, abys ve mně mohI působit.

DRUHÝ DEN

tÉvn:vÝzvn K MoDLreĚ
La Salette:
,,A u!, děti moje, vykonáváte

dobře

svoje modlÍtby?,,

Písmo sv.:
,,Pane, nauč nós modlit se,,. (Lk 1 1,1-4)

Rozjímání
Mariina slova z La Salette nás učítomu, že se musíme naučit
mluvit o našich potřebách, nadějích, obavách a radostech, a tak se
pŤIbIížímek Ní i k Jejímu Synu. Modlitba je velice silným
prostředkem ke smíření!

Bylo to také přáním Krista pro nás pro všechny: sjednotit mysl a
srdce s Jeho otcem, ato je možnéjenskrze živou modlitbu.
Ježíšovamodlitba by|a založena na důvěře otci, ktery slíbil, Že
rys1yší všechny.

obsahem JeŽíšovy modlitby je sdělovaní, naslouchání,
odpovídání' dostáváni a dávání. Skrze modlitbu hledáme smysl,
jednotu a přátelství. Při modlitbě slyšímevolání,po smíření

našimi bratry a sestrami. Pouze smířeni můŽeme nést
rozdělenému světu dary pokoje, trpělivosti a odpuštění. Že se nám
j ich nedostáv á, Marta na La S alette velmi
dobře věděla.
Připomněla sílu dvou modliteb prosáknuých evangeliem a
s

vybízejícíchnás ke smíření: otče náš a Zdrávas Maria. Jsou to
modlitby, které vyjadřují naše potřeby, naděje, touhu po lásce,

.
.l

naše starosti a soucit. Zaujati a omámeni věcmi tohoto světa
riskujeme ztrátu těchto schopností, k1eré jsou základem lidského
prožívánípřátelsťví. fuskujeme, Že naše srdce se stane kamenným.

neschopným důvěrných vztahů.

Maria nás uči, Že se na ní v našich slabostech můžemespolehnout,
abychom tak znovu získali život.

otázl{r

1. Co dělám pro to' aby

2,

se moje modlitba nestala rutinní

zá\ežitostí?

Co se o sobě dozvídám, kdyŽ se zamyslím nad způsobem
své modlitby?

Modlitba
Pane, dej, abych nepřekážel působení Tvého Ducha Ve mně,
dej, abych se přesvědčil, Že nikdy nebude chybět tvá láska,
dej, abych důvěřoval Tvé lásce a péčio mě.

TRETI DEN

lÉvn:yÍzvn x snuorĚ
La Salette:

Děti uviděIy o samotě sedícíPaní,
Písmo sv.
,,.,,vystottpil na horu, aby se o samotě modlil,,, (Mt 14,23)

Rozjímání
Na La Salettě Maria ukazuje, ževe svém Životě poznala námahu a
Život v ústraní.Zakoušela hloubku samoty ve vyvoleníke zrození
Krista, pozna|a, co Znamená neporozumění, jak bolí rány
způsobenépomluvami, co znamená osamocení vyplývď1ící zfaktu
zrození Pravdy, překračujícílidskou schopnost chápáni'
Podle proroctví meč bolesti pronikljejí srdce, zakusila velikost
daru, ktery učinil ze sebe sama Její Syn. Uvěřila ve velikost daru'
kteý ze sebe Její Syn učinil. Maria uvěřila' že její Syn zničí
samotu, Že Jeho vnitřní moc zxitězí nad malomyslností, strachem

navždy. Věděla, Že samota tíŽítento svět, a Že hlásání
radostné zvěsti přinese srdcím jednotu, která je uzdravi ztrápení
způsobenéhoosamoceností. Yybíze|a nás, abychom tuto
radostnou zvěst v1uŽili ke hlásání smíření.
a smutkem

Ve chvílíchsamoty, když Bůh mluví od srdce k srdci, můŽeme
zaslechnoutvyzváni k lásce a smíření. Modlitba nám pomáhá,

abychom si všimli těch, kteří trpí osamoceností a naléhavě
potřebují pomoc. Maria, stejně jako její Syn, věděla' že
osamocenost a samota nejsou totéŽ. JeŽíšv okamŽicích samoty
proŽíval důvěrnou lásku s Bohem a učil tomu druhé. Jako

služebnícismíření se modleme podobně, a tak osamocenost uŽ
nebude tak těŽká. Proto přišla Maria do La Saletťy, aby všichni
mohli Znovu odkry't, jak hlásat ztrápeným slova útěchy a poselství
soucitu.

