
a pravidlá a zabúda pod Bo-
žím vedením preverova  si ich 
aktuálnos ... 

Ján teda znamenal odklon od 
bežného poriadku. Svojím 
narodením i svojím menom. 
A príbuzný museli neskoršie 
prizna , že z asu na as si aj 
sám Boh praje takéto odklo-
ny. 

Susedia a príbuzní nato ko 
verili v správnos  svojich tra-
dícii, že sa odvážili protire i  
aj tej, ktorá mala prvé právo 
na svoje die a. Ale Alžbeta sa 
nedala odvráti  od spoznanej 
Božej vôle. V tomto je jej ve -
kos .  A ve kos  jej príbuz-
ných spo íva zasa v tom, že 
len o zbadali, aké je Božie 
prianie oh adom die a a, 
ihne  sa vzdali svojho názoru, 
vážne sa nad sebou zamysleli 
a potom horlivo rozhlasovali 
skutok, ktorý vykonal Boh 
v ich kraji. 
A naša ve kos  bude v om? 
Ak cítime, že nás niektoré 
miestne zvyky, niektoré ro-
dinné tradície alebo príbuzen-
ské a priate ské vz ahy robia 
pri plnení Božej vôle neslo-
bodnými, mali by sme sa už 
dnes osmeli  a poveda  
s Alžbetou: Nie tak...  

Sobota 
24/12/2022  

„Nech je zvelebený Pán, Boh 
Izraela, lebo navštívil 
a vykúpil svoj ud a vzbudil 
nám mocného Spasite a 
z rodu Dávida, svojho služob-
níka ako odpradávna hovoril 
ústami svojich svätých proro-
kov, že nás oslobodí d našich 
nepriate ov a z rúk všetkých, 

o nás nenávidia.  

(Lk 1, 67-79 ) 

Vo svojom prorockom speve 
zvelebuje Zachariáš Boha, že 
nezrušil slovo, ktoré dal Abra-

duševnými stavmi býva vždy 
priama závislos .  Preto pyš-
ný, o žijú v hriešnej sebesta -
nosti, i už v duchovnej alebo 
v hmotnej, nikdy nebudú 
môc  spieva  radostné 
Magni kat.  

Piatok 
23/12/2022  

Všetkých ich susedov zmoc-
nil sa strach a všade po Judej-
ských horách sa hovorilo 
o týchto udalostiach. A všetci, 

o to po uli, vštepili si to do 
srdca a vraveli: „ ím len bude 
tento chlapec?“ A vskutku 
Pánova ruka bola s ním. 

(Lk 1, 57-66) 

Alžbeta sa zaiste ve mi tešila 
plodu svojho života. Ve  jej 
die a bolo sú as ou spásneho 
Božieho plánu. A spolu s ou 
sa tešili aj jej príbuzný. Na ôs-
my de  ho dali obreza . Krv 
z pohlavného údu poranené-
ho obriezkou bola 
u východniarov znakom zmlu-
vy s národom a u Hebrejov aj 
znakom zmluvy z Bohom 
(Gen 17,9-14;21,4). Pri tomto 
obrade dostával chlap ek 
meno. Alžbeta ho chcela na-
zva  Jánom. Ale jej príbuzní 
videli v tom ur ité novátor-
stvo. Pre o by sa chlapec ne-
mohol vola  napríklad po ot-
covi? Spor mal rozhodnú  
Zachariáš. Bol však nemý. 
Dali mu preto voskom natretú 
tabu ku a rydlo. Ján sa bude 
vola  – napísal. To bolo ve ké 
prekvapenie. A druhé nasle-
dovalo hne  po om: Zacha-
riášovi sa rozviazal jazyk 
a za al hovori . Ke  sa potom 
príbuzní z jeho re i dozvedeli, 
kto dal chlapcovi meno, st pli. 
Ani nevedeli, ako sa dostali do 
sporu z Bohom. Ale stáva sa 
to... Najmä vtedy, ke  sa lo-
vek k ovito pridržiava vycho-
dených ciest alebo zákonnícky 
holduje litere, ktorá ochromu-
je ducha, ke  sa príliš hlasno 
odvoláva na tradície 

4.Adventná  
nede a 

18/12/2022  

Jozef prebudil zo sna, uro-
bil, ako mu kázal anjel Pána, 
a vzal k sebe svoju manžel-
ku. A bez toho, že by s ou 
nažíval, porodila syna. I dal 
mu meno Ježiš.  

