8. prosince – ZAHÁJENÍ SVATÉHO ROKU MILOSRDENSTVÍ
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Gn 3,9-15.20
9
Když pojedl Adam ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: „Kde jsi?“ 10On odpověděl: „Slyšel jsem
tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl.“
11
(Bůh) řekl: „Kdopak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst!“
12
Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl.“ 13Hospodin Bůh se zeptal
ženy: „Cos to udělala?“ Žena odpověděla: „Had mě svedl, a tak jsem jedla.“
14
Tu řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protože jsi to udělal, bud zlořečený mezi všemi krotkými i divokými zvířaty.
Budeš se plazit po břichu a žrát prach po všechny dny svého života. 15Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou,
mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti zasáhne hlavu, zatímco ty zasáhneš jeho patu.“
20
Člověk dal své ženě jméno Eva, neboť se stala matkou všech živých.
Ef 1,3-6.11-12
3
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary,
protože jsme spojeni s Kristem. 4Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním
svatí a ne-poskvrnění v lásce; 5ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti
skrze Ježíše Krista. 6To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.
11
A skrze něho jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu byli předem určeni úradkem toho, který všechno
působí podle rozhodnuti své vůle. 12Tak máme sloužit k tomu, aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my,
kteří jsme už dříve kladli své naděje do Mesiáše.
Lk 1,26-38
26
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, 27k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova
rodu a ta panna se jmenovala Maria.
28
Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ 29Když
to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. 30Anděl jí
řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. 31Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 32Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, 33bude kralovat nad
Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“
34
Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“
35
Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě
zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. 36I tvoje příbuzná
Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla
považována za neplodnou. 37Vždyť u Boha není nic nemožného.“
38
Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“
A anděl od ní odešel.
Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“
Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“

Matka milosrdenství

Krize je odjakživa. Začala u jedné jabloně, s jednou ženou, mužem a hadem. Už v žalmech najdeme výrazy, které
působí aktuálně, jako kdyby popisovaly krizi dnešní a analyzovaly její příčiny. Popírat krizi by bylo nerealistické,
ale považovat ji za nenormální by bylo ještě horší. V krizi krystalizuje střet světa s Bohem, temnot se světlem
(…)
Hlavní bolestí současné společnosti není mravní ubohost. Ta zde byla vždycky, i když dnes nabývá děsivých
rozměrů. Její hlavní bolestí je lhostejnost vůči Bohu a neochota slyšet jeho Slovo. V obojím případě arogantní
hodnocení dobra a zla, pohrdání vírou a odvracení se od Slova Božího člověka vzdaluje od Boha a dobra. Odmítat
zlo a konat dobro se zdá těžké a náročné. Člověk si raději organizuje život po svém. Záviset na Bohu je však ve
skutečnosti blahodárné. Bůh svým zákonem nesleduje nic jiného než naše štěstí. Nechce, abychom klopýtli a
potom upadli a zbytečně trpěli. Dnešní zlo má tedy řešení: přijmout Slovo Boží.
Dom Samuel – Celým srdcem, Triáda/KNA 2013
Maria naslouchala Božímu slovu, nediskutovala s ostatními, ale podřídila se Božímu slovu. Vstoupila do blahodárného dialogu s Božím slovem.
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