Panna Maria
Lk 1,26-38 (4. neděle adventní)

Byzantská ikona Panny Marie

Drazí přátelé, čtvrtá neděle adventní je ta poslední před Vánocemi a od
17. - 24. prosince čtení při bohoslužbě sledují bezprostřední přípravu na
Narození Páně. Úryvky evangelia jsou vybírány z 1. kapitoly Matouše a z 2.
kapitoly Lukáše a pojednávají o událostech, jež předcházely Kristovu narození.
Dnešní úryvek zvěstování Páně, patří k těch základním, protože Panna Maria
je v adventě naším největším vzorem.
Konstituce II vatikánského koncilu o církvi Lumen Gentium o Matce
Boží píše: “V Marii je ukončena doba přípravy a začíná nová doba spásy.
Svobodnou vírou a poslušností Bohu spolupůsobila ke spáse lidí. Jak učil sv.
Ambrož, Bohorodička je vzor církve, ve víře, lásce a dokonalém spojení s
Kristem. Neboť v tajemství církve, která je plným právem také nazývána
matkou a pannou, blahoslavená Panna Maria předchází jako vynikající
jedinečný vzor jak panny, tak matky. Ve víře a poslušnosti totiž zrodila na zemi
Otcova Syna, aniž poznala muže, zastíněna Duchem svatým, jako nová Eva,
která nevěří starému hadu, nýbrž bez pochybnosti věří Božímu poslu”.
Dnešní úryvek evangelia se odehrává v Nazaretě, který byl ve své době
malý a bezvýznamný. Panna Maria byla už zasnoubena s Josefem, když za ní
přišel anděl Gabriel a pozdravil ji: “Buď zdráva, milosti plná, Pán s tebou”.
Tyto slova dobře známe, když se je modlíme ve svatém růženci ve Zdrávas
Maria. Přesto si možná ani neuvědomíme, co znamená milosti plná. Řecké
slovo κεχαριτωμένη, které se nachází v originálním textu nepopisuje na prvním
místě přirozenost Panny Marie, že byla od narození bez poskvrny hříchu.
Řecké slovo popisuje okamžik početí. Maria je naplněná milostí, když přijde
do jejího lůna Boží Syn. Ona je omilostněná okamžikem početí. Jakou velikou
radost musela Matka Boží později prožívat, když uvažovala nad andělovým
pozdravem. Zároveň zde vnímáme tu velikou milost, kterou učinil Bůh lidstvu,
když zcela zadarmo a bez Mariiných zásluh posílá svého Syna na svět, aby ho
vykoupil. Marie se ptá anděla, jak se vše stane, že muže nepoznává. Vše je ale
Boží dílo, a Duch Svatý na ni sestoupí a moc Nejvyššího ji zastíní. Marie věří a
nepochybuje, odpovídá andělovi: “Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle
tvého slova”.
Drazí přátelé, Panna Maria je největším vzorem při následování Ježíše
Krista, v přípravě na vánoční svátky. Matka Boží má také pevné místo v naši
víře. Zde si prosím dejme předsevzetí, že se budeme k Bohu na její přímluvu
pravidelně modlit, budeme meditovat nad tajemstvími svatého růžence, který je

veliký prostředek milosti v dnešní době. Buďme jako Marie, která dokázala říci
Bohu, “ať se mi stane podle tvého slova”. Mezi největší ctnosti Panny Marie,
patří určitě pokora, jak vyznala před Alžbětou, že Bůh “shlédl na svou
nepatrnou služebnici”. Pokora je ctnost, která dovoluje Bohu působit v životě
člověka. Nemít na prvním místě pouze, “já” chci, “já” si myslím, “já” jsem
přesvědčen. Velikým projevem pokory je také svatá zpověď ke které se chodí
pravidelně před vánocemi. Panno Maria prosíme tě nauč nás žít pro Ježíše a s
Ježíšem, nauč nás připravit se na Vánoce.

