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Matka svaté Eucharistie

Která duše by se nepovznesla, 
když si může při slavnostní 
mši svaté vychutnat skladbu 

Ave verum Corpus natum de Maria Virgine 
od W. A. Mozarta? Působivá je nejen hud-
ba, ale také slova, kterými zpěváci uctíva-
jí Eucharistii: „Buď pozdraveno opravdové 
Tělo Kristovo, zrozené z Marie Panny.“ (1)

V etiopské liturgii se tato pravda ohla-
šuje krásnými slovy: „Ó Panno Maria, z te-
be vzešel plod, který nyní jíme, a dala jsi 
nám to, co nyní pijeme. Tento chléb pochá-
zí od tebe a dává život a spásu těm, kteří 
ho plní víry přijímají.“ Panna Maria není 
jen Matkou Ježíšova pozemského, histo-
rického těla, ale právem ji můžeme nazý-
vat Matkou Eucharistie, jak ji poprvé po-
jmenoval francouzský teolog Jean Gerson 
(1363–1429).

Maria je přítomná  
u každého oltáře

Svatý papež Jan Pavel II. ve své en-
cyklice o Eucharistii Ecclesia de Eu-
charistia píše: „Maria je »žena Eu-
charistie« celým svým životem.“ 
(EE 53) Začíná to dnem Zvěs-
tování: „V jistém smyslu žila Ma-
ria svou eucharistickou víru ješ-
tě dříve, než byla Eucharistie 
ustanovena, už tím, že poskyt-
la své panenské lůno ke vtěle-
ní Božího slova.“ (EE 55) Ja-
ko první „živý svatostánek“ 
nese své božské Dítě k Alž-
bětě a v betlémské stáji se 
pro nás všechny stává vzo-
rem adorace a odevzdanos-
ti. Není ona „snad nevyrov-
natelný vzor lásky, jímž se má 
inspirovat každé naše přijímá-
ní Eucharistie“ (EE 55)?

Když mladá Maria obětuje své-
ho Syna v chrámu, pochopí ještě 
hlouběji, že ji čeká cesta utrpení, ces-
ta umučení, když uslyší slova starce Si-
meona: „I tvou vlastní duší pronikne meč.“ 
(Lk 2,35) Proto mariánský papež vysvět-
luje: „Tím, že se Maria den po dni připra-
vovala na Kalvárii, žila jakýsi druh »předjí-
mané eucharistie«, dalo by se říci »duchovní 
přijímání« touhy a odevzdání se…“ (EE 56) 

Mohli bychom se domnívat, že nanebe-
vzetím Panny Marie mladá Církev přišla 
o nenahraditelnou oporu. Díky Eucharis-
tii je však Panna Maria přítomná všude, 
kde se slaví oběť mše svaté, protože při 
každém eucharistickém slavení se tajem-
ným způsobem zpřítomňuje Kalvárie – 
a tedy i Matka pod křížem. Při modlitbě 
Anděl Páně 12. února 1984 papež Jan 
Pavel II. řekl: „Maria je přítomná u kaž-
dého oltáře, kde se slaví památka umuče-
ní a zmrtvýchvstání, protože byla přítomná 
u historické spásonosné události Kristovy 
smrti a celou svojí bytostí souhlasila s Ot-
covým plánem.“

Ona tedy neviditelně stojí vedle každé-
ho kněze; a tak, jak to nemůže udělat ni-
kdo jiný, může věřící naučit, aby k oslavě 
Otce spojili s eucharistickým Pánem ta-
ké své utrpení. Svatý Jan Pavel II. velmi 
jasně vystihl toto tajemství: „Každá mše 
svatá nás uvádí do důvěrného společenství 
s ní, s Matkou, jejíž oběť se »zpřítomňuje« 
při slovech proměnění stejně, jako se »zpří-
tomňuje« oběť jejího Syna.“ (Promluva před 

modlitbou Anděl Páně, 5. ledna 1983)
Proto při každé mši svaté mů-

žeme vnímat také Pánova slova 
na kříži, která říká nám osobně: 
„Hle, tvá Matka!“ (Jan 19,27) 
Každý z nás je pozván odpoví-
dat na tato slova. „To zname-
ná,“ říká svatý papež, „že podle 
Janova příkladu si vezmeme 
k sobě tu, která nám je po-
každé dána jako naše Mat-
ka.“ To se dá pochopit vel-
mi snadno! Nejjednodušším 
a nejlepším způsobem to 
uděláme, když se po přije-

tí svatého přijímání zasvětí-
me Panně Marii, abychom 
s ní vstoupili do společen-

ství života a lásky. Když jsme 
spojeni s Marií tímto nejin-

timnějším způsobem, pak je 
to ona, která se s námi klaní eu-

charistickému Pánu v dokonalé 
odevzdanosti.

