
MARIA 
 

Maria je velká proto, že nechce udělat velkou 
sebe, nýbrž Boha. Je pokorná, a proto nechce být 
ničím jiným než služebnicí Páně (srov. Lk 1,38.48). 
Dobře ví, že ke spáse přispěje nikoli tím, že by 
uskutečňovala své dílo, nýbrž tím, že se dá plně 
k dispozici Boží iniciativě.  

Je to žena naděje. Jedině proto, že věří Božím 
příslibům a očekává spásu Izraele, může k ní vejít 
anděl a povolat ji k rozhodující službě při 
naplňování zmíněných příslibů.  

Magnificat – chvalozpěv, který vyzpívala, je 
jakýsi portrét její duše. Je celý utkán z vláken 
Písma svatého, z vláken pocházejících z Božího 
slova. Vidíme, že Maria je v Božím slově opravdu 
doma, že z něho zcela přirozeně vychází a opět do 
něho vstupuje.  

Maria mluví a myslí na základě Božího slova. 
Boží slovo se stává jejím slovem a její slovo se 
zase rodí ze slova Božího. Tak se mimo jiné 
projevuje, že její myšlenky jsou v harmonii s Božím 
myšlením, že její vůle je v jednotě s vůlí Boží. 

Se svolením zpracováno podle knihy 365 dní s Benediktem XVI.,  
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. www.kna.cz 

Více k tématu: www.maria.cz 



OHRANIČENOST 
A SLABOST 
JE PRO ČLOVĚKA VELIKÝM DOBREM 
 

Maria - matka Spasitele opěvuje svoji 
poníženost a chválí mocného Boha, který shlédl na 
její nepatrnost a učinil jí veliké věci. Podobně se 
svatý Pavel rozhodl chlubit svou slabostí, aby na 
něm spočinula Boží moc (srov. 2 Kor 12,9). 

My se ale většinou svou slabostí nechlubíme 
a nepatrnost bereme spíše jako nevýhodu ve 
společenské soutěži. Kdosi však napsal: „Často 
vidíme jako překážku našeho duchovního růstu 
právě to, co je před Bohem naší největší devizou.“  

Z pohledu víry je totiž ohraničenost a slabost 
pro člověka velikým dobrem, poněvadž ho vyvádí 
z falešné soběstačnosti. A co víc, přitahuje Boží 
milosrdenství a Boží moc. Proto nás asi Boží 
nepřítel ponouká k tomu, abychom se snažili 
zařídit se tak, abychom nepotřebovali 
milosrdenství Boží ani lidské, abychom nebyli 
schopni svou chudobu a potřebnost přijmout.  

Maria nás učí vnímat svou nepatrnost ve víře 
se vztyčenou hlavou, jako důvod ke chvále.    

Se svolením zpracováno podle knihy Vojtěcha Kodeta: Učednictví,  
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. www.kna.cz 

Více k tématu: www.maria.cz 


