ZDRÁVAS, MARIA
Tuto modlitbu se začal modlit
anděl, který sestoupil z nebe.
Pokračovala v ní Mariina
sestřenice Alžběta. Každý den
se ji modlí miliony žen, mužů
i dětí. Je to jedna z nejoblíbenějších křesťanských modliteb
– modlitba k naší nebeské
Mamince:
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LURDSKÝ ZÁZRAK
Lurdy jsou místem, kde Panna Maria ukázala
svou lásku k lidem tím nejhmatatelnějším
způsobem. Miliony lidí navštívily jeskyni, kde
se Maria zjevila svaté Bernadetě, a znovu zde
nalezly naději, víru a pokoj. Mnoho nemocných
přichází do Lurd, aby si od Panny Marie
vyprosili uzdravení. Kolik zázraků, větších
i menších, se tu stalo!
Jednoho dne přivezli do Lurd jedni starostliví rodiče
Oriana, dvanáctiletého chlapce, který byl od sedmi let
ochrnutý na obě nohy. Podle místní tradice se večer
na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie shromažďují nemocní kolem
cesty, kterou prochází procesí s Nejsvětější svátostí. K této cestě přivezli také
vozík s Orianem. Chlapec na vozíku očekával příchod Ježíše se srdcem plným
naděje. Biskup nesl monstranci a každému nemocnému s ní požehnal.
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Takto přišel až k Orianovi. Tatínek
s maminkou mu tiskli ruce. Měli
víru a byli velmi dojatí. Biskup
pozvedl Eucharistii a zástup se
modlil: „Ježíši, dej, ať chodí!“
Jenže zázrak se nestal a procesí se
pomalu vzdalovalo, aby přineslo
požehnání dalším nemocným.
Oriano měl slzy v očích.
Biskup obešel dalších deset
vozíčkářů, když v tom jasně
uslyšel hlas malého Oriana,
jak křičí na monstranci:
„Ježíši, já povím tvé
mamince, žes mě
nechtěl uzdravit!“
Kluk se obrátil k soše
Panny Marie a druhý den byl
zcela zdravý.
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Může Bůh odmítnout Pannu Marii, když ho požádá o laskavost? Je to přece
Ježíšova maminka. Zamysleme se nad tím, jak je to krásné. Proč se tedy
tolik lidí nemodlí k Marii? Maria nám pomáhá pochopit prostou pravdu:
Všechno kolem nás se může zhroutit, ale pokud nám zůstává po boku ona,
nic nás z Boží ruky nevytrhne. Opravdová maminka dodává svým dětem
odvahu: „Se mnou můžete
počítat!“ Maria nám
svojí přítomností
říká, že nejsme nikdy
sami a že jsme
za všech okolností
milované Boží děti.
A i když na to my
zapomeneme, ona
o nás s Bohem
neustále mluví.
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UCHOVEJ MI SRDCE ČISTÉ A PRŮZRAČNÉ
Svatá Maria, Matko Boží,
uchovej mi srdce dítěte,
čisté a průzračné jako pramen.
Vypros mi prosté srdce,
které nezažívá smutek.
Srdce, jež rádo dává,
srdce něžné a soucitné;
srdce věrné a velkodušné,
které nezapomíná na dobro
a kvůli zlu v sobě neživí zášť.

Dej mi srdce
otevřené a neúnavné,
které se neuzavírá
kvůli nevděčnosti
a jež neunaví žádná lhostejnost.
Srdce, které na zemi zrcadlí
nekonečnou touhu
po dobrotě nebes.
Amen.
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