NOVÉ MARIÁNSKÉ DOGMA A JEHO OHLAS V KŘESŤANSKÉM SVĚTĚ
K s v á t k u N a n e b e v z e t í Panny Marie
CO DEFINOVALPIUSXIIONANEBEVZETÍPANNYMARIE1.LISTOPADU1950
QUAPROPTER, POSTQUAM SUPPLICES ETIAM ATQUE ETIAM AD DEUM ADMOVIMUS PRECES, AO VERITATIS SPIRITUS LUMEN INVOCAVIMUS, AD OMNIPOTENTIS DEI GLORIAM, QUI PECULIAREM BENEVOLENTIAM SUAM MARIAE V I R G I N I DILARGITUS EST,
AD SUI F I L I I HONOREM, IMMORTALIS SAECULORUM REGIS AC PECCATI MORTISQUE
VICTORIS, AD EIUSDEM AUGUSTAE MATRIS AUGENDAM GLORIAM ET AD TOTIUS ECCLESIAE GAUDIUM EXSULTATIONEMQUE, AUCTORITATE DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI, BEATORUM APOSTOLORUM PETRI ET PAULI AC NOSTRA PRONUNTIAMUS, DECLARAMUS ET DEFINIMUS DIVINITUS REVELATUM DOGMA ESSE: IMMACULATAM DEIPARAM SEMPER VIRGINEM MARIAM, EXPLETO TERRESTRIS VITAE CURSU, FUISSE CORPORE ET ANIMA AD CAELESTEM GLORIAM ASSUMPTAM.
PROTO PO OPĚTOVNÝCH A OPĚTOVNÝCH MODLITBÁCH K BOHU A PO VZÝVÁNÍ SVĚTLA
OD DUCHA PRAVDY, KE SLÁVĚ BOHA VŠEMOHOUCÍHO, KTERÝ ZAHRNUL MIMOŘÁDNOU
LÁSKOU PANNU MARII, KE CTI JEJÍHO SYNA, NESMRTELNÉHO KRÁLE VĚKU A VÍTĚZE NAD HŘÍCHEM A SMRTÍ, KE ZVĚTŠENÍ SLÁVY TÉŽE VZNEŠENÉ MATKY A K RADOSTI A JÁSOTU CELĚ CÍRKVE, AUTORITOU PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA, SVATÝCH APOŠTOLU PETRA A PAVLA A SVOU PROHLAŠUJEME, STANOVÍME A DEFINUJEM E , ŽE JE BOHEM ZJEVENÁ PRAVDA VÍRY, ŽE NEPOSKVRNĚNÁ BOHORODIČKA A
VŽDY PANNA MARIA PO UKONČENÍ SVÉHO POZEMSKÉHO ŽIVOTA BYLA VZATA S TĚLEM A DUŠÍ DO NEBESKÉ SLÁVY.

Toto je podstatná část textu prohlášení dogmatu.Všimněme si krátce jeho obsahu. 1.-Bulla praví, že Boží Matka byla_vzata do nebeské slávy,
tedy nevstoupila na nebe ze své moci; této výsady se
jí
dostalo
řádným zásahem Božím. S tělem a duší, které tvoří jednu dokonalou lidskou osobu na rozdíl od svatých , kteří jsou v nebi jen duší.-2.-Po ukončení svého pozemského života: Bulla mlčí o způsobu, jakým se stalo
nanebevzetí,zdapředcházelasmrt a vzkříšení, či zda přímo byla vzata
Matka Boží do nebe. Definice úmyslně neřeší otázku smrti Panny Marie.
Většina theologů je přesvědčena, že Matka Boží zemřela; nechybí však ani ti, kteří jsou mínění opačného; poslední dobou jich přibylo.-3.-Do
nebeské slávy: definice sama nevysvětluje, co znamená nebeská sláva,
životdušeatělav nebi. O tom nás učí víra, která říká, že a/ duše
Panny Marie požívá nadpřirozené blaženosti podle míry svých zásluh,patří na Boha tváří v tvář, miluje jej a je přeplněna nesmírnou radosti,
která je ve shodě se stupněm blaženého poznání Boží podstaty, b/ T ě l o ,
nesmrtelné, neporušitelné, bez jakékoliv změny své vnitřní podstaty,
prošlo změnou, která z něho učinila dokonalý nástroj duše a dává mu tak
účastenství v blaženosti. c/ Maria je navždy spojena s Kristem: S Kristem jako Bohem je spojena blaženým patřením; s K r i s t e m jako člověkem
je sjednocována svou myslí, srdcem i tělesnou přítomností. d/ Maria v
nanebevzetí a skrze n a n e b e v z e t í povýšená nade všechny andělské kůry a
zástupy světců a světic, vykonává plně úřad prostřednice m i l o s t í .
