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MÁRIINA CESTA - POD TVOJU OCHRANU
• Dejiny modlitby
Sub tuum praesidium („Pod tvoju ochranu“) je najstaršia ma¬riánska
antifóna. Na starom egyptskom papyru¬se ju v roku 1917 objavil správca
knižnice z Manchesteru C. H. Roberts a v spolupráci s odborníkom na
papyrusy M. Labelom ju datovali do 3. storočia. Modlitba obsahuje nielen
významný mariánsky titul Theotókos (Bohorodička), ale aj prosbu
adresovanú Panne Márii: „z každého nebezpečenstva nás vysloboď“. V
byzantskej verzii modlitby „Pod tvoju ochranu“, ktorá sa najviac približuje
originálnemu textu egyptského papyrusu, na tomto mieste dokonca stojí
výraz „vykúp nás“. V každom prípade obidve slová vyjadrujú rovnakú
myšlienku „oslobo¬denia“ a „spásy“ vo vykupiteľskom zmysle. Z
historického hľadiska je tak Sub tuum prae¬sidium prvou modlitbou, v
ktorej sa Panne Márii pripisuje spoluvykupiteľská úloha. Obsah modlitby
naznačuje, že egyptskí kresťania sa nachádzali vo vážnom nebezpečen¬stve
– pravdepodobne išlo o jedno z mnohých prenasledovaní, ktorým boli
opakovane vystave¬ní po¬čas celého 3. storočia, čo zrejme dalo podnet ku
vzniku antifóny žiadajúcej Pannu Máriu o spasiteľný zásah.
• Máriin ochranný plášť vo východnej tradícii
Východná cirkev slávi v mesiaci októbri svia¬tok, ktorý sa nazý¬va Pokrov
— Ochrana presvätej Bohorodičky Panny Márie. Bol zavedený na počesť
zjavenia Božej Matky svätému Andrejovi v polovici 10. storočia v
blachernskom chráme v Carihrade. Hlavné mesto Byzancie vtedy obliehali
moslimskí arabi (saracéni). Celé mesto a ľud boli vo veľkej úzkosti. V
chráme, kde sa ako vzácne relikvie uchovávalo rúcho, plášť a pás Panny

Márie, bolo celonočné bdenie. Modliaci sa ľud zaplnil chrám. Medzi ľudom
sa za ochranu mesta horlivo modlil aj svätý Andrej Salos so svojím žiakom
Epifanom. Keď sa liturgické slávenie skončilo, bolo okolo štvrtej hodiny
nadránom. Vtom Andrej videl, ako od cárskych dverí (hlavný vchod do
chrámu) prichádza presvätá Bohorodička vysokej postavy, oslnená
nebeským svetlom, v sprievode Jána Krstiteľa a apoštola Jána a za spevu
veľkého chóru svätých v bielych rúchach. Keď prišla k oltáru, obrátil sa
Andrej na Epifana: „Vidíš Vládkyňu a Kráľovnú sveta?“ „Vidím ju, môj
duchovný otče“, odpovedal. A zatiaľ čo sa na ňu dívali, Božia Matka sa dlhý
čas modlila na kolenách a pri tom plakala. Keď dokončila svoju modlitbu,
podišla k oltáru a prosila Boha za prítomný ľud. Následne sňala plášť, ktorý
nosila cez hlavu a slávnostne ho dvihla a rozprestrela svojimi rukami nad
prítomným ľudom. Andrej a Epifan dlho hľadeli na plášť rozprestretý nad
ich hlavami žiariaci ako blesk na Božiu slávu. A pochopili, že presvätá
Bohorodička sa zjavila, aby zachránila mesto. Správa o zjavení sa
bleskurýchlo rozšírila po celom meste. Útočníci sa stiahli a mesto bolo
zachránené. Týmto sviatkom sa oslavuje Božia Matka za to, že jej ochrana a
jej modlitby sa ako záchranný plášť rozprestierajú nad celou Cirkvou.

Máriin ochranný plášť v západnej tradícii
Gesto ochranného plášťa pochádza z civilného práva. Deti boli
adoptované, alebo legitimizované tak, že ich otec vzal „pod svoj plášť“.
