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Je nemožné dosáhnout sjednocení duše s Bohem jiným způsobem než sebezapřením.
(Sv. František Saleský)

P. Clemente Arranz Enjuto

Sto růží Panny Marie pro rozjímání (18)
69. NANEBEVZETÍ NAŠÍ PANÍ
Dne 1. listopadu 1950 papež Pius XII.
vyhlásil dogma o Nanebevzetí Panny Marie. Řekl: „Poté, co jsme se opět a opět
obraceli k Bohu s naléhavými prosbami
a žádali o světlo Ducha pravdy, ke slávě všemohoucího Boha … vyhlašujeme,
prohlašujeme a definujeme ... že neposkvrněná Bohorodička a ustavičná Panna Maria, když se uzavřel běh jejího pozemského života, byla vzata s duší i tělem
do nebeské slávy.“(1)
Proč a kvůli čemu byla Maria vzata do
nebe? Zčásti kvůli svatým rodičům, podstatnou příčinou nanebevzetí Panny Marie je však její božské mateřství. A pro toto
božské mateřství, pro dokonalé splnění
úkolu být Matkou Ježíšovou bylo Marii
uděleno: být neposkvrněnou neboli uchráněnou od prvotního hříchu, být vždy bez
jakéhokoli osobního hříchu, v panenství
a po celý svůj pozemský život plná milosti; a nanebevzetí je logickým důsledkem
všech těchto privilegií.
Maria již zvítězila nad vinou a hříchem,
ale pro naprosté a dokonalé vítězství a aby
byla plně připodobněna Kristu, bylo velmi příhodné, aby byla ozdobena slavným
vzkříšením a vystoupila do nebe v těle
i duši, aniž by poznala rozklad v hrobě.
Maria byla uvedena do nebe v těle a duši a kvůli naprostému osvobození od všech
omezení pouti smrtelného života mohla bez
jakékoli překážky vykonávat svou roli duchovní Matky všech lidí. Ponořená v plnosti vzkříšeného a oslaveného Krista
může plnit svoji roli Prostřednice všech
milostí a být skutečnou prosebnou všemohoucností ve prospěch všech dětí, které jí
byly svěřeny u paty kříže.
Co nám přináší Nanebevzetí Naší Paní?
Nanebevzetí nám oznamuje, že Matka Boží a Matka každého člověka (duchovní
Matka) se postará s plnou ochotou o mé
duchovní dobro a moji spásu. Nyní Panna Maria plně završuje poslání, které jí
určil její Syn z kříže, když ukázal na svatého Jana (a v něm byli zahrnuti všichni
lidé) a řekl jí: „Hle, tvůj syn.“ (Jan 19,26)
Mějme radost z takového obrovského
vítězství Matky Boží a naší vlastní Matky,
vzaté na nebe pro naše dobro.
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70. NANEBEVZETÍ
A ZROZENÍ CÍRKVE
Osobní rozměr a církevní rozměr. Skutečnost Mariina oslavení neboli – což
je totéž – plná účast v oslaveném životě
vzkříšeného Krista došla v Církvi k vyjádření skrze eschatologický model, nanebevzetí.
Nemůžeme se dívat na skutečnost
Mariina nanebevzetí pouze jako na výsadu velmi krásnou a podivuhodnou,
ale výhradně osobní, nýbrž musíme přemýšlet o tom, že je začleněna do celkové ekonomie spásy, s církevním rozměrem, který ovlivňuje nás všechny v tom
smyslu, že poté, co byla Maria oslavena,
byla osvobozena od všech pozemských
překážek a maximálně posílena pro lepší uplatnění svého duchovního mateřství
ve prospěch Církve a všech lidí.
A tak, jak pociťujeme blízkost Krista,
který jako vzkříšený žije mezi námi, stejným způsobem musíme pociťovat Marii,
která žije blízko, milující a vroucně mateřská, starající se s plnou ochotou o duchovní dobro Církve a každého člověka.
Maria ve svém Nanebevzetí je postava,
z níž je Církev povolána existovat. Apoštolská exhortace Marialis cultus Pavla VI.
nám nabízí celkový pohled na krásu liturgie Nanebevzetí Panny Marie: „Je to oslava plnosti a blaženosti, ke kterým byla
určena, oslavení její neposkvrněné duše a panenského těla, jejího dokonalého
spodobení se vzkříšeným Kristem; je to
svátek, který předkládá Církvi a lidstvu
obraz a útěchyplný důkaz uskutečňování vrcholné naděje, že budoucí oslavení
je šťastným údělem všech, které Kristus
učinil bratry a sestrami, neboť měl krev
a tělo jako oni.“ (MC 6)
Skutek, kterým jedna lidská bytost,
Maria, otevřela cestu do nebe, je zárukou našeho konečného osudu, a je plný
útěchy znát předem slávu, která čeká na
Církev. Pavel VI. to nazývá „důkazem“.
Proto, vidouc sestru a matku, která nás
předchází, mešní antifona ze slavnosti
Nanebevzetí říká s velkým nadšením:
„Radujme se všichni.“ Maria není pouze vzorem, jaká má být Církev, ale je
rovněž tím, čím je Církev povolána být.

