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PROSTŘEDNICE MILOSTÍ

Novější spisovatelé dávají Panně Marii rádi jméno: Prostřednice milostí. Chtějí tak vyjádřit, že jejíma 
rukama procházejí všechny milosti, kterých se nám od Boha dostává. Je pravda, jméno je poněkud nové a 
nezvyklé, ale myšlenka jím vyslovená je majetkem celé katolické Církve; proto k ní voláme: „Prostřednice  
naše buď zdráva!“ Abych vás o této důležité pravdě přesvědčil, používám dnešního kázání.

Brzy po zvěstování přišla Panna Maria navštívit svou příbuznou sv. Alžbětu. Účinky jejího pozdravu 
nám popisuje evangelista slovy:  „Jak uslyšela Alžběta pozdravení Mariino, dítko zaplesalo v životě jejím a 
Alžběta byla naplněna Duchem svatým.“ [Luk 1, 41] Zastavme se poněkud u těchto nebesky krásných slov. 
Panna Maria pozdravila slovy: „Pokoj vám!“ a tato krátká prosba měla nehynoucí účinky. Maria promluvila, 
a na její slovo sestoupil Duch Svatý a naplnil šťastnou matku; Maria promluvila, a v tom okamžiku byl sv. 
Jan očištěn od dědičného hříchu a jeho duše posvěcena 

Proč nám to sv. evangelista vypravoval? Byla to událost, která se stala jen jednou? Ne, moji drazí! Až 
dosud navštěvuje Panna Maria lidské duše a přináší  jim milost  a  požehnání.  Co učinila v Zachariášově 
domku,  dělá  jako  nebeská  Královna  celému  světu.  Nekoná  to  ovšem sama,  pokaždé  přichází  s  Pánem 
Ježíšem a jeho mocí rozdává božské milosti. Do jejich rukou vložil Spasitel celý poklad svých zásluh, aby z 
něho po libosti udělovala. Učinil to jak pěkně praví Suarez, z trojího důvodu: předně proto, že Maria svými 
vroucími prosbami Vtělení Božího Syna urychlila; za druhé proto, že po celý pozemský život se za spasení 
světa modlila; hlavně však proto, že svého božského Syna za nás dobrovolně obětovala a spolu s ním pod 
křížem přemnoho vytrpěla. Sama zjevila sv. Brigitě: „Jako Adam a Eva za jediné jablko svět zaprodali, tak  
Syn můj a já jako jedním srdcem jsme jej zase vykoupili.“

Je to překvapující, jak se stále a stále opakuje v církevních dějinách myšlenka, že přímluva Panny 
Marie je nám ku spasení potřebná, protože jen z jejích rukou dostaneme milosti. Unavil bych vás, kdybych 
vám chtěl všechno povědět; omezím se na několik výroků.

Svatý Bernard volá v jednom kázání: „Celým srdcem milujeme Rodičku Boží; je to zajisté vůle Boží,  
abychom všechno dobré jejíma rukama dostávali.“ Pannu Marii jmenujeme „Bránou nebeskou“; k tomu sv. 
Bernard krásně dodává:  „Každá milost,  kterou uděluje král,  prochází branou jeho paláce; každá milost,  
kterou uděluje Bůh, prochází rukama Panny Marie.“ Svatý Bernardin Sienský: „Od té chvíle, kdy panenská 
Matka počala ve svém životě Slovo Boží,  obdržela takřka moc nade všemi dary,  které nám Duch Svatý  
uděluje; bez prostřednictví této dobrotivé Matky žádný tvor od Boha milost nedostane.“ A sv. Antonín k 
tomu dodává: „Kdo prosí o milost bez Panny Marie, chce létat bez křídel.“

Tak nebo podobně mluvili  všichni církevní učitelé a nejslavnější  bohoslovci všech věků a národů. 
Mohl bych tedy přejít k druhému bodu kázání. A přece mne to nutí, abych vám pověděl, jak smýšlel o této 
veliké přednosti Panny Marie cařihradský patriarcha, sv. Germán, když řekl: „My ubozí lidé, kteří jsme pro  
své nesčetné hříchy ztratili  Boha,  skrze tebe,  ó Maria,  Boha jsme hledali,  Boha jsme našli  a byli  jsme  
spaseni. Tvoje pomoc Boží Rodičko, stačí ke spáse. Tvoje moc nemá konce, tvoje ochrana nikdy nepřestává,  
tvoje dary nikdo nemůže spočítati.  Nikdo nedojde spásy, leč tvou pomocí,  ó Přesvatá; nikdo se nezbaví  
hříchu, leč tvým přispěním, ó neposkvrněná; nikomu nebude odpuštěno, leč na tvou přímluvu, ó přečistá;  
nikdo nedostane milost, leč tvýma rukama, přeslavná! Co by z nás bylo, jak bychom mohli doufati ve spásu,  
kdybys nás opustila, ó Maria, která jsi životem křesťanů!“ 

