
Stěžuji si, když Ježíš v mém životě učiní něco nečekaného?

Předkládám Ježíši a Marii v modlitbě své potřeby a těžkosti? Udělám to, co mi řeknou?

Jak přijímám Ježíšovo učení, když čtu evangelium nebo mi ho vykládá církev?

Udělám si čas, abych se poklonil svému Pánu a Bohu v jeho eucharistické přítomnosti?
Přijímám ho s úctou ve svatém přijímání?

Stěžuji si a omlouvám své hříchy, selhání a pochybnosti, protože jsem Ježíše nikdy
neviděl/a na vlastní oči?  Jsem vděčný/vděčná za dar života z víry, který jsem obdržel/a při
křtu? To o mně Ježíš řekl: Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“

1. tajemství: Nalezení Ježíše v chrámu
Ježíše hledáme po celý náš život. Někdy se může zdát, že ho ztrácíme z dohledu. Maria
vyslovuje oprávněnou rodičovskou výčitku: „Proč jsi to udělal, aniž by ses mě a otce zeptal?“

2. tajemství: Svatba v Káni Galilejské
Maria vždy jednala podle svého mateřského srdce. Na této svatbě si všimne, že víno je
téměř dopito. Snaží se zabránit rozpakům hostitele a nespokojenosti hostů, a tak se
obrátí na svého syna, aby nastalý problém vyřešil. Jeho reakce vypadá jako výčitka: „Proč
mi o tom říkáš? Můj čas ještě nepřišel.“ Maria víc neřekne a jen povolá služebníky a při-
káže jim, aby udělali vše, co Ježíš řekne. Vždycky si představuji, jak se Ježíš nad její
mateřskou péčí usmívá. A udělá, oč ho prosila.

 

3. tajemství: Zvěstování Božího království
Když čteme evangelium, nacházíme v něm i různé stesky. Učedníci si stěžují na své
postavení, chtějí být důležitější než druzí z dvanácti. Náboženští představitelé si též
stěžují, že Ježíš ohrožuje víru židovského lidu. Římští úředníci si stěžují na nepokoje, které
Ježíšova přítomnost vyvolává. Lidé si stěžují na nemoci, chudobu a útlak. Dokonce i Ježíš
si postěžuje, že jeho poselství není bráno vážně, když ani jeho učedníci nedokážou zcela
uvěřit tomu, co je učí.

 

4. tajemství: Ustanovení eucharistie
Ježíš nám dal své tělo a krev pod pokornou podobou chleba a vína. Tento dar darů měl
být přijímán s vděčností a radostí, ale ani jeho učedníci to hned nepochopili. Kolik jich
tenkrát asi odešlo od Ježíše s nedůvěrou; a kolik jich dnes zůstává lhostejných i v Ježíšově
svátostné přítomnosti.

 

5. tajemství: Ježíšovo zázračné vzkříšení
Ježíš vstal z mrtvých, jak slíbil. Poté, co pozdravil Marii Magdalénu, se zjevil shromáž-
děným apoštolům a učedníkům. Ale Tomáš, který zrovna nebyl přítomen, si stěžoval, že
nikdy neuvěří tomu, co se stalo, dokud Ježíše neuvidí a nedotkne se ho. Byl Tomáš
rozmrzelý, protože Ježíš přišel, když on tam nebyl, nebo skutečně pochyboval o vzkří-
šení? Ježíš se vrátil, aby uspokojil Tomášovu touhu uvidět Vzkříšeného osobně. To
utvrdilo Tomášovu víru a oddanost k Ježíši.

 

Závěrečná modlitba
Pane Ježíši, tajemství z tvého života promlouvala ke mně, k mému sklonu být stále
nespokojený/nespokojená, stěžovat si, vidět nedostatky… Důvěřuji však tvé milosti, že
příště v podobných situacích odmítnu své staré „já“ a nechám se vést tvým Duchem.

Maria, Matko Ježíšova, přimlouvej se za mě.  Amen.

Růžen
ec pro ty, co si pořád na něco stěžují

Volný překlad podle návrhu s. Mary Lea Hill FSP


