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Jména Panny Marie
Jako po oslavě Kristova narození následuje památka jeho Jména, tak i po
oslavě narození jeho Matky následuje památka jejího Jména. V biblickém
prostředí má osobní jméno mnohem hlubší smysl než pouhé
administrativní označení. Jména biblických osob často vyjadřují i jejich
vztah k Bohu. Hebrejské jméno Marjam či Mirjam bývá vykládáno různě
(Paní, Krásná, Hvězda mořská…), tyto výklady jsou však spíše alegorické
než etymologické. Protože se toto jméno vyskytuje v Písmu poprvé
u sestry Mojžíše (Ex. 15,20), není vyloučen jeho egyptský původ – pak by
mohlo znamenat „Bohem milovaná a Boha milující“. Liturgická oslava
Jména Panny Marie začala ve španělské diecézi Cuenca (1513), postupně
se rozšířila po celém Španělsku a slavila se 17. září; po vítězství polského
krále Jana Sobieského nad tureckým vojskem u Vídně (12. září 1683) ji
zavedl papež Inocenc XI. pro celou církev.
Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje celý
vesmír, její záře vysoko svítí na nebi, ba až do podsvětí proniká, ozařuje
i zemi a hřeje více duši než tělo, podporuje ctnosti a ničí neřesti. Ona je
ta nejjasnější a nejskvělejší hvězda, zářící ctnostmi a svítící příkladem,
a po zásluze byla vyvýšena nad toto velké a rozsáhlé moře.
Každý, kdo víš, že ve vlnobití tohoto světa se spíše zmítáme uprostřed
bouří a větrů, než kráčíme po pevné zemi, nespouštěj oči z této zářící
hvězdy, nechceš-li aby tě bouře pohltila. Opřou-li se do tebe vichry
pokušení, narazíš-li na skaliska soužení, k hvězdě se dívej, Marii vzývej!
Jsi-li zmítán vlnami pýchy nebo ctižádosti nebo nactiutrhačství nebo
žárlivosti, k hvězdě se dívej, Marii vzývej! Otřásá-li loďkou tvé duše hněv,
lakomství nebo svody těla, dívej se k Marii! Jsi-li poděšený velikostí svých
hříchů, zmatený nečistým svědomím, přestrašený hrůzou před soudem
a už už tě pohlcuje hlubina zármutku a propast zoufalství, mysli na Marii!
V nebezpečích, v úzkostech, v pochybnostech na Marii mysli, Marii
vzývej! Stále ji měj na rtech, stále ji měj v srdci, chceš-li, aby se za tebe
přimlouvala.
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Ještě se podívejme, jak fatimské děti chválily jméno Panny Marie:
Jednoho dne vystoupila Hyacinta nahoru na jednu skálu a odtud svrchu
volala na Lucii. Ke svému největšímu překvapení slyšela, jak se to jméno
zcela zřetelně ozvalo z údolí.
Tu volala ještě jednou a hodná, věrná ozvěna opakovala to jméno z údolí
nahoru, jako by tam zespodu volala jiná Hyacinta.
Tak se tím rozveselila, že hra s ozvěnou byla jí zamilovanou hrou, kterou
se ona i její druhové denně bavili.
Zatímco se ovce klidně pásly, vyšplhali se všichni tři na nejvyšší vrcholky
a hlasitě tam shora volali střídavě jména otce, matky, bratří, sester,
známých, zkrátka všechna jména, která je napadla; ohromně je to bavilo,
když tam zespodu slyšeli zřetelně jména, která jim opakovali jejich
dvojníci, ukrytí někde dole.
Když už tuto veselou hru opakovali bezpočtukrát, zjistila Hyacinta, že
jméno Maria se ozývá ze všech nejlépe. Volala teď skoro zpěvavým
hlasem: „Maria! …. Maria! …. Maria!!!…“, a zcela nahlas přidala pak celé
„Zdrávas Maria“, oddělujíc slovo od slova, aby je mohla ozvěna přesně
a pohodlně opakovat.
Tak zazníval každý den z úst tří malých dětí chvalozpěv Matky Boží, šířil
se až do údolí a vyplňoval božské ticho zelené nivy.
Poprosme nakonec Pannu Marii, aby nám pomohla vyřešit naše
problémy a hříchy:
Svatá Panno Maria,
ty jsi byla po celý život plná Boží přítomnosti,
s pokorou jsi přijímala Otcovu vůli
a ďábel tě nikdy nedokázal zaplést do svého zmatku.
R. (Svatá Maria, oroduj za nás.)
U svého Syna ses přimlouvala za naše těžkosti,
a svou pokorou a trpělivostí jsi nám dala příklad,
jak rozplétat zádrhele našeho života.
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R. (Svatá Maria, oroduj za nás!)
Navždy zůstáváš naší Matkou,
a tím napravuješ a osvětluješ spojení,
které nás poutá s naším Pánem.
R. (Svatá Maria, oroduj za nás!)
Svatá Matko, Matko Boží a Matko naše,
prosíme tebe, která s mateřským srdcem
rozplétáš uzly našich životů,
ujmi se těchto bratří a sester
a osvoboď je ode všech pout a zmatků,
jimiž na ně útočí náš nepřítel.
R. (Svatá Maria, oroduj za nás!)
Svou milostí, svou přímluvou u Boha i příkladem
je osvoboď od všeho zla, Panno Maria,
a rozvaž pouta, která jim brání
ve sjednocení s Bohem.
R (Svatá Maria, oroduj za nás!)
Dej jim, aby
vysvobozeni od každého zmatku a omylu
nacházeli Pána ve všech věcech,
aby v Něm ukotvili svá srdce¨
a stále mu sloužili v naších bratřích a sestrách.
R (Svatá Maria, oroduj za nás!)

Panno Maria rozvazující pouta a uzly našeho života, přimlouvej se za nás!
Amen.
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