Tak tedy mluví Církev o Panně Marii. Chcete vědět, na čem se zakládá toto přesvědčení? Do rukou 
Panny Marie  vložil  Bůh rozhodnutí  o  spáse  světa.  To nejsou jen krásná slova,  to  je  skutečnost,  kterou 
nemůže nikdo popřít.

Vzpomeňte na zvěstování! Zjevil se jí anděl a jménem Božím k ní promluvil: „Neboj se Maria, neboť  
jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš v životě, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a Synem 
Nejvyššího slouti  bude; Bůh dá mu trůn Davida, otce jeho, bude kralovati  v domě Jakubově na věky, a  
království  jeho  nebude  konce.“ [Luk  1,  30]  Kdykoli  slyšíme  tato  slova,  myslíme  jenom  na  veliké 
vyznamenání,  které Bůh nabízel  přesvaté Panně.  Je pravda,  líc  tohoto obrazu byl  lákavý,  zato jeho rub 
odstrašoval.

Panna Maria znala dobře Písmo svaté a často rozjímala o předpovědích proroků. Proto věděla, že 
slibovaný Vykupitel bude mužem bolesti; v duši jí tanula slova Isaiášova:  „Ale on byl raněn pro hříchy  
naše,  roztlučen  byl  pro  nepravosti  naše;  tresty  pro  naši  spásu  na  něho (dolehly),  a  jeho  jizvami  jsme  
uzdraveni.“ [Is 53, 5] Ještě více jí pověděl prorocký žalm 21.: „Bože, Bože můj proč jsi opustil mne?“ Tam 
četla bolestná slova:  „Zbodli ruce mé i nohy mé. Mohou sčítat všechny moje kosti; rozdělují sobě roucha  
moje, o můj oděv metají si los.“ [Žalm 21, 17n]

To  všechno  věděla  přesvatá  Panna,  proto  rozuměla  dobře  slovům  andělovým:  má  být  matkou 



Vykupitele, ale matkou bolestnou. Na to vše myslela, když anděl domluvil a čekal na její odpověď. Její duše 
chvěla se před utrpením, které ji čekalo, ale zároveň se jí zdálo, jako by tisíce duší spínalo k ní prosebně 
svoje ruce a dojemně volalo o smilování. Rozhodla se; z lásky k ubohým lidem přijme těžký kříž a stane se 
matou Vykupitelovou. Proto odpověděla: „Aj já dívka Páně, staniž se mi podle slova tvého.“

                                                                        [Luk 1, 38]
To vše byl  počátek dlouhé křížové cesty,  která již nastávala a skončila teprve na Velký pátek na 

Kalvárii. Spolu se svým božským Synem pracovala na spáse lidstva, proto také spolu s ním rozdává milosti, 
které nám společným utrpením zasloužili.

Z této pravdy pro nás plynou důležité důsledky.  Když  Holofernes oblehl Betulii, zpozoroval,  že z 
nedalekého pramene tekla potrubím do města pitná voda, proto je kázal zpřetínat, aby snáze donutil město ke 
kapitulaci. [Jud 7, 6] Stejné zbraně užívá také ďábel, chce-li se zmocnit některé duše. Aby zamezil přítoku 
milosti Božích, hledí z duše vyrvat i úctu a lásku k Panně Marii.

Zajímavý doklad vypravuje sv. Alfons. Na hoře Olivetské žil zbožný poustevník. Ve světničce měl 
krásný obraz Panny Marie, před kterým se často modlíval. Tato pobožnost se nelíbila zlému duchu, proto 
trápil a soužil poustevníka, jak jen mohl. Jednou si poustevník posteskl:  „Co jsem ti udělal, že mi nedáš  
pokoje?“ Na to zaslechl slova: „Nechci, aby ses modlíval před obrazem.“

Hleďme, aby v naší duši nikdy neochabovala úcta k Matce Boží. A zase naopak, chceme-li někoho 
získat pro Boha, doporučme mu úctu k přesvaté Panně. O svatých mudrcích čteme v evangeliu: „nalezli  
dítko s Marií, matkou jeho.“ [Mat 2, 11]; již pro mnoho duší stala se Rodička Boží záchrannou hvězdou.

