
Narození Panny Marie

Maria na svět přichází, 
denice Boží vychází, 
radujme se, radujme se! 
Vyjde slunce z vysokosti, 
zažene hříchů temnosti, 
veselme se, veselme se!

Ta, jež se dnes narodila, 
z dávna přislíbená byla, 
radujme se, radujme se! 
Ta má Matkou Boží býti, 
Spasitele nám zploditi, 
veselme se, veselme se!

To je ten žebřík nebeský, 
kterým sejde král andělský, 
radujme se, radujme se! 
To je brána, kterou projde 
Mesiáš, když na svět přijde, 
veselme se, veselme se!

Její svaté narození 
má nám býti k potěšení, 
radujme se, radujme se! 
Veselým hlasem zpívejme, 
Matičku Boží vítejme, 
veselme se, veselme se!

Tento  svátek  patří  k  nejstarším  mariánským  svátkům.  Den  jeho  slavení  byl  
vybrán v 5. století v Jeruzalémě, jako výroční den posvěcení baziliky postavené  
v místě, kde se Panna Maria podle tradice narodila.

Požehnaná a věčně velebená Panna Maria vyšla z  
královského pokolení a rodiny Davidovy a narodila  
se v městě Nazaretě a byla vychována v Jeruzalémě,  
ve chrámu Páně.  Její  otec se  jmenoval Joachim a  
její matka Anna. Žili prostě a spravedlivě před tváří  
Pána  a  zbožně  a  bezvadně  před  lidmi.  Tímto  
způsobem žili asi dvacet let ctnostně a z milosti Boži  
a v úctě lidi - bez děti. Ale slíbili, že kdyby jim Bůh 
popřál  milosti  nějakých  potomku,  věnovali  by  je  
službě Pánu…



To  je  vskutku  vrchol  dobrodiní,  které  nám  Kristus  prokázal,  to  je  zjevení  
skrytého tajemství, to je překročení hranic přirozenosti: Bůh i člověk, zbožštění  
přijatého  člověčenství.  Bylo  tedy  nejvýš  potřebné,  aby  tento  skvělý  a nade 
všechno  znamenitý  Boží  příchod  k lidem  měl  nejvýš  radostný  vstup,  kterým 
k nám přichází veliký dar spásy. A to právě je tato slavnost, kořenící v narození  
Bohorodičky a vyúsťující a vrcholící z Boží vůle ve spojení Slova s tělem. A tak 
se rodí Panna, živí se mateřským mlékem a utváří se a připravuje, aby se mohla  
stát matkou Krále všech věků, Matkou Boží. 
   A pro nás z toho vyplývá dvojí zisk: jsme přiváděni k pravdě a vzdalováni od 
otrockého života podle litery Zákona. Ale jak to? Jakým způsobem se to děje?  
Stín konečně ustupuje, neboť přichází světlo, a milost přináší do světa svobodu 
místo mrtvé litery Zákona. A tajemství této slavnosti znamená rozhraní těchto  
skutečností,  naznačujíc  a předznamenávajíc  pravdu,  která  nastupuje,  
a nahrazujíc staré novým.                                                    (z kázání sv. O.Krétského)
 

K  oslavě  Mariina  narození  není  třeba  připomínat  
její velikost, ale je vhodné a žádoucí přijít k ní jako  
gratulanti, to znamená především: 
-udělat si pro ni čas
-snažit se jí udělat radost
-hovořit  s ní    -nejen k ní  promlouvat,  ale  také ji  
vyslechnou

 Jsme její drahé děti, které touží dovést k úplnému a  
věčnému sjednocení s Bohem. Tato je její dárek pro  
všechny, kteří si v tento den na ni udělají čas a mají  
v srdci touhu po spáse. 

     Nuže ať zpívá a plesá všechno stvoření, každý ať přispěje k radosti svátku.  
Nebešťané i pozemšťané ať dnes vystrojí společnou slavnost, všechno na zemi  
i nad zemí ať se spojí a slaví svátek. Neboť Stvořiteli všech věcí byla dnes v jeho 
tvoru  zbudována  svatyně,  nové  stvoření  a důstojně  se  chystá  být  novým 
příbytkem svého Tvůrce.



Oslavujme našeho Spasitele, narozeného 
z Panny Marie, a prosme ho: 

     Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás. 

Ježíši, slunce spravedlnosti, tvá Matka přišla na 
svět jako zářící jitřenka, ohlašující den spásy, 
— veď nás svou milostí, ať stále chodíme ve  
tvém světle. 

Ježíši, věčné slovo Otcovo, ty sis vyvolil za Matku neporušenou pannu, 
— vysvoboď nás z porušení hříchu. 

Ježíši, Spasiteli světa, pod tvým křížem stála a s tebou trpěla tvá Matka, 
— na její přímluvu dej i nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech 
zkouškách s vědomím, že tím máme účast na tvém utrpení. 

Nejdobrotivější Ježíši, když jsi umíral na kříži, svěřil jsi lidstvo do ochrany své  
Matky, 
— dej, ať chráněni její mocnou záštitou zůstáváme stále spojeni s tebou. 

Bože, otevři nám bohaté poklady své milosti a na přímluvu Matky svého Syna,  
jejímž narozením se otevřela cesta k naší spáse, uveď celý svět na cestu pokoje.  
Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v  
jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.  Amen


