
Zamyslenia na týždeň po 4. adventnej nedeli 20. decembra 2015 

 
Nedeľa 20. decembra 2015 – 4. adventná nedeľa 

 

Text: L 1, (26 – 38) 39 – 56 
26Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta 27k 

panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu Dávidovho; panna sa 

volala Mária. 28Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, 

Pán s tebou! [Blahoslavená medzi ženami!] 29Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, aký 

to pozdrav. 30Ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. 31Ajhľa, 

počneš, porodíš syna a dáš Mu meno Ježiš. 32Bude veľký, Synom Najvyššieho sa bude 

volať a Pán Boh Mu dá trón Jeho otca Dávida. 33Bude kraľovať nad domom Jákobovým 

naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca. 34A Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane? 

Veď ja nepoznám muža! 35Odpovedal jej anjel: Duch Svätý zostúpi na teba a moc 

Najvyššieho ťa zatieni; preto aj to, čo sväté narodí sa [z teba], bude sa volať Syn Boží. 
36Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, ktorú nazývali neplodnou, tiež počala v starobe a je už v 

šiestom mesiaci. 37Lebo Bohu nič nebude nemožné. 38Vtedy povedala Mária: Som 

služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova! A anjel odišiel od nej.  

Mária na návšteve u Alžbety 
39V tie dni vstala Mária a rýchlo sa vydala na cestu do hornatého kraja, do mesta 

Júdovho. 40I vošla do domu Zachariášovho a pozdravila Alžbetu. 41Keď Alžbeta počula 

pozdrav Máriin, nemluvniatko sa pohlo v jej živote a Duch Svätý naplnil Alžbetu. 42I 

zvolala silným hlasom a povedala: Požehnaná medzi ženami a požehnaný plod tvojho 

života! 43Ale ako to, že matka môjho Pána prišla ku mne? 44Lebo, ajhľa, len čo mi zaznel 

v ušiach hlas tvojho pozdravu, radostne pohlo sa mi v živote nemluvniatko. 45A 

blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. 46Vtedy povedala Mária: 

Velebí moja duša Pána 47a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi, 48že 

zhliadol na poníženie svojej služobnice, veď, ajhľa, blahoslaviť ma budú odteraz všetky 

pokolenia, 49pretože Mocný učinil so mnou veľké veci, a sväté je Jeho meno 50a Jeho 

milosrdenstvo s tými, čo sa Ho boja, z pokolení na pokolenia. 51Dokázal moc svojím 

ramenom, rozprášil tých, čo sa povyšovali zmýšľaním srdca; 52mocných zhodil z trónov a 

povýšil ponížených, 53lačných nasýtil dobrými vecami a bohatých prepustil naprázdno; 
54ujal sa Izraela, svojho služobníka, pamätlivý milosrdenstva, 55ako povedal našim otcom, 

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. 56Mária zostala s ňou asi tri mesiace, potom sa 

vrátila domov.  

Piesne: ES č. 29, 7 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Narodenie Božieho Syna Ježiša Krista z panny Márie stále vzbudzuje mnohé otázky. 

Vystupuje tu anjel, počúvame o Máriinej príbuznej Alžbete, ktorá otehotnela 

v pokročilom veku, a najdôležitejšia správa hovorí o tom, že Mária počne z Ducha 

Svätého a porodí. Ak chceme pochopiť podstatu tohto príbehu, musíme sa vzdať 

špekulácií, či sa to mohlo, alebo nemohlo stať. Vonkajšie okolnosti zrejme zostanú 

zahalené tajomstvami. To, čo z tohto príbehu vyplýva, je vždy prekvapujúce, nedá sa 

uchopiť ani preskúmať ľudským myslením. Dá sa len vďačne prijať, že veľký Pán Boh 

nás, malých ľudí, vyhľadal vo svete v Kristovi, narodil sa ako človek a znášal náš ľudský 

údel až po smrť na kríži. Nám všetkým spievala Mária svoj chválospev, aby sme ho 

spievali s ňou. Každého jedného z nás tento chválospev pozýva uveriť, že Pán Boh nás 

nezavrhuje, keď koná svoje veľké skutky. Každý človek sa má nájsť v tomto 

chválospeve. Pre každého z nás má Pán Boh úlohy. Pre Neho neexistuje nik, koho by 

nemohol potrebovať. Slová Písma svätého nás uisťujú, že „… Bohu nič nebude 

nemožné”! Mária sa Božiemu povereniu nevyhla, a to ani napriek tomu, že nemohla 

vedieť, čo ju čaká. Nevyhovorila sa, ale odpovedala: „Som služobnica Pánova, staň sa mi 

podľa tvojho slova!” Z Máriinho chválospevu sa môžeme učiť, s akou pokorou 



a poslušnosťou k Pánu Bohu prijala svoje poslanie. To jediné, čo je dôležité pre každý 

nový začiatok, je viera. Viera, že môj Pán Boh je a bude so mnou. Viera, že nie ja, ale On 

vie, ako treba konať. Máriina viera nás vedie ku Kristovi. Biblické svedectvo nám chce 

dodať odvahu, aby sme hovorili Bohu na Jeho plány s nami: „Staň sa Tvoja vôľa!” Pán 

Boh nás príchodom svojho Syna pozýva žiť v Božom tieni, nájsť odpočinutie v tôni 

Všemohúceho. Nech vrcholiace obdobie adventu je uvedomením si toho, že Duch Boží 

nás vyvádza z našich tieňov a premieňa nás na ľudí, ktorí môžu žiť svoj život zatienení 

mocou Najvyššieho. Mária sa rozhodla pre tento spôsob života. Odvážme sa tak robiť aj 

my. Amen. 

Modlitba: 
Prichádzajúci Pane náš, Ježiši Kriste, Kráľu večnej slávy, ktorý si nám svojím príchodom 

priniesol nebeskú milosť, prosíme Ťa, naplň tieto dni opravdivou radosťou, lebo Tvoja 

láska sa zjavila, aby sa i náš život zmenil. Daj nám svojho Svätého Ducha, aby sme mohli 

žiť tak, ako sa sluší na deti svetla, a aby sme v pravej viere vytrvali až do konca. Amen. 
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v Srbsku Erdevík 

 