Když se podíváme na konec, který nás
čeká, všimněme si, jak velmi silná je podpora pro práci pro Boží království v tomto životě, předzvěst oslaveného světa.
71. MARIA,
„KRÁLOVNA MATKA“
Královna Matka a pojetí „gebira“.
V modlitbě Zdrávas, Královno nazýváme Marii dvojím pojmenováním – Královna a Matka. Královská Mariina hodnost se neliší od slavného nanebevzetí
a úplného oslavení s Kristem. Úkoly, které Maria vykonává z nebe jako Královna
a Matka, mají biblickou souvislost v pojetí gebira.
V Davidově dynastii „Královna Manželka“ nebyla oficiální funkcí. Naopak
oficiální funkci měla „Královna Matka“,
jakožto matka krále. To vidíme v První
knize královské (1 Král 1,15; 2,18): Betsabe byla jen manželkou krále, padá na
tvář před Davidem. Na rozdíl od toho
poté, co je David mrtvý, když se přiblíží
ke svému synovi Šalomounovi, on vstává, padá před ní na tvář a nabídne jí trůn
po své pravici jako Královně Matce (gebira). Královna Matka nevládne, ale zasahuje, žádá a předkládá králi problémy.
Maria je Královnou Matkou jediného
Krále, který vládne Církvi a světu. Je Královnou Matkou, která se přimlouvá v Káně, aby urychlila a zahájila první zázrak,
a nyní se přimlouvá jako skutečná gebira
ve prospěch všech svých dětí.
Takto věřící lidé chápali přímluvu Panny Marie, kterou vždy pokládali za mocnou Královnu a milovanou Matku. Pius XII. prohlásil Pannu Marii Královnou,
Pavel VI. Matkou Církve a Jan Pavel II.
jí dal další tituly v encyklice Redemptoris
Mater (Matka Vykupitele).
Prosebná všemohoucnost. V plánu spásy, v němž musí být Mariina královská
hodnost zahrnuta, kromě toho, že je oslavována a plně spodobněna se vzkříšeným
a oslaveným Kristem, to znamená, že má
Maria na nebesích obrovskou moc, veškerou možnou plnost moci v řádu milosti lépe sloužit lidem jako Přímluvkyně,
Obhájkyně a Prostřednice všech milostí.
Jakmile je tedy oslavena, nazývá se pro-
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sebnou všemohoucností. To je privilegium
této zcela jedinečné královské hodnosti.
Existuje vůbec někdo, kdo, když se
obrátil na Marii – jak říká sv. Bernard ve
známé modlitbě „Pamatuj...“ – nezažil
žádnou ochranu či útěchu? Jestliže Panně v životě Kristus nic neodepřel, mnohem méně nyní v nebi. Požádejte o všechno Marii, Královnu Matku.
72. KRÁLOVNA A MATKA
MILOSRDENSTVÍ
Ve městě Segovia existuje legenda, která přestavuje matčinu lásku, a v tomto případě Mariinu, aby byla dána jako příklad
Mariina milosrdenství. Stručně řečeno:
„Nastal den, kdy se dva bratři kvůli svým rozdílným názorům dohadovali.
Matka zasáhla svým slovem a snažila se
syny přimět k omluvě a smíru. Nepodařilo se jí to: mladší dítě, plné hněvu, chtělo píchnout nožem svého bratra. Matka,
zcela reflexivně a pohotově, stála mezi
svými dětmi, protože nechtěla smrt žádného z nich. Dítě, slepé násilím, zasáhlo
nožem matku, která mezi nimi padla mrtvá. A vznikla tam hora odloučení, která
nechala mladšího syna na straně Madridu a staršího syna na straně Segovie, na
hoře dnes zvané »Mrtvá žena«.“
Mladší syn představuje lidstvo, které ve své hříšnosti zabilo staršího syna.
Starší syn je Kristus. Matkou těchto dvou
bratrů je Maria. Nůž hříchu, který byl určen staršímu bratrovi, zranil také matku
v jejím srdci.
Svět plný nouze je v pod ochranou Mariiny moci. Svět je plný odstrkování, fyzických a mravních problémů všeho druhu.
Potřebujeme proto královnu, která bude
věrným odrazem nekonečné Boží milosti. Maria je touto Královnou a milující
Matkou, která má slitování se svými dětmi v životě i ve smrti.
Básník J. Alvarez Gato píše:

