
Kázání biskupa Mons.  Josefa Kajneka 
na pouti NJ v Bystrém 

Jsme na prosebné putovní mariánské pouti Nový Jeruzalém tentokrát ve farnosti 
Bystré u Poličky, které je známé jako poutní místo P.Marie Karmelské. Jsem poprvé na 
této spirituální iniciativě regionu Vysočina. Můžeme říci, že tato modlitební shromáždění 
jsou už tradice. Jsou to vždycky požehnané chvíle, když můžeme na setkání v modlitbě 
prožívat tajemství svého života v blízkosti Matky Páně a ve společenství víry a lásky 
v Kristově církvi. Co je na mariánské spiritualitě dnes tak přitažlivé? Co pokorná služebnice 

Páně – Maria znamená pro náš neklidný svět? S čím přichází do rozháranosti našich životů, 
našeho svědomí, těžkostí a problémů? Jaké naděje nám úcta k Panně Marii 
v jednadvacátém století přináší? Je to poselství hodné člověka, který vystoupil k vrcholům 
vědy a techniky a zároveň bolestně poznává limity svého lidství a ohroženost svých lidských 
plánů? Čím může přítomnost Panny Marie pomoci našemu evropskému kontinentu, který se 
v těchto dnech nachází ve velké nejistotě o další budoucnost? V takovýchto otázkách 
bychom mohli pokračovat do nekonečna. Náš svět se stává velkou otázkou bez 
odpovědi, a to proto, že si dnešní člověk nechal vzít tuto odpověď svým zpyšnělým 
postojem, a chce dokázat, že si na všechno stačí sám. Nepotřebuje přece žádnou 
odpověď na velké životní otázky. Nepotřebuje je od nikoho, ani ne od Boha.    

       Ocitá se tak v podobné situaci, v jaké se nacházeli svatební hosté na hostině 
v Káni Galilejské, kde už neměli víno. Nádoby s tímto nápojem byly prázdné a ti, kteří se 
starali o to, aby přítomným nic nechybělo, prožívali chvíle zděšení. Prázdné nádoby jim 
naháněly hrůzu a všechno nasvědčovalo tomu, že se blíží fiasko svatební hostiny. Mariina 
otázka Ježíšovi „Synu, nemají už víno…“ v sobě obsahuje tuto bezradnost. Protože s 
touto informací přišla k Ježíšovi, je v tomto Mariině postoji přítomna naděje, že tato lidsky 
neřešitelná situace nemusí fiaskem skončit. I její příkaz „udělejte všechno, co vám Ježíš 
řekne“ to dosvědčuje.   

     Náš svět má v sobě mnoho rysů této bezradnosti hostitelů v Káni Galilejské. Zdá se, že 
lidstvo dnes prožívá bolestnou etapu svých dějin. Problémy, které musíme řešit, nás 
přerůstají a sil k jejich řešení se nedostává. Jsme v situaci, kdy člověk hledí do 
prázdných nádob svého myšlení i srdce. Nedostává se nám odvahy k přijetí této bolestné 
situace a k jejímu řešení. Chybí potřebná invence, bez níž se nedostaneme dál. Nejsme tak 
vynalézaví, abychom si poradili se svými trampotami. Nesou v sobě bolesti světa i 
všech civilizací. 

To, co nás může zachránit, je jen to, co dobře slyšeli hosté na svatbě v Káni 
Galilejské, zvláště Mariino „udělejte všechno, co vám Ježíš řekne“. V poslušnosti této 
výzvě je přítomna naděje pro náš svět. Udělat všechno, co nám přikazuje Bůh a co je 
prostoupeno i jeho milosrdnou láskou. Nepotřebujeme ještě víc vědy a techniky. 
Nepotřebujeme zvýšit své aktivity v oblasti spravedlnosti, míru a pokoje. Bůh nám nabízí 
svou milosrdnou lásku, která ale předpokládá obrácení a změnu života. To je ta aktivita, 

kterou potřebujeme objevit, abychom neutonuli ve své ustrašenosti a bezmocnosti. 

