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KDO ČEKÁ CELKEM NAHOŘE? 

A/ Mezi horolezci se člověku, který první vylezl na vrchol hory, 

se říká prvolezec. Je to ten, který upevní a pak spustí lano dolů. 

Udělá to proto, aby pomocí tohoto lana mohli i ostatní 

zvládnout vylézt na vrchol.  

 V jistém slovním významu – a to duchovním – Panna 

Maria takto přichází na vrchol do nebe. Dnes slavíme slavnost 

Nanebevzetí Panny Marie, který má letos dokonce i přednost 

před neděli. Ale Ona tam nezůstává sama, izolovaná, ale 

spouští to "lano", aby nás zachránila, abychom i my mohli vejít 

do společenství svatých. Ježíš i Panna Maria jsou v nebi již nyní 

s oslaveným tělem i duší. (důsledek hříchu je smrt; PM počatá 

bez hříchu a Pán Ježíš nad smrtí zvítězil). 

 Tím lanem je růženec, který když se modlíme (není to 

modlitba babiček), tak nám garantuje, že každý den pře-

rozjímáme několik tajemství Ježíšova života společně s 

jejím životem jako Bohorodičky; a nejenže říkáme, opakujeme 

tato slova a pronikají do našeho srdce – ale ony nás proměňují 

a posvěcujeme se tak, abychom jednou opravdu mohli jednou 

s Pannou Marií spolu hledět do Ježíšovy tváře – a to je úžasné! 

Růžencem k posvěcování. Co se opakuje, naplňuje fora 

internae člověka.  (První vatikánský koncil - 1870 nevyslyšen 

požadavek, Pius IX.; listopad 1950 Pius XII. Prohlášení dogma) 

 My potřebujeme být posvěcování. Nasměrování k nebi. 

Per Mariam ad Iesum, per Iesum ad Deum!!! Maria je učitelkou 

víry – tedy vztahu s Bohem. Její mnohé zjevení ukazuje její péčí 

a dokola opakuje to stejné: obrácení, věřit evangeliu a růženec. 

Oblibme si růženec… velebnost a jásot v literárním stupňování 

je nejvyšší radost, tanec, oslava v jednom… Kéž nám Maria 

v této cestě na vrchol věčnosti pomhá. Amen 



(Zj.: Drak – ďábel, proti kráse oslavení Krista; 7 hlav draka – 7 

svátostí Krista, kde se oslavuje Hlava; 10 rohů ďábla na ničení 

života – 10 božích přikázání pro život člověka…atd. = Zlý vždy 

kopíruje obsah božích darů a převrací je obráceně – proti 

člověku; oheň v Austrálii před pandemii, oheň a voda v Evropě 

nyní = znamení času; víra – vztah k Bohu, upevňuje se 

posvěcováním – přijímáním Slova, tím jdeme cestou svatostí – 

na konci začíná věčnost. Již nyní začínáme žít nebe, které pak 

budeme žít navěky. Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο… Velebit 

Boha, jásat v Bohu --- blahoslavená, že jsi uvěřila, co Bůh řekl… 

I nám říká! Prožíváme tento první stupeň svatosti?) 

B/ Někdy přemýšlím, jestli opravdu věřím, že se splní, co mi 

řekl Pán. Bůh je věrný. Naše slabost ani náš hřích nejsou 

překážkou, aby splnil, co přislíbil. Myslím, že důležitá je právě 

ta důvěra v Boha, v jeho dobrotu, moc, péči, milosrdenství a 

něhu. Často je pro mě těžké důvěřovat i tomu, co na první 

pohled podle mě nevypadá lákavě ani rozumně. 

 Díky ti, drahá Marie, že si Bohu věřila úplně a 

bezvýhradně. Bez výhrad. Díky, že jsi mu nechala svobodu v 

tvém životě a mohlo se Slovo stát tělem. Prosím, pomáhej nám 

nechávat Bohu svobodu i v našich životech a věřit v jeho 

zaslíbení, aby se slova jeho přislíbení přes nás mohly stát 

realitou, aby mohl On sám přes nás svobodně jednat a milovat. 

Amen." 

 „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova." 

Otče, toužíme ti dát svůj život, přetvářej ho svobodně podle 

své vůle. A daruj nám prosím odvahu dovolit ti to. 