(Mt 1,18-25) 
 

Ke  Jozef zistil, že Mária je 
v požehnanom stave, bolo 
mu jasné, že bude musie  
rieši  ve mi zložitú situáciu. 
V takomto prípade mu Zákon 
dával 2 možnosti. Mohol da  
Márii prepúš aciu listinu 
pred dvoma svedkami, a tak 
s ou zruši  sobášnu zmluvu, 
alebo ju mohol vo svojej ura-
zenosti oznámi  súdu, ktorý 
by ju vyhlásil za nevernú 
a dal ju ako takú pod a Záko-
na ukame ova . 
Evanjelista nazval Jozefa 
spravodlivým. Možno pre to, 
že chcel tento svoj prípad 
rieši  tak, aby neublížil ani 
Zákonu, ani Márii 
v predpoklade, že ni  neve-
del o po atí z Ducha Sväté-
ho... 
Ale pravdepodobnejšie vidí 
evanjelista jeho spravodli-
vos  v tom, že si nechcel pri-
vlast ova  výsledky Božej 

innosti... 
Ak sa od Márie dozvedel, o 
sa stalo, chcel sa utiahnu , 
aby neprekážal Bohu pri 

alšom plánoví s ou. 

A i tak alebo onak, Jozefo-
va situácia nebola ahká. 
No Boh nenecháva nikoho 
bez potrebnej pomoci. 
A nenechal ani Jozefa. 
Nebeský posol, ktorý jeho 
problém vyvolal, prišiel mu 
ho aj vylie i .  
Oznámil mu, že pod a Bo-
žieho rozhodnutia má sa 
sta  pred Zákonom otcom 
toho, kto sa bez neho po al 
v Márii. 
Má mu da  meno, ktoré 
vybral ten, ktorý je jeho 
pravým Otcom.  
Z anjelovej re i mohol Jozef 
vyrozumie , že meno Ježiš – 
Spasite , nebude ozna ova  
nijakého politického oslobo-
dite a, akým bol napríklad 
jeho praotec Dávid, ktorý 
mal vojsko, palác 
a krá ovskú korunu. 
Ježiš príde oslobodi  svoj 
ud od hriechov... 

Ke  si potom spravodlivý 
muž Jozef uvádzal 
v svadobnom sprievode 
Máriu do svojho domu, ešte 
asi dos  nerozumel, pre o 
má by  navonok pokladaný 
za toho, kým v skuto nosti 
nebol.   
 

Pondelok 
19/12/2022  

Zachariáš povedal anjelovi: 
„Pod a oho to poznám? 
Ve  ja som starec a moja 
manželka je v pokro ilom 
veku.“  

(Lk 1, 5 - 25) 
 

Ak niekto žije nábožne, to 
ešte neznamená, že hne  
dostane od Boha to, o si 
zažiada. Potvrdilo sa to aj 
v tomto prípade.  
Ale pretože Boh prisahal 
(tak sa totiž volala Alžbeta) 
nezabúda požehna  tých, 
ktorí ho prosia (tak sa zasa 
volal Zachariáš). 
Týmto manželom i napriek 
ich starobe sa mal narodi  
syn, ktorý sa mal vola  „Boh 
vyhovel“ – po hebrejsky Ján. 
Zachariáš dostal túto zves , 
ke  konal k azskú službu 
v chráme. Zjavil sa mu Anjel. 
Zachariáš sa ho, prirodzene, 
na akal. lovek sa vždy neja-
ko splaší, ke  sa ne akane 
dostane do styku 
s nadprirodzeným svetom. 
Bola to istá chyba, ale nie až 
taká ve ká. 
Dopustili sa jej aj mnohí iní 
nábožní udia. 
Horšie bolo, že Zachariáš 
neuveril Božiemu posolstvu, 

hámovi (Gen 17,4-6), a posiela 
už jeho potomstvu s úbeného 
Oslobodite a z Dávidovho 
domu, aby ho zbavil hriechov, 
lebo pre tieto trpí 
v politickom jarme, vy erpáva 
sa vnútornými spormi a už 
400 rokov je bez prorockej 
útechy. Dobrore í Bohu, že vo 
svojom milosrdenstve znova 
dáva Izraelovi proroka, a to 
nie takého, o bude Mesiáša 
iba predpoveda , ale proroka, 
ktorý bude na neho ukazova  
ako na prítomného a pou í 
vyvolený ud o tom, ako môže 
ma  ú as  na jeho spáse 
a pokoji.  
Zachariášova rados  vrcholí 
v tomto jeho chválospeve 
tam, kde hovorí, že tým ozna-
movate om Mesiášovej spáso-
nosnej prítomnosti má by  
jeho syn, prostredníctvom 
ktorého sa bude aj sám Zacha-
riáš podiela  na diele spásy, 
na zrode nového Izraela, na 
vzniku nového udu, ktorý 
bude slúži  Bohu už bez stra-
chu, lebo mu bude slúži  vo 
svätosti a spravodlivosti. 

