Jáchym a Anna, rodiče Marie
Anna: patronka Florencie, Innsbrucku a Neapole; za
šťastný sňatek a manželství; za požehnání dětí; za
šťastný porod; matek; vdov; hospodyň; dělnic;
domácích zaměstnanců; horníků, tkalců, soustružníků,
uměleckých truhlářů, mlynářů, kramářů, provazníků,
krejčích, krajkařů, čeledínů; za déšť; proti bouřce; za
znovunalezení ztracených předmětů
Jáchym: patron manželských párů; truhlářů a
obchodníků plátnem
Atributy:
Jáchym: beránek, dítě, holubice, koš, Panna Maria
Anna: Panna Maria a dítě Ježíš
Z těchto svatých manželů vzešla bez dědičného
hříchu počatá dcera a Matka Spasitele světa.
Jejich život tedy musel odpovídat svěřenému
poslání a to je i důvodem naší úcty. U sv. Anny
vždy bylo zdůrazňováno, že je matkou
Bohorodičky, její lidskou vychovatelkou a
učitelkou, a že je babičkou našeho Pána Ježíše
Krista.
Svoji dceru Marii "od Boha milovanou" zasvětili
coby malé dítě v Jeruzalémském chrámu, kde jí
umožnili další výchovu. Jáchym a Anna splnili to,
co Bůh od nich očekával a zůstali v pozadí.
Jáchym se údajně Mariina návratu nedožil a Anna prý zesnula až ve vysokém
věku. Její hebrejské jméno znamená "milostiplná" či "omilostněná", jméno
Jáchym se váže na význam "příprava na Spasitele" či se překládá i jako "bude
Bohem vyvýšen".
Druhý vatikánský koncil stanovil památku
Jáchyma a Anny, rodičů Matky Boží
Marie, na společný den 26. července. Do
té doby se oba slavili v celém světě v různé
dny. Apokryfní Jakubovo evangelium
vypravuje o Jáchymovi, že byl starším
knězem a žil s Annou, svou ženou, v
Jeruzalémě. Jednoho dne odmítl velekněz v
chrámu Jáchymovu oběť, protože Jáchym
nezplodil za 20 let manželství žádné děti.

Hluboce pokořenému muži se pak později zjevil při
polní práci anděl a zvěstoval mu narození dítěte. Také
Anna měla toto andělské zjevení. Anna pak porodila
dceru Marii, budoucí Matku Ježíšovu. Svátek
Obětování P. Marie připomíná dodnes den, kdy
zasvětili Jáchym a Anna v chrámě Bohu své dítě. Zdali
se manželský pár dožil ještě narození Kristova, není
známo.

Úcta a tradice: uctívání Anny dosáhlo vrcholu v 15. a 16. století, když přijal r.
1481 papež Sixtus IV. Annu do římského kalendáře a pak r. 1584 nařídil papež
Řehoř XIII. svátek sv. Anny. Zvláště kapucíni a karmelitáni podporovali Annino
uctívání, ale i benediktini a augustiniánští kanovníci. Annin kult se šířil stále
více, čím více se vynořilo jejích ostatků. Také četná evropská města prohlašují,
že mají ostatky, např. Diiren (hlavu) a Vídeň (paži). V mnoha zemích byly drive
slavné pouti sv. Anny, např. v An- nabergu (Dolní Rakousko), Sulzbachu a
Unterkreuzbergu v Bavorsku, a Nantes, Apt a Anne ďAury ve Francii. Jáchym
byl vždy velmi uctíván ve východní církvi; svátek sv. Anny tam lze prokázat od
poloviny 6. století.
Znázorňování: Anna je znázorňována
většinou jako matrona se šátkem na
hlavě, někdy s Marií a často s Marií a
malým Ježíšem („Anna Samotřetí").
Znázornění „Anny Samotřetí" jsou od
Caravággia ve Villa Borghese v Římě, od
Leonarda da Vinci v Louvru v Paříži a
od Masaccia v Akademii ve Florencii.
Častěji je vidět Annu a Jáchyma spolu s
Marií. Jáchym je skoro vždy zobrazen
jako starší nebo starý muž s knihou nebo
svitkem spisu, někdy jsou u něho
holubice, častěji také beránek.

Protože se panenská Bohorodička měla narodit z Anny, neodvážila se příroda
dítě milosti předejít: Anna zůstala neplodná, dokud svůj plod nevydala milost.
Bylo zajisté třeba, aby ta, z níž se měl narodit Prvorozený všeho stvoření, v němž
všechno trvá, sama se narodila jako prvorozená. Blažená dvojice, Jáchyme
a Anno! Všechno stvoření je vám zavázáno, neboť skrze vás přineslo Stvořiteli
dar ze všech darů nejskvělejší, čistou Matku, jedinou, která byla hodná svého

Tvůrce. Raduj se, neplodná Anno, ty, která jsi nerodila, propukni v jásot, ty
která jsi neokusila porodní křeče. Raduj se, Jáchyme, protože z tvé dcery se nám
narodilo dítě, syn je nám dán; a dostane jméno Zvěstovatel velikého úradku,
spásy veškerého světa, mocný Bůh. Ano, tento syn je Bůh! Blažená dvojice,
Jáchyme a Anno, zcela bez poskvrny! Podle plodu vašeho těla vás poznáváme,
jak kdysi řekl Pán: Poznáte je po jejich ovoci. Zvolili jste si způsob života, jaký
byl milý Bohu a hodný té, která z vás vzešla. Žili jste svůj život v čistotě
a svatosti a ozdobili jste ho šperkem panenství, neboť jste zplodili tu, která měla
být pannou před porodem, pannou při porodu a pannou také po porodu, právě
tu, která jediná měla vždycky dbát panenství ducha, duše i těla.
Přečistá dvojice, Jáchyme a Anno! Vy jste zachovali čistotu podle zákona
přírody a Bůh vám za to dal to, co přírodu překonává: přivedli jste na svět Boží
Rodičku, která porodila, aniž poznala muže. Vy jste žili přirozený lidský život ve
zbožnosti a svatosti a přivedli jste na svět dceru vznešenější než jsou andělé,
ano, samu Královnu andělů. Maria, ty dívko nejsličnější a nejlíbeznější, dcero
Adamova a Matko Boží! Blahoslaven budiž klín a lůno, z něhož jsi vyšla,
blahoslavena budiž náruč, která tě chovala, i ústa, jimž jsi dovolila kochat se
čistými polibky, totiž ústa tvých rodičů! Neboť tys vždycky a všude ctila své
panenství.
Jásejte Hospodinu, všechny země, radujte se, plesejte a hrejte! Pozdvihněte
svůj hlas, pozdvihněte jej, nic se nebojte!
z kázání sv. Jana Damašského

Bože našich otců, Tys vyvolil svatého Jáchyma a Annu za rodiče Matky Tvého
Syna; na jejich přímluvu splň i na nás svá zaslíbení, ať dosáhneme věčné spásy.
Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a
kraluje po všechny věky věků. Amen.