Z Víťazstvo Srdca 140/2021  
přeložil a upravil -dd-

Poznámky:

 (1) Volný překlad. [pozn. překl.]

Monstrance od Josefa A. Zwickla (1715) 
v univerzitním kostele Neposkvrněného 

početí Panny Marie v Salzburku

Tato touha a oběť pak nacházejí svoje za-
vršení ve spojení s jejím ukřižovaným Sy-
nem na Golgotě.

Během eucharistických slavení, vede-
ných apoštoly v období po Velikonocích, 
umučení vždy znovu ožívá v Mariině srd-
ci a v jejích vzpomínkách. Bolestná Mat-
ka stojí duchovně u kněze, spolu se svým 
Synem se obětuje Otci a zprostředková-
vá prvním křesťanům víru v živou přítom-
nost svého Syna.
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NOVÉNA KE SVATÉ MONICE
Vybral a uspořádal Michal Altrichter SJ  
Odpovědná redaktorka Luisa Karczubová

Monika (332–387), matka Augustinova, 
je nejen populární světicí, ale i osvědčenou 
patronkou v naléhavých situacích „nepoda-
řených rodin“.

Refugium Velehrad-Roma, s.r.o.  
Brož., A6, 36 stran, 35 Kč

NOVÉNA KE SVATÉ LUDMILE
Vybral a uspořádal Michal Altrichter SJ  
Odpovědná redaktorka Luisa Karczubová

Svatá Ludmila, matka českého národa, už 
ledacos s našimi srdci prožila. Novéna zdů-
razňuje, že v přelomovém čase velkých svě-
tových, ale i našich „soukromých“ bojů je dů-
ležité přijmout lék Hospodinův: odpuštění.

Refugium Velehrad-Roma, s.r.o.  
Brož., A6, 36 stran, 35 Kč

APOFTHEGMATA 1983–1990
Otec Jeroným a několik dalších 
Z francouzštiny přeložila Eva Svobodová 
Redaktor Pavel Kolmačka • Redakční 
spolupráce Věra Vejrychová

Dom Samuel Lauras, opat trapistického 
kláštera v Novém Dvoře, v tomto svazku před-

kládá výroky otce Jeronýma, otce Patrika a otce Mikuláše, tra-
pistických mnichů ze Sept-Fons, jak je jako novic vy slechl před 
třiceti lety, a doplňuje je komentáři a vzpomínkami.

Opatství Nový Dvůr ve spolupráci  
s nakladatelstvím Triáda 

Brož., 130x190 mm, 120 stran, 219 Kč

SVATÝ JAN CHRYSOSTOMOS • 
POVZBUZENÍ PRONÁSLEDOVANÝM
Jiří Pavlík • Odpovědná redaktorka Eva Fuchsová 
Recenzovali doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.,  
a David Vopřada, Dr.

Život Jana Chrysostoma, nejplodnějšího autora řecky ho-
vořící starověké církve, se odvíjel ve dvou protilehlých amplitu-
dách: nejprve ho vynesl na konstantinopolský biskupský stolec 
a do nejvýznamnějších kruhů východořímské církevní politi-
ky, aby ho pár let nato uvrhl do ponižujícího vyhnanství, kde 
také po třech letech zemřel. V exilu začal rozvíjet bohaté ko-
respondenční styky se svými přá-
teli a vlivnými osobami tehdejších 
světských i církevních kruhů. Na 
samý závěr života sepsal pro své 
pronásledované přátele také dva 
rozsáhlejší spisy, které se zamýš-
lejí nad utrpením. Oba tyto spisy 
jsou v knize představeny v čes-
kém překladu s podrobným lite-
rárním a teologickým úvodem Ji-
řího Pavlíka.

Krystal OP  
Brož., 130x205 mm,  

208 stran, 249 Kč
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