Zachariášovu rados  nám 
môže priblíži  aj naša osobná 
skúsenos . 
Vieme, ako ažko nám býva 
na duši, ke  sa zavše dopustí-
me nevernosti vo i Bohu.  
V takýchto chví ach sa nás 
zmoc uje pocit, akoby sa bol 
Boh od nás vzdialil, ako by sa 
bol na nás nahneval. A aká 
rados , ke  po ase zis uje-
me, že nás láskavo predišiel 
svojou milos ou a je zas pri 
nás, zas je s nami...  
A ím dlhšie a bolestnejšie 
bolo v takýchto prípadoch 
odlú enie, tým radostnejšie 
býva stretnutím. Kto nie o 
podobné už zažil, bude si ve-
die  aspo  iasto ne predsta-
vi , o cítil Zachariáš, ke  pod 
vplyvom Božieho Ducha tvoril 
druhy Novozákonný spev. 

Zachariášova re  sa zmenila 
na spev.  
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hoci zaznievalo z pravej stra-
ny oltára, ktorá predzvesto-
vala Židom priaznivé zname-
nia. 

A najhoršie, že nemyslel na 
Božiu moc, ale iba na Alžbe-
tinu a svoju stareckú neplod-
nos . Musel predsa vedie , 
že aj Izák, aj Samson, aj Sa-
muel pochádzali 
s neplodných matiek. 
V tomto prípade sa Zacha-
riáš stal verným obrazom 
svojho národa, ktorý ve mi 
dlho vzdychal po Vykupite o-
vi, ale ke  mu ho Boh na 
prosby spravodlivých kone -
ne dal, neveril, že by Boh tak 
presne dodržiava svoje s u-
by. 

Možno sa aj mi už dlho 
modlíme ako Zachariáš 
a Alžbeta, prosiac o svoju 
duchovnú plodnos . 
Ale ke  po ujeme z pravej 
strany oltára blahozves  
a v nej posmelenie: Neboj sa, 
len ver a staneš sa raz pre 
ud ve kým požehnaním... 
H adíme vtedy oby ajne len 
na svoje doterajšie duchov-
né neúspechy, na zastarané 
chyby, na nevyslyšané mod-
litby, zabúdajúc, že Božia 
všemohúcnos  je vždy nepo-
merne vä šia ako naša ne-
mohúcnos . Ak sa nám to 
ešte stáva, nie je to oby ajná 
chyba a nie je to malá škoda. 
A toto Božie slovo treba 
chápa  ako výzvu zbavi  sa 
jej.  

 Utorok 
20/12/2022 

Boh poslal anjela Gabriela 
do Galilejského mesta, ktoré 
sa volá Nazaret, k panne 
zasnúbenej mužovi z rodu 
Dávidovho, menom Jozefo-
vi. A meno panny bolo Má-
ria.  

(Lk 1, 26-38 ) 
 

Ke  anjel navštívil Máriu, 
bola už zasnúbená. Pod a 
nášho poriadku bola po so-
báši, ale ešte pred svadbou. 

akala, kým si ju Jozef vo 
svadobnom sprievode vove-
die do svojho domu. i bola 
zasnúbená s Jozefom ako so 
svojim budúcim manželom 
alebo len ako s ochrancom 
svojho panenstva, o tom 
netreba diskutova .  
Diskusiou by sme robili na 
jednej strane nezmyslenou 
jej otázku: „Ako sa to sta-
ne...?“, o si, zaiste, nemô-
žeme dovoli  a na druhej 
strane by sme uberali osi 
manželstvu, ktoré je svätou 
Božou ustanoviz ou. 
Pre každého loveka je viac 
to, o chce od neho 
Boh. A od Márie chcel vzh a-
dom na svoj ve ký plán jed-
no i druhé: Panenstvo 
i materstvo v tajomnej 
súhre. Z evanjelia sa dozve-
dáme; že anjelov pozdrav ju 
prekvapil a prinútil zamys-
lie  sa. Nedivme sa. Bol nao-
zaj zvláštny. Celý, od za iat-
ku až do konca. Nezvyklý 
bol titul „ob úbená“. Takéto 
oslovenie sa nepoužívalo pri 
pozdravoch. Ani pri takých 
nie, ktorými sa chcelo nieko-
mu polichoti . Najzaujíma-
vejšie boli však slová: Pán 
s tebou...! Tieto asi najviac 
nútili Márie zamyslie  sa. 
Takýmito slovami uis oval 
totiž Boh v Starom zákone 
svojich vyvolencov Mojžiša, 
Jozueho a Gedeona vtedy, 
ke  ich chcel použi  na zá-
chranu svojho udu. Ke  
anjel upokojil Máriu, nazna-

