
Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou. - Hle, jsem 
služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova. 
                                                                             L 2, 18...28       
      Milý příteli, sestro a bratře, světe div se, v určitém 
(pokročilém) údobí mého života jsem se rozhodl napsat své 
paměti (dokud si ještě něco pamatuji). Je to svízel, protože 
si pamatuji hlavně to příjemné, nebo co pro mne dobře 
dopadlo. Protože mi do vínku mimo jiné byla dána i radost 
ze života, nazval jsem svoje sepisování JAK MNE BŮH 
VEDE. Jistě chápeš milý příteli, sestro a bratře, že je to 
vzpomínání zaměřeno určitým způsobem. 
        Milý příteli, sestro a bratře, evangelista Lukáš byl podle 
mne v podobné situaci. I když byl prý povoláním lékař, a 
tudíž jeho popis událostí byl psán podle mne s větší 
přesností, než se děje u mne, přece s odstupem asi 70 let 
mnohé situace těžko zachytil s přesností, jakou jeho popis 
obsahuje. 
     Milý příteli, sestro a bratře, jedná se především o 
rozhovor s Marií. Dovol mi odbočit: ani já nemohu tvrdit, že 
ke mně hovořil Duch boží. Já nic neslyšel, jen jsem 
v určitou dobu s jistotou věděl, že je Ježíš se mnou a že 
mne má rád. Přiznám se, že to ovlivnilo můj další život. 
       Milý příteli, sestro a bratře, představuji si, že Marie byla 
mladé, zbožné děvče, jak bychom dnes poznamenali: dobře 
vychované, a z pohledu Moravana: děvčica krev a mléko. 
Josef, její nastávající ji patrně měl velmi rád. Jako vdovec 
s několika dětmi a jako dobrý tesař a stavitel se v Nazaretě 
těšil náležité úctě. A teď si to představ milý příteli, sestro a 
bratře, nastávající syn má být zrozen z Ducha božího. 
Evangelista Lukáš odhadoval celý soukromý rozhovor 
s úžasnou intuicí. Mariina první reakce byla úplným přijetím 
božího plánu. Vůbec nedomyslela následky: může být 
ukamenována, nebo vyhnána s propouštěcím listem 
k rodině. Ale Bůh pamatoval i na Josefa. Láskyplný vztah 
dvou lidí (jak mnozí mohou závidět) se ale brzy dostal do 
velké zkoušky: bylo to nařízení císaře Augusta k sepsání 
obyvatel (a předpokládám i majetku, aby si zpřesnily údaje 
o daních). Ten soupis měl být pro Josefa s Marií v Betlémě. 
Nic by se nedělo, kdyby se neblížily dny, kdy měla porodit. 
A tak cesta z Nazareta do Betléma měla zcela jiný nádech, 

podle mne mnohých útrap, především Mariiných. Následně 
se nenašlo ani místo a tak museli použít jeskynního 
výklenku pro ovce blízko pastýřů, pasoucích svá stáda. 
Když pozorně čteme Lukášovo evangelium, dovíme se i o 
překvapivém útěku do Egypta. 
        Milý příteli, sestro a bratře, Marie byla ve své víře 
velice odvážná žena. Takových žen najdeme ve všech 
obdobích, od starověku až po současnost mnoho. Ale já 
bych se chtěl vrátit k Marii. Ne jen proto, že byla matkou 
Ježíšovou, ale že jej vedla při výchově k Hospodinu. Když 
pak čteme v evangeliu o Ježíši a jeho matce, většinou se 
dozvídáme, že Maria zachovávala ty věci v srdci svém.  
     Milý příteli, sestro a bratře, pro mne i pro tebe to 
znamená především s naprostou důvěrou přijmout Boží 
pověření, úkol, který nám Hospodin svěřuje. A věřit, že nás 
v tom nikdy nenechá, ale bude s námi, se mnou i s tebou. A 
abychom zachovávali ty Boží věci ve svých srdcích. A 
chválili a oslavovali Hospodina. 
      Milý příteli, sestro a bratře, Marie je pro mne i 
zástupkyní těch statečných žen a nejen těch, které jsou 
jmenovány v Písmu, ale i těch, které vyznávaly později a 
dnes. Jsou pro nás velikým příkladem. Ale vážím si i těch 
žen, které nenápadně a tiše svědčí o Boží lásce.  
      Milý příteli, sestro a bratře, především ženy nás 
v dětství a mladosti vedly k víře svou trpělivostí, 
shovívavostí, odpouštěním a laskavostí, milosrdenstvím a 
láskou. Jistě jim patří náš dík. A tak držme ve své mysli, že 
Maria to byl ten první člověk, se kterým se Ježíš po svém 
narození shledal v láskyplném obětí, ale že v tichosti 
provázela  celý jeho život. Stála věrně pod křížem, 
pochovala Ježíše a byla i při jeho vzkříšení z mrtvých. 
      Milý příteli, sestro a bratře, vezměme si z Marie příklad 
víry a pokory a nesmírné lásky. Nejen ve dnech svátečních, 
ale i po celý další čas. Vánoce se svým poselstvím 
radostné zprávy (evangelia) mějme uloženy ve svých 
srdcích. Neboť nám se dnes narodil Kristus Pán. Radujme 
se a oslavujme Hospodina. 
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