
 

 

Téma 50 – 5 milostí adorace a misie – Povolání  

Jak jsou milé tvé příbytky, Hospodine zástupů! Má duše zmírá steskem po 
Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu! Vždyť 
i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde 
uložila, Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože! Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, 
mohou tě zde vždycky chválit. Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se 
vydávají na pouť. Když Dolinou balzámovníků se ubírají, učiní ji prameništěm, včasný 
déšť ji halí požehnáním. Pokračují stále s novou silou, objeví se před svým Bohem na 
Sijónu. Hospodine, Bože zástupů, slyš modlitbu mou, naslouchej, Jákobův Bože! Ty jsi 
štít náš, Bože, pohleď, na tvář svého pomazaného rač shlédnout. Den v tvých nádvořích 
je lepší než tisíce jinde ; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat 
v stanech svévolnosti, vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a 
slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. Hospodine zástupů, blaze 
člověku, jenž doufá v tebe! 

Žalm 84 



 

 

“Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a 
já jej vzkřísím v poslední den.“ 

Jan 6,40 
 

“Hleď, to je Srdce, které lidi tolik milovalo, že se v žádném ohledu nešetřilo, 

nýbrž se vyčerpalo a zmařilo, aby jim dokázalo svou lásku, a sklízí za to od 

většiny lidí jen nevděčnost skrze neúctu a svatokrádeže, skrze chlad a pohrdání, 

které mi prokazují v této svátosti lásky.” 

Ježíš sv. Markétě Marii Alacoque  

 

 
Každé úsilí o svatost, každá činnost tíhnoucí k tomu, aby uskutečnila poslání církve, 

každé provedení pastoračních plánů musí čerpat nezbytnou sílu z eucharistického 

tajemství a k němu se musí zaměřovat jako k svému vyvrcholení. V eucharistii máme 

Ježíše, jeho výkupnou oběť, jeho vzkříšení, dar Ducha Svatého, adoraci, poslušnost a 

lásku k Otci. Kdybychom zanedbávali eucharistii, jak bychom mohli najít lék na svou 

krajní nouzi? 

Jan Pavel II., ECCLESIA DE EUCHARISTIA, 60 


