25. března – SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
 Iz 7,10-14; Žd 10,4-10; Lk 1,26-38
Iz 7,10-14 Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka
Izaiáše): „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať
hluboko v podsvětí, či nahoře na výšinách!“ Achaz však řekl:
„Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“
Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám
omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno
Emanuel (to je 'Bůh s námi').“
Žid 10,4-10 Krev býků a kozlů nemůže hříchy odstranit. A tak
Kristus, když přicházel na svět, řekl: 'Dary ani oběti jsi nechtěl,
ale připravils mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl zálibu. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou
vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.' Po prvních slovech:
'dary ani oběti, celopaly ani oběti za hřích jsi nechtěl a neměl jsi
v nich zálibu' - a přece to všech-no se obětuje podle Zákona hned dodává: 'Tady jsem, abych plnil tvou vůli.' To první ruší,
aby ustanovil to druhé. A touto 'vůlí' jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy.
Lk 1,26-38
„Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které
se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní
vešel a řekl: „Bud' zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to
slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat.
Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.
Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký
a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho
předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a
jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak
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se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl:
„Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto
také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla
považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“
Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.
 K evangeliu: Účast na Mariině ANO (podle S. Faustiho)
Ráno, v poledne a večer, třikrát za den, se rozeznívají zvony. Je to „Ave Maria“. Andělské pozdravení rytmicky
označuje začátek, střed a konec každého dne. Díky modlitbě „Anděl Páně“ a „Zdrávas Maria“ je úryvek o zvěstování
nejznámějším a nejčastěji opakovaným vyprávěním celého Písma svatého. Křesťanský život nosí vtělení Slova ve
svém srdci a má v něm svůj začátek a cíl. Zcela soustředěný do tohoto tajemství je ustavičnou „dnešní“ aktualizací
onoho „ano“, které přitáhlo Boha do našeho světa.
Maria je obraz každého věřícího jedince i celé církve. To, co se stalo s ní, děje se každému z nás a všem dohromady. Toto „ano“ člověka, které přijímá a rodí Slovo, v němž má všechno počátek, je cílem celého stvoření.
Na lásku hledajícího Boha Adam v neposlušnosti a na útěku odpověděl: „Skryl jsem se“ (Gn 3,10). A teď v Marii
celé lidstvo odpovídá „Hle, tu jsem“ tomu, který od věků stále říkal „jsem tu, jsem tu“ těm, kdo ho nehledali (srov.
Iz 65,1).
Bůh jásá nezadržitelnou radostí. Lásce, která byla odedávna odmítána, se nyní dostává přijetí. Láska, odedávna
nemilovaná, nyní ví, že je milována. Po dlouhá tisíciletí, celou věčnost, čekal Bůh na tento okamžik, kdy mu jeho tvor
prokáže tu milost, že řekne „Hle, tu jsem“, aby ho mohl naplnit sám sebou. Konečně ženich po tolika dramatech nachází nevěstu svého srdce. Konečně ustává jeho utrpení: dostává se mu objetí od té, která ho miluje. Jeho nabídka
nachází ruce, které ji přijmou, a široké paže světa uchopí, počnou a sevřou toho, bez něhož člověk není člověkem.
Láska je milována: našla dům, kde může bydlet, a tak už dům člověka není opuštěný. Vtělení má „vášnivý“ ráz: zjevuje Boží vášeň. Je to začátek svatby mezi ním a lidstvem, počátek lásky, která bude silnější než smrt (Pis 8,6).



MODLITBA
Pane, při dnešní modlitbě Anděl Páně se chci co nejvíce podobat Marii a co nejopravdověji ti říct své ANO…
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