22. prosince
1 Sam 1,24-28
Anna, když odstavila Samuela, přivedla ho s sebou do Hospodinova domu v Silo, s tříročním býčkem, s jednou měřicí
mouky a s měchem vína; chlapec byl ještě malý. Porazili býka a přivedli chlapce k Helimu. Anna řekla: „Prosím, můj
pane, jako že jsi živ, můj pane, já jsem ta žena, která stála tady u tebe a modlila se k Hospodinu. Za tohoto chlapce
jsem se modlila, a Hospodin vyslyšel mou žádost, jak jsem ho prosila. A proto také já ho odevzdávám Hospodinu na
všechny dny, po které bude živ – je odevzdaný Hospodinu.“ I klaněli se tam Hospodinu.
Lk 1,46-56
Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou
služebnici. 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 trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim
předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.“ Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.

Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém
spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Modelem tohoto duchovního postoje, tohoto způsobu bytí a
putování v životě je Panna Maria. Obyčejná venkovská dívka,
která nosí v srdci veškerou naději Boží! V jejím lůně se Boží
naděje stala tělem, stala se člověkem, stala se dějinami: Ježíšem Kristem. Její Magnificat je chvalozpěv putujícího Božího
lidu, všech mužů a žen, kteří doufají v Boha, v moc jeho milosrdenství. Nechme se vést od té, která je matkou, je maminkou a ví, jak nás vést. Nechme se vést od ní v tomto období
čekání a činorodé bdělosti.
Papež František – promluva před modlitbou Anděl Páně
1. 12. 2013
Nechme se vést Marií, abychom znovu objevili Boží naději.
Nikdo nepoznal hloubku Božích tajemství tak jako ona. Pomodli se pomalu modlitbu Zdrávas, Královno – Salve Regina.

Z brožury PRŮVODCE ADVENTEM 2015 vydané Pastoračním střediskem Brněnské diecéze

