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O dnešní velké slavnosti celá Církev vyznává víru v konečné oslavení Panny 
Marie, dnes církev chválí Trojjediného Boha za veliké věci, které vykonal pro 
ženu a skrze ženu, která měla tak velký význam v dějinách spásy. Během celého 
liturgického roku si připomínáme různá tajemství a události ze života Panny 
Marie. Slavíme její neposkvrněné početí, kdy byla zahrnuta mimořádnými 
milostmi pro své budoucí poslání. Dále si připomínáme její narození, při 
slavnosti zvěstování pak rozjímáme nad její připraveností a ochotou stát se 
poslušnou služebnicí v díle vykoupení. To pak pokračuje Ježíšovým narozením, 
dětstvím, jeho veřejným životem, který spolu s ním prožívala i Panna Maria.  

Zvláště pak musíme zdůraznit její podíl na Kristově utrpení. Při svátku 
Panny Marie Bolestné si připomínáme, co všechno musela Maria během svého 
života vytrpět, co všechno musela obětovat Bohu spolu s Kristem. Nejtěžší pro 
ni jistě bylo ztratit svého Syna, být při jeho krutém umírání. Potom ale byla 
jedním z prvních svědků Kristova vítězství nad smrtí, a ještě nějaký čas byla 
oporou právě se rozvíjející mladé Církve. Právě dnes si podle tradice 
připomínáme konec Mariina pozemského života. Je to veliká slavnost proto, že 
Panna Maria byla tak těsně spojena s tajemstvími života Pána Ježíše, že jeho 
oslavení se stalo i vítězstvím Panny Marie, byla vzkříšena s tělem i duší, má tedy 
již plnou účast na nebeské slávě. Na rozdíl od všech ostatních lidí, jejichž tělo 
bude vzkříšeno a oslaveno až po posledním soudu. Toto přesvědčení bylo v 
církvi rozšířeno již v prvních staletích po Kristu. Brzy byla zavedena památka 
Mariiny smrti, či zesnutí, která se postupně stala svátkem jejího nanebevzetí.  

Toto přesvědčení je odůvodněno i teologicky. Maria, která nebyla 
zasažena žádným hříchem, nemusela být podrobena rozpadu svého těla. Smrt 
je totiž důsledkem hříchu. Maria, která hleděla na umírajícího Krista na kříži, na 
něho nyní může hledět tváří v tvář, jeho vítězství se stalo i vítězstvím jeho 
Matky. Proto mohla být tato starobylá víra definitivně potvrzena a slavnostně 
vyhlášena roku 1950 ctihodným papežem Piem XII. Také mnoho kostelů, i u nás, 
bylo zasvěceno právě Nanebevzetí Panny Marie.   
 Kardinál Meisner řekl, že při svátku Mariina přijetí do nebe, prožíváme 
předvečer naší osobní velikonoční slavnosti, našeho zmrtvýchvstání. Písmo říká, 
že Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. Maria je milostí Boží druhá. 
My všichni, půjdeme-li cestou Kristovou a cestou Mariinou, cestou lásky, nikoli 
egoismu, vstoupíme i s našimi těly do nebe společně jako třetí v pořadí. Dnešní 
slavnost tedy má zaměřit naši pozornost mimo jiné na lidské tělo. To je totiž 
určeno pro život, ani smrt je nemá definitivně zničit. Vždyť, jak říká sv. Pavel, 
vaše tělo je chrámem Ducha svatého. Proto jeho důstojnost je veliká, nemá být 



poskvrňováno hříchem. Lidský život si tedy proto zaslouží bezvýhradné ochrany. 
Týká se to i života ještě nenarozeného, nebo života člověka starého či 
nemocného, jeho hodnota se tím nijak nesnižuje.  

Jak jsme četli v evangeliu, Alžběta o Marii říká: Blahoslavená, která jsi 
uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Blahoslavená, to znamená ta, 
která dosáhla štěstí, které pramení z blízkého spojení s Bohem, ta, která dosáhla 
u Boha odměny. Cesta k tomuto cíli není otevřena jen pro Marii, ale pro 
všechny, kdo uvěřili v Krista a jdou cestou, kterou nám on ukázal, zvláště cestou 
blahoslavenství.  

Panna Maria je Matkou církve, je nebeskou Matkou každého z nás, jsme s 
ní těsně spojeni. A to od té chvíle, kdy jí Ježíš z kříže řekl: Hle to tvůj syn. A kdy 
Janovi řekl: Hle to je tvá matka. Od této hodiny se také právem můžeme modlit: 
pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Ani ve smrti, v této nejtěžší chvíli 
našeho života, pak tedy nebudeme osamoceni, bude s námi mateřská duše 
Panny Marie. Prosme ji tedy, abychom byli vtaženi do Boží vůle, tak, jako Maria 
plnila jeho vůli. Aby se naše srdce otevřela pro slova jejího Syna, aby stále rostla 
naše víra. Tak budeme přijati Bohem jako byla přijata Maria. Její přítomnost v 
nebi se pak stane naší budoucností. 


