Škola duchovního života

XL. MARIA, MATKA MILOSRDENSTVÍ
Písmo svaté:
Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad
těmi, kdo se ho bojí (Ž 103,11)
Maria řekla: Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že
se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne
blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný.
Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo
se ho bojí. (Lk 1,46-50)

Katechismus:
Vzhledem k mimořádné Mariině spolupráci na působení Ducha svatého […církev]
svěřuje Ježíšově Matce prosby a chvály Božích dětí, protože ona nyní zná lidstvo,
které Syn Boží v ní přijal za své. […] Maria je „požehnaná mezi ženami“, protože
uvěřila, že se splní slovo Pána. Abrahám se pro svou víru stal požehnáním pro
„všechny rody země“ (Gn 12,3). Maria se stala pro svou víru Matkou všech
věřících, díky jí všechny národy země dostávají toho, který je samo Boží
požehnání: Ježíše, požehnaný plod jejího života. (čl. 2675-76 KKC).

Text k prohloubení meditace:
Milosrdenství znamená darování největšího dobra tomu, kdo je nemá. Milosrdenství
daruje Boha, proto je „Boží“ – jelikož Kristus je božská osoba a je získáno skrze
Kristovo lidství, kdy na Kříži žádal od Otce odpuštění a dosáhl ho. Hříchy nemohou
být odčiněny nikým jiným, než Ježíšem Kristem: člověkem-Bohem.
Panna Maria je Kristovou matkou a matkou Božího Milosrdenství. Matkou, protože
„obrazem“ Krista je matka, protože ona dala Kristu lidství, jímž on odčinil hříchy a
získal odpuštění. Milosrdenství má tyto podstatné prvky: odčinění utrpením a
odpuštění. Ona se pod křížem připojila nejen k utrpení svého Syna, ale také
k odpuštění. Proto je součástí tohoto tajemství odčinění. V té chvíli se stává naší
matkou, matkou těch, kteří pak byli zahrnuti milosrdenstvím. V jejím srdci je veliká
láska k milosrdenství, které získal její Syn na kříži, protože když na nás bylo vylito,
umožnilo nám stát se jejími dětmi a nám umožnilo mít ji za matku. Milosrdenství je
tajemství Mariina mateřství. Jednak proto, že je Kristovou matkou a jednak proto, že
ona obdarovává ovocem utrpení, smrti a vzkříšení svého Syna, odčiněním hříchu, a
tedy odpuštěním.
Aby bylo možné vstoupit do tajemství milosrdenství, jak jsme uvedli v předchozí
katechezi, je nutná lítost nad hříchy a zároveň předsevzetí se jich už nedopustit. A
nebeská maminka vstupuje pomaličku do tvé mysli, do tvé vůle, tvého srdce, tvých
pocitů. Možná, že čeká mnoho let, aby sis mohl uvědomit, kolika hříchů ses dopustil,
kolikrát jsi zabil jejího Syna. Ona však v téže chvíli říká svému Synu: „Odpusť,
odpusť, jsou to tví bratři, jsou mými dětmi, které jsi mi pod křížem svěřil!“. Kdo více
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než ona prosí nebeského Otce, svého Syna, aby byli ochotni odpustit hříchy, zvláště
zasvěceným osobám, jak to víckrát sdělil sám Ježíš svaté Markétě Marii Alacoque,
sestře Faustyně, ale též otci Piovi?
Nebeská matka je schopna obměkčit i ta nejzatvrzelejší srdce. Toto jméno
„Maminka“ je nejkrásnějším zobrazením Boží lásky v materiálním světě. Ona je
Ježíšovou maminkou, protože ho porodila. Je duchovně naší maminkou. Dobře ví,
kolik stálo jejího Syna ono odpuštění, které nám daruje Boží život a umožňuje nám
znovu být Božími dětmi.
Pod křížem pronikl její duší meč. Tím mečem je Boží slovo, Kristus, utrpení jejího
ukřižovaného Syna proniklo její duší a ona je jedinečným způsobem připojením se ke
svému Synu účastná jeho utrpení, ukřižování a smrti. Má všechny potřebné milosti,
aby nám prostřednictvím odpuštění, které získal její Syn na kříži, mohla napomoci
znovu získat Boží život. Protože odpuštění je možné získat jedině prostřednictvím
lítosti nad hříchy a předsevzetím se jich už nedopustit, ona je Matkou milosrdenství,
ale také „Matkou lítosti nad hříchy a předsevzetí“. Jak je smutné, když Panna Maria
slyší:„nedokážu to, nezvládnu to, je to silnější než já…“. Nezapomeň, že je zde
Maminka, nebeská Maminka, ona je ti blízko, když se vyhýbáš zlu a znovu se
snažíš o dobro a je ti blízko, aby tě naučila dělat dobro a přestat konat zlo. Jak můžeš
pochybovat o svém úspěchu? Panna Maria je naší nadějí, ano, je Matkou Božího
milosrdenství a spolupracuje na univerzální spáse, která se uskutečňuje skrze
odpuštění.
Neztrácej odvahu, nebuď sklíčený, nezoufej, jestliže jsou ve tvém srdci slabosti,
křehkosti, hříchy, možná i svatokrádeže, když je vůle zatvrzelá. Neztrácej odvahu, jdi
k Mamince, pojďme k Mamince. Ona tě chce přivést ke křestní nevinnosti, a když
nalezne nějaké zábrany vůle, náklonností, dokáže taky čekat. Dívá se na tebe svým
něžným, mateřským, přívětivým pohledem, pobízí tě, dodává ti odvahy, dává ti
jistotu, naději a ujišťuje tě, že její Syn už dlouho čeká, že budeš znovu jeho bratrem,
Božím dítětem, dítětem Mariiným, bratrem bližního. Jak je krásné žít stále v tomto
moři milosrdenství!

Předsevzetí:
Během pokušení nebudu prodlévat u přitažlivosti a zahanbení, které
působí, ale obětuji hned Pánu své pokoření, abych se naučil být
milosrdný ke všem.
Myšlenka na závěr:
„Když spadneš, pamatuj na to, že Bůh je milosrdný, ale nepadej proto, že
Bůh je milosrdný.“ (Mons. P. Galeone 13. 4. 2003)
______________________________________
PRAVIDELNÝ ROGRAM SPOLEČENSTVÍ
17.30 adorace v kostele s možností svátosti smíření; 18.00 mše svatá v kostele; po mši sdílení v kryptě
a malé občerstvení u „kulatého stolu“. Katecheze a další informace nalezneš:

http://spolotcepia.signaly.cz/
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