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Ctihodní spolubratři,  

drazí synové a dcery, 

pozdrav a apoštolské poţehnání 

 



ÚVOD 

1. Matka Vykupitele má v plánu spásy zcela zvláštní místo. "Kdyţ se však naplnil čas, poslal 

Bŧh svého Syna, narozeného ze ţeny, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zá-

konu. Tak jsme byli přijati za syny. A protoţe jste synové, poslal nám Bŧh do srdce Ducha svého 

Syna, Ducha, který volá: 'Abba, Otče'" (Gal 4,4-6). 

Těmito slovy apoštola Pavla, která uvádí 2. vatikánský koncil na začátku svých úvah o blaho-

slavené Panně Marii,
1
 bych chtěl také já začít své uvaţování o Mariině významu v Kristově tajem-

ství a o její aktivní a vzorové přítomnosti v ţivotě církve. 

Neboť tato apoštolova slova oslavují jedinou společnou chválou lásku Otce, poslání Syna, da-

rování Ducha, Ţenu, z které se narodil Vykupitel, a naše boţské synovství, a to v tajemství "plnosti 

času".
2
 

Tato "plnost" udává okamţik, určený od věčnosti, v kterém Otec poslal svého Syna, "aby ţád-

ný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl ţivot věčný" (Jan 3,16). Odkazuje na poţehnanou hodinu, 

kdy "Slovo", které "bylo u Boha", "stalo se tělem a přebývalo mezi námi" (Jan 1,1-14) a stalo se 

naším bratrem. Ona plnost znamená chvíli, kdy Duch svatý, který uţ vliv Marii z Nazareta plnost 

milosti, vytvořil v jejím panenském lŧně Kristovu lidskou přirozenost. Určuje chvíli, v níţ vstupem 

věčnosti do času je sám čas vykoupen a stává se s konečnou platností "dobou spásy", jeţ je naplně-

na Kristovým tajemstvím. Obnaţuje konečně tajuplný počátek cesty církve. V liturgii totiţ zdraví 

církev Marii z Nazareta jako svŧj počátek.
3
 Neboť v události neposkvrněného početí vidí uţ před-

zvěst velikonoční milosti vykoupení, která je předjata v jejím nejušlechtilejším údu. Především pak 

ve vtělení nalézá církev Krista a Marii nerozlučně spolu spojené: toho, který je jejím Pánem a Hla-

vou (srov. Kol 1,18), a tu, která svým prvním novozákonním "fiat" představuje vzor pro její úlohu 

snoubenky a matky. 

2. Posílena Kristovou přítomností (srov. Mt 28,20) putuje církev v čase k dovršení dějin a jde 

vstříc svému Pánu, který přichází. Ale na této pouti - to bych chtěl zdŧraznit - jde toutéţ cestou; 

jakou prošla i Panna Maria, která "se ubírala cestou víry a své spojení se Synem udržovala věrně až 

ke kříži".
4
 

Chtěl bych pouţít tato tak obsaţná a významná slova konstituce Lumen gentium (Světlo náro-

dŧ). Tato konstituce předkládá ve své závěrečné části jasnou syntézu učení církve o Kristově matce, 

kterou ctí jako nejmilejší matku a jako vzor víry, naděje a lásky. 

                                                 
1
 Srov. 2. vatikánský koncil, LG 52 a celou 8. kapitolu, nadepsanou: Blahoslavená Panna Maria, Matka Boţí, v tajem-

ství Krista a církve. 
2
 Výraz "plnost času" (pléroma tú chronú) odpovídá výrazŧm ţidovské tradice, biblické (srov. Gn 29,21; 1 Sam 7,12; 

Tob 14,5), zvláště novozákonní (srov. Mk 1,15; I,k 21,24; Jan 7,8; Ef 1,10) i mimobiblické. Z formálního hlediska 

ukazuje nejen na konec jakéhosi časového procesu, ale především na okamţik dozrání nebo naplnění jistého obzvlášť 

dŧleţitého období, zaměřeného na uskutečnění jistého očekávání, které tím nabývá eschatologického rozměru. Opírá-

me-li se o Gal 4,4 a jeho souvislost, jde o příchod Boţího Syna, který zjevuje, ţe čas takřka naplnil míru. To znamená, 

ţe období, naznačené v zaslíbení daném Abrahámovi a téţ mojţíšským zákonem, dosáhlo vrcholu v tom smyslu, ţe 

Kristus nyní naplňuje Boţí zaslíbení a překonává starobylý zákon. 
3
 Srov. Římský misál, Preface z 8.12. ze slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu; sv. Ambroţ, De 

Institutione Virginis, XV, 93-94: PL 16,342; 2. vatikánský koncil, LG 68. 
4
 2. vatikánský koncil, LG 58. 



Několik let po koncilu znovu mluvil mŧj velký předchŧdce Pavel VI. o nejsvětější Panně Marii. 

V encyklice Christi Matri a potom v apoštolských listech Signum magnum a Marialis cultus
5
 vylo-

ţil zásady a měřítka zvláštní úcty, jaké se dostává Kristově matce v církvi, i rŧzné formy mariánské 

zboţnosti - v liturgii, mezi lidem a v soukromí - tak, jak odpovídají duchu víry. 

3. Okolnost, která mě nyní pobádá, abych řekl slovo o tomto námětu, je výhled na jiţ blízký rok 

dva tisíce. Toto dvoutisící výročí od narození Krista obrací oči naší víry zároveň na jeho pozem-

skou matku. V posledních letech se ozvaly z rŧzných stran hlasy, které poukazovaly na to, ţe by 

bylo vhodné předeslat tomuto výročí podobné jubileum, věnované oslavě narození Mariina. 

Skutečně, i kdyţ není moţné stanovit přesný časový bod pro datum Mariina narození, přece je 

si církev stále vědoma, ţe Maria se objevila na obzoru dějin spásy dříve než Kristus.
6
 Je jisté, ţe 

kdyţ se definitivně přiblíţila "plnost času", tj. kdyţ přicházel Vykupitel, ţila jiţ na zemi ta, která 

byla od věčnosti určena, aby se stala jeho matkou. Tato její přítomnost jiţ před Kristovým přícho-

dem nalézá kaţdoročně výraz v adventní liturgii. Kdyţ tedy srovnáváme léta, jeţ nás přibliţují ke 

konci druhého tisíciletí po Kristu a k začátku třetího, s dávným dějinným očekáváním Spasitele, je 

zcela pochopitelné, ţe se chceme v tomto časovém úseku obrátit k té, která začala svítit v "noci" 

adventního čekání jako opravdová "Stella matutina" (Jitřní hvězda). Jak známo, tato hvězda, jitřen-

ka, předchází spolu s "červánky" východ slunce. Tak i Maria předešla příchod Spasitele, východ 

"Slunce spravedlnosti" v dějinách lidského rodu.
7
 

Její přítomnost v Izraeli - tak nenápadná, ţe zŧstala očím současníkŧ téměř skrytá - zářila zcela 

jasně před věčným Bohem, který s touto "Dcerou sionskou" (srov. Sof 3,14; Zach 2,14) spojil plán 

spásy, zahrnující celé dějiny lidstva. My křesťané na konci druhého tisíciletí tedy víme, ţe prozře-

telný plán Nejsvětější trojice je ústřední skutečností zjevení a víry. Proto právem pociťujeme nut-

nost vyzdvihnout především v těchto posledních letech před rokem dva tisíce jedinečnou přítom-

nost Kristovy matky v dějinách. 

4. Na toto všechno nás připravuje 2. vatikánský koncil, kdyţ představuje ve svém učení Bohoro-

dičku v tajemství Krista a církve. Je-li totiţ pravda, ţe "tajemství člověka se opravdu vyjasňuje jen 

v tajemství vtěleného Slova", jak hlásá týţ koncil,
8
 pak musí platit tato zásada zcela zvlášť o oné 

výjimečné "dceři lidského pokolení", o oné neobyčejné "Ţeně", která se stala Kristovou matkou. 

Jenom v Kristově tajemství se plně a zcela vyjasňuje její vlastní tajemství. Tak se to ostatně snaţila 

vidět církev jiţ od začátku. Tajemství vtělení jí umoţňovalo vnikat stále hlouběji do tajemství Mat-

ky vtěleného Slova a objasňovat je. Pro takové hlubší porozumění měl rozhodující význam efezský 

koncil (431). Zde byla k velké radosti křesťanŧ slavnostně potvrzena pravda o boţském mateřství 

Mariině jako článek víry církve. Maria je "Matka Boží" (Theotokos), protoţe skrze Ducha svatého 

počala ve svém panenském lŧně Jeţíše Krista, Syna Boţího, soupodstatného s Otcem, a přivedla ho 

                                                 
5
 Pavel VI., encyklika Christi Matri (15.9.1966): AAS 58 (1966), 754-749; apoštolská exhortace Signum magnum 

(13.5.1967): AAS 59 (1967), 465-475; apoštolská exhortace Marialis cultus (2.2.1974): AAS 66 (1974), 113-168. 
6
 Starý zákon předpověděl mnoha zpŧsoby Mariino tajemství, srov. sv. Jan Damašský; Hom. in Dormitionem I,8-9: 

S.Ch. 80,103-107. 
7
 Srov. Insegnamenti di Giovanni Paolo II., VI/2 (1983), 225n.; Pius IX. bula Ineffabilis Deus (8. prosince 1854): Pii 

IX. P. M. Acta, pars I,597-599. 
8
 2. vatikánský koncil, GS 22. 



na svět.
9
 Neboť On, "Boţí Syn,... narozen z Panny Marie, stal se opravdu jedním z nás..."

10
, stal se 

člověkem. Skrze Kristovo tajemství tedy září na obzoru víry církve plně tajemství jeho matky. 

Dogma o Mariině boţském mateřství bylo pak pro efezský koncil, a je pro církev dodnes, jakoby 

pečetí, potvrzující dogma vtělení, při němţ Slovo opravdově přijímá v jednotě své osoby lidskou 

přirozenost, ale nepotlačuje ji. 

5. Kdyţ 2. vatikánský koncil představuje Marii v tajemství Kristově, nalézá tím také cestu k 

hlubšímu poznání tajemství církve. Maria je jako Kristova Matka spojena s církví zcela zvláštním 

způsobem, kterou "Pán ustavil jako své tělo".
11

 Koncilní text klade tuto pravdu o církvi jako Kristo-

vě těle (podle nauky Pavlových listŧ) významně vedle pravdy, ţe se Boţí Syn "skrze Ducha svaté-

ho narodil z Panny Marie". Skutečnost vtělení nalézá jakoby pokračování v tajemství církve - Kris-

tova těla. A na skutečnost vtělení zas nemŧţeme myslet, aniţ bychom se odvolali na Marii, matku 

vtěleného Slova. 

V těchto úvahách však chci především poukázat na "pouť víry", po které "kráčela blahoslavená 

Panna... a na které zachovávala věrně své spojení s Kristem".
12

 Tímto zpŧsobem dostává "dvojí 

pouto", které spojuje Bohorodičku s Kristem a s církví, dějinný význam. Nejde tu jen o ţivotní his-

torii panenské matky, o její osobní cestu víry a o "nejlepší úděl" (srov. Lk 10,42), jaký měla v ději-

nách spásy. Nýbrţ jde o historii celého Boţího lidu, o všechny, kdo mají účast na téže pouti víry. 

Toto vyjadřuje koncil, kdyţ v jiném odstavci zjišťuje, ţe Maria "kráčela napřed", protoţe se 

stala "vzorem církve ve víře, lásce a v dokonalém spojení s Kristem".
13

 Toto kráčení napřed jako 

obraz a vzor se vztahuje na nejvnitřnější tajemství církve, která uskutečňuje a naplňuje své poslání 

spásy, přičemţ v sobě spojuje - jako Maria - vlastnosti matky a panny. Je panna, protoţe "zachová-

vá úplně a neporušeně věrnost svému Snoubenci"; stává se "téţ sama matkou, kdyţ ... rodí k nové-

mu a věčnému ţivotu dítky pod vlivem Ducha svatého a narozené z Boha".
14

 

6. Toto všechno se děje ve velkém a dějinném procesu a do jisté míry "na cestě". "Pouť víry" 

poukazuje na vnitřní dějiny, takřka na dějiny duší. Ale jsou to také dějiny lidí, kteří jsou na této 

zemi podrobeni pomíjejícnosti a jsou zahrnuti do dějinného rozměru. V následujících úvahách se 

chceme soustředit především na přítomnou fázi, která sama o sobě ještě nepatří do dějin, ale přece 

je nepřetrţitě vytváří, a to také ve smyslu dějin spásy. Zde se otvírá rozsáhlý prostor, ve kterém 

blahoslavená Panna Maria stále ještě "kráčí před" Božím lidem. Její neobyčejná pouť víry je tedy 

trvalým styčným bodem pro církev, pro jednotlivce i pro společnosti, pro národy a kmeny a v jis-

tém smyslu pro celé lidstvo. Je opravdu těţké obsáhnout a změřit celý její obsah. 

Koncil zdŧrazňuje, ţe Matka Boží už je eschatologickým dovršením církve: "Církev uţ došla v 

přesvaté Panně k dokonalosti, v které je neposkvrněná a bez vrásky (srov. Ef 5,27). Věřící se však 

ještě musí namáhat, aby zvítězili nad hříchem a rostli ve svatosti. Proto pozvedají své oči k Marii, 

                                                 
9
 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna 1973, 41-44; 59-62; (DS 250-264); srov. koncil chalcedonský: cit. 

dílo, 84-87 (DS 300-303). 
10

 2. vatikánský koncil, GS 22. 
11

 2. vatikánský koncil, LG 52. 
12

 Srov. tamtéţ, 58. 
13

 Tamtéţ, 63; srov. sv. Ambroţ, Expos. Evang. Lucae, II,7: CSEL 32/4,45; De Institutione Virginis, XIV, 88-89: PL 

16,341. 
14

 Srov. 2. vatikánský koncil, LG 64. 



která září jako vzor ctností nad celým společenstvím vyvolených."
15

 Pouť víry uţ není údělem Bo-

horodičky. Maria je jiţ oslavena po boku svého syna v nebi, překročila jiţ práh mezi vírou a patře-

ním "tváří v tvář" (1 Kor 13,12). Ale zároveň zŧstává v tomto eschatologickém dovršení "Maria 

Stella" (Hvězdou mořskou)
16

 pro všechny, kdo dosud kráčejí cestou víry. Kdyţ tito lidé na rŧzných 

místech pozemské existence pozvedají oči k ní, dělají to proto, ţe Maria zrodila Syna, kterého Bŧh 

ustanovil, aby "byl první z mnoha bratří" (Řím 8,29)"
17

 a také proto, ţe "při zrození a vychovávání" 

mnoha bratří a sester "spolupracuje s mateřskou láskou"
18

 

 

 

                                                 
15

 Tamtéţ, 65. 
16

 "Odstraň světlo slunce, které osvěcuje svět: co se stane se dnem? Odstraň Marii, tu hvězdu moře, moře tak velkého a 

nesmírného, co zŧstane kromě husté mlhy, stínŧ smrti a neproniknutelných temnot?" - sv. Bernard, In Nativitate B. 

Mariae Sermo - De Aquaeductu, 6: S. Bernardi Opera, V, 1968, 279; srov. In laudibus Virginis Matris Homilia II,17: 

cit. vyd. IV, 1966, 34n. 
17

 2. vatikánský koncil, LG 63. 
18

 Tamtéţ, 63. 



I. KAPITOLA 

Maria v Kristově tajemství 

Plná milosti 

7. "Bud pochválen Bŧh a Otec našeho Pána Jeţíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými 

duchovními dary, protoţe jsme spojeni s Kristem" (Ef 1,3). Tato slova z listu Efezanŧm zjevují 

věčný plán Boha Otce, jeho plán spásy člověka v Kristu. Je to plán univerzální týká se všech lidí, 

kteří jsou stvořeni podle obrazu Boha a jemu podobní (srov. Gn 1,26). Jako jsou všichni "na začát-

ku" obejmuti tvŧrčím pŧsobením Boţím, tak jsou také od věčnosti zahrnuti do boţského plánu spá-

sy, který se má zcela a úplně zjevit v "plnosti času" při Kristově příchodu. "Vţdyť v něm" - tak zní 

další slova téhoţ listu - ten Bŧh, který je "Otec našeho Pána Jeţíše Krista", "si nás vyvolil ještě před 

stvořením světa, abychom před ním byli svatí a neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného roz-

hodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Jeţíše Krista. To proto, aby se vzdá-

vala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Sy-

nu. V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchu pro jeho nesmírnou milost" (Ef 1,4-

7). 

Boží plán spásy, který nám byl zjeven s příchodem Kristovým, má věčné trvání. Podle učení 

tohoto listu Efezanŧm i jiných Pavlových listŧ (srov. Kol 1,12-14; Řím 3,24; Gal 3,13) je také od 

věkŧ spojen s Kristem. Zahrnuje všechny lidi, ale zvláštní místo v něm zaujímá "ţena", která je 

matkou toho, jemuţ Otec od věčnosti svěřil dílo spásy.
19

 Jak píše 2. vatikánský koncil, ona ,"je uţ 

nastíněna prorockými slovy v zaslíbení,... které bylo dáno prvním lidem po jejich pádu" (srov. Gn 

3,15). Maria je téţ ona "panna, která počne a porodí syna, jenţ se bude nazývat Emanuel" podle 

slov Izaiášových (srov. Iz 7,14).
20

 Tímto zpŧsobem připravuje Starý zákon onu "plnost času", kdy 

Bŧh pošle svého Syna, "narozeného ze ţeny...", abychom tak "byli přijati za syny" (Gal 4,4n.). Pří-

chod Boţího Syna na svět je událost, o které podávají zprávu první kapitoly evangelia podle Lukáše 

a Matouše. 

8. Touto událostí, andělovým zvěstováním, je Maria uvedena s konečnou platností do Kristova 

tajemství. Stane se to v Nazaretě, v konkrétní dějinné situaci Izraele, národa, kterému na prvém 

místě platí Boţí zaslíbení. Boţí posel mluví k Panně: "Buď zdráva, milosti plná, Pán s tebou" (Lk 

1,28). Kdyţ to Maria slyšela, "ulekla se a uvaţovala, co má ten pozdrav znamenat" (Lk 1,29), co 

mají znamenat ta neobyčejná slova, zejména výraz "milostiplná" (kecharitomene).
21

 

                                                 
19

 O Mariině předurčení: srov. sv. Jan Damašský, Hom. in Nativitatem, 7; 10: S.Ch. 80,65; 73; Hom. in Dormitionem 

I,3: S.Ch. 80,85: "Ona byla vyvolena od pradávna, mocí předurčení a z dobroty Boha Otce, který tebe (Slovo Boţí, 

zplodil mimo čas, aniţ opustil sebe nebo se změnil. Ona tě zrodila v posledních dobách a svým tělem ţivila..." 
20

 2. vatikánský koncil, LG 55. 
21

 Tento výraz má v patristické tradici obšírný a rozmanitý výklad: srov. Origenes, In Lucam homiliae, VI,7: S. Ch. 