Kéžnás samota našímodlitby přivede ke stejnému apoštolskému
^!1:
L,lll.

otázw
1. Jak

2'

se ve svém životě poýkám s pocitem osamocenosti?

Jaké místo má v mém životě samota a ztišeníse před
Bohem?

Modlitba
Pane, dej, abych viděl, že poméháš těm, kteří jsou v naléhavé
potřebě, a tím mě můŽešpozvednout a osvobodit mě od mých
strachů'

Dej, abych si všimnul, že mi dáváš vědět, že nato neisem sám'

ČrvnrÝ opt't
tÉtrltR: povoúnÍučeoruíxŮ
La Salette:

,Již dlouho pro vúsvšechny trpím!,,
Písmo sv.:
,,Mtižete pít kalich,I<teý já mám pít?'., Můj kalich
budete" (Mt 20, 22-23)

pít

Rozjímání
Kristus je vzorem pro ty, kteří mají vést ke smíření' a volá nás,
abychom následovali Jeho život. Byt učedníkemznamená
následovat jeho způsob vstupu do tajemství smíření.
Slova Marie jsou ozvěnou její trvalé lásky k Ježíši.Simeon
prorokovaI, že lejí Životní cesta bude provázena mečem bolesti'
bude následovat JeŽíšeskrze meč, kteý pronikne Její srdce.

Abychom mohli následovat Ježíše,je třeba, abychom dovolili, aby
náš život byl ,'proboden.. a zlomený, a tak aby vytryskl nový
Život. Povolání k následovaní obsahuje: ,,Vezmi svůj Kíža pojď...
Byt učedníkem znamená projít všemi zkouškami' lcteými prošel
Mistr- radostí, bolestmi, smutkem, hojností, nadějí, zraněním,
zármutkem. láskou. nadávkami a slávou.

Ty{o lidské zkušenosti nemohou byt cizí nám, kteří důvěřujeme,
že budeme mít účastna Jeho BoŽství. Takovým způsobem se
osvobodíme Z osamocenosti a uzavřenosti a budeme oonořeni
v křest důvěrnéa smiřující lásky.

1

M aría znaIacenu cesty k ,,pokoji.., uzd.ravov éníživota
poznamenanóho bolestí z opuštěnosti. Vlastním životem ukána|a,
juk byt JeŽíšovýmučedníkem,jakžitživottrpicíhoBoŽího
služebníka.(Srov. Izaiáš)

otálzw

1. Jakým jsem učedníkem, a jak následuji Krista?

2.

Dovedu ve své službě učedníkapomáhat k usmiřování?

Modlitba
Pane dej, abych si uvědomil, že moc, kerá vyplývá ze křťu' není
jen pro mne.

Abych měl odvahu pomáhat jiným na cestě k pokoji.
Abych se dovedl smířit sám se sebou, abych přijal sám sebe,
jsem a abych věřil tvé moci.
Abych důvěřoval více Tobě, než svým schopnostem.

jalý

PATY DEN

tÉvn:HŘícH n sruíŘeruí
La Salette:
,To je to, co

činíruku mého Syna

tak těžkou,,,

Písmo sv.:
,,Dříve, než rozepjal ruce mezi nebem a zemí, slavil se
suými učedníIryvelikonočníhostÍnu a ustanovil znamení
věčnésmlouvy,,, (Eucharistická modlitba o smíření)

Rozjímání
Maria zakusila tíhu Kalvárie, viděla' že tíha hříchu můžezlomit i
ty, kteří se zdají bý ve víře nejpevnějšími(Petr).
Maria v souladu s proroky říká, abychom zničili pouta otroctví.
Musíme se dostat ke všem, abychom nesli jejich tíhu. (srov .Izaiáš
_ ,,ofl nesl naše slabosti.....)

