
Panna Maria Karmelská 
má nejpřednější místo po Ježíši Kristu, našem Pánu a 
Spasiteli 
 
Je hlavní patronkou rodiny Karmelu, ale kromě této rodiny 
je patronkou universální - všech křesťanů, kteří se k ní 
utíkají – protože je Matkou všech. 
 
 
Ve Starém zákoně prorok Eliáš na Karmelu s vírou vzýval 
Boha o zapálení oběti s nebe. Prosba byla vyslyšena a tak 
před králem Achábem ukázal na marnost vzývání 
pohanského Baala.  S touto památkou  více souvisí další 
text Bible: "Hle z hory vystupuje mráček.." V něm křesťanská tradice viděla 
předobraz Panny Marie. Jako obláček, který nesl v podobě blížícího se deště 
záchranu pro izraelskou zem postiženou suchem, tak Panna Maria byla 
předpovídána jako nositelka budoucí spásy  i budoucího deště milostí. Eliáš, 
který ukázal na obláček, je obhájcem čistoty víry Izraele v živého Boha, jehož 
nositelkou se v čase příchodu spásy stala Maria. Svátek P. M. Karmelské se jeví 
jako styčný bod mezi dobou Starého zákona a staletími Nového zákona.  
 
Na hoře Karmelu, zdvihající se na břehu Středozemního, bránil prorok Eliáš 

čistotu víry vyvoleného národa. Ve 12. století 
se tam usadila skupina poustevníků. 
V obláčku vystupujícím na prosbu Eliáše 
z moře a přinášejícím spásný déšť spatřovali 
předobraz Matky Boží a své řeholní 
společenství svěřili pod její ochranu. Ve 13. 
století museli utéci před Saracény do Evropy 
a dosáhli schválení karmelitánských řeholních 
stanov. Podle tradice, která se v tomto řádu 
uchovává, svěřila Panna Maria generálnímu 
představenému Simonu Stockovi škapulíř 
s příslibem zvláštní ochrany pro ty, kdo ho 
budou nosit. Památka Panny Marie 
Karmelské se v karmelitánském řádu slaví od 
14. století a v roce 1726 byla její oslava 
rozšířena na celou církev.  
 

Panna Maria Karmelská je také označována jako Matka sv. škapulíře. Škapulíř 
řád obdržel prostřednictvím světce Šimona Stocka, který toužil rozšiřovat úctu k 
Panně Marii a prosil ji i o výsady pro řád. V noci 16.7.1251 v Cambridgi mu 
ona předala škapulíř se slovy: "Vezmi toto roucho, je známkou spásy, zárukou 



pokoje a věčného závazku; kdo v něm zemře, 
nezakusí věčného ohně." Nošení škapulíře (i 
medailku) má být provázeno naší ochotou obléci 
se v život Panny Marie a jako ona se dát do 
služeb díla spásy. Přijetí a nošení škapulíře je 
nejširší formou přičlenění ke Karmelské rodině.  
Aktuálnost této cesty připomíná i svědectví sestry 
Lucie z Fatimy o tom, že 13. října 1917 držela 
Panna Maria v ruce karmelitánský škapulíř a 
chtěla tím vyjádřit přání, aby její nabídku a výzvu 
přijali všichni. Nejhlubším smyslem škapulíře je 
obrátit se ke Kristu v jeho světle a lásce, jak to 
požaduje svatý Pavel ve slovech: Vy, kteří jste 
pokřtěni v Krista, oblékli jste Krista. Při předávání škapulíře se ve slovech 
modlitby říká: "Nos jej jako znamení mateřské ochrany Panny Marie a svého 
závazku následovat ji a sloužit jí. Ať ti Matka Boží pomáhá obléci se v Krista. 
On ať v tobě žije, aby se vzdávala sláva Trojici a abys v církvi přispíval k dobru 
bratří a sester."  
 
 
„Karmel je hora, která symbolizuje vystupování duše k Bohu;  
hora, kde jako Eliáš hledáme Boha s láskou neochvějnou, čistou a hlubokou; 
hora, kde prosíme Trojjediného Boha za spásu lidí; 
hora, která předem vytváří věčnou jednotu s Bohem v nebi, pro věčnost.“ 
 
 
 
 
Zásvětná modlitba k Panně Marii Karmelské  
 

Maria, Královno a Matko Karmelu! Přicházím 
dnes, abych se ti zasvětil, protože celý můj život je 
jen nepatrný projev vděčnosti za mnohé milosti a 
požehnání, kterých se mi dostalo od Boha tvýma 
rukama.  
S láskou se díváš na ty, kdo jsou oděni tvým 
Škapulířem, a proto tě prosím: podporuj svou 
silou mou slabost, osvěcuj svou moudrostí temnoty 
mé mysli a rozmnožuj ve mně víru, naději a lásku, 
ať Ti mohu každý den pokorně a věrně sloužit.  
Ať ke mně Škapulíř stále obrací tvé milosrdné oči. 
Ať je mi zárukou tvé zvláštní ochrany v denním 
boji, abych byl věrný tvému Synu i tobě.  



Ať mě odvrací od všeho hříšného v životě a připomíná mi ustavičně povinnost 
pohlížet na tebe a odívat se tvými ctnostmi. 
Od nynějška se budu snažit žít důvěrně spojen s tvým duchem, obětovat všechno 
Ježíši skrze tebe a učinit ze svého života obraz tvé pokory, lásky, trpělivosti, 
mírnosti a ducha modlitby.  
Nejmilejší Matko, podpírej mne svou neustávající láskou, ať se mi, nehodnému 
hříšníku, dostane jednou zaměnit svůj Škapulíř za nebeské svatební roucho a 
přebývat s tebou a s karmelskými svatými v království tvého Syna. Amen 
 
 
Bože, Tys ozdobil karmelský řád vznešeným jménem blahoslavené Panny Marie, 
Rodičky tvého Syna. S radostí dnes slavíme její památku a prosíme tě: dej, ať 
pod její ochranou bezpečně dospějeme na vrchol hory, kterou je Kristus. Neboť 
on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 