il jej, o o ide. Povedal jej: 
Ob úbená si u Boha a pod a 
jeho priania máš po a  
a porodi  Mesiáša, ktorého 
krá ovstvu nebude kon-
ca. Po Máriinej otázke: Ako 
sa to stane.., nasledovala 
tretia fáza posolstva, nasle-
dovalo zvestovanie tajom-
ného vtelenia. 

Anjel jej vysvetlil, že nepo -
ne oby ajným, ale zázra -
ným spôsobom a že to, o sa 
z nej narodí, bude Boh 
z Boha, Boží Syn v tom pra-
vom a jedine nom význame. 
Bolo toho naozaj prive a. 
Hebrejská žena mohla poti-
chu túži  aby sa stala mat-
kou Mesiáša, ale aby sa stala 
Matkou Božieho Syna, to 
prevyšovalo akéko vek jej 
sny. Ke  potom anjel spo-
menul Alžbetu, urobil tak 
pre to, aby sa aj v tomto prí-
pade zachoval postup zjavu-
júceho Boha, ktorý aj zname-
niami potvrdzuje svoje slo-
vo, a robí ho tak prijate nej-
ším.  
Zo všetkého, o sa tu stalo 
a povedalo, bolo Márii jasné, 
že Boh chce jej prostredníc-
tvom prejavi  vyvolenému 
udu a celému svetu svoju 

milosrdnú lásku a svoju vše-
mohúcu moc. A pretože plne 
verila v tieto dve ve ké vlast-
nosti, bez váhania vyriekla 
svoje: Sta  sa...! A Boh mo-
hol bez meškania uskuto ni  
tajomnú svadbu so svojím 
vyvoleným národom. S jej 
pomocou si vzal telo tohto 
národa, jeho tvár i re , aby 
mu potom skrze toto v nej 
po até Telo odovzdal svoju 
milos  a spásu. 

Každé Božie slovo je zvesto-
vaním. Dostávame ho preto, 
aby nás, ako Máriu, najprv 
vyrušilo a po zamyslení vied-
lo k otázke: Ako sa to stane? 
K otázke, ktorou sa dozve-
dáme nielen, o Boh chce, 
ale aj ako to chce... A každé 
zvestovanie by sa malo tak 
kon i  ako Máriino. Slovami: 
Sta  sa! Len tak môže Božie 
slovo dosta  v nás telo – sta  
sa skutkom a poslúži  nám aj 
našim bratom na spásu. 
 

Streda 
21/12/2022  

V tých d och sa vybrala 
Mária na cestu a ponáh ala 
sa do hornatého kraja Jud-
ska do istého meste ka. 
Tam vošla do Zachariášovho 
domu a pozdravila Alžbetu.  

(Lk 1, 39 - 40) 

Lukášova správa o Máriinej 
návšteve u Alžbety za ína sa 
slovami: „V tých d och...“ 
Znamená to: Hne  po zves-
tovaní.  Správa pokra uje 
poznámkou: „Ponáh ala 
sa...“ Kvôli omu? By si vari 
chcela overi , o jej anjel 
povedal o Alžbete? Ur ite 
nie. 
Mária uverila všetko, o jej 
oznámil nebeský posol. Dô-
vod jej ponáh ania treba 
h ada  inde.  Najskôr v túžbe 
so všetkým sa zdôveri . Jo-
zef by ju sotva bol vtedy 
ešte pochopil.  Šla teda za 
tou, ktorá sa z Božej milosti 
dostala do podobného roz-
položenia a bola jej v tej 
chvíli už nie len pokrvne, ale 
aj duchovne blízka. A možno 
šla k Alžbete aj preto, aby 
prenechala riešenie situácie 
v Nazarete len Bohu 
a kone ne aj kvôli tomu, aby 
jej poslúžila. Pod a evanjelio-
vej správy bola totiž Alžbeta 
už v šiestom mesiaci.   