Maria zna|aproroky, a proto ve svém poselství vyývá
k odpoutání se od hříchu. Že bolestná pouta otroctví hříchu je
potřeba zlomit. To je možnépouze tehdy' když se přestaneme bát
nést tíhu Života společně. Je třeba se navzájem snášet apozved,at
jedni druhé, brát do náruče osamocené, pochybující, zarmoucené,
zraněné a přestrašené.

Jsme povoláni ke sluŽbě smíření, a tak se tomu musíme neustále
učit.

MojŽíšrozepja| své ruce při osvobozovéni svého národa a přijal
pomoc druhých, aby BožípoŽehnání mohlo spočinout na všech.
Kristova ramena i ozepj atá na kÍížinás vykou p]]a z otro ctví hříchu
a smrti.

otánlryz

1. Uvědomuji si,

2.

že jsem

hríšný?Jakmětižíméhříchy?
Pomáhám jiným v tom, aby si uvědomili, Že v boji
s hříchem nejsou sami? Jak?

Modlitba
Pane, dej, aby se skrze mne mohla projevovat Tvoje moc,

abych nezapomněl na vlastní hříšnost a nutnost smíření.
abych byl schopen porozumět jiným

a

jít s nimi.

KéžTvoje myšlenky plné lásky působív mých myšlenkách'

ŠrsrÝopt.i

lÉun:povoúnÍxr cnvÁu A sLAVEN|
La Salette:

jsem
,,Dala jsem vám šest dní k prúci, sedmý

si

vYhradila Pro sebe"'
Písmo sv.:

člověk pro
,,Sobota byla učiněna pro čIověka, a ne
soboťtt',, (}iÁk2,27)
Rozjímání

Marianámpřipomíná,ŽeýzvakechváleníBohajezakořeněná
stvořil
v srdcích těch, kteří v Něm hledají odpočinutí.on všechno

ant
dobým a spasil nás. Ježíšučil, Že ve slavení a chvále nezá|eŽí
je obsaženo v lásce a
na Ňstě, ani na čase' ale Že chválení Boha
službě'
KdyŽ sloužímeBoŽímu stvoření' naše siužba se stává chválou'
je živou
slavením. SluŽba našim blízkým, kteří to potřebují,
chválou.

otáz|ry

1' Jalým způsobem velebím Boha v mém životě?
2. YáŽímsi také společnémodlitby?
Modlitba
mi vždycky
Pane, prosím tě, abych měl vděčnésrdce, aby
připomínalo dílo Tvého stvoření.

KéŽŽ]Jivharmoniisnebeskouhudbou,kdyžvelebímBoha

v mÝch bliŽních a spolu s nimi.

SEDMÝ DEN

tÉvln: Řeč, JAZYK

slŽ

La Salette:

ona seděla na skále a plakala
Písmo sv':

,,Blahoslavení plačící,neboť oni budou potěšeni.,,
(Lk 6,21)
Rozjímání
Reč, jazyk slz nás vyzývák tomu, abychom
smířenískutečně Žili.
Takováto uýzyanás nemůŽe nechat chladnými
'bezcitnými a
netečnými. Matčiny slzy mě mají přivést
k tomu, abych si
pravdivě odpověděl na otť,oku:
jsem udělal?.. Mají mne
',Co
přivést na myšlenku: ,,odpusť mi.
Jak moc musím byt milován,
kdyŽ Bůh nechá svou Matku pro mě prolévat
slzy. Co můžu
udělat? Jak se mám zachovat?..

Mluva slz k vyjadřovacím prostředkům evangelia,
mluví tak náš
Pán Ježíš/Jehoslzy nad Jeruzalémem,
slzy v Getsemanech, slzy
soucitu a smutky nad zemře|ýmLazareml.
Iežíšnásučil a učí
slovem, dotekem a takéslzami.
Necháme-li ve slovech promlouvat naŠe
srdce, můžeBůh skrze

nás obdarovávatťy, kteří potřebují naději
chuť k životu' Ti' kteří
pomahají svým bliŽním na cestě ke
smíření, kteří chtějí milovat
celým srdcem, celou myslí a ze všech sil,
muse.jí počítats tím, Že