87,148; Severián z Gabaly, In mundi creationem, Oratio VI,10: PG 56,497n.; sv. Jan Zlatoústý /pseudo/, In Annuntiati-

onem Deiparae et contra Arium impium: PG 62,765n.; Bazil ze Seleukie, Oratio 39, In Sanctissimae Deiparae Annunti-

ationem, 5: PG 85,441-446; Antipater z Bostry, Hom. II, In Sanctissimae Deiparae Annuntiationem, 3-11: PG 85,1777-

1783; Sofronius Jeruzalémský, Oratio II, In Sanctissimae Deiparae Annuntiationem 17-19: PG 87/3, 3235-3240; sv. Jan 

Damašský, Hom. in Donvitionem, I,7: S.Ch. 80, 96-101; sv. Jeroným, Epistola 65,9: PL 22,628; sv. Ambroţ, Expos. 

Evang. sec. Lucam, II,9: CSEL 32/4,45n.; sv. Augustin, Sermo 291,4-6: PL 38,1318n.; Enchiridion, 36,11: PL 40,250; 



Kdyţ chceme přemýšlet s Marií o těchto slovech, a především o výrazu "milostiplná", mŧţeme 

nalézt obzvlášť bohatý, rovnocenný pojem právě v listě Efezanŧm na výše citovaném místě. Kdyţ 

je nazaretská Panna nazvána po zvěstování nebeského posla dokonce "poţehnanou mezi ţenami" 

(srov. Lk 1,42), vysvětlí se to oním poţehnáním, kterým nás poţehnal "Bŧh Otec" "pro naše spoje-

ní s Kristem v nebi." Je to požehnání duchovní, vztahuje se na všechny lidi a má v sobě obsáhnout 

plnost ("všechno poţehnání"), jaká vyplývá z lásky, jeţ spojuje soupodstatného Syna v Duchu sva-

tém s Otcem. Zároveň je to poţehnání, které je vyléváno skrze Jeţíše Krista na lidské dějiny aţ do 

jejich skončení: Na všechny lidi. Ale Maria je tímto požehnáním naplněna ve zcela zvláštní a oje-

dinělé míře. Alţběta ji zdraví jako "poţehnanou mezi ţenami." 

Dŧvodem tohoto dvojnásobného pozdravu je to, ţe se v duši této "Sionské dcery" projevila v 

jistém smyslu celá "nesmírná milost", kterou nám "daroval Otec ve svém milovaném Synovi". Boţí 

posel však zdraví Marii jako "milostiplnou". Nazývá ji takto, jako kdyby to bylo její vlastní jméno. 

Tu, kterou oslovuje, nenazývá jejím jménem "Miriam" (= Maria), nýbrţ právě tímto novým jmé-

nem: "Milostiplná". Co toto jméno znamená? Proč jmenuje anděl nazaretskou Pannu právě takhle? 

V řeči bible znamená "milost" zvláštní dar, jehoţ pramen je podle Nového zákona v ţivotě sa-

motného trojjediného Boha, toho Boha, který je láska (srov.1 Jan 4,8). Plodem této lásky je vyvole-

ní, o kterém hovoří list Efezanŧm. Ze strany Boha je toto vyvolení jeho věčná vŧle spasit člověka 

skrze účast na jeho vlastním ţivotě v Kristu (srov. 2 Petr 1,4). Je to spása skrze účast na nadpřiro-

zeném ţivotě. Účinek tohoto věčného daru, této milosti vyvolení člověka Bohem, je jakoby kvas 

svatosti nebo jako pramen, který vyvěrá v duši člověka jako dar samotného Boha, jenţ oţivuje a 

posvěcuje vyvolené prostřednictvím milosti. Tímto zpŧsobem se naplňuje čili uskutečňuje také ono 

"poţehnání" člověka "vším poţehnáním duchovním". Uskutečňuje se to, ţe se člověk stává "Boţím 

dítětem v Kristu", v tom, který je od věčnosti "milovaný Syn Otce." 

Kdyţ čteme, ţe posel říká Marii "milostiplná", umoţňuje nám evangelijní rŧţenec, v němţ se 

sbírají dávná zjevení a přísliby, pochopit, ţe tady jde o zvláštní "poţehnání" mezi všemi "duchov-

ními poţehnáními v Kristu". Maria je v Kristově tajemství přítomna jiţ "před stvořením světa" jako 

ta, kterou Otec "vyvolil" za matku svého Syna před jeho vtělením a kterou si spolu s Otcem vyvolil 

také Syn a od věčnosti ji svěřil Duchu svatému. Maria je zcela zvláštním a ojedinělým zpŧsobem 

spojena s Kristem: a zároveň je od věčnosti milována v "milovaném Synu", v tom Synovi, který je 

jedné podstaty s Otcem a v kterém je shrnuta celá "nesmírná milost". Maria současně je a zŧstává 

dokonale otevřena pro tento "dar shŧry" (srov. Jak 1,17). Jak učí koncil, Maria "vyniká mezi po-

kornými a chudými Páně, kteří od něho s dŧvěrou očekávají a přijímají spásu".
22

 

9. I kdyţ pozdrav a oslovení "milostiplná" znamená toto všechno, vztahuje se to přece v souvis-

losti s andělovým zvěstováním především na Mariino vyvolení za matku Boţího syna. Zároveň 

ukazuje plnost milosti na celou nadpřirozenou štědrost, jakou je Maria zahrnuta ve spojitosti se 

svým vyvolením a určením za Kristovu matku. Je-li toto vyvolení základní skutečností pro naplnění 

spasitelného plánu Boţího s lidstvem, vztahuje-li se vyvolení v Kristu od věčnosti a povolání k 

dŧstojnosti Boţího dětství na všechny lidi, pak přece je vyvolení Mariino zcela výjimečné a ojedi-

nělé. Z toho pak také vyplývá jedinečnost a výjimečnost jejího postavení v Kristově tajemství. 

                                                                                                                                                                  
sv. Petr Chrysolog, Sermo 142: PL 52,579n.; Sermo 143: PL 52,583; sv. Fulgenc z Ruspy, Epistola 17, VI,12: PL 

65,458; sv. Bernard, In laudibus Virginis Matris, Homilia III, 2-3: S. Bernardi Opera, IV, 1966, 36-38. 
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 2. vatikánský koncil, LG 55. 



Boţí posel jí říká: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a 

dáš mu jméno Jeţíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího" (Lk 1,30-32). A kdyţ se Pan-

na, zmatená nezvyklým pozdravem, zeptá: "Jak se to stane? Vţdyť muţe nepoznávám," slyší od 

anděla potvrzení předešlých slov a zároveň vysvětlení. Gabriel říká: "Duch svatý sestoupí na tebe a 

moc Nejvyššího tě zastíní! Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boţí" (Lk 1,35). 

Zvěstování anděla je tedy zjevení tajemství vtělení na počátku jeho pozemského naplnění. Vý-

kupné sebeodevzdání, kterým Bŧh daruje sebe sama, svŧj boţský ţivot, jistým zpŧsobem celému 

stvoření a bezprostředně člověku, dosahuje v tajemství vtělení jednoho ze svých vrcholných bodů. 

Toto je opravdu vrchol všech milostivých darŧ v dějinách člověka a vesmíru. Maria je "plna milos-

ti", protoţe se vtělení Slova, spojení Boha-Syna s lidskou přirozeností, s lidstvím, v jedné osobě 

("unio hypostatica") uskutečňuje a dokonává právě v ní. Jak říká koncil, Maria je "Rodička Boţího 

Syna, a proto je přemilá dcera Otce a svatyně Ducha svatého. Pro tuto svou vynikající milost dale-

ko předčí všechny tvory, nebeské i pozemské".
23

 

10. V listě Efezanŧm, kde se mluví o "nesmírné milosti", kterou nám Bŧh Otec ve svém milova-

ném Synu "tak bohatě projevil," stojí dále: "V něm máme vykoupení skrze jeho krev" (Ef 1,7n.). 

Podle učení, které církev formulovala ve slavnostních dokumentech ukázala se tato "nesmírná mi-

lost" na Bohorodičce tím, ţe "byla vykoupena vznešenějším zpŧsobem".
24

 Z bohaté milosti milova-

ného Syna a pro vykupitelské zásluhy toho, který se měl stát jejím synem, zŧstala Maria uchráněna 

dědičného hříchu.
25

 Tímto zpŧsobem náleţí od prvního okamţiku svého početí, neboli své pozem-

ské existence, Kristu, má účast na uzdravující a posvěcující milosti a na lásce, která vychází z "Mi-

lovaného", ze Syna věčného Otce, který se vtělením stal jejím vlastním synem. Proto skrze Ducha 

svatého v řádu milosti, tj. účasti na boţské přirozenosti (srov. 2 Petr 1,4), dostává Maria život od 

toho, kterému ho sama jako matka dala v řádu pozemského plození. Liturgie neváhá nazývat ji 

"Rodičkou svého Stvořitele"
26

 a pozdravovat ji slovy, která klade Dante Alighieri do úst svatému 

Bernardovi: "Dcero svého Syna."
27

 A poněvadţ Maria dostává tento "nový ţivot" v plnosti, jaká 

odpovídá lásce Syna k jeho Matce, a tedy dŧstojnosti boţského mateřství, nazývá ji anděl při zvěs-

tování "plnou milosti". 

11. V plánu spásy Nejsvětější Trojice představuje tajemství vtělení překypující naplnění zaslíbení, 

které dal Bůh lidem po prvotním hříchu: po onom prvním hříchu, jehoţ následky doléhají na celé 

dějiny člověka na zemi (srov. Gn 3,15). Přichází na svět Syn, "potomek ţeny", který zasáhne zlo 

hříchu přímo v jeho kořeni: "Zasáhne hlavu hada." Jak vyplývá ze slov prvoevangelia, zvítězí Syn 

ţeny teprve po tvrdém boji, který se má táhnout celými lidskými dějinami. "Nepřátelství", ohlášené 

na začátku (srov. Gn 3,15), je potvrzeno v knize Zjevení, v "knize o posledních věcech" církve a 

světa. Zde se znovu setkáváme se znamením "Ţeny", tentokrát "oděné Sluncem" (Zj 12,1). 
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 Boţská komedie, Ráj, XXXIII, 1; srov. Denní modlitba církve, připomínka bl. P. Marie v sobotu, 2. hymnus z oficia 

četby. 



Maria, Matka vtěleného Slova, je postavena do samého středu onoho nepřátelství, onoho zápa-

su, který doprovází dějiny spásy. Na tomto místě nese v sobě ta, jeţ patří k "Pánovým chudým a 

pokorným", jak ţádný jiný člověk "nesmírnou milost", kterou "nám daroval Otec ve svém milova-

ném Synovi", a tato milost určuje kromobyčejnou velikost a krásu celé její lidské bytosti. Maria 

takto zŧstává před Bohem a před celým lidstvem trvalým a neporušeným znamením vyvolení od 

Boha, o němţ mluví Pavlŧv list: "Vţdyť v něm [Kristu] si nás vyvolil ještě před stvořením světa... 

[a] předurčil nás, abychom byli přijati za jeho děti" (Ef 1,4n.). Toto vyvolení je silnější neţ kaţdá 

zkušenost o zlu a hříchu, neţ ono "nepřátelství", kterým jsou poznamenány dějiny člověka. V těch-

to dějinách zŧstává Maria znamením neklamné naděje. 

Blahoslavená, která uvěřila 

12. Krátce po zprávě o andělově zvěstování nás vede evangelista Lukáš za nazaretskou Pannou 

"do jednoho města v judských horách" (Lk 1,39). Podle vědcŧ by tímto městem měl být dnešní 

Ain-Karim, který leţí v horách nedaleko od Jeruzaléma. Maria tam "spěchala", aby navštívila svou 

příbuznou Alžbětu. Dŧvod této návštěvy je třeba hledat v tom, ţe Gabriel při zvěstování významně 

poukázal na Alţbětu, která přes svŧj pokročilý věk počala Boţí mocí syna ze svého muţe Zachariá-

še. "Tvoje příbuzná Alţběta počala ve svém stáří syna a je uţ v šestém měsíci, ačkoli byla povaţo-

vána za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného" (Lk 1,36n.). Ano, stane se to právě "z moci 

Nejvyššího", zrovna tak, a dokonce ještě víc neţ v případě Alţběty. 

Maria se tedy vydá z lásky do domu své příbuzné. Kdyţ tam vstoupí a Alţběta pocítí při odpo-

vědi na její pozdrav, jak se jí dítě pohne v těle, tu "naplněna Duchem svatým" pozdraví zase ona 

Marii mocným hlasem: "Poţehnaná tys mezi ţenami a poţehnaný plod tvého ţivota" (Lk 1,42). 

Toto Alţbětino zvolání, nebo téţ aklamace, se později dostane do modlitby "Zdrávas Maria" jako 

pokračování pozdravu andělova, a takto se stane jednou z nejčastějších modliteb církve. Ale ještě 

výmluvnější jsou další Alţbětina slova, kdyţ se táţe: "Jak jsem si zaslouţila, ţe matka mého Pána 

přišla ke mně?" (Lk 1,43). Alţběta vydává Marii svědectví: poznává a vyznává, ţe před ní stojí 

Matka Pána, Matka Mesiáše. Na tomto svědectví se podílí také syn, kterého nosí Alţběta ve svém 

lŧně: "Dítě se ţivě a radostně pohnulo v mém lŧně" (Lk 1,44). Dítě je budoucí Jan Křtitel, který u 

Jordánu prohlásí Jeţíše za Mesiáše. 

Kaţdé slovo Alţbětina pozdravu je plné smyslu. Ale přece se zdá zásadně dŧleţité to, co říká 

nakonec: "Blahoslavená, která jsi uvěřila, ţe se splní to, co ti bylo řečeno od Pána" (Lk 1,45).
28

 

Tato slova jsou rovnocenná s oslovením "milostiplná" v andělově pozdravu. V obou textech se pro-

jevuje základní obsah mariologický, tj. základní pravda o Marii, která byla v Kristově tajemství 

skutečně přítomna právě proto, ţe "uvěřila". Plnost milosti, kterou anděl oznamuje, znamená daro-

vání samotného Boha. Mariina víra, kterou velebí Alţběta při návštěvě ukazuje, jak odpověděla 

nazaretská Panna na tento dar. 

13. "Bohu zjeviteli jsme povinni 'poslušností víry' (srov. Řím 16,26; srov. Řím 1,5; 2 Kor 10,5n.). 

Vírou se člověk svobodně zcela odevzdá Bohu", učí koncil.
29

 Tato definice víry nalezla dokonalé 
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 Srov. sv. Augustin, De Sancta Virginitate, III,3: PL 40,398; Sermo 25,7: PL 46,937n. 
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 2. vatikánský koncil, DV 5. 



uskutečnění v Marii. "Rozhodujícím okamţikem" bylo zvěstování. Alţbětina slova: "Blahoslavená, 

která jsi uvěřila", se vztahují především právě na tento okamţik.
30

 

Při zvěstování se Maria dokonale odevzdala Bohu, kdyţ projevila "poslušnost víry" tomu, který 

k ní mluvil prostřednictvím posla, a kdyţ se mu "rozumem i vŧlí plně podřídila".
31

 Odpověděla 

tehdy celým svým lidským, ženským "já". V této odpovědi víry byly obsaţeny dokonalá spolupráce 

"s Boţí milostí, která ji doprovázela a podpírala", a dokonalá vnímavost k pŧsobení Ducha svatého, 

který "ustavičně zdokonaluje víru svými dary"
32

. 

Slovo ţivého Boha, které anděl Marii zvěstoval, vztahovalo se na ni samotnou: "Počneš a po-

rodíš syna" (Lk 1,31). Kdyţ Maria přijala tuto zvěst, měla se stát "Matkou Pána". Mělo se v ní 

uskutečnit boţské tajemství vtělení. "Otec milosrdenství však chtěl,aby vtělení předcházel souhlas 

předurčené matky."
33

 A Maria po vyslechnutí všech poslových slov dává tento souhlas. Říká: "Jsem 

sluţebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova" (Lk 1,38). Toto Mariino "fiat" (Ať se mi stane!) 

rozhodlo z lidské strany o naplnění boţského tajemství. Plně se ztotoţňuje se slovy Syna, který 

podle Listu Ţidŧm říká Otci při příchodu na svět: "Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo... 

Tady jsem, abych plnil, Boţe, tvou vŧli" (Ţid 10,5.7). Tajemství vtělení se dovršilo tehdy, kdyţ 

Maria pronesla své "fiat" ; "Ať se mi stane podle tvého slova." Tím umoţnila, pokud to podle Bo-

ţího plánu záleţelo na ní, splnění vŧle svého Syna. 

Maria pronesla toto "fiat" silou své víry. Ve víře "zasvětila se cele jako sluţebnice Páně osobě 

a dílu svého syna".
34

 A tohoto Syna počala - jak nás učí Otcové - dříve v duchu, neţ ho počala v 

těle: právě svou vírou!
35

 Právem tedy chválí Alţběta Marii: "Blahoslavená, která jsi uvěřila, ţe se 

splní to, co ti bylo řečeno od Pána." Tato slova se jiţ splnila. Maria z Nazareta stane na prahu Alţ-

bětina a Zachariášova domu jako Matka Boţího Syna. A Alţběta udělá radostný objev: "Matka 

mého Pána přichází ke mně." 

14. Proto také bývá Mariina víra přirovnávána k víře Abrahámově, kterého apoštol nazývá naším 

otcem ve víře (srov. Řím 4,12). Ve spásonosné ekonomii Boţího zjevení tvoří Abrahámova víra 

počátek Starého zákona. Mariina víra při zvěstování zahájila Nový zákon. Jako Abrahám, "ačkoli 

uţ nebylo naděje, on přece doufal a uvěřil, ţe se stane otcem mnoha národŧ" (srov. Řím 4,18), tak 

Maria sice v okamţiku zvěstování nejprve poukázala na své panenství ("Jak se to stane? Vţdyť 

muţe nepoznávám!"), ale uvěřila, ţe z moci Nejvyššího, skrze Ducha svatého se stane podle andě-

lova sdělení matkou Boţího Syna. "Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boţí" (Lk 1,35). 

Přesto však se Alţbětina slova: "Blahoslavená, která jsi uvěřila," netýkají jen zvláštního oka-

mţiku zvěstování. Jistě je to pro víru Marie, očekávající Krista, rozhodující okamţik. Ale je to také 

výchozí bod, kterým začíná celá její "pouť k Bohu": celá její cesta víry. A na této cestě se bude 
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neobyčejně a opravdu hrdinsky - ano, hrdinství její víry stále narŧstá - naplňovat "poslušnost", kte-

rou vyznala vŧči slovu Boţího zjevení. Tato Mariina "poslušnost víry" se bude na celé její cestě 

překvapivě podobat víře Abrahámově. Jako patriarcha Boţího lidu, tak také Maria na cestě svého 

"fiat", kterým se zcela jako dcera a matka oddala Bohu, protoţe proti vší naději uvěřila. Především 

v několika úsecích této cesty se projevuje blahoslavenství té, "která uvěřila", obzvlášť zřetelně. 

Uvěřit, znamená "odevzdat se podstatné pravdě slov ţivého Boha, při vědomí a pokorném uznává-

ní, jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobadatelné způsoby jeho jednání" (Řím 11,33). 

Maria se podle vŧle Nejvyššího ocitla takřka ve středu oněch "neprobadatelných cest" a "nepronik-

nutelných rozhodnutí" Boţích. Ale zŧstává v pološeru víry, zatímco s otevřeným srdcem úplně při-

jímá všechno, co bylo určeno v Boţím plánu. 