4.-Jistě není bez významu, že slova definice zahrnují všechny výsady
Mariiny:IMMACULATA
- DEIPARA - SEMPER VIRGO - ASSUMPTA IN COELUM. Výsady Boží Matky nejsou od sebe odděleny, nýbrž vyplývají jedna z druhé.
Co znamená pro nás definování dogmatu_Nanebevzetí?- Snad nejlépe to vyjadřujíslovasvatého Otce, která pronesl hned po vyhlášení dogmatu:
"A vy, kteří jste zvláště blízcí našemu srdci, na něž myslíme v úzkosti
dnem i nocí, vy, chudobní, nemocní, uprchlíci, vězňové, pronásledovaní,
nezaměstnaní, bez přístřeší - vy, ze všech národů a krajů, vy, kterým
dává pozemský život jen slzy a bídu, kteří potřebujete pomoci, pozdvihněte svou tvář k té, která dávno před vámi šla cestami chudoby, opovržení, vyhnanství, bolesti, jejiž duši pronikl meč u paty kříže a která nyní jásá ve věčném světle"
/Podle G.Filograssi S.I.,L'Assunzione di Maria Santissima dogma di fede, L a civiltá c a t t o l i c a , 1 0 1 / 1 9 5 0 / , 2 8 1 nsl/
OHLASdogmatickédefiniceuodloučenýchbratří
Sv.Otec
Pius X I I d o u f a l , že prohlášení nového dogmatu p ř i s p ě j e k sjednocení všech křesťanů v jediném ovčinci pod pastýřskou ochranou náměstka

Kristova. "Doufáme," praví bulla "Munificentissimus", "že všichni
ti,
kteří se honosí křesťanským jménem, budou naplněni touhou po účasti v
jednotě tajemného těla Ježíše Krista a že se rozohní ještě více jejich
láska k Té, jež má mateřské srdce pro všechny údy tohoto vznešeného
těla." Slova Pia XII se obracejí ke všem křesťanům, ale zvláštním způsobem patří východním církvím odloučeným, jejichž víra ve slavné nanebevzetí je známa. Ne bez důvodu se dalo očekávat, že definování dogmatu najde příznivý ohlas u našich odloučených bratří a že se budou cítit jednotni s námi, když ne v přijetí definice jakožto definice, tedy
alespoň ve společné víře v Mariinu výsadu.
Prohlášení dogmatu našlo živý souhlas u církví monofysitských. Ba ethiopská církev se divila, proč teprve nyní žádá římská Církev od svých
věřících přijetí článku víry, který již dávno přijala Ethiopie. V Egyptě vznikla polemika o nanebevzetí.Šejk Chaltuot, docent na mosleminské universitě v Kairu, napadl ostře prohlášení dogmatu v časopise
Misri. Novou definici po dvaceti stoletích křesťanství nazval skandálem. Křesťané ovšem nemlčeli a dali šejkovi na jevo, aby se jako mohamedán nemíchal do křesťanských věcí;pozoruhodná je odpověď Gomma Sergia. Dokazuje šejkovi Chaltuotovi, že nová definice není nic jiného
než slavnostní prohlášení prastaré tradice , že dogma nanebevzetí je
v naprostém souladu s vírou a že nemůže vůbec dělat potíže rozumu, na
jehož požadavky se odvolával šejk. "Jestliže tvůj rozum připouští,"
praví Sergios, "panenské mateřství a naprostou čistotu, jestliže věříš,
že Eliáš vstoupil za živa do nebe, jak praví Písmo i Koran, proč je ti
za těžko týmž rozumem přijmout, že tělo Panny, nejčistší a nejsvětější
ze všech těl, posvěcené Duchem svatým a ďáblem nikdy neposkvrněné, mohlo vstoupit na nebesa
?"