Panna Maria žila ve světě jako my. I když nepoznala hřích, svatost jejího života 
byla znamením toho, že člověk má stále možnost znovu začínat. Její život se odvíjel 
v prostředí, v němž se setkávala s lidskou slabostí ve všech možných variantách. 

Poznávala, jak člověk dovede být váhavý, obojaký, jak snadno propadá pletichám 
a zvrácenostem. A také jak rychle dovede vyprodat hodnoty života za bezcenný brak 
svých hříšných návyků. Na pozadí toho všeho nepřestala Maria vnímat Boží přítomnost 
a Boží milosrdnou lásku. O tom se dočítala v událostech dějin svého národa a v knihách 
Písma. Narůstalo v ní vědomí, že Bůh nikdy nenechá člověka napospas jemu samému. 

Pro Pannu Marii byly zvlášť přitažlivé příklady biblických postav, které znamenaly mnoho pro 
její národ. 



Královna Ester, z jejíchž úst jsme v prvním čtení slyšeli modlitbu, byla pro Pannu 
Marii určitě velkým povzbuzením. Ester prožívala s celým národem velké ohrožení. 

Hrozilo zničení všeho, co patřilo po staletí ke kultuře a duchovnímu bohatství lidu, který si 
„Bůh vyvolil za svůj majetek“. Bolestně prožívala tato dívka z Izraele toto ohrožení. Ale i 
v něm nalezla světlo naděje. V modlitbě to Ester vyjadřuje tím známým „nemám nikoho 
jiného, než tebe, Bože“. Tato její modlitba, která je příkladem i pro naše rozhovory 
s Bohem, Panně Marii určitě otevřela oči pro další její službu Bohu, světu i člověku. 
V událostech, kterými Bůh promlouval v jejím životě o svých spasitelných plánech, sbírala 
sílu ke svému Fiat při zvěstování, v chudobě Ježíšova narození v Betlémě, na útěku do 
Egypta, v třicetiletém mlčení s Ježíšem v jeho skrytém životě a především v temnotě 
Kalvárie, kde prožívala se svým Synem jeho smrtelný zápas. V něm prožívala Matka Páně 
spolu s umírajícím Ježíšem „jeho hodinu“, která znamenala pro náš svět vykoupení. Právě 
pod křížem se její smysl pro Boží milosrdnou lásku prohloubil tak, že se stala matkou 
Božího milosrdenství. 

Letošní jubilejní fatimský rok, umocněný měsícem říjnem, nás stimuluje, abychom 
v tajemstvích života Ježíšova a jeho matky Panny Marie hledali světlo, sílu a orientaci 
pro svou životní cestu ve všech každodenních detailech. Růženec je posvátnou zbraní 
k odrážení útoků nepřítele Božího, ďábla. Růženec je jistým prostředkem k záchraně 
duší, posilou každého křesťanského povolání, účinným lékem k ozdravení 
křesťanských rodin. Modlitba růžence je předzvěstí prodlévání duše u Pána, věčného 
života v nebi. Modlitba růžence připravuje pokojný přechod umírajících do věčnosti. 

Tato pouť, by v nás měla posílit naše křesťanské sebevědomí. Jsme pro náš svět 
nepostradatelní. Nepostradatelní proto, že nás Bůh ve své milosrdné lásce nepřestává 
milovat a svou přítomností v dějinách udržuje v našich srdcích touhu po míru, pokoji a plnosti 
života. Zdá se, že jen my, křesťané, můžeme nabídnout světu naději, kterou lidé 
potřebují, po níž touží a která je pro nás darem vykoupení.   Panno Maria, matko Boží 
milosrdné lásky, oroduj za nás. 

 (Převzato ze zpravodaje Nový Jeruzalém č. 11/2017) 

 


