
25. března – Zvěstování Páně 

Chléb náš vezdejší dej nám dnes (3) 

Potom byl Ježíš vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil 
čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li syn 
Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: 'Nejen z 
chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.'“ (Mt 4,1-4) 

Modlitební koutek 

Marie, ženo naslouchající, otevři naše uši: 
kéž umíme naslouchat slovu tvého Syna 
Ježíše mezi tisíci slovy tohoto světa; kéž 
umíme naslouchat realitě, ve které 
žijeme, každému člověku, kterého 
potkáváme, zvláště těm nejchudším, 
nejubožejším, těm v nesnázích. Marie, ženo rozhodnosti, 
osvěcuj naši mysl a srdce, abychom uměli bez váhání 
poslouchat slovo tvého Syna Ježíše; dej nám odvahu k 
rozhodnutí, abychom se nenechali vést druhými a řídili svůj 
život. Marie, ženo činu, dej, ať naše ruce a nohy „spěchají“ k 
druhým, aby přinášely lásku tvého Syna Ježíše, aby stejně jako 
ty přinášely světu světlo evangelia. Amen. (papež František) 
Žalm 94(95) 

Každodenní chléb, který si žádají děti, je slovo Boží, jehož se nám denně dostává. To je náš každodenní 
chléb – nesytí se jím břicho, ale mysl. Tohoto chleba si žádáme i my, kteří ještě pracujeme na vinici – 
je to pokrm, nikoli mzda. Když někdo najme dělníka na práci na vinici, je mu povinen zajistit dvě věci: 
jídlo, které jej nasytí, a mzdu, která jej uspokojí. Náš každodenní chléb na této zemi je slovo Boží, které 
se stále rozdává v kostelích, a naše mzda, kterou po vší námaze dostaneme, se nazývá život věčný. (sv. 
Augustin) 

Když otevřete svaté evangelium, pamatujte, že to, co se v něm píše – Kristovy skutky a slova – 
musíte nejen znát, ale i žít. Všechno, každý z vyprávěných bodů, bylo zachyceno do nejmenších 
podrobností, abys to mohl vtělit do aktuálních souvislostí své existence.  
(sv. Josemaria Escriva) 

Je to kniha Života, která obsahuje učení o Lásce. Evangelium je totiž Ježíš. V evangeliu se stal světlem, 
stejně jako se stal pokrmem v eucharistii. Stránky evangelia jsou plné Jeho, jeho osoby, jeho gest. 
Každá z nich vypráví o jeho nedostižné Lásce, o jeho bezmezné dobrotě, o jeho nekonečném 
milosrdenství. (Malá sestra Magdalena od Ježíše) 

Tak my střežíme Slovo, které není jen tak ledajakým Slovem, protože toto Slovo, které čteme, když 
otevřeme Bibli, je sám Kristus, sám Ježíš! (...) A nám, křesťanům, je dáno střežit tento poklad Slova, 
vstoupit do důvěrného dialogu s Bohem, milovat Ho celým srdcem, a to tímto pouhým 
prostřednictvím pravidelného opakování. A tak ho šeptejme, syťme se jím. Ano, jezme Ho, to Slovo. 
Udělejme si čas, abychom přijali jeho přítomnost, abychom si Ho vychutnali, abychom Ho vstřebali. 
Nechme se promísit jeho silou Života. A zatímco se věnujeme svým každodenním úkolům, Slovo si 
razí svoji cestu námi. (Malá sestra od Beránka) 

Když máme v ruce eucharistické Tajemství a jenom malý ždibíček ho spadne na zem, cítíme se 
naprosto zdrceni a ztraceni. Ale co když nasloucháme Božímu slovu? Při tom nám pomyslně padá do 
uší Boží slovo, tedy Tělo a Krev Kristova… A co když při tom myslíme na něco jiného? (Sv. Jeroným) 

Úkol dne – Živit se slovem Božím 

Dnes je svátek Zvěstování Páně. Maria 

nám ukazuje, jak přijmout Slovo v tichu 

naší modlitby a nechat ho změnit náš 

život. Po Mariině vzoru si dnes 

dopřejeme čas ticha delší než obvykle, 

abychom nechali Boží slovo klíčit v našich srdcích. 

V rámci rodiny se můžeme podělit o slovo, verš z evangelia, 

žalmů anebo ze Starého zákona, který nás v danou chvíli živí, 

nebo který nám pomohl, či nás provázel v určitém období 

našeho života. Vybereme si verš z evangelia dnešní nebo 

příští neděle, který nechceme zapomenout. 



 

 
Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li syn Boží, řekni, ať 
se z těchto kamenů stanou chleby.“ On však odpověděl: 

„Je psáno: 'Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, 
které vychází z Božích úst.'“ 

Modlitební koutek 
Dobrotivý Bože, otevři mi uši, abych slyšel Tvé slovo, abych ho slyšel 
srdcem a nechal se jím proměnit. Otevři má ústa, abych Tě mohl chválit 
a zpívat o všem, co jsi učinil. 

Vytvořte si kostku Slova 

Na každé straně kostky je verš z Božího 

slova. Hoďte kostkou a podívejte se na 

obrázek. Vzpomenete si, co daný obrázek 

reprezentuje, jaký verš k němu patří? 

Kostky můžete použít 

i během modlitby. Hoďte 

kostkou a několikrát 

pomalu zopakujte verš, 

abyste si Boží slovo 

zapamatovali. 

 
 

Obrázky a 
vybrané verše 

můžete libovolně 
měnit tak, abyste 

si vytvořili vaši 
kostku s vašimi 

oblíbenými 
biblickými verši. 

Loudalčin vtip 
„Milovaní v Kristu,“ započne otec 
Cyril kázání pro své farníky. 
„Minulou neděli jsem vám řekl, že 
dnes budu kázat o těžkém hříchu! O lži! A jako 
přípravu na mé kázání jsem vám navrhl, abyste si 
přečetli sedmnáctou kapitolu evangelia podle 
svatého Marka…“ Po krátké dramatické pauze pak 
dodá: „Ti, kdo ji četli, ať prosím zvednou ruce.“ 
Téměř všichni přítomní farníci v chrámové lodi 
okamžitě zvedají ruku. Otec Cyril se na ně z kazatelny 
zálibně podívá a blahosklonně odvětí: „Vidíte, mí milí, 
že jsem udělal dobře, když jsem vybral lež jako téma 
mého kázání. Evangelium podle svatého Marka má 
totiž pouze šestnáct kapitol...“ 

 

 


