Téma 41 – Ve škole Marie – Panna Maria Fatimská
Jákob měl sen: Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a
po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví: „Já
jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš,
dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země.
Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a ve tvém
potomku dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě
střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím,
ale učiním, co jsem ti slíbil.“
Gn 28,12-15
A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země
pominuly… Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, … setře jim každou slzu z očí. A
smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo,
pominulo. (Zj 21,1-4)To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo
světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. (Zj 21,23)

Jediná a nedělitelná existence oslaveného Krista Pána na nebesích není svátostí
rozmnožována, nýbrž zpřítomněna na různých místech na zemi, kde se slouží mše svatá. Po
skončené oběti je tato existence stále přítomna v Nejsvětější Svátosti, která ve svatostánku je
živým srdcem každého kostela. Je nám proto drahou povinností uctívat a klanět se ve svaté
hostii, kterou vidí naše oči, vtělenému Slovu, které oči vidět nemohou, a které, aniž opustilo
nebe, je přítomno mezi námi.
Pavel VI., Vyznání víry Božího lidu
“Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti, doufám v tebe, miluji tě. Prosím tě za odpuštění pro ty,
kteří v tebe nevěří, kteří se ti neklanějí, kteří v tebe nedoufají a tebe nemilují.”
“Nejsvětější Trojice, Otče , Synu a Duchu svatý, klaním se Ti v nejhlubší úctě. Přináším ti
oběť Tvého drahocenného Těla, Krve, Duše a Božství našeho Pána Ježíše Krista, který je
přítomen ve všech svatostáncích na celém světě, na usmíření za všechna pohanění,
znesvěcování a za lhostejnost, která Ho tak uráží. Pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího
Srdce a na přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie prosím Tě za obrácení ubohých
hříšníků.”
Anděl Fatima 1917