15. Kdyţ Maria při zvěstování uslyšela o Synu, jehoţ matkou se má stát a kterému má "dát jméno 

Jeţíš" (Spasitel), uslyšela také, ţe "Pán Bŧh mu dá trŧn jeho předka Davida", ţe "bude kralovat nad 

Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce" (Lk 1,32n.). Tímto směrem se ubí-

rala naděje celého Izraele. Slíbený Mesiáš má být "veliký". Také nebeský posel oznamuje, ţe "bude 

veliký", a to jak svým jménem "Syn Nejvyššího", tak téţ převzetím Davidova dědictví. Má tedy být 

králem a má "kralovat nad Jakubovým rodem". Maria vyrostla uprostřed těchto očekávání svého 

národa. Mohla v okamţiku zvěstování vytušit, jaký je podstatný smysl andělových slov? Jak se má 

rozumět onomu "království", které "nebude mít konce"? 

Ačkoli se v tom okamţiku ve své víře cítila jako Matka "Mesiáše-Krále", přece odpověděla: 

"Jsem sluţebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova" (Lk 1,38). Od první chvíle vyjádřila Ma-

ria především "poslušnost víry" a odevzdala se tajemnému významu slov zvěstování, jaká jim dává 

ten, od něhoţ pocházejí - sám Bŧh. 

16. Na téţe cestě "poslušnosti víry" uslyšela Maria zanedlouho ještě jiná slova, která vyslovil 

Simeon v jeruzalémském chrámě. Čtyřicátého dne po Jeţíšově narození přinesli podle předpisu 

mojţíšského zákona Maria s Josefem dítě "do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu" (Lk 2,22). K 

narození došlo v největší chudobě. Víme od Lukáše, ţe se Maria u příleţitosti sčítání lidu, naříze-

ného římskou vrchností, odebrala s Josefem do Betléma, a "protoţe v zájezdním útulku nebylo pro 

ně místo", porodila svého Syna v chlévě a "položila ho do jeslí" (srov. Lk 2,7). 

Na počátku Mariiny "pouti víry" se objevuje spravedlivý a bohabojný muţ jménem Simeon. 

Slova, která mu vnuknul Duch svatý (srov. Lk 2,25-27), potvrzují pravdivost zvěstování. Čteme 

totiţ, ţe vzal dítě, kterému bylo dáno jméno Jeţíš, do náručí, jak uloţil anděl (srov. Lk 2,21). Sime-

onova řeč odpovídá obsahu tohoto jména, které znamená "Spasitel": Bŧh je spása. Simeon se obrá-

til k Pánu a pravil: "Moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k 

osvícení pohanŧm a k slávě tvého izraelského lidu" (Lk 2,30-32). Zároveň se však obrátí Simeon k 

Marii se slovy: "On je ustaven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se 

bude odporovat." A dodá přímo na adresu Marie: "I tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo na-

jevo smýšlení mnoha srdcí" (srov. Lk 2,34n.). Simeonova slova vrhají na zvěst, kterou slyšela Ma-

ria od anděla, nové světlo: Jeţíš je Spasitel, je "světlo k osvícení" lidí. Neukázalo se to jistým zpŧ-

sobem ve vánoční noci, kdyţ přišli k chlévu pastýři? (srov. Lk 2,8-20). Nemělo se to ukázat ještě 

zřetelněji, kdyţ přišli mudrci od východu? (srov. Mt 2,1-12). Ale současně zakusí Mariin syn na 

sobě hned na začátku svého ţivota - a s ním i jeho matka - také pravdivost jiných Simeonových 



slov: "Znamení, kterému se bude odporovat" (Lk 2,34). Tato Simeonova slova jsou jakoby druhou 

předpovědí danou Marii, neboť ji ukazují konkrétní dějinný rámec, v jakém její syn splní uprostřed 

nepochopení a v utrpení své poslání. I kdyţ taková předpověď utvrdí na jedné straně její víru ve 

splnění Boţích spásonosných zaslíbení, prozrazuje na druhé straně, ţe Maria musí proţívat své 

poslání v utrpení vedle trpícího Spasitele a ţe její mateřství bude zahaleno stínem a bude bolestné. 

A skutečně, jiţ po návštěvě mudrcŧ od Východu, po jejich holdování ("padli na zem a klaněli se 

mu") a po odevzdání darŧ (srov. Mt 2,11) musí Maria pod pečlivou ochranou svatého Josefa utéci i 

se svým dítětem do Egypta. Neboť "Herodes pátral po dítěti, aby ho zahubil" (srov. Mt 2,13). A aţ 

do Herodovy smrti budou muset zŧstat v Egyptě (srov. Mt 2,15). 

17. Kdyţ se svatá rodina vrátila po Herodově smrti do Nazareta, začíná dlouhé období jejich živo-

ta v ústraní. Ta, která "uvěřila, ţe se splní to, co jí bylo řečeno od Pána" (Lk 1,45), proţívá den co 

den obsah těchto slov. Den co den je vedle ní syn, kterému dala jméno Ježíš. Jistě tedy uţívala ve 

styku s ním toto jméno, kterému se ostatně nemohl nikdo divit, protoţe odedávna bylo v Izraeli 

běţné. Přesto ví Maria, ţe ten, který nosí jméno Jeţíš, byl nazván od anděla "Synem Nejvyššího" 

(srov. Lk 1,32). Maria ví, ţe ho počala a porodila, "aniţ poznala muţe", skrze Ducha svatého, silou 

Nejvyššího, která ji zastínila (srov. Lk 1,35), tak jako v době Mojţíše a předkŧ zahaloval oblak 

Boţí přítomnost (srov. Ex 24,16; 40,34nn.; 1 Král 8,10-12). Maria tedy ví, ţe Syn, kterého panen-

sky zrodila, je právě onen "Svatý", "Syn Boţí", o kterém k ní mluvil anděl. 

V letech Jeţíšova skrytého ţivota v nazaretském domě je také Mariin život "s Kristem skrytý v 

Bohu" (srov. Kol 3,3) skrze víru. Víra totiţ znamená styk s Boţím tajemstvím. Maria je stále, denně 

ve styku s nevýslovným tajemstvím Boha, který se stal člověkem, s tajemstvím, které převyšuje 

všechno, co bylo zjeveno ve Starém zákoně. Od okamţiku zvěstování byla mysl Panny a Matky 

uvedena do plné "novosti" sebezjevení, kterým se sám Bŧh zjevil, a byla si tohoto tajemství vědo-

ma. Ona je první z "maličkých", o kterých řekne jednou Jeţíš: "Otče,... i kdyţ jsi tyto věci skryl 

před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým" (Mt 11,25). Neboť "nikdo nezná Syna, jenom 

Otec" (Mt 11,27). Jak tedy mŧţe Maria "znát Syna"? Jistě ho nezná tak jako Otec. A přece je první 

z těch, kterým ho "chtěl Otec zjevit" (srov. Mt 11,26n.; 1 Kor 2,11). Marii byl sice při zvěstování 

zjeven Syn, kterého zná úplně jenom Otec - ten, kdo ho plodí ve věčném "dnes" (srov. Ţ 2,7). 

Avšak ona, Matka, se stýká s pravdou svého Syna jen ve víře a vírou! Je tedy blahoslavená, protoţe 

"uvěřila" - a věří den co den uprostřed zkoušek a protivenství v době Jeţíšova dětství a potom v 

letech jeho skrytého ţivota v Nazaretě, kde "je Jeţíš poslouchal" (srov. Lk 2,51): podřizoval se Ma-

rii a téţ Josefovi, poněvadţ Josef mu před lidmi zastupoval otce. Proto pokládali lidé Mariina syna 

za "syna tesařova" (srov. Mt 13,55). 

Matka tohoto Syna, pamětliva všeho, co jí bylo řečeno při zvěstování, i pozdějších událostí, no-

sí tedy v sobě úplnou "novou zvěst" víry: začátek Nového zákona. Je to začátek evangelia, čili dob-

rého, radostného poselství. Ale není těţké postřehnout v onom začátku také zvláštní trýzeň srdce, 

jaká je spojena s "temnou nocí víry", abychom pouţili slovo svatého Jana od Kříţe, s jakýmsi "zá-

vojem", přes který se musíme přibliţovat k Neviditelnému a stýkat se s tajemstvím.
36

 Tímto zpŧso-

bem se Maria mnoho let stýká s tajemstvím svého Syna a kráčí vpřed na své pouti víry, zatímco 

Jeţíš "prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí" (Lk 2,52). Stále bylo očím lidí zjev-
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nější zalíbení, jaké měl v něm Bŧh. A první mezi těmito lidmi, kterým bylo dáno poznat Krista, 

byla Maria, jeţ bydlela s Josefem v témţe domě v Nazaretě. 

A přece, kdy našli dvanáctiletého Jeţíše v chrámě a on na otázku Matky: "Proč jsi nám to udě-

lal?", odpověděl: "Nevěděli jste, ţe já musím být v tom, co je mého Otce?", dodává evangelista: 

"Ale oni [Josef a Maria] nepochopili, co jim tím chtěl říci" (Lk 2,48-50). Jeţíš si tedy byl vědom, 

ţe "nikdo nezná Syna, jenom Otec" (srov. Mt 11,27). Dokonce i ta, které bylo nejplněji zjeveno 

tajemství jeho Boţího synovství, jeho Matka, stýkala se s tímto tajemstvím jenom vírou. Vedle 

svého Syna, pod touţ střechou, zachovávala věrně "své spojení se Synem" a "ubírala se cestou ví-

ry", jak zdŧrazňuje koncil.
37

 Tak tomu bylo i za Kristova veřejného ţivota (srov. Mk 3,21-35). Při-

tom se na ní denně vyplňovalo blahořečení, které vyslovila při její návštěvě Alţběta: "Blahoslave-

ná, která jsi uvěřila." 

18. Toto blahoslavení dosahuje plného smyslu, když Maria stojí pod křížem svého syna (srov. Jan 

19,25). Koncil prohlašuje, ţe se to dělo "podle Boţího plánu": "Hluboce trpěla se svým Jednoroze-

ným a svým mateřským srdcem se přidruţila k jeho oběti, kdyţ k ní dala s láskou souhlas." Zacho-

vávala "věrně své spojení se Synem aţ ke kříţi"
38

, totiţ spojení skrze víru. Skrze tutéţ víru, s jakou 

přijala ve chvíli zvěstování andělovo zjevení. Tehdy uslyšela také slova: "Bude veliký... Pán Bŧh 

mu dá trŧn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království ne-

bude mít, konce" (Lk 1;32n.). 

A nyní, kdyţ stojí Maria pod kříţem, je, lidsky řečeno, svědkem úplného popření těchto slov. 

Její syn umírá na dřevě jako odsouzenec. "Opovrţený, opuštěný od lidí, muţ bolesti..., potupený, 

od nás neváţený": skoro úplně rozdrcený (srov. Iz 53,3-5). Jak velikou a jak hrdinskou "poslušnost 

víry" prokazuje Maria k tomuto "neproniknutelnému rozhodnutí" Boţímu! Jak bezvýhradně se 

"odevzdává Bohu" a "rozumem i vŧlí se [mu] plně podřizuje"
39

 tomu, "jehoţ zpŧsoby jednání jsou 

neproniknutelná" (srov. Řím 11,33)! A jak mocné je zároveň pŧsobení milosti v její duši a jak pro-

nikavý je vliv Ducha svatého, jeho světla a jeho síly! 

Touto vírou se Maria dokonale sjednocuje s Kristem v jeho sebezmaření. Neboť Jeţíš Kristus 

"nic nelpěl na tom, ţe je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost sluţebníka a 

stal se jedním z lidí". Právě nyní na Golgotě "se poníţil a byl poslušný aţ k smrti, a to k smrti na 

kříţi" (srov. Fil 2,6-8). A pod kříţem má Maria svou vírou účast na otřesném tajemství tohoto se-

bezmaření. Toto je snad v dějinách člověka nejhlubší "kenoze" skrze víru. Vírou má Matka účast na 

smrti Syna, na smrti vykupitelské. Na rozdíl od učedníkŧ, kteří utekli, byla to víra plná světla. Pro-

střednictvím kříţe na Golgotě potvrdil Jeţíš s konečnou platností, ţe je "znamením, kterému se 

bude odporovat", jak předpověděl Simeon. Tam se také splnila Simeonova slova, řečená Marii: 

"Tvou vlastní duší pronikne meč:"
40

 

19. Opravdu, slova, která pronesla Alţběta po zvěstování: "Blahoslavená, která jsi uvěřila!", na-

bývají tady pod kříţem svou definitivní přesvědčivost. Síla, v nich obsaţená, je úchvatná. Od kříţe 

pak jakoby z ohniska tajemství vykoupení se šíří okruh a obzor onoho blahoslavenství víry. Sahá k 
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"počátku" a jako účast na Kristově oběti je to v jistém smyslu protiváha neposlušnosti a nevěry, 

které jsou obsaţeny v hříchu prvních lidí. Tak učí církevní otcové a především sv. Irenej, kterého 

cituje konstituce Lumen gentium (Světlo národŧ): "Uzel, zauzlený neposlušností Evy, byl rozvázán 

poslušností Marie; to, co panna Eva zauzlila svou nevěrou, rozvázala panna Maria vírou".
41

 Ve 

světle tohoto srovnání s Evou nazývají Otcové Marii, jak připomíná tentýţ koncil, "Matkou ţivých" 

a nejednou prohlašují: "Smrt přišla prostřednictvím Evy, ţivot prostřednictvím Marie"
42

 

Právem tedy mŧţeme ve větě: "Blahoslavená, která jsi uvěřila," hledat jakoby klíč, který nám 

otvírá nejvnitřnější pravdu o Marii: o té, kterou pozdravil anděl při zvěstování jako "plnou milosti". 

I kdyţ byla jako "plná milosti" přítomna v Kristově tajemství uţ od věčnosti, stala se v něm skrze 

víru přítomnou v kaţdém ohledu svého pozemského putování: "kráčela napřed na cestě víry". Zá-

roveň zpřítomňoval diskrétně, ale přímo a účinně toto Kristovo tajemství lidem. A dělá to dosud. 

Prostřednictvím Kristova tajemství je také Maria přítomna mezi lidmi. Skrze Syna se vyjasňuje 

také tajemství Matky. 

Hleď, to je tvá matka 

20. Lukášovo evangelium nám podává zprávu o události, kdy "jedna ţena ze zástupu" zvolala k 

Jeţíšovi: "Blahoslavený ţivot, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!" (Lk 11,27). Tato slova jsou 

chválou Marie jako tělesné matky Jeţíšovy. Jeţíšovu matku snad tato ţena osobně neznala. Kdyţ 

totiţ Jeţíš začínal svou mesiášskou činnost, Maria ho nedoprovázela. Zŧstávala nadále v Nazaretě. 

Mohli bychom říci, ţe slova neznámé ţeny ji jistým zpŧsobem vyvádějí z jejího ústraní. 

Těmi slovy problesklo zástupem aspoň na chvilku celé evangelium Jeţíšova dětství, v němţ je 

Maria přítomna jako matka, která počala Jeţíše ve svém lŧně, přivede ho na svět a mateřsky ho 

kojí: matka-ţivitelka, kterou má na mysli "ţena ze zástupu". Prostřednictvím tohoto mateřství je 

Jeţíš, Syn Nejvyššího (srov. Lk 1,32), opravdovým lidským synem. Je "tělem" jako kaţdý člověk, je 

"Slovem, které "se stalo tělem" (srov. Jan 1,14). Je tělem a krví Marie!
43

 

Kdyţ neznámá ţena takto blahoslavila Kristovu tělesnou matku, odpoví na to Jeţíš významně: 

"Spíše jsou blahoslaveni ti, kdo slyší Boţí slovo a zachovávají ho" (Lk 11,28). Jeţíš chce odvést 

pozornost od mateřství, chápaného jen jako tělesné pouto, a zaměřit ji na tajemná duchovní pouta, 

jaká se vytvářejí slyšením a zachováváním Boţího slova. 

Ještě výrazněji se projevuje toto přenesení do oblasti duchovních hodnot v jiné Jeţíšově odpo-

vědi, kterou zapsali všichni synoptikové. Kdyţ Jeţíšovi ohlásili: "Tvoje matka a příbuzní stojí ven-

ku a rádi by tě viděli," odpověděl: "Moje matka a moji příbuzní jsou ti, kdo slyší a plní Boží slovo" 

(srov. Lk 8,20n.). To řekl, kdyţ "se rozhlédl po těch, kteří seděli dokola kolem něho," jak čteme u 

Marka (srov. 3,32-34); podle Matouše (srov. 12,47-49), pak "ukázal rukou na své učedníky". 

Zdá se, ţe tyto výroky jsou jakoby pokračováním toho, co odpověděl dvanáctiletý Jeţíš Marii a 

Josefovi, kdyţ ho po třídenním hledání nalezli v jeruzalémském chrámě. 

Nyní Jeţíš opustil Nazaret a zahájil svou veřejnou činnost v celé Palestině. Je už zcela a výluč-

ně, v tom, "co je jeho Otce" (srov. Lk 2,49). Hlásá jeho království: "Boţí království" a "věci Otce", 

které dávají také nový rozměr a nový smysl všemu, co je lidské, a tím také kaţdému lidskému pou-
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tu ve vztahu k cílŧm a úkolŧm kaţdého člověka. V tomto novém rozměru znamená také pouto "bra-

trství" něco jiného neţ "bratrství podle těla", tedy vztah, který je zaloţen na společném pŧvodu z 

týchţ rodičŧ. A dokonce i "mateřství" dostává v rozměru Božího království, ve světle Božího otcov-

ství nový smysl. Slovy, o kterých referuje Lukáš, učí Jeţíš právě tomuto novému smyslu mateřství. 

Odtahuje se tím od té, která je jeho rodičkou, jeho tělesnou matkou? Chce ji ponechat ve stínu a 

ve skrytu, který si sama zvolila? I kdyby se tak mohlo zdát podle znění slov, přece musíme prohlá-

sit, ţe i to nové a jiné mateřství, o jakém mluví Jeţíš učedníkŧm, se vztahuje zcela zvláštním zpŧ-

sobem právě na ni. Coţ není Maria první z těch, kdo Boží slovo slyší a zachovávají? A nevztahuje 

se především na ni blahořečení, které pronesl Jeţíš jako odpověď na slova neznámé ţeny? Beze vší 

pochyby je Maria hodna tohoto blahořečení jiţ proto, ţe se stala pro svého syna matkou podle těla, 

("Blahoslavený ţivot, který tě nosil, a prsy, které tě kojily") ale také a především proto, ţe jiţ při 

zvěstování přijala Boţí slovo, ţe tomu slovu uvěřila, ţe uposlechla Boha, poněvadţ to slovo "ucho-

vávala v srdci a rozvaţovala o tom" (srov. Lk 1,38-45; 2,19.51) a celým svým ţivotem je plnila. 