Jeden z úmyslů Celosvětové sítě modlitby s papežem je vždy představen až na začátku měsíce (nikoliv na celý rok dopředu), aby tak mohl lépe reagovat na aktuální
potřeby. S ohledem na tuto skutečnost není v technických možnostech redakce
Světla zajistit včas kompletní přehled úmyslů. Na přání některých našich čtenářů
otiskujeme vždy na začátku měsíce alespoň již známé úmysly, aby se tak mohli
zapojit do společné modlitby. Aktuálně lze sledovat uveřejnění papežova úmyslu
např. ve zprávách na https://www.vaticannews.va/cs.html.

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem,
který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je
i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť
zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
NA BŘEZEN 2020
EVANGELIZAČNÍ ÚMYSL
Katolíci v Číně. – Modleme se, aby církev v Číně vytrvala
ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě.
NÁRODNÍ ÚMYSL
Za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím
pro hledající, katechumeny, trpící a nemocné.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

Na věčnosti
při posledním soudu
doufám v pomoc,
předkládaje ti laskavou prosbu,
zdali si mě budeš pamatovat.

Řekni mi, Paní, řekni,
až odejdu z této země,
zdali si mě budeš pamatovat.

Až se budu potýkat
s velmi nuznými účty toho,
kolik dobra a darů
jsem obdržel od tvého Syna,
zdali si mě budeš pamatovat.

Až už bude znám
můj čas špatně prožitý
a ve všech tolika hříších,
které jsem spáchal,
zdali si mě budeš pamatovat.

Až má nešťastná duše,
obávám se zatracení,
bude shledána velmi vinnou,
jsouc zahrnuta tisíci žalobami,
zdali si mě budeš pamatovat.(2)
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Vždy na ni spoléhej ve svém životě, ve
své smrti a ve své spáse.
(Pokračování)
Zdroj: Clemente Arranz Enjuto:
Cien rostros de María para la
contemplación. San Pablo, Madrid 1998.
Přeložila -hk(Redakčně upraveno)

Poznámky:
(1)

C. V. POSPÍŠIL Nanebevzetí Bohorodičky ve
světle dokumentů magisteria, Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc 2000, s. 63–64.
(2)
J. ÁLVAREZ GATO, en F. DELCLAUX,
o.c., 72.
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Matice cyrilometodějská s. r. o.