Až do posledního dne před prohlášením přijímala řecká církev nanebevzetí jako pravdu jistou a věřenou;na ruské straně se vyskytlo jisté kolísání na začátku tohoto století a byly vysloveny pochybnosti o věroučné povaze víry ve slavné nanebevzetí/Bulgakov, Malinovsky, Dulgerov/.
Nenašly však ohlasu mezi theology. Po prvém listopadu se situace změnila:kritiky přicházejí z tábora řeckého, kdežto zástupcové ruské církve se kloní více méně k souhlasu.
První odezva na definováni dogmatu pochází od ruského generálního tajemníka pro interorthodoxní ekumenickou činnost Petra Kovalenského.
19. října, tedy ještě před definicí, napsal v časopise Le Monde, že
víra v tělesné nanebevzetí je společná celé Církvi již od nejstarších
dob, i když nebyla nikdy definována jako článek víry. Kovalenský však
přesto činí několik výhrad papežské definici."Křesťanský východ", praví,"pohlížel vždy na dogmatické formule jako na něco, co ubíjí ducha
a je neschopné vyjádřit hlubokou bohatost víry. Definice omezuje víru,
nikoliv prohlubuje,"Konečně je známo - dovozuje - že Církev definovala
nějakou pravdu víry jen tehdy, když šlo o spor nebo nebezpečné pochybnosti. Protože tyto podmínky chybějí pro nanebevzetí, není podle Kovalenského vhodno, aby bylo slavnostně definováno. Podobné úvahy uveřejnil týž autor po 1.listopadu v časopise Ruskaja Mysl; vznikla i malá
polemika: Kovalenský věřil, že bula Munificentissimus vylučuje positivně smrt Panny Marie. Po vysvětlení svůj omyl opravil.
T.G.Pasky

píše:"Souhlas mezi katolickým a pravoslavným pojmem nanebevzetíPannyMarie ukazuje jasně základní shodu v mariánské nauce obou Ci
kví." Pasky se domnívá, že není důvodu, proč by dogma z 1. listopadu
1950 bylo odmítnuto Východní církví. Pravoslavní sice nepřijali neposvrněné početí, protože nedostatečně doložené Zjevením /podle jeho ú sudku/. Pravda nanebevzetí je však bohatě dokumentována liturgickými
texty východní liturgie, hlavně svátkem "Uspenija". Autor vytýká bulle
Munificentissimus jen jeden nedostatek: Nelíbí se mu, že definice se
nedotýká otázky smrti Matky Boží. Přál by si, aby obsah definice byl
důkladně rozebrán a stanoven. Podle jeho názoru tento nedostatek je zaviněn katolickou naukou o neposkvrněném početí:"Kde není dědičného hříchu,"praví,"tam není ani jeho následků," totiž smrti.
Cařihradský protosyncellus Meliton, jako zástupce patriarchy, na otázku:"Přijímáte dogma nanebevzetí?" odpověděl:"Přijímáme jako dogma pouze
Pravdy stanovené obecnými sněmy..." "Poslali jste do Říma u příležitosti
definice svého delegáta?" "Ne." "Pozval vás Řím?" "Ne." "Byli jste du-
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- - - - - - - - - - - - - - - - - -3- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - chovně spojeni s prohlášením?" "Nikoliv." - Mínění cařihradského patriarchátu je jasněji vyjádřeno v článku Gennadia, arcibiskupa z Eliopole:
"Papež definuje nové dogma"/Orthodoxia, září 1950,str.359/. Odmítá v něm
postoj anglikánů a protestantů, protože pravoslaví nemůže přijmout jejich nauku o Písmě sv. jako jediném zdroji Zjevení. Na katolickou stranu praví, že východní církev pevně věří v tělesné nanebevzetí Matky Boží. Nemá však zapotřebí dogmatické definice.
Názor alexandrijského patriarchátu lze spatřovat v článku Partenia Kionida, který přinesl časopis Penteinos 1. října 1950 /str.509-10/,"Vatikán a anglikánská církev". Podobně jako Cařihrad odmítá anglikánskou
nauku o jediném prameni Zjevení, zdůrazňuje víru východní církve v smrt
Matky Boží /koimesis/ a nanebevzetí /metastasis/. S naprostou důsledností však odmítá autentické autoritativní vyhlášení. Podle jeho mínění tradice má zůstat živá, vitální, nehmotná, bez kodifikací a vtěsnování do
určitých soustav, jak to činí dogmatické definice. Konečně se tvrdí v
témž časopise, že víra v nanebevzetí není závažná a nutná ke spáse, i
když je to snad prastará pravda víry. Stačí věřit v tajemství nejsvětější Trojice a vtělení.