jich budou osudy bliŽních více doýkat a proto budou plakat
s plačícími.
JeŽíšdal našim slzámtakovou moc, aby pohnuly lidskym srdcem
a myslí, jako Žádný jiný jazyk (Marie Magdaléna, která hledala
odpuštění; vdova z Naimu, která prosí o ulehčenív těŽké situaci;
.
Petr plný lítosti; Pavel, kteý prosí o hlubšíživot v Kristu aby

se

Krista více miloval).
Ježíšvěděl , Že s|zy,jak Boží'tak iidské, mají moc proměnit srdce
kamenná v srdce zmasa.
SIzy proztazují soucit, mohou se stát prostředkem, kteý přináší
uzdravení, obrácení a naději.
Na La Salettě Maria plakala' odpověděla na naše s|zy avybídla
jazykem lásky'
nás, abychom byli služebníky smíření' kteří mluvi
Otazlly

1. Kdyby moje slzy mohly mluvit, co by řekly?

2.

Jak odpovídám na slzy jiných?

Modlitba
nebyl
Pane, prosím, abych si uvědomll, ŽeTy mi pomáháš, abych
skleslý na mysli' abych nezmalomyslněl.
Abych v bouři zůstalklidným a plným naděje, abych důvěřoval,
že mi odpovíš.

Prosím' abych byl nástrojem soucitu, uzdraveníi obrácení a naděje
pro Tvůj lid.

OsMÝ DEN

tÉvln: povolÁní x uzonnveruí
La Salette:
,,JestlÍže se lidé obrátí, kamení a skály
se promění
v obilí a brambory se samy
zasadí,,

Písmo sv.:
,,Přišel jsem, aby měIi žÍvota měIÍ ho

v

hojnosti,,, (I

1

0,1 0)

Rozjímání
Maria ví, že uzdravení a obrácení jdou pospo
|u, a žedíkynim do
sveta pronikají BoŽí Život. Tam'
kde ]ežíšnalézá víru projevující
se slzami, dotyky, skutky a slovy,
tam můŽe odpověděi
uzdravením. Ve víře spočívámoc
odpuštění a uzdravení. obrácení
začiná důvěrou v Krista a je prvním
krokem na cestě ke zdraví a
urovnání Životních zátežitostí'
Z
pohledu je naše
obrácení odpovědí na BoŽí vůli, 'ežíšova
našímobrácením

mohou bý
naplněny všechny naše potřeby.
Všechny naše naděje, touhy a
potřeby nás ma.|í vést k obrácení.
Bůh chce odpovědět na vŠechny
naŠe potřeby. Jest'iže s obrácení
m přichází i u,d.uu".,í, pak
můžemesvůj Život Žít v plnosti, jeánotě
a smířeni s Bo}tem, se
sebou a s druhými.
Jsme vyzváni, abychom vyšli na
tuto cesfu.
Jestliže Žijeme obrácením' stále
obnovujeme svůj život v Kristu,
stávají se z nás služebníci uzdravování
a smíření.

Pavlova výzva:,,Ve jménu JeŽíše smiřte se s Bohem!.. je
usilovnou výzvou, abychom Žili ve svornosti, ,,obvazovali rány..
světa a Božíchdětí. Jen tak máme naději na slíbenéovoce plnosti
života.
Když s druhými soucítíme'přivádíme ke svornosti, přinášíme jim
nový život a jakoby zázračně uzdravujeme jejich rany. Přinášíme
světu novou naději, ktery na ni touŽebně čeká. K tomu, abychom

byli sluŽebníky smíření, nás vyrývá lasalettské poselství.
Toto poselství je výrazným a jasným připomenutím moci, lcterou
jsme dostali od Boha a lcterá navrací světu zdraví a jednotu.

otázky

1' Ve
2. Co

lcteré oblasti mého Života potřebuji obrácení?

mohu udělat pro to, abych se stal nástrojem
uzdravujícího pokoje?

