Pracovný list

sr. M. Faustína Zaťková, FDC

8. december: Nepoškvrnené počatie Panny Márie,
slávnosť, prikázaný sviatok
Deväť mesiacov pred sviatkom Narodenia
Panny Márie si každoročne pripomíname tú
veľkú milosť, ktorú Matka Božia dostala –
od samého počatia v živote jej matky
sv. Anny bola nepoškvrnená, bez hriechu.
Sviatok Nepoškvrneného počatia sa slávil
už v 7. storočí na východe dňa 9. decembra
a mal rôzne názvy – Počatie našej presvätej
Bohorodičky alebo Počatie sv. Anny.
V západnej Cirkvi sa rozšíril v 12. storočí.
Slávil sa 8. decembra. Prvý pápež, ktorý ho
oficiálne schválil, bol Sixtus IV. v roku 1479.
Zároveň udelil plnomocné odpustky tým,
čo v tento deň budú prítomní na sv. omši
alebo na pobožnosti k Panne Márii („hodinky
k Panne Márii“). Pápež Inocent XII. na konci
17. storočia pridal k tomuto sviatku oktávu
a jeho nástupca Klement XI. ho v roku 1708
rozšíril na celú Cirkev. V priebehu dejín sa
mnohí cirkevní otcovia, mnísi a rehoľníci,
ale aj iní zamýšľali nad týmto veľkým tajomstvom. Úcta k Panne Márii, nepoškvrnenej
od počatia od akéhokoľvek hriechu, sa šírila aj medzi Božím ľudom. Dogma, teda článok viery
(to, čo treba veriť), o tomto tajomstve bola slávnostne vyhlásená na Prvom vatikánskom
koncile 8. decembra 1854 pápežom Piom IX. za účasti množstva biskupov z celého sveta
a tisícov veriacich. Slávnosť Nepoškvrneného Počatia bola ustanovená ako prikázaný sviatok.
Svätý Otec Pius IX. okrem iného vtedy povedal: „Preblahoslavená Panna Mária v prvom
okamihu svojho počatia bola zvláštnou milosťou a výnimkou od všemohúceho Boha z ohľadu
na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, zachovaná čistá od všetkej poškvrny
prvotnej viny… Zaiste sa nemáme čoho obávať, nad ničím zúfať pod riadením, pod správou
a ochranou tej, ktorá má voči nám materinské srdce a pracuje na našom spasení, stará sa
o celé ľudské pokolenie, a ustanovená od Pána za Kráľovnú neba i zeme a vyvýšená
nad zbory anjelov a rady svätých, stojí po pravici svojho jednorodeného Syna, nášho Pána
Ježiša Krista, a tak úspešne za nás oroduje svojimi materinskými prosbami, a čo hľadá,
nachádza, lebo jej príhovor nemôže ostať nesplneným.“ Do mariánskych (loretánskych)
litánií sa vložila prosba „Kráľovná bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás.“
Štyri roky po vyhlásení dogmy sa Panna Mária zjavila sv. Bernadete Soubirousovej
v Massabielskej jaskyni v Lurdoch. Keď sa jej Bernadeta opýtala, kto je, ako sa volá, Panna
Mária jej pri jednom zjavení odpovedala: Som Nepoškvrnené Počatie.
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Doma si spoločne zaspievajte pieseň
JKS 332 Celá krásna si, Mária.
Jej
latinský názov
z osemsmerovky:

sa

dozvieš

ADAM, ANNA, BOH OTEC, CHVÁLA,
DEDIČNÝ HRIECH, DEVIATNIK, DRAK,
DUCH SVÄTÝ, DVANÁSŤ, HAD, HVIEZDY,
JEŽIŠ KRISTUS, JÚDOV KMEŇ,
KNIHA GENEZIS, KRÁĽOVNÁ,
LIST EFEZANOM, MENO, MESIAC, NAZARET,
NEPOŠKVRNENÁ, NOVÁ EVA, NÁDEJ,
POŽEHNANÁ, RADOSŤ, RUŽENEC, SLNKO,
SLOVO, SVET, VIERA, VYKÚPENIE, ZDRAVAS,
ZJAVENIE, ZRKADLO, ZÁKAZ, ŽALM