Vysokopostavené ženy mohli prosiť o milosť pre prenasledovaných tým, že
ich vzali „pod svoj plášť“. Toto sa v stredoveku prenieslo aj do duchovnej
oblasti, na vyjadrenie úlohy Panny Márie voči nám. V západnej cirkvi
nájdeme mnohé obrazy znázorňujúce Pannu Máriu, ktorá pod svojím
rozprestretým ochranným plášťom ukrýva veriaci ľud. Vyjadrujú ochranu,
istotu, pomoc, útočisko a zmilovanie. Najstaršie vyobrazenia pochádzajú z
13. storočia a majú názov Mater omnium – Matka všetkých. Úcta k Panne
Márii s ochranným plášťom sa šírila predovšetkým vďaka cisterciánom. Vo
Francúzsku ju nazývajú Vierge de Misericordia, v nemecky hovoriacich
krajinách zase Schutzmantelmadonna. Plášť je možné považovať za
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ekvivalent milosrdenstva, ako to sama Panna Mária povedala sv. Brigite
Švédskej: „Môj široký plášť je moje milosrdenstvo.“ Tieto obrazy sú akoby
ilustráciou modlitby „Pod tvoju ochranu“.
• Záchrankyňa rímskeho ľudu
V rímskej bazilike Santa Maria Maggiore sa nachádza obraz Panny
Márie s dieťatkom s názvom Salus Populi Romani(záchrankyňa rímskeho
ľudu). Rímsky ľud sa k nej utiekal v ťažkých časoch a uctieval si ju ako svoju
Ochrankyňu. V roku 590 zúril v Ríme mor. Pápež Gregor Veľký nariadil v
deň Vzkriesenia nosiť po uliciach tento mariánsky obraz. Kamkoľvek sa
dostal, nákaza zmizla. Sám pápež usporiadal procesiu k bazilike. Pred
Hadriánovým mauzóleom sa mu zjavil archanjel Michal, ako zasúva meč do
pošvy na znamenie konca strašnej epidémie. Na základe tohto zjavenia dal
pápež Gregor Veľký postaviť sochu anjela na vrchol mauzólea, ktoré
odvtedy nesie názov Anjelský hrad.
Pred týmto zázračným obrazom sa zaiste pri svojom pobyte v Ríme
modlievali aj sv. Cyril a Metod a ich žiaci. Podobne ako niektoré iné
starobylé mariánske obrazy aj tento je prisudzovaný sv. Lukášovi. Dnes je
obraz Bohorodičky Salus Populi Romanirozšírený po celom svete. Veľkú
zásluhu na šírení mariánskej úcty spojenej s týmto obrazom má Spoločnosť
Ježišova – jezuiti – rehoľný rád, ktorý založil sv. Ignác z Loyoly v 16. storočí.
Práve on slúžil v tejto bazilike svoju prvú svätú omšu, na Vianoce roku 1538.
Jeho tretí nástupca, sv. František Borgiáš, v roku 1569 dosiahol od kapituly
kanonikov výnimočné dovolenie zhotoviť kópiu tohto obrazu. Toto
dovolenie bolo veľmi komplikovanou záležitosťou, pretože existovali
pápežské predpisy, ktoré zakazovali kopírovanie osobitne uctievaných
obrazov. Borgiášovu žiadosť u kapituly osobne podporil sv. pápež Pius V. a
milánsky kardinál, sv. Karol Boromejský. Úctu tohto obrazu neskôr jezuiti
rozšírili na miestach svojho misijného pôsobenia, napríklad v Brazílii, či v
strednej Európe.
Najbližšie udalosti vo farnosti. Mesiaci jún sa chystáme na primičnú sv.
Omšu do Ba Vajnory vdp. Ivanovi Slepčanovi. Príslovie hovorí pre
novokňazské požehnanie sa oplatí zodrať aj posledné topánky. Dňa 7.9. sa
chystáme na sv. omšu do Trnavy kde si chceme uctiť relikvie košických
mučeníkov, tento rok si pripomíname 400. výročie ich smrti. Dňa 5.10. sa
chystáme na púť ružencových bratstiev do Šaštína. Budeme mať relikviu bl.
Annky Kolesárovej. Mala heslo radšej smrť ako zhrešiť. Význam čistoty.

