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„Každý člověk je samostatný svět 
a není do něj jiné cesty než 
přes most lásky.“ 
                                                 (citát básníka) 
 
 

 
 

Mottem pouti je citát z Janova evangelia. 

Doslova zní: „Udělejte, cokoliv vám nařídí.“ 

Ani Ježíš, ani Panna Maria nikdy nenařizují. 

Jemně, moudře, trpělivě a s láskou nás 

doprovázejí na naší životní cestě. Oni dobře ví, 

co je pro naši spásu nejlepší. Pro nás je 

nejdůležitější, abychom se nechali jimi vést, 

abychom dokázali otevřít dokořán naše srdce 

a předložili Marii vše, co nás svazuje, co máme 

na srdci. A můžeme si být jisti, že ona to vše 

předloží svému Synu. 

 

Doma na nás doléhají všednodenní starosti, 

problémy, spěch a shon, pohlcují  nás,                     

spoutávají naši mysl a pak i srdce. Je to vlastně 

nikdy nekončící boj o duši člověka na Zemi. A 

právě pouť je ta nejlepší příležitost, jak se 

zastavit, ztišit a naslouchat. Využít všech 

příležitostí, které mariánská místa nabízí – 

modlitbu, mši sv., svátost smíření, rozjímání.  

A Mariazell je jedním z vyhledávaných a často 

navštěvovaných míst.  

 

Ať chceme prosit, děkovat nebo i chválit, 

důvěřujme, že skrze Marii budeme vyslyšeni. 

                            ********** 

Vedoucí:  Vít Pořízek, mob. 736 522 846 

Ranní modlitba malé Arabky  
Marie od Ukřižovaného Ježíše (1846-1878) 

Pane Ježíši, 
v tichu tohoto začínajícího dne přicházím   k  

Tobě 

a s pokorou a důvěrou Tě prosím o Tvůj pokoj, 
o Tvoji moudrost a Tvoji sílu. 

Dej, abych se dnes dívala na svět očima 

plnýma lásky. 

Dovol mi, abych pochopila, že všechna sláva 
církve, 

pochází z Tvého kříže, jako ze svého zdroje. 

Dej, abych své bližní přijímala jako lidi, 
které Ty chceš milovat mým prostřednictvím. 

Daruj mi pohotovost, abych s odevzdaností 

sloužila člověku 
a rozvíjela všechno dobré, co jsi do něho 

vložil. 

Má slova ať vyzařují mírnost 

a svým jednáním ať rozdávám pokoj. 
Ať je můj duch zaujat jen jedinou myšlenkou, 

a to rozsévat požehnání. 

Zavři mé uši před každým zlým slovem a 
zlomyslnou kritikou. 

Ať můj jazyk slouží k tomu, aby vyzdvihoval 

dobrotu. 

Především mi ale, Pane, pomoz, 
abych byla tak plná radosti a dobrotivosti, 

aby všichni, s nimiž se setkám, pocítili Tvou 

přítomnost a Tvou lásku. 
Oděj mě leskem své dobroty a krásy, 

abych v průběhu dnešního dne lidem zjevovala 

Tebe. Amen! 
(Převzato: http://www.karmel.cz/ ) 
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Magnificat (Lk 1,46-55) 

„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. 

Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo 

v srdci smýšlejí pyšně. 

Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, 

hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté 

propustil s prázdnou. 

Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na 

své milosrdenství, 

jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho 

potomkům navěky.“  

 

„Dejme ho tam a jděme“ 

Stalo se to na kněžském pohřbu. Převáželi 

jsme dobrého starého kněze do jeho 

rodiště. Hlavní bohoslužba se konala v jeho 

farnosti a tady byl pohřben. Nad rakví měl 

promluvit, a promluvil, jeho spolužák, 

doktor teologie. Začal ze široka dobou 

Krista Pána. No dobrá. Pak přišlo 

pronásledování křesťanů, to už jsme 

zneklidněli, to už trvalo deset minut. Pak 

přišel Konstantin Veliký. Já stál za P. 

Martinem a zaúpěl jsem: „Snad nebude 

probírat celé církevní dějiny?“ Taky že 

ano. Po půl hodině došel do raného 

středověku. Všichni už byli celí nesví. Nad 

hrobem stáli čtyři mladí kněží a drželi 

rakev na provazech. Když nepřišel konec 

ani po pětačtyřiceti minutách, povídá jeden 

z nich, takový originál, též doktor teologie: 

„Víte co, dejme ho tam, šoupněme ho tam 

a jděme. A on ať si tady řeční po libosti.“ 

Ani tento kněžský pohřeb neskončil nijak 

smutně. 

(Převzato: František Hobizal, „Humor 

v církvi dovolen“,  Kna 2002, s. 56) 

  

My plujem dál a dál 
 

My plujem dál a dál k Ježíši svému, 

děkujem stále za lásku Jemu. 

My plujem dál a dál až k výšinám, 

kde Králem všech je náš nebeský Pán. 

 

Až doplujeme pouť žití svého, 

zas budem šťastní v náručí Jeho. 

My plujem dál a dál až k výšinám, 

děkujem za lásku, kterou nám dal. 

 

Přimluv se, Matko, u Syna svého, 

ať nás vždy chrání od všeho zlého. 

My plujem dál a dál ve věčný stan, 

konec je trápení, Bůh žehná nám.  
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