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První tajemství:

ZVĚSTOVÁNÍ PANNĚ MARII

V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od  Boha 
do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně 
zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta 
panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď 
zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla 
se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: 
„Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš 
a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude 
nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho před-
ka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky 
a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: 
„Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám!“ Anděl jí od-
pověděl: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího 
tě zastíní! Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. 
I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už 
v  šestém měsíci, ačkoli byla považována za  neplodnou. 
Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem 
služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ A anděl 
od ní odešel.

Lk 1,26-38

TAJEMSTVÍ RADOSTNÁ
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Jsem přesvědčen, že popis Zvěstování je snad 
nejhezčí text o  víře. Říká nám, že každé setkání 
s Bohem začíná tím, že Bůh k nám posílá své slovo. 
Bůh pronáší slovo, jež je určeno pro mě. 

SLOVO, KTERÉ SLYŠÍME OD BOHA,  
NÁS STAVÍ PŘED SKUTEČNOST,  
JEŽ SE NÁM JEVÍ JAKO NEMOŽNÁ.  
ALE ONA MOŽNÁ JE,  
NEBOŤ SE OPÍRÁ O BOŽÍ ZASLÍBENÍ.

Dokud se to nestane, nic se neděje. Číst si v Písmu 
svatém, to je ještě málo. Bibli lze číst jen jako noviny. 
Není až tak podstatné, jestli čtu Písmo svaté, ale jestli 
je čtu s vědomím, že jde o živé slovo. Přijímám Boží 
slovo jako určené mně osobně? Teprve tehdy, když 
ke mně slovo přichází tímto způsobem, začíná celé 
dobrodružství víry. 

Slovo nám říká, že Panna počne Syna. Věříte tomu? 
Takové věci se přece nestávají! V Božím slově se vysky-
tují věci, že nás u nich napadne – vždyť to není možné! 

Vzpomínám si, jak jsem se ještě jako bohoslo-
vec dočetl u Jana Pavla II., že dokonalý život podle 
přikázání je pro nás lidi nemožný. Zasáhlo mě to. 
Nezlobte se, ale na co si tu tedy vlastně hrajeme? Je 
to ovšem pravda: Život podle přikázání přesahuje 
možnosti člověka!

Nemusím vám teď vykládat, jaký úryvek z Bo- 
žího slova je pro vás nežitelný. Sami si o tom po-
přemýšlejte. Avšak probouzí-li v nás slyšené slovo 
reakci: „To je nemožné!“, nastala chvíle, abychom 
postoupili k  dalšímu dějství příběhu, k  tomu 
nejdůležitějšímu.

Pán Bůh po Marii nežádá, aby počala dítě: To on 
sám jí slibuje, že počne syna. Že se to v jejím životě 
může stát. Normálně se to neděje. Ale Pán Bůh říká, 
že se to stane. Stejně tak Pán Bůh nežádá od Abrahá-
ma, aby se postavil na hlavu a měl dítě s neplodnou 
ženou, coby stoletý muž. Bůh není blázen. To on 
dává Abrahámovi zaslíbení, že se to stane. Snad 
tím nejdůležitějším v rovině víry je právě zaslíbení. 
Ono je klíčem k víře. Co Bůh zaslíbil vám? Víte to?

Něco podobného se totiž může stát i tobě: To, co 
považuješ za absolutně nemožné, se pro tebe může 
stát skutečností. Až tohle pochopíme, ujasní se nám, 
v čem spočívá víra. Slovo, které slyšíme od Boha, 
nás často staví před skutečnost, jež se nám jeví jako 
nemožná. Ale ona možná je, protože je předmětem 
zaslíbení. Nejde o požadavek, ale o zaslíbení. Může 
se ti tak stát. Chceš?

V celém procesu víry je nejdůležitější to, jak člo-
věk odpoví na tuto otázku: „Chceš?“ Někdy uplyne 
půl života, než se rozhodneme odpovědět. Nevní-
máme totiž, že jde o klíčový moment: rozhodnutí 
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je na každém z nás. A bez osobního rozhodnutí se 
nestane nic. 

Maria odpovídá slovy, která jsou její nejkrásnější 
modlitbou: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane po-
dle tvého slova“. To není modlitba ve stylu: „Dobrá, 
dejme se do díla.“ Ona se nepouští do žádné práce! 
Ona jen souhlasí: „Ať se mi stane!“ Říká: „Učiň to! 
Slibuješ? Učiň to tedy. Jsem tomu otevřená.“ 

Člověk učiní rozhodnutí – a děje se cosi úžas- 
ného. Jestliže však Bohu neřekneš své „chci, staň 
se“, nestane se nic.

Druhé tajemství:

NAVŠTÍVENÍ SVATÉ ALŽBĚTY

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jedno-
ho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu 
a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin po-
zdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla 
naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem:  „Po-
žehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! 
Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?
Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se 
živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která 
jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“
Maria řekla: 

„Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. 
Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. 
Jeho jméno je svaté
a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení 
k těm, kdo se ho bojí.
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