Mŧţeme proto tvrdit, ţe Jeţíšem vyslovené blahořečení přes všecko zdání neodporuje blahořečení, 

které vyslovila neznámá ţena, nýbrţ ţe obojí se setkává v osobě Matky a Panny, která se sama 

označila za "sluţebnici Pána" (Lk 1,38). Je-li pravda, ţe "ji budou blahoslavit všechna pokolení" 

(srov. Lk 1,48), mŧţeme říci, ţe ona nejmenovaná ţena je první, která nevědomky potvrzuje pro-

rocký verš z Mariina Magnificat a sama zahajuje Magnificat všech věkŧ. 

Kdyţ se Maria stala vírou rodičkou Syna, kterého jí dal Otec z moci Ducha svatého při neporu-

šeném panenství, nalezla a přijala v téže víře jiný rozměr mateřství, ten, který Jeţíš zjevoval svým 

mesiášským posláním. Mŧţeme říci, ţe tento nový rozměr mateřství náleţel Kristově matce jiţ od 

počátku, to znamená od okamţiku početí a narození jejího syna. Od té chvíle byla tou, "která uvěři-

la". Ale tou měrou, jakou se před jejíma očima a v její mysli vyjasňovalo synovo poslání, otvírala 

se jako matka stále víc tomu "novému rozměru mateřství", které mělo být jejím údělem po boku 

syna. Coţ neřekla na začátku: "Jsem sluţebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova" (Lk 1,38)? 

Ve vire nadále slyšela a rozvaţovala slovo, v kterém jí bylo stále prŧzračnější sebezjevení ţivého 

Boha zpŧsobem "přesahujícím všechno poznání" (Ef 3,19). Matka Maria se takto stala v jistém 

smyslu "učednicí" svého Syna první, které asi řekl: "Pojď za mnou", a to ještě dřív, neţ takto povo-

lal apoštoly nebo kohokoli jiného (srov. Jan 1,43). 

21. Obzvlášť výmluvný je z tohoto hlediska text Janova evangelia, který nám ukazuje Marii na 

svatbě v Káně. Maria se zde objevuje jako Jeţíšova matka na začátku jeho veřejného vystoupení. 

"Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Jeţíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Jeţíš a 

jeho učedníci" (Jan 2,1n.). Jak se zdá, z textu vyplývá, ţe Jeţíš a jeho učedníci byli pozváni na tuto 

slavnost spolu s Marií, a to kvŧli tomu, ţe tam byla právě ona. Zdá se, ţe syn byl pozván s ohledem 

na matku. Další sled událostí, spojených s tímto pozváním, je znám, je to "počátek znamení" Jeţí-

šových, čili proměnění vody ve víno, takţe evangelista říká: "Tím zjevil [Jeţíš] svou slávu, a jeho 

učedníci v něj uvěřili" (Jan 2,11). 

Maria je přítomna v galilejské Káně jako Ježíšova matka a přispívá tak k "počátku znamení", 

která zjevují mesiášskou moc jejího syna: "Došlo víno, a proto řekla matka Jeţíšova: 'Uţ nemají 

víno.' Jeţíš jí odpověděl: 'Co mi chceš, ţeno? Ještě nepřišla má hodina'" (Jan 2,3n.). V Janově 

evangeliu znamená ona "hodina" okamţik, stanovený Otcem, kdy Syn dovrší své d0o a má být 

oslaven (srov. Jan 7,30; 8,20; 12,23.27; 13,1; 17,1; 19,27). Ačkoli Jeţíšova odpověď Matce zní 



zdánlivě jako odmítnutí (coţ vynikne ještě víc, kdyţ má věta ráz oznamovací: "Ještě nepřišla má 

hodina"), obrátí se Maria přesto na sluţebníky a řekne jim: "Udělejte všechno, co vám řekne" (Jan 

2,5). Nato přikáţe Jeţíš sluţebníkŧm, aby naplnili dţbány vodou, a z vody se stane víno, lepší neţ 

bylo víno, které bylo svatebčanŧm podáváno nejdřív. 

Jak hluboká byla shoda mezi Jeţíšem a jeho matkou? Jak máme vyzkoumat tajemství jejich 

vnitřní duchovní jednoty? Avšak sama skutečnost je výmluvná. Je jisté, ţe se v oné události jiţ dost 

jasně rýsuje nový rozměr, nový smysl mateřství Kristovy matky. Tento nový rozměr má smysl, kte-

rý není obsaţen výhradně v Jeţíšových výrocích a v rŧzných událostech, jak o nich referují synop-

tikové (Lk 11,27n.; 8,19-21; Mt 12,46-50; Mk 3,31-35). V těchto textech je úmyslem Jeţíšovým 

především postavit mateřství, vyplývající z narození, proti tomu, čím má být "mateřství" (tak jako 

"bratrství") v rozměru Boţího království, ve spásonosném okrsku Boţího otcovství. Naproti tomu v 

Janově popisu v Káně se rýsuje to, čím se konkrétně projevuje toto nové mateřství duchovní, a ne 

jenom tělesné. Projevuje se totiţ v Mariině starostlivé péči o lidi, v tom, jak jim vychází vstříc v 

celé šíři jejich potřeb a nedostatkŧ. V galilejské Káně se ukázala jen jedna konkrétní stránka lidské-

ho nedostatku, zdánlivě jen malá a bezvýznamná ("uţ nemají víno"). Ale má symbolický význam: 

Ono "vycházení vstříc" potřebám člověka znamená zároveň, ţe ho uvádí do zorného úhlu Kristova 

mesiášského poslání a jeho výkupné moci. Děje se tak zprostředkovaně: Maria se staví mezi svého 

syna a lidi v situaci jejich nedostatkŧ, potřeb a utrpení. Staví se "mezi ně", to znamená dělá pro-

střednici, ne jako cizí osoba, ale ze svého postavení matky. Je si vědoma, ţe jako taková mŧţe 

přednášet synovi potřeby lidí, ano více: ţe má k tomu "právo". Její prostřednictví má tedy ráz 

přímluvný. Maria se "přimlouvá" za lidi. A nejen to: jako matka také chce, aby se synova mesiášská 

moc projevila, totiţ jako výkupná síla, která je zaměřena na to, aby přispěchala člověku na pomoc v 

neštěstí, aby ho osvobodila od zla, které v rŧzných formách a v rŧzné míře zatěţuje jeho ţivot. Prá-

vě tak mluvil o Mesiáši prorok Izaiáš v proslulém textu, na nějţ se odvolal Jeţíš před svými krajany 

v Nazaretě: "Poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a 

slepým navrácení zraku..." (srov. Lk 4,18). 

Jiný základní prvek této mateřské úlohy Mariiny vyjadřují slova, řečená sluţebníkŧm: "Udělej-

te všechno, co vám řekne." Kristova matka je před lidmi tlumočnicí Synovy vůle. Ukazuje, jaké 

poţadavky je třeba splnit, aby se mohla projevil Mesiášova výkupná moc. Na Mariiny přímluvy a 

pro poslušnost sluţebníkŧ zahájil Jeţíš v Káně "svou hodinu". V Káně se ukazuje Maria jako osoba 

věřící v Ježíše. Její víra přivolá první "znamení" a přispěje k probuzení víry učedníkŧ. 

22. Mŧţeme tedy vidět, ţe v tomto úseku Janova evangelia nalézáme jakoby první záblesk pravdy 

o Mariině mateřské starostlivosti. Tato pravda nalezla výraz také v učení posledního koncilu. Stojí 

za povšimnutí, jak je tam představován Mariina mateřská úloha v jejím vztahu ke Kristovu pro-

střednictví. Čteme tam totiţ: "Mariina mateřská úloha vŧči lidem nikterak nezastiňuje ani nezmen-

šuje toto jediné prostřednictví Kristovo, nýbrţ ukazuje jeho sílu"; neboť "je jenom jediný prostřed-

ník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Jeţíš" (srov. 1 Tim 2,5n.). Tato mateřská úloha vyplývá 

podle Boţího zaslíbení "z nadměrných zásluh Kristových, má základ v jeho činnosti prostředníka, 

na ní úplně závisí, z ní čerpá veškerou sílu".
44

 Přesně v tomto smyslu nám skýtá příhoda v galilej-

ské Káně zároveň jakoby předzvěst Mariina prostřednictví, které je zcela zaměřeno na Krista a 

současně směřuje k projevení jeho spasitelné moci. 
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Z Janova textu vysvítá, ţe tu jde o zprostředkování mateřské. V souladu s tím, co hlásá koncil: 

Maria ;,se stala naší matkou v řádu milosti". Protoţe byla podle rozhodnutí Boţí prozřetelnosti 

matkou a ţivitelkou Vykupitele, byla tak "jedinečným zpŧsobem nad jiné velkodušnou společnicí a 

pokornou sluţebnicí Pána... Zcela zvláštním zpŧsobem spolupracovala na díle Spasitelově posluš-

ností, vírou, nadějí a vroucí láskou pro obnovení nadpřirozeného ţivota v duši".
45

 "Mariino mateř-

ství v plánu milosti trvá neustále od okamţiku souhlasu,... aţ do věčného dovršení spásy všech vy-

volených."
 46

 

23. Úryvek Janova evangelia o příhodě v Káně uvádí Mariinu mateřskou starostlivost na začátku 

Kristova mesiášského pŧsobení. Jiné místo téhoţ evangelia potvrzuje Mariino mateřství v spasitel-

ném řádu milosti v jeho vrcholném bodě, totiţ kdyţ se dovršuje Kristova oběť na kříţi, jeho veli-

konoční tajemství. Janŧv záznam je stručný: "U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho 

matky Maria Kleofášova a Marie Magdalská. Kdyţ Jeţíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten 

učedník, kterého měl rád, řekl matce: 'Ţeno, to je tvŧj syn.' Potom řekl učedníkovi; 'To je tvá mat-

ka.' A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě" (Jan 19,25-27). 

Bezesporu se projevuje v této příhodě zvláštní starost syna o matku; kterou zanechával v tak 

hluboké bolesti. O smyslu této starosti však říká Kristova "závěť na kříţi" ještě mnohem víc: Jeţíš 

zdŧrazňuje nové pouto mezi "Matkou" a "Synem" a slavnostně prohlašuje celou jeho pravdivost a 

skutečnost. Třebaţe Mariino mateřství, vztahující se na lidi, nabývalo obrysy uţ dřív, mŧţeme říci; 

ţe nyní je jasně upřesněno a stanoveno. Vysvítá z definitivního naplnění velikonočního tajemství 

Vykupitele. Kristova matka, stojící v přímém dosahu tohoto tajemství, které zahrnuje jednotlivého 

člověka i všechny lidi, je dána člověku - kaţdému a všem - za matku. Tento člověk pod kříţem je 

Jan, "učedník, kterého měl Jeţíš rád".
47

 Ale ne jenom on sám. Shodně s tradicí neváhá koncil nazý-

vat Marii "matku Kristovu matkou lidí". Neboť "je spojena se všemi lidmi v potomstvu Adamově..., 

poněvadţ svou láskou spolupracovala, aby se zrodili v církvi věřící, kteří jsou údy té hlavy".
48

 

Toto "nové Mariino mateřství", vzniklé skrze víru, je tedy plodem "nové" lásky, která v ní do-

zrála pod kříţem, a to její účastí na výkupné lásce Synově. 

24. Takto se současně ocitáme v samém středu uskutečnění onoho zaslíbení obsaţeného v proto-

evangeliu. Pokolení ţeny "zasáhne hlavu [hada]" /srov. Gn 3,15/. Jeţíš Kristus totiţ přemáhá svou 

výkupnou smrtí zlo hříchu a smrti v samém kořeni. Je významné, ţe kdyţ se z kříţe obrací k matce, 

nazývá ji "ţenou". Říká jí: "Ţeno, to je tvŧj syn" (Jan 19,26). Stejně ji oslovil v Káně (srov. Jan 

2,4). Mŧţeme pochybovat, ţe zvláště nyní, na Golgotě, proniká tento slovní obrat do hloubi Marii-

na tajemství a dotýká se jedinečného postavení, jakého se jí dostává v celém řádu spásy? Tak učí 

koncil: "S ní konečně, přeslavnou dcerou Siónu, po dlouhém čekání na splnění zaslíbení přišla pl-

nost času a uskutečňuje se nový plán spásy, kdyţ Syn Boţí z ní přijal lidskou přirozenost, aby ta-

jemstvími svého těla osvobodil člověka od hříchu."
49
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Slova, která pronáší Jeţíš z kříţe, znamenají, ţe mateřství té, která ho zrodila, bude mít "nové" 

pokračování v církvi a skrze církev, jeţ je symbolizována a zastoupena v Janovi. Maria, "plná mi-

losti" byla uvedena do Kristova tajemství, aby se stala jeho matkou, svatou Bohorodičkou, zŧstává 

tímto zpŧsobem prostřednictvím církve přítomna v tomto tajemství jako "ţena", na kterou poukazu-

je kniha Geneze /3,15/ na začátku dějin spásy, a Zjevení svatého Jana /12,1/ na jejich konci. Podle 

věčného plánu Boţí prozřetelnosti se má Mariino boţské mateřství rozšířit na církev, jak naznačují 

výroky tradice. Podle nich je Mariino mateřství k církvi odleskem a prodlouţením jejího mateřství 

k Boţímu Synu.
50

 

Jiţ hodina, kdy se rodí církev a předstupuje zcela otevřeně před svět, dává podle koncilu poznat 

toto trvající Mariino mateřství: "Poněvadţ však Bŧh rozhodl, aby tajemství lidské spásy nebylo 

slavnostně zjeveno dříve, neţ sešle Kristem přislíbeného Ducha svatého, vidíme apoštoly přede 

dnem letnic, jak "jednomyslně setrvávají v modlitbách spolu s ţenami, Ježíšovou matkou Marií a s 

jeho příbuznými (Sk 1,14)". Maria téţ prosí ve svých modlitbách o "dar Ducha svatého, který ji 

zastínil uţ při zvěstování".
51

 

V plánu spásy, který se naplňuje pŧsobením Ducha svatého, tedy jedinečným zpŧsobem spolu 

souvisejí okamţik vtělení Slova s okamţikem zrození církve. Osobou, která spojuje obě události, je 

Maria: Maria v Nazaretě a Maria v letnicovém večeřadle. V obojím případě její nenápadná, ale 

výmluvná přítomnost odkazuje na cestu "zrození z Ducha". Ta, která je v Kristově tajemství pří-

tomna jako matka, získává takto - z vŧle Syna a pŧsobením Ducha svatého - místo i v tajemství 

církve. Také v církvi je to nadále přítomnost mateřská, jak potvrzují slova, vyřčená na kříţi: "Ţeno, 

to je tvŧj syn... To je tvá matka." 
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II. KAPITOLA 

Bohorodička uprostřed putující církve 

Církev - Boží lid v dějinách národů 

25. "Církev 'postupuje při svém putování v čase .mezi pronásledováními ze strany světa a mezi 

útěchami od Boha'
52

 a hlásá Pánŧv kříţ a jeho smrt, 'dokud on nepřijde' (srov. 1 Kor 11,26)."
53

 "Ja-

ko Izrael podle těla byl uţ za svého putování pouští nazýván Boţí církví (srov. 2 Ezd 13,1; Nm 

20,4; Dt 23,1n.), tak také nový Izrael… je nazýván Kristovou církví (srov. Mt 16,18). On ji totiţ 

získal svou Krví. (srov. Sk 20,28), naplnil ji svým Duchem a opatřil ji prostředky umoţňující její 

viditelnou a společenskou jednotu. Bŧh svolal shromáţdění těch, kdo s vírou vzhlížejí k Ježíši jako 

k pŧvodci spásy a zdroji jednoty a pokoje, a ustavil církev, aby byla pro všechny společně a pro 

kaţdého zvlášť viditelnou svátostí této spásonosné jednoty."
54

 

Druhý vatikánský koncil mluví o putující církvi, při čemţ ji přirovnává k izraelskému lidu Sta-

rého zákona, putujícímu pouští. Takové putování se tedy projevuje i navenek a je viditelné v čase a 

prostoru, v němţ se dějinně uskutečňuje. Církev "se má šířit po všech krajinách a vstupuje do dějin 

lidstva; zároveň však přesahuje hranice národŧ v čase i prostoru"
55

 Základní ráz putování církve 

však je vnitřní, je to pouť ve víře, v síle "zmrtvýchvstalého Pána"
56

 putování v Duchu svatém, který 

je dán církvi jako neviditelný Utěšitel "Parákletos" (srov. Jan 14,26; 15,26; 16,7): "Na své cestě 

pokušeními a těţkostmi je [církev] posilována silou Boţí milosti, kterou jí Pán přislíbil,... aby se 

nepřestala pŧsobením Ducha svatého obnovovat, dokud cestou s kříţem nedojde ke světlu, které 

nezapadá."
57

 

Kdyţ se církev při tomto putování ubírá prostorem a časem, a ještě víc dějinami lidských duší, 

je Maria přítomna jako ta, která je "blahoslavená, protoţe uvěřila", jako ta, která "kráčela napřed 

cestou víry", na níţ má jako ţádný jiný člověk účast na Kristově tajemství. Koncil dále učí: "Maria, 

která vstoupila hluboko pronikla do dějin spásy jistým zpŧsobem v sobě spojuje a vyzařuje největší 

skutečnosti víry."
58

 Uprostřed všech věřících je jakoby "zrcadlem", v kterém se nejhlubším a nejzá-

řivějším zpŧsobem odráţejí "velké skutky Boţí" (Sk 2,11). 

26. Církev, vybudovaná Kristem na apoštolech, si tyto "velké skutky Boţí" plně uvědomila o let-

nicích, kdyţ všichni shromáţděni ve večeřadle "byli naplnění Duchem svatým a začali mluvit cizí-

mi jazyky, jak jim Duch vnukal" (Sk 2,4). V této chvíli začíná také cesta víry, putování církve ději-

nami lidí a národŧ. Víme, ţe na počátku této cesty je přítomna Maria. Spolu s apoštoly ve večeřadle 

"svými modlitbami vyprošuje dar Ducha svatého".
59
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Její cesta víry je v jistém smyslu delší. Duch svatý na ni sestoupil jiţ dříve. Při zvěstování se 

stala jeho dokonalou snoubenkou, protoţe přijala slovo ţivého Boha, ;,rozumem a vŧlí se plně 

podřídila zjevujícímu Bohu a ochotně projevila souhlas s jeho zjevením." Ano, v "poslušnosti víry" 

se zcela a úplně odevzdala Bohu
60

, a proto odpověděla andělovi: "Jsem sluţebnice Páně, ať se mi 

stane podle tvého slova!" Pouť víry Panny Marie, kterou vidíme na modlitbách ve večeřadle, je 

tedy delší neţ cesta ostatních, kdo tam byli shromáţděni. Maria je na té cestě "předchází", jistým 

zpŧsobem "jde před nimi".
61

 Letnicová událost v Jeruzalémě byla připravena nejen kříţem, ale i 

okamžikem zvěstování v Nazaretě. Ve večeřadle se střetává Mariino putování s cestou víry církve. 

Jakým zpŧsobem? 