Zázračný doklad této pravdy vidíme na Alfonsu Ratisbonnovi. Byl Židem a ve svých spisech tropil si 
jedovatý posměch ze všeho katolického. Aby mohl Církev ještě více zesměšňovat, zajel si do Říma. Tam se 
setkal se starým přítelem Teodorem de Bussière, který se před několika roky vrátil do Církve.

Dne  16.  ledna  přišel  k  němu Ratisbonne  na  návštěvu.  Bussière  nabídl  svému  židovskému  příteli 
medailku Panny Marie  a  prosil  ho,  aby se večer  pomodlil  „Vzpomeň,  ó nejdobrotivější  Panno Maria.“ 
Ratisbonne se zasmál a prohodil: „Teď jsem apoštolský a římský katolík“, medailku však přijal.

O deset dní později, ve čtvrtek 26. ledna 1842 seděl Ratisbonne v kavárně. Sám o tom později napsal: 
„Kdyby mi v tom okamžiku někdo pověděl: Alfonsi, za čtvrt hodiny se budeš klanět Ježíši Kristu jako svému 
Bohu a Spasiteli; budeš se v klášteře jesuitů připravovat na Svatý křest; budeš klečet u nohou kněze, bít se  
kajícně v prsa a budeš ochoten se obětovat za katolickou víru; zřekneš se světa a jeho lesku, radovánek  
bohatství, nadějí a nevěsty a nebudeš mít vroucnějšího přání než následovat Krista až do smrti – takového 
proroka bych byl prohlásil za pošetilce.“ A přece se stalo. O čtvrt hodiny později byl Ratisbonne katolíkem. 
Ale slyšme jeho vlastní slova!

Sotva vyšel z kavárny, potkal kočár pana de Bussière; přítel ho vybídl, aby si přisedl. Uposlechl. U 
kostela sv.  Ondřeje se zastavili.  De Bussière se chtěl  chvilku pomodlit,  Ratisbonne si  chtěl  prohlédnout 
památný kostel. Tam se mu zjevila Rodička Boží. Padl na tvář a z jeho očí tekly slzy dojetí: „Bylo mi jako 
člověku, který se slepý narodil a najednou uviděl denní světlo. Vnikl jsem v okamžiku do smyslu a ducha  
víry, o níž jsem předtím ani řádku nečetl. Pravdy křesťanské byly mi pojednou úplně jasné.“ Ratisbonne se 
stal později knězem a horlivě pracoval na obrácení svých židovských krajanů. Zemřel jako světec 6. května 
1884.

A ještě na jeden důsledek bych rád upozornil. Svatý Alfons napsal hluboce pravdivá slova:  „Není  
možno,  aby  věrný  ctitel  Panny  Marie  zahynul  na  věky.“ Matka  Boží  se  již  postará,  aby  svého  ctitele 
ochránila; hrozí-li jeho duši nebezpečí, jistě na ni nezapomene.

V našem klášteře v Ciorani jsem viděl na chodbě krásný obraz sedmibolestné Pany Marie. O tom 
obraze vypravuje domácí kronika: Za časů sv. Alfonsa žil v klášteře novic, jménem Alexander de Meo. Je 
možné, že zlý duch předvídal, jaké škody mu jednou způsobí jako horlivý misionář. Proto novice ustavičně 
trápil a pokoušel. Alexander se dlouho bránil a nakonec podlehl. Umínil si, že v noci odejde tajně z kláštera a 
již  se  nevrátí.  Odložil  řeholní  roucho a  odcházel.  Přišel  až  k  obrazu,  před kterým se  tolikrát  modlíval. 
Poklekl, aby se rozloučil s milovanou svatyňkou. V tom zaslechl z obrazu slova: „Kam jdeš dítě? Alexandře,  
jestli odejdeš, budeš zavržen.“ Vrátil se, zůstal v klášteře a jako misionář vykonal později mnoho pro spásu 
nesmrtelných duší. Žil tak svatě, že se jedná o jeho svatořečení.

Matka  Boží  jest  opravdu  Prostřednicí  a  rozdavatelkou  všech  milostí.  Tuto  velikou  přednost  si 
zasloužila proto, že pro naši spásu tolik trpěla. Proto hleďme, aby v nás její úcta nikdy neoslábla.

Chceme-li koho zachránit, naučme ho milovat přesvatou Pannu, protože pravdivá jsou slova:  „Není  
možné, aby věrný ctitel Panny Marie zahynul na věky.“ Amen    Ω


