Slavnost Matky Boží Panny Marie
Liturgické texty
1. čtení: Nm 6,22-27
Žalm 67,2-3.5.6+8
2. čtení: Gal 4,4-7
Evangelium: Lk 2,16-21
Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha.
Do nového roku nás provází Áronovo požehnání, jehož znění je obsahem prvního čtení. "Ať
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!" Doslova, "Ať tě pozvedne ke své
tváři." Bůh nás k sobě pozvedá jako své děti. Už nejsme otroci, ale syn a jako syn také dědic.
Schválně používám jednotné číslo. Svatý Pavel píše v listě Galaťanům "Už tu není Žid nebo
Řek, otrok nebo člověk svobodný, muž nebo žena, všichni jste jeden v Kristu Ježíši." (Gal 3,
28). Tím, že se Bůh skrze Pannu Marii spojil s lidskou přirozeností, přijal ji ve svém Synu za
svou. Dívá se na každého z nás a vidí v nás svého Syna. Jistě, není to jednostranný akt,
musíme na tuto Boží nabídku nějak odpovědět. Máme svobodnou vůli. Obracíme se tedy k
Bohu, který se obrací k nám. Věříme v něho a věříme mu. Necháváme se pozvednout díky
daru víry, který svobodně přijímáme. Křtem se pak stáváme Božím Synem. "Když se naplnil
čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří
podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny."
Bůh se, tak jako každý z nás, narodil ze ženy. Tou ženou je Panna Maria. Ona je prostřednicí
Božího příchodu na svět a také našeho příchodu k Bohu. Tak, jako Bůh v nás vidí svého Syna,
i Maria v nás vidí své děti, které chce zrodit pro nebe. Svatý Pavel, opět v listě Galaťanům
píše: "Znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu." (Gal 4,
19). Tím více Panna Maria, kterou nám Pán Ježíš dal za matku v nejtěžší chvíli svého života.
Na počátku nového roku vzýváme Pannu Marii jako Bohorodičku. Plná milosti, jak ji nazval
archanděl, přivedla na svět Boha i člověka zároveň. Bůh se nebál svěřit se do její péče. Kéž
bychom se ani my nebáli. Kéž bychom neotáleli a se vší rozhodností a důvěrou, radostí a
láskou se svěřili do její mateřské péče. A kéž bychom tuto důvěru obnovovali každý den
nového roku. Tak bude v našem životě vládnout Boží milost, díky které Alžběta nazývá Marii
požehnanou mezi všemi ženami.
Nevíme, co nás v novém roce čeká, ale ani to nepotřebujeme vědět. Skrze Mariinu lásku
nám Bůh požehná.
Požehnaný nový rok vám všem.
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