Z těch, kdo ve večeřadle setrvávali na modlitbách a připravovali se "vytáhnout do celého svě-

ta", aţ přijmou Ducha svatého, Ježíš od začátku svého poslání některé postupně povolával. Jedenáct 

z nich ustanovil za apoštoly a jim předal poslání, které sám obdrţel od Otce: "Jako Otec poslal 

mne, tak i já posílám vás" (Jan 20,21). To řekl apoštolŧm po zmrtvýchvstání. Čtyřicet dní nato, 

před svým návratem k Otci, dodal: "Aţ na vás sestoupí Duch svatý..., budete mými svědky... aţ na 

konec země" (Sk 1,8). Toto poslání se začíná plnit v okamţiku, kdy apoštolové vyšli z jeruzalém-

ského večeřadla. Církev se rodí a roste prostřednictvím svědectví, které vydávají Petr a apoštolové 

o Kristu, ukřiţovaném a zmrtvýchvstalém (srov. Sk 2,31-34; 3,15-18; 4,10-12; 5,30-32). 

Maria neobdržela toto apoštolské poslání přímo. Nebyla mezi těmi, které Jeţíš rozeslal s tímto 

posláním do celého světa, aby "získali za učedníky všechny národy" (srov. Mt 28,19). Avšak ve 

večeřadle, kde se apoštolové připravovali převzít toto poslání s příchodem Ducha pravdy, byla Ma-

ria s nimi. "Setrvávali v modlitbách spolu... s Jeţíšovou matkou Marií" (Sk 1,13n.), to znamená s 

matkou ukřiţovaného a zmrtvýchvstalého Krista. A první jádro těch, kteří ve světle víry hleděli "na 

Jeţíše, pŧvodce spásy"
62

, bylo si vědomo, ţe Jeţíš je syn Mariin a ona jeho matka. A jako taková 

byla od okamţiku početí a narození zvláštní svědkyní Ježíšova tajemství: toho tajemství, které se 

projevilo a potvrdilo před jejich zrakem na kříţi a při zmrtvýchvstání. Církev tedy "pohlíţela" na 

Marii od první chvíle prostřednictvím Jeţíše, tak jako "pohlíţela" na Jeţíše prostřednictvím Marie. 

Maria byla pro tehdejší církev a zŧstane navţdy výjimečnou svědkyní Jeţíšových dětských let a 

jeho skrytého ţivota v Nazaretě, kdy "všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom" (Lk 2,51). 

Pro tehdejší církev jako pro církev všech dob byla a zŧstane Maria především ta, která "je bla-

hoslavená, protoţe uvěřila": uvěřila jako první. Od chvíle zvěstování a početí, od chvíle narození v 

betlémském chlévě následovala Jeţíše krok za krokem na své mateřské pouti víry. Následovala ho 

po všechna léta jeho skrytého ţivota v Nazaretě, následovala ho také v době vnějšího odloučení, 

kdyţ začal "konat a učit" mezi Izraelem (srov. Sk 1,1). Následovala ho především při hrozné zku-

šenosti na Golgotě. Nyní, kdy Maria u zrodu církve dlí s apoštoly v jeruzalémském večeřadle, se 

potvrzuje její víra, zrozená ze slov zvěstování. Anděl jí tenkrát řekl: "Počneš a porodíš syna a dáš 

mu jméno Jeţíš. Bude veliký... bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království ne-

bude mít konce." Nedávné události na Kalvárii zatemnily tento příslib. A přece ani pod kříţem ne-

ztratila Maria víru. Pořád ještě to byla ta, která podobně jako Abrahám věřila a doufala, ačkoli uţ 

nebylo naděje" (Řím 4,18). A hle, po zmrtvýchvstání odhalila naděje svou pravou tvář a zaslíbení 

se začalo stávat skutečností. Vţdyť Jeţíš řekl apoštolŧm před svým odchodem k Otci: "Jděte tedy, 
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získejte za učedníky všechny národy" a buďte jisti, ţe "já jsem s vámi po všechny dny aţ do konce 

světa" (srov. Mt 28,19n.). Tak mluví ten, který se projevil svým zmrtvýchvstáním jako vítěz nad 

smrtí, jako vládce říše, která podle andělovy předpovědi "nebude mít konce" (srov. 1,33). 

27. Nyní u zrodu církve, na začátku její dlouhé pouti víry, začínající letnicemi v Jeruzalémě, byla 

Maria pohromadě se všemi, kdo tvořili zárodek "nového Izraele". Byla přítomna jako mimořádná 

svědkyně Kristova tajemství. A církev setrvává na modlitbě spolu s ní a současně "se na ni dívá ve 

světle Slova, které se stalo člověkem". Tak tomu bylo vţdy. Kdyţ totiţ církev "vniká" stále hlouběji 

"do nejvyššího tajemství vtělení", myslí přitom s hlubokou úctou a zboţností také na Kristovu mat-

ku.
63

 Maria patří nerozlučně ke Kristovu tajemství církve, a to od začátku, ode dne jejího zrození. U 

základŧ všeho, čím církev od začátku je a čím nepřetrţitě musí být, od pokolení do pokolení mezi 

všemi národy na zemi je přítomna ta, "která uvěřila, ţe se splní to, co jí bylo řečeno od Pána" (Lk 

1,45). Právě tato Mariina víra, která je mezníkem nové a věčné smlouvy Boha s lidstvem v Jeţíši 

Kristu, tato hrdinná víra Mariina "předchází" apoštolské svědectví církve a zŧstává stále v srdci 

církve, skrytá jako zvlášť cenný odkaz Boţího sebezjevení. Všichni, kdo od pokolení do pokolení 

přijímají apoštolské svědectví církve, mají na tomto tajuplném odkazu podíl a mají v určitém smys-

lu účast na Mariině víře. 

Alţbětina slova: "Blahoslavená, která jsi uvěřila" doprovázejí tedy Marii i nadále, i o letnicích; 

doprovázejí ji od pokolení do pokolení, všude tam, kam se šíří apoštolským svědectvím a sluţbou 

církve poznání Kristova tajemství spásy. Tímto zpŧsobem se plní proroctví, vyslovené v Magnifi-

cat: "Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, ţe mi učinil veliké věci ten, který je 

mocný. Jeho jméno je svaté" (Lk 1,48n.). Poznání Kristových tajemství vede opravdu k chvále jeho 

Matky ve formě zvláštní úcty k Bohorodičce, Theotókon. V této úctě je však vţdycky zahrnuta 

chvála její víry. Nazaretská Panna se totiţ podle slov Alţběty stala blahoslavenou především pro 

tuto víru. Proto ti, kdo mezi rŧznými pokoleními a národy na zemi po celé generace věří v tajemství 

Krista, vtěleného Slova a Vykupitele světa, nejen se utkají s úctou k Marii a jdou s dŧvěrou k ní 

jako ke své Matce, nýbrţ zároveň hledají v její víře oporu pro víru svou. A právě tato ţivá účast na 

Mariině míře má rozhodující význam pro její zvláštní přítomnost v putování církve jako nového 

Boţího lidu na celé zemi. 

28. Koncil o tom učí: "Maria... vstoupila hluboko do dějin spásy", proto "kdyţ je oslavována a 

uctívána, volá věřící k svému Synu a k jeho.oběti i k lásce k Otci".
64

 Proto je jistým zpŧsobem Ma-

riina víra na základě apoštolského svědectví církve neustále vírou putujícího Boţího lidu: vírou 

osob a obcí, kruhŧ a společenství, a konečně rozmanitých církevních skupin. Je to víra, která je 

zprostředkována jak rozumem, tak srdcem. Nalézáme ji nebo ji získáváme vţdy znovu modlitbou. 

"Proto také při své apoštolské práci vzhlíží církev oprávněně k Marii, která zrodila Krista, který byl 

počat z Ducha svatého a narodil se z Panny, aby tak prostřednictvím církve se mohl zrodit a růst též 

v srdcích věřících. "
65

 

Dnes, kdy se blíţíme na této pouti víry ke konci druhého křesťanského tisíciletí, chce církev 

prostřednictvím.učení 2. vatikánského koncilu upozornit na to, jak vidí samu sebe "jako jediný Bo-

ţí lid", který "je přítomen ve všech národech země"; připomíná pravdu, podle níţ všichni věřící, 
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třebaţe jsou "rozptýleni po světě; jsou totiţ ve spojení s ostatními v Duchu svatém".
66

 Mŧţeme říci, 

ţe se v této jednotě ustavičně uskutečňuje letnicové tajemství. Současně setrvávají apoštolové a 

učedníci Pána mezi všemi národy na zemi "na modlitbách spolu... s Ježíšovou matkou Marií" (srov. 

Sk 1,14). Zatímco od pokolení do pokolení jsou "znamením království", které není z tohoto světa, 

uvědomují si také, ţe musí uprostřed tohoto světa "shromažďovat s Králem, jemuţ všechny národy 

byly dány jako dědictví (srov. Ţ 2,8)".
67

 Neboť jemu dal Otec "trŧn jeho předka Davida" a on téţ 

"bude vládnout nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce". 

V tomto očekávání a s toutéţ vírou, jaká učinila Marii blahoslavenou zvláště od chvíle zvěsto-

vání, je Maria přítomna v pŧsobení církve, která uvádí království jejího Syna do světa.
68

 Tato Ma-

riina přítomnost se v naší době stejně jako v celých dějinách církve vyjadřuje mnoha zpŧsoby. Má 

také mnohostranné pole pŧsobnosti skrze víru a zboţnost jednotlivých věřících, skrze tradice křes-

ťanských rodin neboli "domácích církví", farních nebo misijních obcí, řeholních společností, diecé-

zí, skrze přitaţlivost a daleko vyzařující sílu velkých svatyň; v kterých nejen jednotlivci nebo míst-

ní skupiny, nýbrţ někdy celé národy a kontinenty hledají setkání s matkou Pána, s tou, která je 

blahoslavená, protoţe uvěřila, která je první mezi věřícími, a proto se stala Matkou Emanuela. Ta-

kový je hlas palestinské země, duchovní vlasti všech křesťanŧ, protoţe je to rodná zem Spasitele 

světa a jeho Matky. Takový je hlas tolika chrámŧ, které postavila během staletí křesťanská víra v 

Římě a v celém světě. To je také poselství míst, jako je Guadalupe, Lurdy, Fatima a jiných, rozese-

tých v rozličných zemích. A nemohu nevzpomenout, ţe je mezi nimi také Jasna Góra v mé vlasti! 

Mohli bychom mluvit o zvláštním "zeměpisu" víry a mariánské zboţnosti, jeţ objímá všechna tato 

místa zvláštního putování Boţího lidu, který hledá setkání s Bohorodičkou, aby v mateřské přítom-

nosti "té, která uvěřila" posílil svou vlastní víru. V Mariině víře se přece uţ při zvěstování a potom 

definitivně pod kříţem na Golgotě znovu otevřel ze strany člověka vnitřní prostor, v kterém nás 

věčný Otec mŧţe naplnit "veškerým duchovním poţehnáním": proto nové a věčné smlouvy.
69

 Ten-

to prostor existuje dále v církvi, která je v Kristu "jako svátost neboli znamení a nástroj niterného 

spojení s Bohem a jednoty celého lidského pokolení".
70

 

V téţe víře, kterou Maria vyznala při zvěstování jako "sluţebnice Páně" a v které ustavičně 

"předchází" putující Boţí lid na celé zemi, církev "vytrvale usiluje, aby celé lidstvo... bylo přetvo-

řeno pod vládou Krista Hlavy a v jednotě jeho Ducha".
71

 

Putování církve a jednota všech křesťanů 

29. "Duch ve všech Kristových učednících vzbuzuje touhu a úsilí, aby se pokojně, zpŧsobem sta-

noveným od Krista, sjednotili v jednom stádu pod jedním Pastýřem."
72

 Pouť církve se vyznačuje 

zvláště v naší době ekumenismem. Křesťané hledají cesty, aby znovu nastolili jednotu, o kterou 

prosil Kristus Otce pro své učedníky v den před svým utrpením: "Ať všichni jsou jedno. Jako ty, 

Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, ţe ty jsi mě poslal" (Jan 17,21). 
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Jednota Kristových učedníkŧ je tedy veliké znamení, jeţ má vzbudit víru světa, zatímco jejich roz-

dělení je pohoršením.
73

 

Ekumenické hnutí, opírající se o jasné a v celém světě rozšířené uvědomění, ţe jednota všech 

křesťanŧ se naléhavě musí uskutečnit, nalezlo ze strany katolické církve rozhodující výraz v díle 2. 

vatikánského koncilu: křesťané mají v sobě a v kaţdém svém společenství prohlubovat "poslušnost 

víry", jejímţ prvním a nejzářivějším příkladem je Maria. A protoţe "září... před Boţím lidem při 

jeho putování... jako znamení čisté naděje a útěchy," je "pro posvátný sněm zdrojem velké radosti a 

posily, ţe ani mezi odloučenými bratry nechybějí ti, kteří vzdávají Matce Pána a Spasitele náleţitou 

úctu, a to hlavě u východních křesťanŧ".
74

 

30. Křesťané vědí, ţe jenom tehdy doopravdy znovu najdou jednotu, kdyţ bude opřena o jednotu 

víry. Přitom si musí oni sami vyřešit závaţné rozpory, týkající se učení o tajemství a poslání církve 

a mnohdy i o "úkolu Mariině v díle spásy"
75

, které vede katolická církev s jinými církvemi a cír-

kevními společenstvími na Západě,
76

 soustřeďují se stále víc na oba tyto nerozlučně spojené aspek-

ty jediného tajemství spásy. Kdyţ tajemství vtěleného Slova nám dává poznat také tajemství boţ-

ského mateřství a kdyţ rozjímání o Boţí Matce nás vede k hlubšímu porozumění tajemství vtělení, 

pak je třeba prohlásit totéţ o tajemství církve a o úloze Mariině v díle spásy. Kdyţ křesťané, touţící 

- podle rady své Matky - dělat to, co jim říká Jeţíš (srov. Jan 2,5), hledají hlubší pochopení obojího 

a snaţí se objasnit jedno tajemství pomocí druhého, budou moci společně pokročit na této "cestě 

víry". Na této cestě sama Maria slouţí jako příklad: má vést křesťany k jednotě, jakou chtěl jejich 

jediný Pán a po jaké vroucně touţí ti, kdo pozorně naslouchají, "co říká Duch církevním obcím" 

(srov. Zj 2,7.11.17). Je tedy velmi ţádoucí, aby se tyto církve a tato církevní společenství shodla v 

základních bodech křesťanské víry s katolickou církví, i pokud se týká Panny Marie. Oni ji totiţ 

uznávají za matku Pána a jsou přesvědčeni, ţe to patří k naší víře v Krista, skutečného Boha a sku-

tečného člověka. Hledí na ni, jak pod kříţem přijímá milovaného učedníka za svého syna a on zase 

přijímá ji za matku. 

Proč bychom tedy neměli na ni pohlíţet všichni společně jako na svou společnou matku, která 

se modlí o jednotu Boţí rodiny a která jde přede všemi v čele dlouhého prŧvodu svědkŧ víry v je-

diného Pána, který je Boţí Syn a skrze Ducha svatého byl počat v jejím panenském lŧně? 

31. Kromě toho bych chtěl podtrhnout, ţe katolická církev, pravoslavná církev a starobylé církve 

východní dobře vědí, jak hluboce jsou spojeny v lásce a úctě k Theotókon, k Bohorodičce. Nejen, 

ţe "základní dogmata křesťanské víry o Trojici a o Boţím Slovu, které přijalo tělo z Panny Marie", 

byla "definována na ekumenických koncilech, konaných na Východě"
77

, ale i ve své liturgii "velebí 

východní křesťané překrásnými hymny Marii, vţdy Pannu..., a přesvatou Bohorodičku".
78

 

Bratři těchto církví proţili těţké události, ale vţdycky byly jejich dějiny prodchnuty vroucí 

touhou po křesťanském angaţování a po apoštolském vyzařování, i kdyţ často za krvavých proná-

sledování. Jsou to dějiny věrnosti Pánu, opravdové "putování ve víře", napříč místy a dobami, bě-
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hem kterých východní křesťané pohlíţeli s bezmeznou dŧvěrou na Marii, oslavovali ji zpěvy a ne-

přetrţitě ji vzývali modlitbami. V trudných chvílích své těţké křesťanské existence "se utíkali pod 

její ochranu".
79

 Byli si vědomi, ţe v ní mají účinnou pomocnici. Církve, které se hlásí k učení efez-

ského koncilu, nazývají Pannu "pravou matkou Boha. Neboť náš Pán Jeţíš Kristus, jako Bŧh zro-

zený z Otce přede všemi věky, se jako týţ v posledních dnech narodil pro nás a pro naši spásu z 

Panny Marie, Boţí Rodičky".
80

 

Kdyţ řečtí Otcové a byzantská tradice uvaţovali o svaté Panně ve světle Slova, jeţ se stalo tě-

lem, snaţili se vniknout do hlubin duchovního pouta, které váţe Marii jako Matku Boţí s Kristem a 

s církví. Panna Maria zŧstává v celém okruhu tajemství spásy stále přítomna. 

Koptická a etiopská tradice byly svatým Cyrilem Alexandrijským uvedeny do tohoto pohledu 

na Mariino tajemství a slavily je květnatými básnickými výtvory.
81

 Svatý Efrém Syrský, nazývaný 

"citerou Ducha svatého", neúnavně opěvoval svým básnickým uměním Marii a vtiskl dodnes ţivou 

pečeť celé tradici syrské církve.
82

 V chvalozpěvu na "Theotókon" vystihuje svatý Řehoř z Nareku; 

jedna z nejslavnějších postav Arménie; v mocném básnickém vznětu rŧzná hlediska tajemství vtě-

lení, a kaţdé z nich je mu příleţitostí, aby opěvoval a velebil neobyčejnou dŧstojnost a skvělou 

krásu Panny Marie, Matky vtěleného Slova.
83

 

Není proto divu, ţe Maria zaujímá v liturgii starých východních církví přednostní místo, které 

je vyjádřeno nesrovnatelným bohatstvím svátkŧ a hymnŧ. 

32. V byzantské liturgii je ve všech liturgických hodinkách spojovaná chvála Matky s chválou 

Syna a s chválou, která se vznáší prostřednictvím Syna v Duchu svatém k Otci. V anafoře neboli 

eucharistické modlitbě sv. Jana Zlatoústého opěvují shromáţdění věřící hned po epiklezi Matku 

Boţí těmito slovy: "Vpravdě je vhodné a spravedlivé velebit, Boţí rodičko, tebe, vţdy slavnou a 

zcela čistou Matku našeho Boha. Oslavujeme tě, ctihodnější nad cheruby a nesrovnatelně slavnější 

nad serafy. Neboť tys přinesla na svět Boha-Slovo a neztratila přitom panenství. Tys opravdu Bo-

horodička, tebe velebíme." 

Tyto chvály, které se vznášejí k Marii při kaţdém slavení eucharistické liturgie, utvářely víru, 

zboţnost a ţivot modlitby věřících. Během staletí pronikly celou jejich spiritualitu a oţivovaly v 

nich hlubokou úctu k "nejsvětější Bohorodičce". 

