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Novéna nabízí každý den dvě zastavení 
pro modlitbu. To první je určeno na za-
čátek dne a druhé k jeho závěru. Možná 
se vám podaří najít si chvilku jen jednou 
a třeba si zamyšlení pouze přečtete ces-
tou do práce; k modlitbě se pak dostane-
te kupříkladu ve frontě v obchodě či při 
pohledu na vystavený obrázek ve vašem 
bytě nebo na ploše počítače či mobilu. 
Některé části dne můžete také přesko-
čit, jakmile zjistíte, že je té „duchovní 
stravy“ na vás příliš. Jednotlivé dny jsou 
rozepsány ke konkrétním datům, ale nic 
nebrání tomu, abyste se tuto novénu za-
čali modlit již z počátku adventu a pak se 
k ní vrátili v dané dny už jen v konkrét-
ních úmyslech či modlitbách, které vás 
nejvíce zasáhly.

9DNÍ
K PŘIBLÍŽENÍ SE
TAJEMSTVÍ VÁNOC

Anna Penna
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Předmluva autorkyDevět zastavení v  předvánočním týdnu 
a během prvních svátečních dnů je vlast-
ně takovým darem, který vám nikdo jiný 
dát nemůže, jen vy sami. Zkuste tento 
dar přijmout tak, jak budete schopni, 
navzdory obavám, že kvůli modlitbě ne-
stihnete jiné věci. Bůh vstoupí do času, 
který zrovna máte; on zná lidskou chu-
dobu a ta mu není překážkou.

V  posynodální exhortaci papeže Fran-
tiška Amoris laetitia (Radost z lásky) se 
můžeme mimo jiné dočíst: „Vtělení Slova 
do lidské rodiny v Nazaretě svou novostí 
pohne dějinami světa. Potřebujeme se 
ponořit do tajemství Ježíšova narození, 
do Mariina ‚ano‘ při andělově zvěstování, 
když je počato Slovo v jejím lůně, a také 
do ‚ano‘ Josefa, který dal Ježíši jméno 
a  ujal se Marie. Potřebujeme kontem-
plovat radost pastýřů u  jeslí, klanící se 
mudrce… Potřebujeme kontemplovat 
nábožné očekávání Zachariášovo a  ra-
dost, která je spojena s naro zením Jana 
Křtitele, naplnění příslibu, které bylo 
ukázáno v  chrámě Simeonovi a  Anně, 
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1.
den

Ohlášení narození
Jana Křtitele  

údiv učitelů Zákona, když naslouchají 
moudrosti dospívajícího Ježíše“ (65).
Následujících devět dní modlitby bude 
inspirováno právě touto částí papežovy 
exhortace. Chvíle modlitby na každý den, 
které odpovídají jednotlivým okamži-
kům vánočního tajemství, jak je papež 
vyjmenovává, skýtají příležitost k tomu, 
abychom se „ponořili do tajemství Ježí-
šova narození“ a aby toto tajemství pře-
tvářelo náš život.

sestra Anna

ROZJÍMÁNÍ DNE (19. 12.)

Úvod
Stovky let před Ježíšem se v  Betlémě 
narodil král David. Narození Mesiáše 
předpovídali starozákonní proroci. Bez-
prostředně před Ježíšem jeho příchod 
ohlašoval Jan Křtitel jakožto prorok, 
který uzavírá dějiny Starého zákona 
a otevírá brány Nového. Narozením Jana 
Křtitele se začala naplňovat zaslíbení, 
jež Bůh svěřil Izraeli. Narození Jana už 
bylo lidsky nemožné, protože Zachariáš 
dosahoval vysokého věku a jeho manžel-
ka Alžběta byla neplodná. Na nich Bůh 
ukazuje, že plní svůj slib právě v  tom 
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okamžiku, kdy to člověk pokládá za ne-
možné.

Pozvání k usebrání
Najdu si místo a  čas, kde se mohu za-
stavit a  ztišit k  modlitbě. Pokud to lze, 
zapálím svíčku, jež mi připomíná Boží 
přítomnost. Uvědomím si, že už se blíží 
den, kdy si připomínáme příchod Boha 
v  lidském těle do tohoto světa. Proto 
chci Pána více zvát do příbytku svého 
srdce i do svého světa, všude tam, kde žiji 
s druhými lidmi.

Znamení kříže
Ve jménu Otce i  Syna i  Ducha Svatého. 
Amen.