Modlitba
Pane, prosím, abych byl přístupný tvému doteku tak Živě, jako

bych cítil dotek druhého člověka.
Abych byl schopen přijmout Tvou vůli, chtít to, co chceš Ty a
neustále se snažil ladit svého ducha s Tvým'
KéŽ bych skrze víru a co největší jednotu s Tebou dostal sílu,
kterou potřebuji k tomu, abych přispělke znovusjednocení a
uzdravení světa.

onvÁrÝ oEN
tÉvln: VíRA, povot.Ání e PosELswí srvríŘeruí
La Salette:
,,Nuže, mé děti, oznamte to všemu mému lidu,,,

Písmo sv.:
do celého světa a získávejte mi učedníIv,.,A
hle,
',Jděte
jó jsem s vámi po všecl<y dny až do skontúní
tohoto věktt,,,
(Mt 28, t9_20)

Rozjímání
Poslední věta' kterou řekla Maria na La Salettě připomíná
to, co
řekl Ježíšsvým učedníkům.Je to výzva,která má
dodat odvahu.
Mariina důvěra je důvěrou Jejího Syna, kterou vkládá do
hliněných nádob nesoucích Její poselswí kdysi, nyní
i vždycky!
Učednícidostali BoŽí lásku, která chce bý vylita, jednotu,
která
touží,aby byla uváděna do Života, víru, která uzdravuie
BoŽí lid a
svět.

JeŽíšpřišel' aby probudil víru. Pokud budeme
mít naději a víru,
pomůŽeme ostatním ke smíru. To vyplýv á
z|asalettského
poselství.

otevřme uši a srdce, překonejme pokušení pochybností
a pak
můŽeme zvítězit nad strachem, nepokojem a rozpolceností.
Víra v Krista nás uschopňuje k misi' na kterou nás posílá,
a máme
sílu konat to, co i po Něm chce Jeho otec - Abba tatínek.
Zasvěcujme se tomuto poselství a důsledně plňme
po
to'
co

nás

Bůh chce' Mějme důvěru v to' co Maria říká, udělejme všechno,
co po nás Maria chce, aby se smíření stalo skutkem'
Víra v Krista a naše vyvolení pomahají našemu sebepřijetí a přijetí
druhého. Díky víře v Krista můžemepřijmout sebe takovými, jací
jsme, milovat bližníhoa Žít své povolaní. Tato láska uzdravuje
naŠeznavená srdce apřivádi nás ke smíření' které máme hlásat'
Na La Salettě nám Pán Znovu dal svou důvěru, Že si nenecháme
pro sebe t, co jsme uslyšeli. Mandát z La Saletťy je povoláním ke
sluŽbě smíření, kteró formuje náš společný Život, je výzvou, která
VyrVáří naši sluŽbu a má moc uskutečnit charisma' které jsme
dostali. Důvěra Bohu' Že se staneme služebníky smíření, je
milostí, která nás má přimět k aktivitě, k činnosti. Musíme se
svěřit Bohu se vším,co jsme, a důvěřovat, že sl<rze nás bude
jednat a smíří se sebou všechno.

otázky

1. Je na mě vidět, Že konám BoŽí vůli?
2. Jak pomáhám jiným poznat, že Bůh jim důvěřuje?
Modlitba
Pane, prosím, abych věřil bez toho, abych musel vidět.

Abych

ž11tak, aby na mě ostatní viděli, že plním ťvou vůli'

Prosím, aby se můj život mohl stát Živýmpříkladem toho, co ťvá
milost můŽe způsobit.
Buď se mnou' když se snažímplnit to, o co prosím.

Naše Poní La Salettská,

oprovdovó M atko bolestí,
vzpomeň na slzy,

které jsi pro mne prolévala na Kalvórii'
.Vzpomeň
téžno úzkostlivost,
s jakou o mě stóle pečuješ,
abys mne uchranila trestů. spravedlnosti
Boží,
o uvoŽ,
můžeš-limě, své dítě, nyní opustit,
když jsi pro mě totik učinito.
Jsem touto utěšujícímyšlenkou povzbuzen
a přichózím k Tobě

přes veškerou svou nevěrnost
a nevděčnost,

Neodmítej mé prosby,
ó Panno, smiřitelko hříšnÍků,

ale obrať mě, vypros mi milost,
abych miloval Ježíšenade vše
a abych Tě těšil svatým životem
a mohl Tě vidět jednou v nebi.

Amen.

Naše Poní Lasolettská,

Smiřitelko hříšníků,
pros neustóle za nás,
kteří se k tobě utíkáme.