33. Letos uplyne 1200 let od 2. ekumenického koncilu v Niceji (787). Při něm bylo na závěr zná-

mého sporu o úctě k náboţenským obrazŧm definováno, ţe podle učení Otcŧ a univerzální církevní 

tradice mohou se dávat věřícím k uctívání spolu se svatým kříţem také obrazy Matky Boţí, andělŧ 

a svatých v kostelích i v domech a podél cest.
84

 Tento zvyk se udrţel na celém Východě i na Zápa-

dě. Obrazy Panny Marie mají v kostelích a domech čestné místo. Maria na nich bývá zobrazována 

jako Boţí trŧn, který nese Pána a podává ho lidem (Theotókos), nebo jako cesta, která vede ke Kris-

tu a poukazuje na něho (Odigitria) nebo jako modlící se a orodující a jako znamení Boţí přítom-
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nosti na pouti věřících aţ ke dni Pánovu (Deisis) nebo jako Ochránkyně, která prostírá svŧj plášť 

nad národy (Pokrov) nebo jako milosrdná a něţná Panna (Eleousa). Obyčejně bývá zobrazována 

spolu se Synem, s dítětem Jeţíšem v náručí. Vţdyť vztah k Synovi je oslavou Matky. Někdy ho 

něţně objímá (Glykofilousa), jindy je posvátná a zdá se ponořena do kontemplace na toho, který je 

Pánem dějin.
85

 

Je na místě rovněţ připomenout ikonu Matky Boţí Vladimírské, která vţdycky doprovázela 

pouť víry národŧ staré Rusi. Blíţí se 1000. výročí pokřesťanštění oněch ušlechtilých krajin: země 

prostých lidí, myslitelŧ a svatých. Ikony jsou ještě dnes uctívány pod rŧznými názvy na území 

Ukrajiny, Bílé Rusi a Ruska. Svědčí o víře a duchu modlitby tohoto lidu, který má cit pro přítom-

nost:a ochranu Bohorodičky. Nejsvětější Panna na nich září jako odlesk Boţí krásy, jako příbytek 

Věčné moudrosti, jako modlící se postava, vzor kontemplace, jako obraz slávy: ta, která jiţ za své-

ho pozemského ţivota měla duchovní moudrost, nepřístupnou lidskému rozumu, a která vírou do-

sáhla nejvyššího stupně poznání. Také vzpomínám na obraz Panny ve večeřadle, modlící se s apoš-

toly v očekávání Ducha svatého: nemohl by být znamením naděje pro všechny, kdo touţí 

prohloubit svou poslušnost víry v bratrském dialogu? 

34. Tak hojné bohatství chvály jako bylo nashromáţděno v rŧzných formách církevní tradice, 

mohlo by nám pomoci, aby církev začala znovu dýchat naplno "oběma plícemi": Východu a Zápa-

du. Jak jsem uţ mnohokrát zdŧraznil, je toto dnes nutnější neţ kdy jindy. Účinně by to přispělo k 

tomu, aby dialog, který probíhá mezi katolickou církví a jinými církvemi a církevními společen-

stvími na Západě, pokročil kupředu.
86

 Díky tomu by mohla putující církev také dokonaleji zpívat a 

proţívat své "Magnificat". 

"Magnificat" putující církve 

35. V nynějším úseku svého putování se církev snaţí znovu nastolit jednotu Kristových vyznava-

čŧ, ztracenou v prŧběhu staletí. Tím chce dokázat poslušnost k svému Pánu, který se za tuto jedno-

tu modlil v předvečer svého umučení. Zatím církev prochází "při svém putování... a hlásá kříţ Páně 

a jeho smrt, dokud on nepřijde".
87

 "Na své cestě pokušeními a těţkostmi je [církev] posilována 

silou Boží milosti, kterou jí Pán přislíbil, aby ze slabosti těla neochabla v dokonalé věrnosti, nýbrţ 

zŧstala dŧstojnou snoubenkou svého Pána, a aby se nepřestala pŧsobením Ducha svatého obnovo-

vat, dokud cestou kříţe nedojde ke světlu, které nezapadá".
88

 

Na této cestě víry Boţího lidu k světlu jej panenská Bohorodička neustále doprovází. Svědčí o 

tom zvláštním zpŧsobem chvalozpěv "Magnificat", který vytryskl z hloubi Mariiny víry při její ná-

vštěvě u Alžběty a nepřetrţitě zaznívá po celé věky v srdci církve. Svědčí o tom jeho kaţdodenní 

opakování v liturgii nešpor a při tolika jiných příleţitostech osobní a společné zboţnosti. 

 

"Velebí má duše Hospodina 

a mŧj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 

neboť shlédl na svou nepatrnou sluţebnici. 
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Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, 

že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. 

Jeho jméno je svaté 

a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení 

k těm, kdo se ho bojí. 

Mocně zasáhl svým ramenem, 

rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. 

Mocné sesadil z trŧnu 

a poníţené povýšil, 

hladové nasytil dobrými věcmi 

a bohaté propustil s prázdnou. 

Ujal se svého sluţebníka Izraele, 

pamatoval na své milosrdenství, 

jak slíbil našim předkŧm, 

Abrahámovi a jeho potomkŧm navěky" (Lk 1,46-55). 

36. Kdyţ Alţběta pozdravila svou mladou příbuznou, která k ní přišla z Nazareta, odpověděla 

Maria tímto hymnem "Magnificat": Předtím Alţběta ve svém pozdravu dvakrát nazvala Marii bla-

hoslavenou pro "plod jejího ţivota" a potom pro její víru (srov. Lk 1,42.45). Toto dvojí blahoslave-

ní se vztahovalo bezprostředně na okamţik zvěstování. Nyní, při návštěvě, kdyţ Alţbětin pozdrav 

vydává svědectví oné vrcholné chvíli, projeví se Mariina víra znovu a novým zpŧsobem se vyjádří. 

Co zŧstalo při zvěstování ukryto v hloubi "poslušnosti víry" (srov. Řím 1,5), vzplane nyní jasným, 

oţivujícím plamenem ducha. Slova, která Maria pouţije na prahu Alţbětina domu, jsou vnuknutým 

vyznáním této její víry. Přitom se její odpověď na slovo zjevení vyjadřuje zboţným a básnickým 

vzletem celé její lidské bytosti k Bohu. V jejích slovech, která jsou tak prostá a zároveň cele inspi-

rovaná posvátnými texty izraelského národa
89

, se zračí hluboký osobní záţitek Mariin, extáze jejího 

srdce. Vyzařuje z nich paprsek boţského tajemství, sláva nevypověditelné Boţí svatosti, věčná lás-

ka, která vstupuje jako neodolatelný dar do dějin člověka. 

Maria má jako první účast na tomto novém zjevení Boha a na jeho novém "sebedarování", jeţ 

je s ním spojeno. Proto zvolá: "Učinil mi veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté." V 

jejích slovech se ozývá duchovní radost, jakou lze v jistém smyslu stěţí vypovědět: "Mŧj duch jásá 

v Bohu, mém spasiteli." Neboť "nejhlubší pravda, která se odhaluje tímto zjevením o Bohu i o spá-

se člověka, nám září v Kristu, který je prostředníkem a zároveň plností celého zjevení"
90

 Maria 

vzrušeně a plna údivu vyznává, ţe se octla v nejvnitřnějším středu této Kristovy plnosti. Je si vě-

doma, ţe se na ní naplňuje zaslíbení, dané předkŧm, a především "Abrahámovi a jeho potomkŧm 

navěky" (Lk 1,55); ţe se tedy v ní jako v Kristové matce sbíhá celý řád spásy, v němţ se "od poko-

lení do pokolení" zjevuje ten, který jako Bŧh úmluvy "pamatuje na své milosrdenství". 

37. Církev, která od začátku připodobňuje svou pozemskou cestu cestě Bohorodičky, pronáší 

podle jejího příkladu stále znovu slova "Magnificat". Z hluboké víry svaté Panny při zvěstování 

anděla a při návštěvě u Alţběty čerpá církev pravdu o Bohu úmluvy, který je všemohoucí a koná 
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"veliké věci" na člověku. Neboť "jeho jméno je svaté". V "Magnificat" vidí, ţe hřích, který stojí na 

začátku pozemských dějin člověka, muţe a ţeny, hřích nevěry, nedŧvěry k Bohu, je v samém koře-

ni přemoţen. Proti "podezření", které kdysi naočkoval "otec lţi" do srdce první ţeny Evy, hlásá 

Maria, tradicí nazývána často "novou Evou"
91

 a pravou "Matkou ţivých"
92

, dŧrazně nezkalenou 

pravdu o Bohu: o Bohu svatém a všemohoucím, který je od začátku pramenem všech štědrých da-

rů, který "učinil veliké věci". Tvŧrčím úkonem daruje Bŧh existenci všemu, co existuje. Kdyţ tvoří 

člověka, dává mu zvláštní dŧstojnost, aby byl mezi ostatními tvory jeho obrazem a byl mu podob-

ný. Ani hřích člověka neodradí Boha od jeho spásonosné vŧle k darování. Bůh daruje sám sebe ve 

svém Synu: Tak "miloval svět, ţe dal svého jednorozeného Syna" (Jan 3,16). Maria je první svěd-

kyní této úţasné pravdy, která se plně rozvine činy a slovy (srov. Sk 1,1), vším, co její Syn konal a 

čemu učil a co bylo definitivně stvrzeno jeho kříţem a zmrtvýchvstáním. 

Církev, která s Marií neúnavně opakuje "v pokušeních a těţkostech" slova "Magnificat", se po-

siluje mocnou pravdou o Bohu, jak byla tehdy oznámena s tak úţasnou prostotou, a touţí zároveň 

osvítit touto pravdou o Bohu svízelné a často spletité cesty pozemské existence lidí. Pouť církve ke 

konci druhého křesťanského tisíciletí vyţaduje nové úsilí o plnění jejího poslání. Církev jde za tím, 

který o sobě řekl: "Duch Páně mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst" (srov. Lk 4,18). 

Proto se snaţí v kaţdé generaci plnit toto poslání. 

Její "přednostní působení ve prospěch chudých" je udivujícím zpŧsobem obsaţeno v Mariině 

"Magnificat". Bŧh úmluvy, kterého v unesení srdce opěvuje nazaretská Panna, je současně ten, 

který "sesazuje mocné z trŧnu a poníţené povyšuje", který "hladové sytí dobrými věcmi a bohaté 

propouští s prázdnou", který "rozptyluje ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně" a prokazuje "milosrdenství 

těm, kdo se ho bojí" (srov. Lk 50-53). Maria je hluboce proniknuta duchem "Jahvových chudých", 

kteří v modlitbě ţalmŧ očekávali spásu od Boha a vkládali do něho celou svou dŧvěru (srov. Ţ 25; 

31; 35; 55). Ano, opravdu hlásá příchod tajemství spásy, příchod Mesiáše "chudých" (srov. Iz 11,4; 

61,1). Církev čerpá z Mariina srdce, z její hluboké víry, jak ji vyjadřují slova chvalozpěvu "Magni-

ficat", přitom v sobě stále obnovuje vědomí, ţe pravdu o Bohu, který spasí, o Bohu, prameni veške-

rého daru, nelze oddělit od přednostní láskyplné péče o chudé a ponížené, jak to vyzpívala Maria v 

"Magnificat" a jak to potom Jeţíš vyjádřil slovy a skutky. 

Církev je si tedy vědoma - a v naší době zesiluje toto vědomí zcela zvláštním zpŧsobem -, ţe se 

tyto dva prvky poselství, obsaţeného jiţ v "Magnificat", nejen nemohou od sebe oddělit, nýbrţ ţe 

se také musí pečlivě dbát dŧleţitosti, jakou mají "chudí" a "předností pŧsobení v jejich prospěch" 

ve slově ţivého Boha. Tato věc úzce souvisí s křesťanským smyslem svobody a osvobození: "Zcela 

závislá na Bohu a svou vírou zcela na něho zaměřená, je Maria vedle svého Syna nejdokonalejším 

obrazem svobody a osvobození lidstva a vesmíru. Církev musí pohlíţet na Marii jako na svou Mat-

ku a svŧj vzor, aby pochopila v celém rozsahu smysl svého poslání."
93
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III. KAPITOLA 

Mariina úloha v Kristově prostřednictví 

Maria, služebnice Páně 

38. Církev dále ví a učí se sv. Pavlem, ţe máme jen jednoho prostředníka: "Je totiţ jenom jediný 

Bŧh a jenom jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Jeţíš, který vydal sám sebe 

jako výkupné za všechny" (1 Tim 2,5n). "Mariina mateřská úloha vŧči lidem nikterak nezastiňuje 

ani nezmenšuje toto jediné prostřednictví Kristovo, nýbrţ ukazuje jeho sílu."
94

 Je to prostřednictví 

v Kristu. Církev ví a učí, ţe "kaţdý spasitelný vliv Mariin na lidi... závisí na svobodném Boţím 

rozhodnutí a vyplývá z nadměrných zásluh Kristových: má základ v jeho činnosti prostředníka, na 

ní úplně závislý, z ní čerpá veškerou sílu, přímému spojení věřících s Kristem nejen ţe nebrání, 

nýbrţ právě mu napomáhá."
95

 Tento spasitelný vliv podporuje Duch svatý; který právě tak, jako 

zastínil Pannu Marii a dal počátek jejímu boţskému mateřství, tak ji ustavičně podporuje v péči o 

bratry jejího boţského Syna. Mariino prostřednictví je úzce spojeno s jejím mateřstvím a má speci-

fický mateřský ráz. Ten ji odlišuje od prostřednictví jiných tvorŧ, kteří mají rŧzným, ale vţdy pod-

řazeným zpŧsobem účast na jediném prostřednictví Kristově. Také Mariino prostřednictví má for-

mu účasti.
96

 I kdyţ "ţádný tvor totiţ nemŧţe být nikdy přirovnán k vtělenému Slovu a Vykupiteli," 

tak ani "jediné prostřednictví Vykupitele nevylučuje, nýbrţ vyvolává rozličnou spolupráci tvorŧ, 

vyplývající z účasti na jediném zdroji." Tak se "Boţí dobrota skutečně vylévá na tvorstvo rŧzným 

zpŧsobem".
97

 

Učení 2. vatikánského koncilu předkládá pravdu o Mariině prostřednictví jako účast na tomto 

jediném prameni, kterým je prostřednictví Kristovo. Čteme totiţ: "Církev vyznává bez váhání toto 

podřazené poslání Mariino, stále se o něm přesvědčuje a doporučuje lásce věřících, aby pod touto 

mateřskou ochranou tím více přilnuli ke svému Prostředníku a Spasiteli."
98

 Tato Mariina funkce je 

zároveň zvláštní a mimořádná. Vyplývá z jejího boţského mateřství a mŧţe se jenom tenkrát chá-

pat a proţívat ve víře, kdyţ se bere za podklad plná pravda o tomto mateřství. Protoţe je Maria díky 

Boţímu vyvolení Matkou Syna, soupodstatného s Otcem, a "velkodušnou společnicí" na díle vy-

koupení, "stala se naší matkou v řádu milosti".
99

 Její prostřednictví je konkrétní zpŧsob její přítom-

nosti v tajemství spásy, v tajemství Krista a církve. 

39. Z tohoto hlediska musíme ještě jednou uváţit základní událost v dějinách spásy, totiţ vtělení 

slova při zvěstování. Je významné, ţe Maria, kdyţ poznává ve slově Boţího posla vŧli Nejvyššího 

a podrobí se jeho moci, praví: "Jsem sluţebnice Pána, ať se mi stane podle tvého slova" (Lk 1,38). 

První úkon podřízení se tomuto jedinému prostřednictví "mezi Bohem a lidmi", prostřednictví Jeţí-
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še Krista, je přijetí mateřství nazaretskou Pannou. Maria dá souhlas s Boţí volbou, aby se mocí 

Ducha svatého stala matkou Boţího Syna. Mŧţeme říci, ţe tento její souhlas k mateřství je přede-

vším důsledkem jejího úplného odevzdání se Bohu v panenství. Maria přijala vyvolení za matku 

Boţího Syna, protoţe byla vedena snoubeneckou láskou, která úplně "zasvěcuje" čili "konsekruje" 

lidskou osobu Bohu. V síle této lásky touţila být Maria vţdy a ve všem "oddána Bohu" a ţít panen-

ství. Slova: "Jsem sluţebnice Páně" vyjadřují, ţe od začátku přijala a chápala své mateřství jako 

úplné podřízení sebe, své osoby, spasitelným záměrŧm Nejvyššího. Celou svou mateřskou účast na 

ţivotě Jeţíše Krista, svého syna, uskutečňovala aţ do smrti zpŧsobem, odpovídajícím jejímu povo-

lání k panenství. 

Mariino mateřství, které je zcela proniknuto snoubeneckým postojem "Pánovy sluţebnice", 

představuje první a základní rozměr onoho prostřednictví, které o ní církev vyznává a hlásá
100

 a 

které ustavičně zvláštním a mimořádným zpŧsobem "doporučuje lásce věřících", protoţe v ně sklá-

dá velkou naději. Musíme však uznat, ţe na prvém místě sám Bŧh, věčný Otec, věnoval nazaretské 

Panně důvěru, kdyţ jí dal v tajemství vtělení svého vlastního Syna. Toto její vyvolení k nejvyššího 

úloze a dŧstojnosti matky Boţího Syna se vztahuje na ontologické úrovni na skutečnost spojení 

dvou přirozeností v osobě věčného Slova ("hypostatické spojení"). Tato základní skutečnost, ţe se 

Maria stala matkou Boţího Syna, znamená, ţe se od začátku naprosto zpřístupňuje pro Kristovu 

osobu a pro jeho dílo, pro celé jeho poslání. Slova "Jsem sluţebnice Páně" svědčí o duchovní ote-

vřenosti Mariině. Maria v sobě dokonale spojuje lásku, jaká je příznačná pro panenství, i lásku ma-

teřskou. Obě jsou spojené a jaksi splývají. 

Proto se stala Maria nejen matkou a ţivitelkou lidského syna, ale také "velkodušnou společni-

cí"
101

 Mesiáše a Vykupitele. Jak uţ bylo řečeno, "kráčela napřed, postupovala vpřed na cestě víry" 

a na této pouti aţ pod kříţ se zároveň uskutečnila její mateřská spolupráce s celým posláním Spasi-

telovým, s jeho dílem a utrpením. Na cestě této spolupráce s dílem jejího Syna - Vykupitele zakusi-

lo i Mariino mateřství jedinečnou proměnu, neboť ji stále víc naplňovala vroucí láska ke všem, kte-

rým platilo Synovo poslání. Touto "vroucí láskou", která byla zaměřena k tomu, aby v jednotě s 

Kristem spolupracovala na "obnovení nadpřirozeného ţivota duší"
102

, se Maria zařazovala zcela 

osobním zpŧsobem do jediného prostřednictví Člověka - Jeţíše Krista. Jestliţe sama na sobě jako 

první zakusila nadpřirozené dŧsledky tohoto jediného prostřednictví, - jiţ při zvěstování byla 

pozdravena jako "plná milosti" - pak musím říci, ţe právě tato plnost milosti a nadpřirozeného ţi-

vota ji připravila zvláštním zpŧsobem pro spolupráci s Kristem, jediným Prostředníkem spásy lidí. 

A takovou spoluprací je právě toto Mariino prostřednictví, podřazené ovšem prostřednictví Kristo-

vu. 

