
Neposkvrněné Početí Panny Marie 

AI Rozličné biblické události jsou často cenným námětem pro umělce. Takovým je i zvěstování 

archanděla Gabriela Panně Marii, že bude matkou Syna Božího. Mnoho umělců se snažilo zachytit tuto 

událost na plátně, kameni a dřevu. Dávali si záležet především na obličeji, která měla vyjádřit stav, 

který prožívala Panna Maria. 

KE Více než umělecký, je pro nás důležitější "biblický vzhled" Panny Marie. Lukáš nám v obraze 

Zvěstování představil pět vlastností Marie, které pravdivě dotvářejí její obraz. 

DI Prvním je PANENSTVÍ. "Bůh poslal anděla Gabriela ... k panně ... A jméno panny je Marie". Marie 

pozdější v dialogu s andělem řekne: "... já muže neznám". Panenství Marie je především darem Boha. 

On chtěl, aby se Kristus nenarodil "ani z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha" (Jan 1, 13). 

Kristovo početí nezpůsobilo biologické mechanismy muže a ženy, ale je to dar Boha vložen do klína 

Marie. 

     Druhým je ZASNOUBENÁ. "Zasnoubená muži z rodu Davidova, jménem Josef". I když v životě 

Marie je nejvážnější Bůh a Syn, tak přece Maria je i snoubenkou a později manželkou Josefovou. Mezi 

ní a Josefem se vytvořilo pouto něžnosti a blízkosti srdcí. Tento svůj vztah dali oba do služeb Boha a 

Ježíše. 

     Třetí vlastností je MILOSTIPLNÁ. "Zdrávas, milosti plná, Pán s tebou". Je to další dar Boha Marie, 

který ji uchránil od dědičného hříchu a tím i od ostatních, aby z ní vytvořil čistý chrám, který má 

přijmout Vykupitele. 

     Čtvrtou vlastností je MATEŘSTVÍ. "Počneš a porodíš Syna a dáš mu jméno Ježíš". Přes mateřství 

Marie proběhne dokonale zjevení Boha světu. Pozdější, pod křížem, se Maria stane duchovní Matkou 

všech věřících jejího Syna. 

     Pátou vlastností je SLUŽEBNICE. "Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova". Titul 

"služebník" patří mezi výsady v Bibli. Je za ním ukryté speciální poslání, které dává Bůh některým 

lidem. Sluhy jsou Abraham, Mojžíš, Jozue, David, proroci a "Sluha Páně" v nejvyšším stupni je Mesiáš 

(Iz 42, 49, 50, 53). Marie si uvědomila své velké poslání, že v ní začíná odehrávat nová etapa dějin 

spásy. Na její víře, lásce a poslušnosti vyrůstá největší dar Boha - vtělení Syna Božího. 

PAR Maria je nám vzorem, co dokáže Bůh v lidském životě, když ho člověk svobodně přijme a dovolí, 

aby v něm účinkoval. Zajisté, že Maria je jen jedna, jedinečná a neopakovatelná. A její poslání bylo 

jedinečné. To však neznamená, že není pro nás vzorem, nebo ideálem. 

     Možná až na druhém světě se dozvíme, čím jsme mohli být a čím jsme se ve skutečnosti stali. 

Myslím na celoživotní ochotu spolupracovat s Boží milostí, která se projevuje v množství darech, které 

nám Bůh dává a kde nás chce povolávat k blíže k sobě. Jaká byla naše odpověď? Přijali jsme je? 

Nemáme spíše strach změnit sebe a svůj život? Možná jsme vědomě nebo nevědomě ani nechtěli od 

Boha pomoc, sílu, milosti, protože jsme si mysleli, že to, co žijeme je nejlepší, že se nepotřebujeme 

změnit, že případně máme ještě čas přemýšlet nad nabídkou Boha. Jen takovou pomoc od něj žádáme, 

která nám zajistí úspěch, zdraví, blahobyt pro naše děti. Když je třeba o to prosíme i Marii. Nemáme 

velkou chuť měnit sebe, své sklony, své nálady, své neřesti. Nechceme být svatými, protože se bojíme, 

že budeme muset ztratit hodně z toh,  čemu žijeme. To má často vliv i na naši mariánskou úctu, která 

není evangelijní, ale příliš lidská, tradiční a povrchní. 

MY Abychom se více podobali na Pannu Marii, abychom měli chuť následovat ji, k tomu nám má 

pomoci dne Svatým Otcem ohlášený Rok sv. Josefa, v diecéze Rok sv. Ludmily a dále probíhající Rok 

Bible. Křesťan a křesťanka, kteří chtějí dát svému životu hlubší smysl a kteří chtějí dokázat více, než 

dosud, měli by si zamilovat tuto modlitbu. Je sice stará, ale stále nová. I v dnešní době nás může uvádí 

do tajemství Ježíšova, Mariina a našeho života. V našich taškách a kapsách bychom neměli nosit jen 

peněženky, kreditní karty, občanské dokumenty, hygienické  (kvůli coronaviru) a kosmetické pomůcky, 

žvýkačky, ale i růženec. Sebou také maličké vydání Bible, i aplikace se vyplatí. Či modlitbu k svaté 

Ludmile a Josefovi. Ve volných chvílích během dnes a každý den vezměme Růženec do rukou, spojme 

se s Ježíšem a Marií a prosme je o sílu pracovat se všemi milostmi, které nám dávají. 

ADE Některé sochy a obrazy Panny Marie se pokládají za umělecká díla, jiné za kýče. Žijme i my tak, 

aby náš život byl uměleckým dílem a ne kýčem. K tomu nám chce pomáhat i Neposkvrněná. Amen 

 