Modlitba k Duchu Svatému
Přijď, Duchu Svatý, a dej mi víru a naději, 
že mě chce Pán každý den obdarovávat 
svou přítomností.

Boží slovo 
„Za dnů judského krále Heroda žil jeden 
kněz z Abiášovy kněžské třídy; jmenoval 
se Zachariáš. Jeho manželka pocházela 
z Árónova rodu a  jmenovala se Alžběta. 
Oba byli spravedliví před Bohem a  žili 
bezúhonně podle všech přikázání a  na-
řízení Páně. Neměli však děti, protože 
Alžběta byla neplodná a oba už byli po-
kročilého věku. Když jednou byla na řadě 
jeho třída a  on vykonával před Bohem 
kněžskou službu, padl na něj podle kněž-
ského řádu los, aby vešel do chrámu Páně 
a obětoval kadidlo. Celé množství lidu se 
modlilo venku v  hodinu té oběti. Tu se 
mu zjevil anděl Páně stojící po pravé stra-
ně kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš 
uviděl, lekl se a padla na něj bázeň. Anděl 
mu však řekl: ‚Neboj se, Zachariáši, ne-
boť tvá modlitba je vyslyšena; tvoje žena 
Alžběta ti porodí syna a  dáš mu jméno 
Jan‘“ (Lk 1,5-13). 
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ROZJÍMÁNÍ PAPEŽE FRANTIŠKA

Příslib narození sv. Jana Křtitele je 
událost, která prozáří život Alžběty 
a Zachariáše a strhne příbuzné i sou-
sedy k  radosti a  úžasu. Tito postarší 
rodiče o tomto dni snili a připravovali 
se na něj, ale teď už jej neočekávali. 
Cítili se vyřazeni, poníženi a zklamá-
ni; byli totiž bezdětní. Takže když byl 
Zachariáš zpraven o  tom, že se mu 
narodí syn, neuvěřil, protože to ne- 
umožňovaly přirozené zákony čili stá-
ří. Pán ho proto na celou dobu těho-
tenství jeho manželky učinil němým. 
Bylo to znamení. Bůh totiž není závis-
lý na naší logice a našich omezených 
lidských schopnostech. Je třeba se 
naučit důvěřovat a mlčet tváří v tvář 
Božímu tajemství a v pokoře a ztišení 
rozjímat o  jeho díle, které se zjevuje 
v  dějinách a  často překonává naše 
představy. Nyní, když tato událost 

nastala a  Alžběta a  Zachariáš zažili, 
že „u Boha není nic nemožného“, je 
jejich radost veliká. (Srov. promluva 
před modlitbou Anděl Páně ze dne 
24. června 2018.)

Modlitba
Bože Otče, prosím tě dnes o  milost, 
abych pozorně a  s  vírou přijal/a vedení 
Duchem Svatým v tyto dny a více věřil/a 
v  tvou moc obdarovat mě tím, v  co ani 
nedoufám.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

PŘEDSEVZETÍ DNE

Dnes chci odevzdat Pánu všechno, co 
budu dělat, a s vírou a ochotou přijímat 
vše, co se stane.



14 15

SLOVO DUCHOVNÍ AUTORITY

„Co je nemožné pro člověka, je možné 
u Boha.“

bl. Karel de Foucauld

„Jelikož Bůh nás miloval jako první, 
láska už není pouze přikázáním, nýbrž 
odpovědí na dar lásky, s nímž nám Bůh 
vychází v ústrety.“

Benedikt XVI.

POKYNY K DRUHÉMU ROZJÍMÁNÍ

Narození Jana Křtitele doprovází Za-
chariášův chvalozpěv (srov. Lk 1,68-79), 
v němž Zachariáš shrnuje radost, chválu 
a díky za Boží působení v  lidských ději-
nách.
Na závěr dne poděkuji Pánu za okamži-
ky, kdy jsem i  já vnímal/a jeho přítom-
nost. Jak by mohl znít můj chvalozpěv? 

Mohu se inspirovat zvláště prvními verši 
Zachariášova chvalozpěvu:
„Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele,
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
Vzbudil nám mocného Spasitele 
z rodu svého služebníka Davida,
jak slíbil odpradávna 
ústy svých svatých proroků;
zachránil nás od nepřátel, 
z rukou všech, kdo nás nenávidí.“ 
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