V Mariině případě jde o zvláštní a výjimečné prostřednictví spočívající na "plnosti milosti", vy-

jádřené plnou disponovaností "Pánovy sluţebnice". Jako odpověď na tuto vnitřní ochotu své Matky 

připravoval ji Jeţíš Kristus stále víc, aby se pro lidi stala "matkou v řádu milosti". Na to poukazují 

alespoň nepřímo určité zvláštní poznámky synoptikŧ (srov. L,k 11,28; 8,20n.; Mk 3,32-34; Mt 

12,47-49) a ještě víc evangelium Janovo (srov. 2,1-11; 19,25-27), jak jsem jiţ uvedl výše. Slova, 

která pronesl Jeţíš s kříţe k Marii a k Janovi, jsou v tomto ohledu obzvlášť výmluvná. 
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40. Kdyţ Maria prodlévala po zmrtvýchvstání a nanebevstoupení s apoštoly ve večeřadle v oče-

kávání letnic, byla tam přítomna jako matka oslaveného Pána. Nebyla jen tou, která "kráčela napřed 

cestou víry a zachovávala spojení se Synem věrně aţ ke kříţi", nýbrţ byla také "služebnicí Páně", 

kterou její Syn zanechal jako Matku uprostřed rodící se církve: "To je tvá matka!" Takto se začal 

vytvářet zvláštní svazek mezi touto Matkou a církví. Vţdyť rodící se církev byla plodem kříţe a 

zmrtvýchvstání jejího Syna. Maria se od začátku bezvýhradně darovala osobě a ddu svého syna, a 

musela tedy přenést tuto svou mateřskou oddanost hned od začátku také na církev. Po synově od-

chodu trvá její mateřství v církvi dál jako mateřské prostřednictví. Tím, ţe se jako matka přimlou-

vala za všechny své děti, spolupracovala na spásonosném díle svého Syna, Vykupitele světa. Kon-

cil učí: "Mariino mateřství v plánu milosti trvá neustále... aţ do věčného dovršení spásy všech 

vyvolených."
103

 Mateřské prostřednictví sluţebnice Páně dosáhlo vykupitelskou smrtí jejího Syna 

univerzálního rozměru, protoţe dílo vykoupení se vztahuje na všechny lidi. Tak se ukazuje zvlášt-

ním zpŧsobem účinnost jediného a univerzálního prostřednictví Kristova "mezi Bohem a lidmi". 

Mariina spolupráce se svým "podřazeným" zpŧsobem účastní na všeobecném prostřednictví Vyku-

pitele, jediného Prostředníka. Na to ukazuje jasně koncil právě uvedenými slovy. 

"Kdyţ byla vzata do nebe," čteme tam dále, "neopustila tento spasitelný úkol, ale nadále nám 

získává dary věčné spásy svými mnohonásobnými přímluvami".
104

 Tímto "přímluvným" charakte-

rem, který se projevil poprvé v galilejské Káně, pokračuje Mariino prostřednictví v dějinách církve 

a světa. Čteme, ţe "ve své mateřské lásce se stará o bratry svého Syna, kteří dosud putují na zemi a 

ocitají se v nebezpečích a nesnázích, dokud nebudou dovedeni do blaţené vlasti".
105

 Takto trvá 

Mariino mateřství v církvi nepřetrţitě dál jako orodující prostřednictví. Církev hlásá svou víru v 

tuto pravdu, kdyţ vzývá Marii "jako přímluvkyni, pomocnici, ochránkyni a prostřednici".
106

 

41. Svým prostřednictvím, které je "podřazeno" prostřednictví Vykupitelovu, přispívá Maria 

zvláštním způsobem ke spojení putující církve na zemi s eschatologickou a nebeskou skutečností 

společenství svatých. Neboť ona sama jiţ "byla vzata do nebe".
107

 Pravda o Mariině nanebevzetí, 

kterou definoval Pius XIL, byla potvrzena 2. vatikánským koncilem. Ten vyjadřuje víru církve tak-

to: "Kdyţ konečně neposkvrněná Panna, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, 

dokončila svŧj pozemský ţivot, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako 

královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému synu, Pánu pánŧ (srov. Zj 19,16) a 

vítězi nad hříchem a smrtí."
108

 Tímto učením navázal Pius XII. na tradici, která byla v mnohoná-

sobných formách vyjádřena v dějinách církve jak východní, tak západní. 

V tajemství nanebevzetí se na Marii definitivně splnily účinky jediného prostřednictví Krista, 

Vykupitele světa a vzkříšeného Pána: "Pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k ţivotu. 

Ale kaţdý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, aţ 
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přijde" (1 Kor 15,22n.). V tajemství nanebevzetí je vyjádřena víra církve, podle níţ je Maria spoje-

na s Kristem "těsným a nerozlučným poutem". Neboť kdyţ s ním byla panenská Matka spojena 

jedinečným zpŧsobem při jeho prvním příchodu, bude s ním stejně spojena svou ustavičnou spolu-

prací i v očekávání jeho druhého příchodu: "Vykoupena vznešenějším zpŧsobem vzhledem k zá-

sluhám svého Syna"
109

 má téţ úlohu Prostřednice milosti, jaká je vlastní Matce, také při jeho ko-

nečném příchodu, aţ budou probuzeni k ţivotu všichni, kdo náleţejí Kristu, a bude "jako poslední 

nepřítel pak zničena smrt" (1 Kor 15,26).
110

 

S tímto zvláštním a mimořádným povýšením "nejvýznačnější dcery Sionu"
111

, jakým je nane-

bevzetí, je spojeno tajemství její věčné slávy. Kristova Matka je totiţ oslavena jako "Královna vše-

ho tvorstva".
112

 Ta, která se při zvěstování nazvala "sluţebnicí Páně", zŧstala aţ do konce věrna 

tomu, co tento název vyjadřuje. A tím i potvrdila, ţe je pravou "učednicí" Krista, neboť on dŧrazně 

podtrhl sluţebný ráz svého poslání. "Syn člověka nepřišel, aby si nechal slouţit, ale aby slouţil a 

dal svŧj ţivot jako výkupné za všechny" (Mt 20,28). Proto je také Maria první z těch, kdo "slouţili 

Kristu v druhých lidech a pokorou a trpělivostí přiváděli své bratry ke Králi, jemuţ slouţit znamená 

kralovat".
113

 Dokonale dosáhla "královské svobody", jaká je vlastní Kristovým učedníkŧm: Slouţit 

znamená kralovat! 

"Kristus se stal poslušným aţ k smrti, a proto byl povýšen od Otce a vešel do slávy svého krá-

lovství (srov. Flp 2,8n.). Jemu je všechno podřízeno, dokud on sám sebe i všechno stvořené ne-

podřídí Otci, aby pak Bŧh měl svrchovanou vládu nade vším (srov. 1 Kor 15,27n.)."
114

 Maria, slu-

ţebnice Páně, má účast na tomto Synově kralování.
115

 Jejím královským povýšením nepřestává být 

sláva služby. Po jejím nanebevstoupení nekončí spasitelná "sluţba", zprostředkování "aţ do věčné-

ho dovršení spásy všech vyvolených".
116

 Tak zŧstává ta, která zde na zemi "věrně zachovávala své 

spojení se Synem aţ ke kříţi," dále spojena s ním, kdyţ je "mu všechno jiţ podřízeno aţ do chvíle, 

kdy on sebe a všechno stvořené podřídí Otci". Takto je Maria při svém nanebevzetí zahalena celou 

skutečností společenství svatých a její vlastní spojení se Synem ve slávě je zcela zaměřeno na ko-

nečnou plnost království, kdy bude "Bůh všechno ve všech". 

Takţe i v nynější fázi je mateřské prostřednictví Mariino stále "podřazeno" tomu, který je jedi-

ný Prostředník aţ do konečného dovršení "plnosti času", aţ všechno bude sjednoceno v Kristu 

(srov. Ef 1,10). 
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Maria v životě církve a všech pokřtěných 

42. Druhý vatikánský koncil navázal na tradici a ukázal v novém světle místo Bohorodičky v ţi-

votě církve. "Blahoslavená Panna darem a úkolem boţského mateřství, jímţ je spojena se svým 

synem Vykupitelem, a svými jedinečnými milostmi a dary je také v těsném spojení s církví. 

...Bohorodička je vzor církve ve víře, lásce a dokonalém spojení s Kristem."
117

 Jiţ dříve jsme viděli, 

jak dlí Maria od začátku pohromadě s apoštoly v očekávání letnic, a jako "blahoslavená, která uvě-

řila", je po všechna pokolení přítomna v církvi na její pouti víry jako vzor naděje, která neklame 

(srov. Řím 5,5). 

Maria "uvěřila, ţe se splní to, co jí bylo řečeno od Pána". Jako Panna uvěřila, ţe "počne a poro-

dí syna": "Svatého", kterému odpovídá jméno "Boţí Syn", jméno "Jeţíš" (Bŧh spasí). Jako "sluţeb-

nice Páně" zŧstala dokonale věrna osobě a poslání tohoto Syna. "Ve víře a poslušnosti totiţ zrodila 

na zemi Otcova Syna, aniţ poznala muţe, zastíněna Duchem svatým."
118

 

Vzhledem k tomu je Maria právem "uctívána pod názvem Bohorodička a věřící se v modlit-

bách utíkají pod její ochranu při všech nebezpečích a potřebách."
119

 Tato úcta je úplně výjimečná: 

obsahuje a vyjadřuje hluboké pouto, jaké existuje mezi Kristovou matkou a církví.
120

 Jako panna a 

matka zŧstává Maria pro církev "ustavičným vzorem". Mŧţeme tedy tvrdit, ţe především z tohoto 

hlediska, tj. jako vzor nebo spíš jako "ţivý obraz" je Maria, přítomna uţ v tajemství Krista a stále je 

přítomna také v tajemství církve. Přece i církev je nazývána "matkou a pannou", a tento název má 

hluboké biblické a teologické zdŧvodnění.
121

 

43. "Přijetím Boţího slova" stává se církev "také matkou".
122

 Jako Maria, která první ze všech 

"uvěřila", kdyţ souhlasila s Boţím Slovem, zjeveným při zvěstování, a ve všech svých zkouškách 

aţ ke kříţi, zŧstala tomu slovu věrná, tak se církev stává matkou, kdyţ přijímá s vírou Boţí slovo a 

"kázáním a křtem... rodí k novému a nesmrtelnému životu děti počaté z Ducha svatého a zrozené z 

Boha"
123

. Tento příznačný "mateřský" rys církve vyjádřil ve svém učení obzvlášť ţivě apoštol ná-

rodŧ, kdyţ napsal: "Moje děti, znovu vás bolestně rodím, dokud nenabudete podoby Kristovy!" 

(Gal 4,19). V těchto slovech svatého Pavla je zajímavá stopa mateřského uvědomění prvotní církve, 

které je spojeno s její apoštolskou sluţbou mezi lidmi. Toto uvědomění umoţnilo a umoţňuje círk-

vi stále chápat tajemství svého ţivota a svého poslání podle příkladu rodičky Božího Syna, který je 

"první z mnoha bratří" (Řím 8,29). 

Mŧţeme říci, ţe církev se téţ učí od Marie svému vlastnímu mateřství. "Rozjímá o její (Marii-

ně) tajuplné svatosti, napodobuje její lásku a plní věrně Otcovu vŧli,"
124

 a tak poznává mateřský 

rozměr svého povolání, který je podstatně svázán s její svátostnou povahou. Je-li církev "znamení a 

nástroj vnitřního spojení s Bohem", je tím na základě svého mateřství, protoţe pod vlivem Ducha 

svatého "rodí" syna a dcery lidské rodiny k novému ţivotu v Kristu. Neboť jako je Maria ve službě 
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tajemství vtělení, tak zŧstává církev prostřednictvím milosti ve sluţbě tajemství přijetí dítek za 

vlastní. 

Současně zŧstává církev podle Mariina vzoru téţ pannou, věrnou svému Snoubenci: Církev "je 

také panna, protoţe neporušeně a čistě zachovává věrnost slíbenou Snoubenci".
125

 Vţdyť církev je 

Kristova snoubenka, jak vyplývá z listŧ svatého Pavla (srov. např. Ef 5,21-23; 2 Kor 11,2) a z Ja-

nova výroku o nevěstě Beránkově (Zj 21,9). Kdyţ církev jako snoubenka "zachovává věrnost Kris-

tu", pak má tato věrnost, třebaţe je v učení apoštola obrazem manţelství (srov. Ef 5,23-30), zároveň 

hodnotu jako vzor pro úplné odevzdání se Bohu v celibátě "kvŧli Boţímu království", to znamená 

jako vzor pro Bohu zasvěcené panenství (srov. Mt 19,11n.; 2 Kor 11,2). Právě toto panenství podle 

příkladu Panny je pramenem zvláštní duchovní plodnosti: je pramenem mateřství v Duchu svatém. 

Ale církev také střeţí víru, kterou obdrţela od Krista. Po vzoru Marie, která všechno uchováva-

la v srdci a rozvaţovala o tom (srov. Lk 2,19.51), co se týkalo jejího Syna, je církev zavázána opat-

rovat Boţí slovo, zkoumat moudře a rozváţně jeho vnitřní bohatství a v kaţdé době o tom vydávat 

věrné svědectví všem lidem.
126

 

44. V této vlastnosti vzoru je Panna Maria příkladem. Církev se s ní setkává a snaţí se jí připo-

dobňovat: "Napodobuje Matku svého Pána v tom, ţe silou Ducha svatého zachovává panensky ne-

porušenou víru, pevnou naději a upřímnou lásku."
127

 Maria je tedy v tajemství církve přítomna jako 

vzor. Tajemstvím církve je totiţ "rození k novému nesmrtelnému ţivotu": neboli mateřství v Duchu 

svatém. A zde je Maria nejen vzor a ţivý obraz církve, nýbrţ je něco mnohem víc. Neboť "s mateř-

skou láskou spolupracuje při zrození a vychovávání" synŧ a dcer matky církve. Mateřství církve se 

uskutečňuje nejen podle vzoru a obrazu Bohorodičky. Uskutečňuje se také její "spoluprací". Církev 

čerpá v hojné míře z této Mariiny spolupráce, to je z jejího mateřského prostřednictví, jaké je Marii 

vlastní. Neboť ona jiţ na zemi spolupracovala při zrození a vychovávání synŧ a dcer církve vţdy 

jako Matka onoho Syna, kterého "Bŧh ustanovil za prvního z mnoha bratří".
128

 

Spolupracuje na tom "svou mateřskou láskou", jak učí 2. vatikánský koncil.
129

 Tady nabývají 

plného smyslu slova, která řekl Jeţíš v hodině ukřiţování své Matce: "Ţeno, to je tvŧj syn" a učed-

níkovi: "To je tvá matka" (Jana 19,26n.). Tato slova určují jistým zpŧsobem Mariino místo v životě 

Kristových učedníků. Jak uţ bylo řečeno, vyjadřují nové mateřství Vykupitelovy Matky: je to ma-

teřství duchovní, vzniklé v hloubi velikonočního tajemství Vykupitele světa. Je to mateřství v řádu 

milosti, protoţe vyprošuje dar Ducha svatého, který vzbuzuje nové Boţí děti, vykoupené Kristovou 

obětí: dar toho Ducha, kterého i Maria obdrţela spolu s církví v den letnic. 

Toto její mateřství silně pociťuje a proţívá křesťanský lid zvláště při eucharistické hostině, při 

liturgickém slavení tajemství vykoupení, při němţ se zpřítomňuje Kristus, jeho pravé tělo, naroze-

né z Panny Marie. 

Právem viděl křesťanský lid ve své zboţnosti vţdy hlubokou spojitost mezi uctíváním Matky 

Boţí a kultem eucharistie. Tato skutečnost je zjevná jak v západní, tak ve východní liturgii, v tradi-
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ci řeholních společností, v spiritualitě soudobých náboţenských hnutí, i mezi mládeţí, a v pastoraci 

na mariánských poutních místech. Maria vede věřící k eucharistii. 

45. Pro mateřství je zásadně dŧleţitý fakt, ţe se vztahuje na osobu. Rozhoduje o něm vţdy jedi-

nečný a neopakovatelný svazek dvou osob: matky s dítětem a dítěte s matkou. Také kdyţ je jedna a 

táţ ţena matkou mnoha dětí, je příznačným rysem jejího mateřství podstatně její osobní vztah ke 

kaţdému jednotlivému z nich. Kaţdé dítě totiţ bylo zrozeno jedinečně a neopakovatelně, a to platí 

zrovna tak pro matku, jako pro dítě. Kaţdé dítě je téţ jedinečně a neopakovatelně obklopeno mateř-

skou láskou, o kterou se opírá jeho lidská výchova a vyzrávání. 

Mŧţeme říci, ţe "mateřství v řádu milosti" si zachovává obdobu s tím; čím se vyznačuje "v řá-

du přirozenosti" svazek matky s dítětem. V tomto světle lépe porozumíme faktu, ţe v Kristově zá-

věti na Golgotě bylo nové mateřství jeho matky adresováno v jednotném čísle jednomu člověku: 

"To je tvŧj syn." 

Dále mŧţeme říci, ţe v těchto slovech se plně udává dŧvod pro mariánský rozměr života Kris-

tových učedníků: nejen Jana, který stál tehdy s Matkou svého Mistra pod kříţem, nýbrţ kaţdého 

Kristova učedníka, kaţdého křesťana. Vykupitel svěřuje svou Matku učedníkovi, a současně ji dává 

za matku. Mariino mateřství, které je dědictvím člověka, je nejosobnější dar, který dává sám Kris-

tus kaţdému člověku. Nakolik svěřuje Vykupitel Marii Janovi, natolik svěřuje současně Jana Marii. 

Pod kříţem má začátek zvláštní svěření člověka Bohorodičce, které se pak v dějinách církve rŧzně 

uplatňovalo a vyjadřovalo. Kdyţ týţ apoštol a evangelista uvedl Jeţíšova slova na kříţi, určená 

Matce a jemu samému, dodává: "A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě" (Jan 19,27). Tato věta 

jistě znamená, ţe tím byla učedníkovi přiřčena úloha syna a on ţe převzal péči o matku svého mi-

lovaného Mistra. Protoţe však byla dána Maria za matku jemu samému, míní tento výrok, aspoň 

nepřímo, všechno, co vyjadřuje vnitřní vztah syna k jeho matce. To všechno se mŧţe shrnout do 

slova "svěřit". Je to odpověď na lásku určité osoby, obzvláště pak na lásku matky. 

Mariánský rozměr v ţivotě Kristova učedníka nalézá zvláštní výraz právě v takovém dětinném 

dŧvěrném svěření se Bohorodičce, jaké má pŧvod ve Vykupitelově závěti na Golgotě. Kdyţ se 

křesťan svěřuje dětinně Marii podobně jako apoštol Jan, "bere si" Kristovu Matku "k sobě"
130

, při-

jímá ji za vlastní a uvádí ji do celého prostoru svého vnitřního ţivota, to je do svého lidského a 

křesťanského "já": "vzal si ji k sobě". Tímto zpŧsobem se snaţí dostat se do spasitelného okruhu 

"mateřské lásky", s jakou Vykupitelova Matka "se stará o bratry svého Syna"
131

 a spolupracuje "při 

jejich zrození a vychování"
132

 podle míry daru, jakého se kaţdému dostalo z moci Kristova Ducha. 

Takto se rozvíjí také ono duchovní mateřství, které se stalo pod kříţem a ve večeřadle Mariiným 

údělem. 

