Slavnost Panny Marie Bohorodičky - Nový rok 2021
AI V dnešní den díváme do budoucnosti, přemýšlíme jaká bude, co nás v ní čeká. Něco
si umíme představit, jiné ne. Náš budoucí život bude určovat i to, čím bude naplněna naše
mysl a naše srdce.
KE Tak jako určoval i život Panny Marie. Lukáš po návštěvě pastýřů napsal: "Ale Maria
zachovávala všechna tato slova ve svém srdci a přemýšlela o nich".
DI Mělo to takovou časovou posloupnost:
Nejprve anděl oznámil pastýřům, že se jim v Davidově městě narodil "Spasitel, Kristus
Pán".
Pastýři pak spěchali do Betléma, kde našli "Marii a Josefa i dítě uložené v jeslích".
"Když je viděli, vyprávěli, co jim bylo řečeno o tomto dítěti".
"A všichni, kteří to poslouchali, divili se nad tím, co jim pastýři vyprávěli".
Marie tedy zachovávala v srdci všechno to, co slyšela o narození Ježíše z úst pastýřů.
V širším slova smyslu můžeme říci, že Maria žila ze všech událostí, které byly spojeny s
Ježíšem, od jeho početí až po pozemský konec její a Ježíše. Byly v jejím nitru, ve
svědomí, v nejhlubším centru její osoby. Byly tam, kde se Bůh setkává s člověkem, kde
se mu dává poznat a kde se mu daruje. Marie si pamatovala všechny slova o Ježíši,
objevovala jejich smysl, význam a rozjímala nad nimi. Z tohoto Marie žila a to předávala
jiným, především rodící se církve.
PAR Z čeho budou žít lidé v Novém roce? Nad čím budou přemýšlet? Nad covidem; nad
tím, co nás ono covidové naučilo? Co budou nosit ve svém srdci? Všechno to, co se bude
dotýkat jejich života, co budou pokládat za důležité životní hodnoty. Budou žít pro práci
a peníze. Pro úspěch a kariéru. Pro lásku a zdraví. Pro majetek a pohodlí. Pro rodinu a
úspěšné děti. Budou přemýšlet nad tím, aby neztratily práci. Aby měli dost peněz. Aby
materiálně pokročili. Aby se jim nerozpadla rodina. (Mám ukončit tyto věty tečkou nebo
tázácím se otázníkem?)
...to bude nést jejich život, nad tím budou sužovat, ale i radovat, když dosáhnou úspěch.
Na to budou myslet, když budou ráno vstávat a večer usínat. Když budou řídit, nebo někde
čekat.
MY Má z těchto hodnot žít i křesťan? Zajisté, že úplně se jim nemůže vyhnout. Pokud se
však chceme podobat Marii, pokud chceme v Novém roce brát vážně své náboženské
přesvědčení, pokud chceme lépe nést tíhu našeho života, tak nestačí žít jen z toho, čím
žijí lidé našeho světa. Křesťan by měl denně mluvit s Ježíšem a ptát se ho, jak dát co
nejlepší smysl svým námahám. Měl by prosit o sílu Ducha svatého, aby dokázal vnímat
svět i očima duchovními a ne jen tělesnými. Měl by mít ve svém srdci Boha, kterými
bude pomáhat, aby jeho nitro bylo čisté a světlé. Křesťan by měl přemýšlet, co mu říká
jeho svědomí, co slyší, když se modlí, nebo když je v neděli na sv. mši (v domě Páně či
před médiem) a poslouchá Boží slovo. Měli bychom mít ve svém srdci a v mysli silné
evangelijní myšlenky, které nás budou nést naším životem. A nesmíme zapomenout na
to, že křesťan nežije jen pro sebe, ale i pro druhé.
ADE Na prahu Nového roku prosme Pannu Marii, Bohorodičku, aby se neustále
přimlouvala za nás, aby naše pěkné touhy nezůstaly zde v kostele, nebo neodlétly pryč
skrz média, ale abychom je stále nosili ve svém srdci a nad nimi přemýšleli. Amen