O zamítavém postoji řecké církve k novému prohlášení mariánského dogmatu svědčí časopis Ekklesia, vydávaný theologickou fakultou v Athénách.
Uvedený časopis uveřejnil mimo projevy profesorů fakulty též článek Irenea, arcibiskupa ze Sama. Ten má proti dogmatu nanebevzetí dvě zásadní námitky:a/Oslavení Boží Matky, jak je vykládá římská Církev,je v rozporu s pravoslavnou tradicí. Východní církev jistě slaví smrt Matky Spasitelovy /dormitio/, nepřipouští však vzkříšení a oslavení těla Panny
Marie. Ireneus opisuje tradici nanebevzetí větou: svaté tělo Mariino bylo pohřbeno na některém místě Gethsemanské zahrady a její duše byla dána do rukou Syna Božího. b/Druhá námitka se týká nezávislosti, s níž postupovala římská Církev při slavnostním definování. Nepřihlížela vůbec
k požadavkům ekumenického hnutí. 1.listopad 1950 je pro arcibiskupa ze
Sama nový důkaz, že se Řím stále více a více isoluje od ostatních křesťanských církví. Ona jediná chyběla na ekumenickém zasedání v Amsterodamu 1948. Vzdaluje-li se sjednocení církví, vzdaluje se i sjednocení světa.
Profesor Hamilcar Alivitsatos v pojednání "O novém dogmatě"uveřejněném
v časopise ekumenického hnutí The ecumenical Review /3,1950,1/ připouští, že byzantská náboženská poesie a liturgie obsahuje svědectví o slavném nanebevzetí Matky Boží. Není to však nic jiného, praví východní theolog, než zbožné přehnání způsobené přecitlivělou láskou k Matce našeho
Pána. Dále nové dogma bylo prohlášeno zcela nezákonným způsobem, totiž
osobně římským biskupem. Konečně je to nová překážka k sjednocení církví.Východní theologové při této příležitosti často zdůraznili, že pravoslavná církev sleduje střední cestu mezi minimalismem protestantů a
maximalismem katolíků. Východní církev nemůže souhlasit s protestantským
popřením výsad Boží Matky, ale nemůže prý přijmout ani katolickou nauku
o neposkvrněném početí a o nanebevzetí. Věří pouze v božské mateřství,
panenství a plnost milostí.
Je potěšující, že i když ne všichni, tedy alespoň někteří naši bratři
odloučených východních církví souhlasí s námi v pevné víře v nanebevzetí naší nebeské Matky. Jejich potíže a námitky pramení z mnoha starých
předsudků a omylů, které jim nedovolují jasný pohled na katolickou Církev a její život. Tak si dovedeme vysvětlit, že mnoho východních theologů psalo o "novém dogmatu" a ani si nepřečetli bullu Munificentissimus.
Ukázalo se opět, že jim nedělá ani tolik potíže samo dogma nanebevzetí
jako spíše papežská autorita a neomylnost.
/podle M.Gordillo S.I. - Konference na Pap. východním
ústavě
v Římě 25.2.1951/
CO ŘÍKAJÍ DEFINICI
PROTESTANTÉ

V protestantských odezvách na prohlášení dogmatu o nanebevzetí P. Marie
přicházejí na přetřes daleko více než u východních církví základní věroučné pravdy: prameny Zjevení a jejich vysvětlování, papežský primát
neomylnost, nauka o ospravedlnění a vykoupení a místo Panny Marie v řádu spásy. Co se dogmatu samého týká, protestanté je většinou odmítají.

Jako hlavní důvod uvádějí, že tato pravda není obsažena ani v Písmě sv.
ani v ústním podání prvních křesťanských století.
Tak praví "Prohlášení luteránské biskupské konference k dogmatu o tělesném nanebevzetí Mariině římským papežem definovaném": 1.- Katolické učení o neposkvrněném početí, o tělesném nanebevzetí, o prostřednictví a
spoluvykupitelství Mariině není obsaženo v Písmě sv. 2.- Ani v církevním podání prvních staletí nenalézáme žádné stopy po učení o Mariině
nanebevzetí. Tato legenda se objevuje teprve v pátém století po Kristu.