Ak pod a starej tradície 
meste ko v hornatom Jud-
sku je Ain – Carim, šla Mária 
7 km od Jeruzalema a 130 
km od Nazareta.  
A ak sa ponáh ala, ako píše 
evanjelista, mohla vstúpi  do 
Zachariášovho domu 
a pozdravi  Alžbetu až po 
troch d och. Na vtedajšie 
pomery to bola dlhá cesta, 
spojená s iste ve kou ná-
mahou.  
Ale rados , ktorú priniesla 
do Zachariášovho domu bola 
omnoho vä šia. 
Ke  v duchu sprevádzame 
Máriu na jej namáhavej, 
možno i nebezpe nej ceste, 

ke  ju pozorujeme, ako sa 
po tri dni a tri noci pripája ku 
skupine cestujúcich alebo 
osamotene krá a so svojím 
Tajomstvom, aby ho ím prv 
sprístupnila tým, o môžu 
ma  z neho osoh a rados , 
nevieme, o si máme mys-
lie  o svojej apoštolskej mi-
nulosti a o výhovorkách, 
ktorými túto svoju arba-
vos  prikrývame. 
Pod vplyvom tohto Božieho 
slova by sme si mali predo-
všetkým to uvedomi , že 
bez odpútania sa od pohod-
lia, od príjemného domáce-
ho prostredia, od svojich 
zá ub, nikdy z nás nebudú 
súci ohlasovatelia 
a sprostredkovatelia Božej 
spásy. 
Predovšetkým toto nám 
hovorí Mária tou tichou, ale 
ve mi pôsobivou re ou svoj-
ho príkladu. 
Ak sa ona kvôli jednej príleži-
tosti namáhala tri dni, malo 
by nás to povzbudi , aby 
sme apoštolsky využili as-
po  jednu z tých, ktoré sa 
nám dnes sami ponúknu. 
 

tvrtok 
22/12/2022 

Mária zostala pri Alžbete 
asi tri mesiace a potom sa 
vrátila domov. 

(Lk 1, 46 - 56)  

Mária si po as cesty 
k Alžbete stále viac uvedo-
movala, že práve jej pro-
stredníctvom sa vyvolený 
národ dožíva splnenia dáv-
nych Božích prís ubov. Táto 
rados , ktorá patrila zatia  
len jej, mala sa však oskoro 
sta  spolo nou rados ou 
všetkých, o o akávali Božie 
spasenie. Medzi nich patrila 
aj Alžbeta. 
Povedal jej to Anjel 
a potvrdilo sa jej to aj pri 
privítaní. 

Len o sa pozdravili, Mária 
vedela, že už treba o veci 
hovori .  Nuž hovoril. 
Ale inak ako sa bežne hovo-
rieva. Slová sa jej ukladali do 
radostného rytmu a utvárali 
prvú oslavnú piese  Nového 
Zákona – Magni kat. Jej du-
ša zvelebovala Pána a jej 
duch plesal v Bohu, lebo jej 
telo nosilo Ježiša – Spásu 
Božieho udu. Oslavovala 
teda Boha: Duchom, dušou 
i telom - celou svojou bytos-

ou. 
Najprv pre jeho moc, ktorou 
spôsobil také ve ké veci 
v národe, potom pre jeho 
svätos , ktorou dodržal s u-
by, dané Abrahámovi, ale 
najvýraznejšie pre jeho milo-
srdenstvo, v ktorom neod-
mietol Izraela, aj ke  sa mu 
už to kokrát spreneveril. 
A všetko, o Boh dal národu, 
dal mu práve jej prostredníc-
tvom. 
Vedela preto, že nasledujúce 
pokolenia budú opakova  
chválore , ktorú jej pri stret-
nutí povedala Alžbeta. 
Budú blahore i  skromnú 
nazaretskú Pannu najmä pre 
jej pokoru, ktorú Boh vždy 
rád používa za základ pre 
svoje ve ké diela.  

Svoju moc vždy dokazuje 
prostredníctvom malých, 
ktorí sa už nasledujúcich 
d och majú dozvedie , že sú 
predmetom jeho osobitnej 
zá uby a že pyšní, mocní 
a bohatí nikdy nebudú ve a 
znamena  v jeho spásonos-
ných plánoch. 

Ak ešte cítime, že sa náš ži-
vot len ve mi zriedka stáva 
radostným Magni katom, je 
to zaiste preto, že všetko, o 
dostávame zhora prijímame 
ako samozrejmos , pri om 
nám ani na um nezíde, po-
klada  to za nezaslúžený 
Boží dar. Nedostatok radosti 
a nedostatok pocitu vlastnej 
nehodnosti chodia vždy spo-
lu. A medzi týmito dvoma 