Knihkupectví a zásilková služba

PRO NEJMENŠÍ

DUCHOVNÍ ČETBA PRO POSTNÍ DOBU

PŮST A VELIKONOCE • SAMOLEPKY
– OMALOVÁNKY – HRY – MODLITBY

Ilustrovala Léa Fabreová • Z francouzštiny
přeložila Markéta Štěpánková •
Redigovala Ludmila Martinková •
Odpovědný redaktor Pavel Mareš
Dvacet zábavných úkolů na dobu postní
a velikonoční. Hledání rozdílů, omalovánky, bludiště, spojovačky, puzzle, samolepky, vybarvování a spousta dalších her
pro nejmenší děti.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 195x240 mm, 24 stran, 149 Kč

POZNÁVÁME...
KDYŽ NENÍ MOTORKA, LÉPE
CHODIT PĚŠKY • PO STOPÁCH
P. JOSEFA TOUFARA

Miloš Doležal
V knize Miloše Doležala navštívíme místa
provázaná se životem, činností a smrtí jedné z prvních obětí komunistického režimu
u nás – kněze z Vysočiny, P. Josefa Toufara (1902 – 1950), dnes vedle Milady Horákové nejvýmluvnějšího symbolu totalitní manipulace u nás. Hlavním územím
a krajinou Toufarova života byla Vysočina – jak ta moravská
na Jihlavsku (rodná obec Arnolec u Polné, Zhoř aj.), tak ta
česká (Zahrádka, Číhošť, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Želiv).
Nezávislý podmelechovský spolek, z.s.
Váz., 155x235 mm, 264 stran, 399 Kč

Čtenářům Světla nabízíme slevu 50 % na tyto knihy:
HOŘKÉ UMUČENÍ PÁNA NAŠEHO
JEŽÍŠE KRISTA

Anna Kateřina Emmerichová • Podle vidění
augustiniánky z Dülmenu zapsal a nástinem
jejího života doplnil Clemens Brentano •
Doslov Arnold Guillet • Z němčiny přeložil
Petr Janšta • Ilustrace – rytiny G. Doré
Předlohou pro toto nejnovější vydání díla A. K. Emmerichové, blahoslavené v roce 2004, byla nová edice nakladatelství Christiana-Verlag, Stein am Rhein. Vidění stigmatizované mystičky, její oběti, utrpení a nad to vše nejmocnější obraz
Krista Vykupitele se hluboce dotknou každého lidského srdce.
Matice cyrilometodějská s. r. o. • První vydání v MCM s. r. o.
Váz., 135x205 mm, 432 stran,
původní cena 395 Kč, cena po slevě 198 Kč
KŘÍŽOVÁ CESTA SE SLUŽEBNÍKEM
BOŽÍM P. ANTONÍNEM ŠURÁNKEM

Uspořádal P. Mgr. Pavel Caha SDB •
Ilustrace Ludmila Jandová
Tato ilustrovaná křížová cesta je sestavena
z veršů, které služebník Boží P. Antonín Šuránek
napsal v internačním táboře v Želivě v únoru roku 1952. Jednotlivá rozjímání jsou doplněna z křížové cesty
v době jeho působení v Blatničce a citacemi z publikací Dějiny mého povolání 4 a Novozákonní rozjímání 1 a 3.
Matice cyrilometodějská s. r. o. • Brož., 120x200 mm,
48 stran, původní cena 58 Kč, cena po slevě 29 Kč

Naše prodejna v Olomouci na Dolním náměstí 24 je otevřena také v sobotu v době od 8 do 12 hodin.
Objednávky knih – tel. 587 405 431 Administrace a inzerce týdeníku Světlo – tel./fax 585 222 803 Matice cyrilometodějská s. r. o.,
Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc, e-mail: objednavky@maticecm.cz Kompletní nabídku knižní produkce MCM naleznete na internetové adrese www.maticecm.cz
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