46. Tento dětinný vztah, toto svěření se dítěte matce má nejen počátek v Kristu, nýbrţ konec kon-

cŧ je na něho zaměřen. Mŧţeme říci, ţe Maria všem stále opakuje tatáţ slova, která vyslovila v 

Galilejské Káně: "Udělejte všechno, co vám řekne!" Neboť on, Kristus, je jediný prostředník mezi 
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Bohem a lidmi, on je "cesta, pravda a ţivot" (Jan 14,6). Jeho - předvěčného Syna - dal Otec světu, 

aby člověk "nezahynul, ale měl ţivot věčný" (Jan 3,16). Nazaretská Panna byla první "svědkyně" 

této výkupné lásky Otcovy a také touţí zŧstat vždy a všude její pokornou služebnicí. Pro kaţdého 

křesťana, pro kaţdého člověka je Maria ta, která první "uvěřila". S touto snoubeneckou a mateřskou 

vírou touţí pŧsobit na všechny, kdo se jí svěří jako její děti. Čím víc tyto děti setrvávají v takovém 

postoji a postupují v něm, tím blíţ je přivádí Maria k "nevystiţitelnému Kristovu bohatství" (Ef 

3,8). A tím lépe také poznávají v celé plnosti dŧstojnost člověka a poslední smysl jeho povolání. 

"Kristus... plně odhaluje člověka jemu samému."
133

 

Tento mariánský rozměr křesťanského ţivota nalézá zvláštní výraz v pohledu na ţenu a na její 

postavení ve společnosti. Vskutku, ţenství je zvlášť spojeno s Matkou Vykupitele. K tomuto námě-

tu se asi budeme muset vrátit při jiné příleţitosti. Zde bych chtěl vyzdvihnout, ţe postava Marie z 

Nazareta staví do světla ženu jako takovou jiţ tím samým; ţe se Bŧh při výsostné události vtělení 

svého Syna svěřil svobodné a činné sluţbě ţeny. Mŧţeme proto říci, ţe ţena při pohledu na Marii v 

ní objevuje tajemství, jak mŧţe dŧstojně proţívat své ţenské bytí a jak se doopravdy "realizovat" 

(jak dojít svého opravdového povznesení). V Mariině světle spatřuje církev ve tváři ţeny odlesk 

krásy, v níţ se zrcadlí nejušlechtilejší city, jakých je schopno lidské srdce: bezvýhradná obětavost 

lásky, síla, jeţ dovede snášet největší bolesti, bezmezná věrnost a neúnavná činorodost, dovednost 

spojovat hluboký vhled se slovem útěchy a povzbuzení. 

47. Během koncilu prohlásil Pavel VI, slavnostně, ţe Maria je Matka církve, to znamená "Matka 

všech křesťanŧ, jak věřících, tak pastýřŧ"
134

. Později v roce 1968 ve vyznání víry, známém pod 

jménem "Kredo Boţího lidu", dal tomuto výroku ještě závaţnější formu těmito slovy: "Věříme, ţe 

nejsvětější Rodička Boţí, nová Eva, Matka církve, pokračuje v nebi ve své mateřské úloze ve pro-

spěch Kristových údŧ, tím ţe spolupracuje při zrození a rozvoji boţského ţivota v duších vykoupe-

ných."
135

 

Koncil zdŧraznil ve svém učení, ţe pravda o nejsvětější Panně, Kristově matce, je zvláštní klíč 

k prohloubení pravdy o církvi. Týţ Pavel VI. řekl, kdyţ mluvil o konstituci "Světlo národŧ", kterou 

koncil právě schválil: "Znalost pravé katolické nauky o blahoslavené Panně Marii bude vţdy klí-

čem k přesnému pochopení tajemství Krista a církve. "
136

 Maria je v církvi přítomna jako Kristova 

Matka a zároveň jako ona Matka, kterou dal Kristus v tajemství vykoupení člověku v osobě apošto-

la Jana. Proto objímá Maria svým novým mateřstvím v Duchu kaţdého a všechny v církvi, objímá 

také kaţdého a všechny skrze církev. V tomto smyslu je Maria - Matka církve - také její vzor. Cír-

kev má totiţ - jak ukazoval Pavel VI. - "od panenské Bohorodičky převzít nejdokonalejší zpŧsob 

následování Krista".
137

 

Díky tomuto zvláštnímu poutu, které spojuje Bohorodičku s církví, objasňuje se současně ta-

jemství "ženy", která doprovází od prvních kapitol knihy Geneze aţ po Apokalypsu zjevení spasi-

telného plánu s lidstvem. Maria totiţ, přítomná v církvi jako matka Vykupitele, má mateřskou účast 

na "usilovném boji proti mocnostem temnot", který---prostupuje celé dějiny lidstva".
138

 Pro toto její 
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církevní ztotoţnění s "Ţenou, oděnou sluncem" (Zj 12,1)
139

 mŧţeme říci, ţe "církev uţ došla v bla-

hoslavené Panně k dokonalosti bez poskvrny a vrásky". Proto pozvedají křesťané v celém svém 

pozemském putování s dŧvěrou oči k Marii a snaţí se, aby Kristus "rostl" v jejich "srdci".
140

 Maria, 

vznešená Dcera sionská, pomáhá všem svým dětem - ať ţijí právě kdekoli a v jakýchkoli podmín-

kách -, aby nalezly v Kristu cestu do otcovského domu. 

Proto si církev v celém svém ţivotě udrţuje s Bohorodičkou pouto, které zahrnuje v tajemství 

spásy minulost, přítomnost a budoucnost, a uctívá ji jako duchovní Matku lidstva a přímluvkyni 

milosti. 

Smysl Mariánského roku 

48. Právě toto zvláštní spojení lidstva s Matkou mi dalo podnět, abych vyhlásil v době před kon-

cem druhého tisíciletí od Kristova narození v církvi Mariánský rok. Podobná iniciativa se uskuteč-

nila uţ dříve, kdyţ Pius XII. vyhlásil rok 1954 za Rok mariánský, aby se vyzdvihla mimořádná 

svatost Kristovy Matky, vyjádřená v tajemství jejího neposkvrněného početí (jeţ bylo definováno 

přesně před sto lety), a v tajemství jejího nanebevzetí.
141

 

I já chci v duchu směrnic 2, vatikánského koncilu postavit tentokrát do popředí zvláštní přítom-

nost Bohorodičky v tajemství Krista a jeho církve. Neboť to je skutečně základní rozměr, vyplýva-

jící z mariologie koncilu, od jehoţ zakončení nás dělí jiţ víc neţ dvacet let. Mimořádná biskupská 

synoda v roce 1985 vybídla všechny, aby se věrně řídili učením a pokyny koncilu. Mŧţeme tvrdit, 

ţe v obojím - na koncilu i v synodě - je obsaţeno to, co chce sám Duch svatý "říci církvi" v součas-

ném dějinném období. 

V takové souvislosti má Mariánský rok vést k novým a hlubším úvahám o tom, co řekl koncil o 

panenské Bohorodičce, přítomné v tajemství Krista a církve, a co mají připomenout myšlenky této 

encykliky. Nejde tu jen o nauku víry, ale také o život víry, a tím také o pravou "mariánskou spiritua-

litu", jak je patrná ve světle tradice, a zejména o spiritualitu, ke které nás povzbuzuje koncil.
142

 Ma-

riánská spiritualita a jí odpovídající zbožnost nalézá také přebohaté prameny v dějinné zkušenosti 

osob a rŧzných křesťanských společností, ţijících v rŧzných generacích a národech na celém světě. 

V tomto ohledu rád připomínám mezi mnoha stoupenci a učiteli této spirituality postavu svatého 

Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu,
143

 který doporučuje křesťanŧm zasvěcení Kristu skrze Ma-

rii. Vidí v tom účinný prostředek, aby věrně plnili křestní závazky. S radostí musím zdŧraznit, ţe 

ani v naší době nechybějí projevy této spirituality a zboţnosti. Máme se tedy na co odvolávat a na 

co navazovat v souvislosti s tímto Mariánským rokem. 

49. Mariánský rok začne o slavnosti Seslání Ducha svatého dne 7, června tohoto roku. Nejde totiţ 

jen o připomínku, ţe Maria předcházela narození Krista Pána v lidských dějinách, nýbrţ jde také o 

to, aby se zdŧraznilo ve světle Mariině, ţe od naplnění tajemství vtělení nadešla v dějinách "plnost 
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času", a ţe znamením této plnosti je církev. Jako lid Boţí putuje církev ve míře k věčnosti upro-

střed všech pokolení a národŧ počínaje dnem letnic. Matka Kristova, která byla přítomna na začát-

ku "doby církve", kdyţ v očekávání Ducha svatého setrvávala na modlitbě spolu s apoštoly a učed-

níky svého Syna, "kráčí" ustavičně "před" církví na její pouti dějinami lidstva. Ona také neustále 

spolupracuje zvláštním zpŧsobem jako "sluţebnice Páně" na spásonosném díle Krista, svého Syna. 

Tímto Mariánským rokem je tak celá církev vyzývána, aby nejen připomínala všechno, co v její 

minulosti svědčí o zvláštní mateřské spolupráci Bohorodičky na spásonosném díle Krista Pána, 

nýbrţ také aby ze své strany připravovala cesty do budoucna pro tuto spolupráci. Neboť konec 

druhého křesťanského tisíciletí otvírá jakoby nové obzory. 

50. Jak jiţ bylo řečeno, Pánovu matku náleţitě uctívají a oslavují také mnozí odloučení bratři, 

zejména na Východě. To je mariánské světlo, které se promítá v ekumenismu. Rád bych zde ještě 

zvlášť připomněl, ţe na dobu Mariánského roku připadá tisícileté výročí křtu (r. 988) svatého Vla-

dimíra, velkokníţete kyjevského. Tento křest dal počátek křesťanství na území někdejšího Ruska a 

potom v jiných oblastech východní Evropy. Touto cestou se dílem evangelizace rozšířilo křesťan-

ství i za Evropu aţ k severním oblastem asijského kontinentu. Chceme se proto zejména během 

Mariánského roku spojovat v modlitbě se všemi, kdo slaví tisícileté výročí tohoto křtu, ať s pra-

voslavnými, nebo s katolíky. Přitom chceme opakovat a potvrdit, co napsal koncil: "Pŧsobí velikou 

radost a útěchu, ţe... zvláště východní křesťané... se s námi scházejí s vroucím nadšením a odda-

ným srdcem v uctívání Bohorodičky, vţdy Panny."
144

 Ačkoli dosud zakoušíme dŧsledky tohoto 

rozdělení, ke kterému došlo za několik desetiletí (v roce 1054), mŧţeme přece říci, ţe se cítíme 

před Kristovou Matkou jako praví bratři a sestry v lŧně mesiášského lidu, který je povolán, aby byl 

jedinou Boţí rodinou na zemi, jak jsem prohlásil hned na začátku nového roku: "Chceme znovu 

potvrdit toto všeobecné dědictví všech bratří a sester této země."
145

 

Při ohlášení Mariánského roku jsem rovněţ poukázal na to, ţe jeho závěr bude oslaven příštího 

roku o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, aby bylo zdŧrazněno "veliké znamení na nebi", o němţ 

mluví Zjevení sv. Jana. Tímto zpŧsobem chceme také splnit výzvu koncilu, který pohlíţí na Marii 

jako na "znamení bezpečné naděje a útěchy pro putující Boţí lid". Tuto výzvu vyjadřuje koncil 

těmito slovy: "Všichni věřící v Krista nechť ustavičně přednášejí Matce Boţí a Matce lidí své 

prosby, aby ona, která svými modlitbami pomáhala prvotní církvi, také nyní - kdyţ je vyvýšena v 

nebi nad všechny svaté i anděly - ve společenství všech svatých, se přimlouvala u svého syna, do-

kud se všechny rodiny národŧ - ať uţ mají čest nazývat se křesťanskými, nebo dosud svého Spasi-

tele neznají - nespojí šťastně v míru a svornosti v jeden Boţí lid ke slávě nejsvětější a nerozdílné 

Trojice."
146
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 Srov. sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu, Pojednání o pravé poboţnosti ke svaté Panně. Právem mŧţeme vedle 

tohoto světce postavit sv. Alfonse M. z Liguori, jehoţ 200. výročí smrti (1787) připadá na letošní rok; mezi jeho spisy 

srov. "Chvály Panny Marie". 
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 2. vatikánský koncil, LG 69. 
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 Homilie v bazilice sv. Petra dne 1.1.1987. 
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 2. vatikánský koncil, LG 69. 



ZÁVĚR 

51. Na konci denní modlitby církve se obrací církev k Marii v antifoně Alma Redemptoris Ma-

ter... 

 

"Slavná Vykupitele Matko, 

všem přístupná nebes bráno, hvězdo mořská,  

přijď na pomoc svému lidu, 

který touţí povstat z pádu. 

Vţdyť jsi přece porodila - k úţasu přírody  

Tvŧrce svého přesvatého." 

 

"K úţasu přírody"! V těchto slovech antifony se obráţí úžas víry, který doprovází tajemství 

Mariina boţského mateřství. Doprovází je v jistém smyslu v srdci celého stvoření Boţího lidu, v 

srdci církve. Jak neslýchaně daleko šel Bŧh, tvŧrce a pán všech věcí, kdyţ "rozhodl zjevit sebe sa-

mého" lidem!
147

 Jak zjevně překročil všechny hranice nekonečného "odstupu", jaký dělí Stvořitele 

od stvoření! Jiţ sám v sobě zŧstává nevýslovný a nevyzpytatelný, ale ještě nevýslovnější a nevy-

zpytatelnější je ve skutečnosti vtělení Slova, které se stalo člověkem prostřednictvím nazaretské 

Panny. 

Kdyţ Bŧh od věčnosti zamýšlel povolat člověka k "účasti na boţské přirozenosti" (srov. 2 Pt 

1,4), mŧţeme říci, ţe zároveň zamýšlel v jistém smyslu jeho "zboţštění" v souladu s jeho dějinným 

postavením, takţe i po pádu do hříchu je Bŧh ochoten "vykoupit" tento odvěký úmysl své lásky 

"zlidštěním" Syna, soupodstatného s Otcem. Celé stvoření, a bezprostředně člověk, nevychází z 

úţasu nad tímto darem, který mu byl dán v Duchu svatém: "Neboť Bŧh tak miloval svět, ţe dal 

svého jednorozeného Syna" (Jan 3,16). 

Ve středu tohoto tajemství, ve středu tohoto úţasu víry stojí Maria. Ona, svatá Matka Vykupite-

le, se o něm dověděla jako první: "Vţdyť jsi přece porodila - k úţasu přírody - Tvŧrce svého pře-

svatého." 

52. Ve slovech této liturgické antifony je vyjádřena pravda o "velkém obratu", jaký zpŧsobilo 

člověku tajemství vtělení. Tento "obrat" náleţí k celé historii člověka, od začátku, který je nám 

zjeven v prvních kapitolách knihy Geneze, aţ k poslednímu konci, totiţ s výhledem na konec světa, 

o němţ nám Jeţíš neprozradil ani "den ani hodinu" (srov. Mt 25,13). Existuje nepřetrţitý a ustavič-

ný obrat, přelom mezi pádem a opětným povstáním, mezi člověkem hříšným a člověkem omilost-

něným a ospravedlněným. Liturgie, především v adventě, je v neuralgickém bodě tohoto obratu a 

zároveň se dotýká jeho neustálého "dnes a nyní", kdyţ volá: "Přijď na pomoc svému lidu, který 

touţí povstat z hříchu!" 
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 Srov. 2. vatikánský koncil, DV 2: "Tímto zjevením oslovuje neviditelný Bŧh ze své veliké lásky lidi jako přátele a 

stýká se s nimi, aby je pozval a přijal do svého společenství." 



Tato slova se vztahují na kaţdého člověka, na společnosti, kmeny, národy, na generace a obdo-

bí lidských dějin, na naši dobu, na toto tisíciletí, které se chýlí ke konci: "Přijď na pomoc svému 

lidu!" 

Tato slova, kterými se obracíme k Marii, "slavné Matce Vykupitele", jsou slovy určenými Kris-

tu, který jejím prostřednictvím vstoupil do dějin lidstva. Rok za rokem stoupá tato antifona k Marii 

a vyvolává okamţik, kdy došlo k tomuto zásadnímu dějinnému obratu, který nezvratně trvá: k pře-

lomu mezi "pádem" a "povstáním". 

Lidská rodina učinila neobyčejné objevy a dosáhla senzačních výsledkŧ v oboru vědy a techni-

ky. Uskutečnila veliká díla na cestě pokroku a civilizace a v poslední době dokonce v jistém smyslu 

urychlila běh dějin. Avšak základní obrat, ten, který mŧţeme nazvat "originálním", doprovází ději-

ny člověka, všech a kaţdého, stále a při všem. Je to obrat od "pádu" k "povstání", od smrti k ţivotu. 

Je to také nepřetržitá výzva lidskému svědomí, výzva celému historickému uvědomění člověka: 

výzva, aby šel, zpŧsobem starým a vţdy novým, cestou "nepadání", a jestliţe padl, pak cestou "po-

vstání". 

Zatímco se církev s celým lidstvem přibliţuje k rozhraní mezi dvěma tisíciletími, přejímá ze 

své strany s celým společenstvím věřících a ve spojení s kaţdým člověkem dobré vŧle odvěkou 

výzvu, která je vyjádřena v těchto slovech antifony o "lidu, padajícím, ale touţícím povstat", a ob-

rací se na Vykupitele a jeho Matku zároveň s prosbou: "Přijď na pomoc!" Neboť spatřuje - a tato 

modlitba to dokazuje - blahoslavenou Bohorodičku ve výkupném tajemství Kristově a ve svém 

vlastním tajemství. Vidí ji hluboce zakořeněnou v dějinách lidstva, ve věčném povolání člověka, 

podle určení, které s ním Bŧh ve své prozřetelnosti od věčnosti spojil. Vidí ji mateřsky přítomnou a 

plnou účasti v mnohonásobných a těţkých problémech, kterých je dnes plný ţivot jednotlivcŧ, ro-

din a národŧ. Vidí v ní pomocnici křesťanského lidu v nepřetrţitém boji mezi dobrem a zlem, aby 

"nepadl", nebo kdyţ padl, aby opět "povstal". 

Přeji si ze srdce, aby také myšlenky této encykliky poslouţily k obnově tohoto pohledu v srd-

cích věřících! 

Jako římský biskup posílám všem, kterým jsou určeny tyto úvahy, políbení pokoje s pozdra-

vem a poţehnáním v našem Pánu Jeţíši Kristu. 

 

V Římě u svatého Petra, 

dne 25. března roku 1987, o slavnosti Zvěstování Páně,  

v devátém roce mého pontifikátu. 

Papeţ Jan Pavel II. 

 



Ediční poznámka 

Překlad encykliky byl pořízen z latinského textu, uveřejněného v Acta Apostolicae Sedis, Com-

mentarium officiale z 2.4.1987, s přihlédnutím k německému překladu. Názvy kapitol jsou redakč-

ní. 

Texty Písma svatého jsou citovány podle překladu ThDr. Václava Bognera, texty dokumentŧ 2. 

vatikánského koncilu z překladu ThDr. Oto Mádra a kol., vydávaného v nakladatelství Zvon. Texty 

z církevních otcŧ jsou citovány buď z revidovaných dřívějších překladŧ, nebo byly přímo přeloţe-

ny. 
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