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Úvodní slovo k modlitbě Anděl Páně 

neděle, 7. 11. 2010, 13.00 (SEČ) 

 
Bratři a sestry v našem Pánu Ježíši Kristu, 
 
včera se v Porto Alegre v Brazílii konalo blahořečení služebnice Boží Marie Barbary od 
Nejsvětější Trojice, zakladatelky kongregace sester Neposkvrněného Srdce Panny Marie. 
Hluboká víra a vroucí láska, s níž následovala Krista, probouzí v mnohých přání zcela 
zasvětit vlastní život větší slávě Boží a velkorysé službě bratřím, zejména nejchudším 
a nejpotřebnějším. 
Dnes jsem s velikou radostí zasvětil tento kostel Synu Nejvyššího, který se zřekl sám 
sebe a stal se člověkem, v tichu nazaretského domu v péči Josefa a Marie nás beze slov 
učil důstojnosti a prvotní hodnotě manželství a rodiny, která je nadějí lidstva, v níž se 
život přijímá od početí do přirozeného skonu. Učil nás také, aby se celá církev změnila 
v jeho rodinu nasloucháním a uskutečňováním jeho Slova. A ještě více. Svěřil nám 
poslání, abychom byli semenem bratrství, které bude po zasetí do každého srdce živit 
naději.  
Génius Antonia Gaudího, prostoupen úctou ke Svaté rodině, kterou v katalánském lidu 
rozšířil svatý José Manyanet, inspirovaný horlivostí své křesťanské víry, dokázal proměnit 
tento kostel na chválu Bohu vytvořenou z kamene. Chválu Boha, jejímiž protagonisty 
stejně jako při Kristově narození, byli ti nejprostší a nejpokornější lidé. Gaudí svým dílem 
skutečně přinesl svému lidu evangelium. Proto pojal tři venkovní arkády jako katechezi 
o Ježíši Kristu, jako velký růženec, který je modlitbou prostých lidí, v níž lze rozjímat 
radostná, bolestná a slavná tajemství našeho Pána. A nejen to: ve spolupráci s farářem 
donem Gilem Parésem navrhl a ze svých úspor uhradil založení školy pro děti zedníků 
a těch nejobyčejnějších rodin v tehdejší předměstské čtvrti Barcelony. Uskutečnil tak své 
přesvědčení, které vyjádřil slovy: „Chudým se vždycky musí dostat přijetí v chrámu, 
kterým je křesťanská láska.“  
Dnes dopoledne jsem měl radost, že jsem mohl ustanovit tento chrám menší bazilikou. 
Muži a ženy všech kontinentů na ní mohou obdivovat průčelí Božího narození. 
Rozjímejme nyní o tajemství vtělení, pozvedněme svoji modlitbu k Matce Boží slovy 
Anděla, svěřme svůj život životu celé církve a vyprošujme dar pokoje všem lidem dobré 
vůle. 
 

přeložil P. Milan Glaser, SJ 