Vyhlášením nového dogmatu se staví papež proti zásadě, že jen to učení
je opravdu katolické, které "všichni, všude a vždy věřili." 3.- 1. listopad 1950 je neblahým důsledkem prohlášení papežské neomylnosti /r.1870/
Papež se vyhlášením dogmatu o nanebevzetí vymanil z poslušnosti vůči apoštolům. 4.- Nové dogma ohrožuje sblížení jednotlivých vyznání. 5.-Jediná spása je v Kristu ukrřižovaném a zmrtvýchvstaleém, který jediný
vstoupil na nebesa. - Toto prohlášení shrnuje stručně všechny námitky
protestantů.
Podobně vyznívá kratší prohlášení "Evangelického svazu" i komentář Gerharda Maye, biskupa evangelické církve augšpurského a helvetského vyznání v Rakousku. Evangelická theologická fakulta heidelbergské university
vydala v létě 1950 prohlášení, v němž obviňuje Řím, že si chce vymýšlet
apoštolskou tradici; definice nanebevzetí Panny Marie je prý definice
mythu, jemuž chybí jakýkoliv dějinný podklad.
Švédský biskup Nygren tvrdí, že nové dogma nemá žádný základ v evangeliu, ba že je to zatemnění evangelia. Definicí dogmatu o nanebevzetí i encyklikou "Humani generis" se Církev stále více isoluje.
Rovněž švýcarští protestanté zaujali odmítavé stanovisko. Dle E. Staehelina, profesora basilejské theologické fakulty, nové dogma zvýšilo potíže pro sblížení jednotlivých vyznání. Prof. Fritz Blanke z Curychu vyslovuje politování, že se žádný biskup neozval proti papeži a nehájil
ohroženou Kristovu čest.
Anglikánští biskupové z Canterbury a z Yorku prohlásili 23. srpna 1950:
"Anglická církev ctí Matku Krista Pána; avšak o jejím tělesném nanebevzetí není nejmenší stopy ani v evangeliích, ani v učení prvotní Církve.
Anglická církev odmítá považovat za nutný požadavek ke spáse duše učení a domněnky, které nejsou jasně obsaženy v Písmě sv. Litujeme hluboce,
že Církev katolická tímto skutkem rozmnožila dogmatické rozdíly v křesťanstvu a kompromitovala tak těžce postup dohody mezi křesťany, založený na společném majetku základních pravd evangelia". - Tón anglikánských biskupů je mírnější než ostatních protestantů a rozlišení mezi vírou nutnou ke spáse a vírou ve fakt se nestaví zásadně proti pravdě samé. Tak na př. anglikánský theolog Mascall napsal 8. září 1950 v The
Guardian, že věří v nanebevzetí Panny Marie, protože všeobecná víra od
VIII. století nemůže být odmítnuta člověkem, který věří, že Duch svatý
řídí Církev. Jiná věc je však, praví, uložit tuto pravdu jako nutnou ke
spáse. - Tímto rozlišením se ovšem vydává poslední slovo o vedení Církve
Duchem svatým autoritě lidské.
Pastor Pierre May, president Národní rady reformované církve francouzské, poznamenal 2. září 1950 v časopise Réforme, že je významné, že první pravda prohlášená
ex cathedra po definici papežské neomylnosti, se
netýká ani Boha, ani Krista, ani Ducha sv. nebo některé mravní pravdy,
ale Marie. Tím, že se orientuje nejenom zbožnost, nýbrž i víra k jinému
prostředníku, než je jediný prostředník Ježíš Kristus.
Církev se tedy tvrdohlavě isoluje? Míní-li se tím, že Církev odmítá nejasný a lehký ekumenismus, je to pravda. Míní-li se tím však, že Církev
je věrna svému poslání být světlem i za cenu toho, že bude znamením, kterému se bude odporovat, pak je prohlášení pravdy o nanebevzetí Panny Marie novým potvrzením, že Církev je též znamením vztyčeným mezi národy.
Vždyť Světlo přišlo na svět a nebylo přijato všemi. Církev chce jednotu
v pravdě. Otvírá náruč pravdy. A s ní otvírá náruč i Panna Maria; a nejen náruč otvírá, ale přimlouvá se a oroduje. A je snad v nebi proto, a by umenšila naši naději?/Podle"Unitas"V/1950/277nsl./
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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