
2.  Zvestovanie 

Minulý týždeň, 13. máj, prečo sme si o tomto dátume rozprávali? Čo sa stalo v tento deň? Panna 

Mária sa zjavila vo Fatime a my vieme aj rok, že to bolo v roku 1917. Čo sa vtedy dialo vo svete v tom roku? 

Bola prvá svetová vojna a Panna Mária sa zjavila aj preto, že sľúbila pokoj a mier na zemi, ale čo žiadala od 

ľudí? Aby sa modlili. A teraz je vojna blízko nás, na Ukrajine a tiež sa máme modliť o pokoj v našich srdciach. 

Keď bude pokoj v našich srdciach, bude pokoj aj na zemi.  

A ona sa vo Fatime zjavila trom deťom, určite si pamätáte ich mená – Lucia, Hyacinta a František. 

Dvaja z nich boli súrodenci, viete ktorí? František a Hyacinta boli súrodenci a Lucia bola ich sesternica. Boli 

pastiermi, pásli ovce a povedali sme si, že Pán Boh nepozerá nato, aké zamestnanie robíme, či som riaditeľ, 

kozmonaut, profesor, upratovačka, ale On pozerá na srdce. Nato, čo máme v srdci. Možno z vás budú raz 

pani učiteľky, vedci, vynálezcovia... ale vždy pamätajte nato, že Pán Boh nepozerá na zamestnanie, ale sa 

bude pozerať na naše srdce.  

A my dnes budeme ďalej rozprávať o Panne Márii. Dnes sa pozrieme, kde to všetko s Pannou Máriou 

začalo. Aj sme si to dnes prečítali. V akom meste začína život Panny Márie? V Nazarete. Tu na mape si 

ukážeme, kde leží mesto Nazaret. Tu začína príbeh Panny Márie, ona z tohto mesta pochádzala a Pán Boh 

si ju tam našiel a poslal k nej anjela Gabriela. My máme zobrazeného anjela s krídlami, hoci nevieme ako 

anjel v skutočnosti vyzerá. A Čo mal ten anjel Márii oznámiť? Že bude mať dieťa. A to dieťa má byť 

neobyčajné. Čím bude neobyčajné, zvláštne? Že dostane trón svojho otca Dávida. On bude aj ľudské dieťa, 

teda pravý človek, ale aj pravý Boh, Boží Syn. A to preto, že jeho maminou bude pozemská mama, ale jeho 

otcom bude Pán Boh. Ale sme počuli, že Mária bola zasnúbená s Jozefom. Čo to znamená, že sa zasľúbili? 

Keď ťa niekto požiada o ruku a už sa sľúbia jeden  druhému: “myslím to s tebou vážne, dávam záväzok, že 

s Tebou chcem uzavrieť manželstvo a nebudem si hľadať už iného, inú...“  A takýmto dvom mladým 

povieme, že sú snúbenci. Takže aj Mária a Jozef si povedali, že chcú spolu uzavrieť manželstvo, že si nebudú 

hľadať iného, inú. Oni sa aj zobrali, aj svadbu mail. Jozef, voči Pánu Ježišovi bol pestún. A kto to je pestún? 

Čo má na starosti? Že sa stará o zverenú osobu. Nie je biologický otec, ale dieťa mu je zverené do pestúnskej 

starostlivosti. Nebeský Otec požiadal o to, aby bola Mária mamou a Jozefa prosil, aby bol starostlivým 

otcom, či pestúnom na zemi. A Mária s Jozefom sa rozhodli, že povedia Pánu Bohu svoje áno. A ako sa 

narodil Boží Syn Panne Márii? My máme každý ocka a mamku. A Panna Mária rozmýšľala, že ako sa môže 

narodiť dieťa bez muža? A anjel jej dal odpoveď, že sa narodí Božou mocou. Preto je to tak povedané, že 

Bohu nie je nič nemožné. Jemu je všetko možné. On môže spôsobiť, že sa dieťa narodí z mamy, bez 

pozemského otca. A čo nato povedala Panna Mária? Povedala, že prepáč, ale ja mám iné plány! To 

povedala? Povedala: „Hľa služobnica Pána.“ A čo tým myslela? Keď povedala, že je služobnica? Tým mu 

sľúbila, že to tak spraví, že si nenájde žiadneho iného manžela, ja Tvoju vôľu prijímam za svoju. Toto urobila 

Mária. A preto si ju tak uctievame. Ona povedala Pánu Bohu ÁNO. Jozefa si vezmem, nebudem si hľadať 

iného, ale zároveň sľubujeme, že Pán Ježiš bude to jediné bábätko, ktoré budeme mať. A tak to aj dodržali. 

Mali jedného Syna – Pána Ježiša a iné deti už nemali a Jeho otcom bol Nebeský Otec.  

Ešte sa chcem spýtať: viete, kde sa to stalo? Kde 

v tom Nazarete sa toto stalo? Kde bola vtedy Panna 

Mária? V nákupnom centre, práve nakupovala, alebo sa 

vrátila z fitnesu, z tanečnej, alebo bola na ihrisku...? Kde 

bola vtedy Panna Mária? Panna Mária bola vtedy doma. 

Anjel prišiel k nej domov. My aj doma sa môžeme 

stretnúť s Nebeským Otcom v modlitbe. My ho tam 

prijímame. Aj tu v chráme, keď sme. Ale vidíte, že Pán Boh 

si vyhliadol toto jednoduché obyčajné dievča z Nazaretu. 



Ona nebola nejaká princezná v paláci. Tam sa nepíše, že sa práve prechádzala v kráľovskej záhrade 

v nádherných šatách. Panna Mária bola doma, možno práve upratovala, čistila kuchyňu, alebo svoju izbu... 

v obyčajnom dome. Ale viete, prečo to Pán Boh takto robí? Vybral si v obyčajnom dome, obyčajné dievča 

a nie nejakú princeznú. On jej pozeral do srdca a povedal: „Mária, Ty sa mi páčiš. Ty budeš Matkou môjho 

Syna.“  A preto ju máme aj my radi, lebo nám sa páči jej srdce, tá jej krása. Ona je vnútorne krásna. Iste aj 

Jozef si ju preto našiel, že to bolo dobré dievča. Preto si s ňou chcel založiť manželstvo. Ale keď aj Pán Boh 

vstúpil do ich života, nevymenil to za nič iné, ale prijal Jeho vôľu. Takže chlapci a dievčatá, aj my ďakujeme 

Panne Márii za jej krásne čisté srdce, zato, že si ju Pán Boh vybral  a ona sa stala Matkou Božieho Syna 

a prijala tú Božiu vôľu.  

Domáca úloha: dnes večer poďakujte vaším mamám: „Mamina, ďakujem, že si mi dala život, že si 

ma spolu s ockom prijala.“ Poďakujte vaším maminkám a druhá vec: poďakujte aj Panne Márii: „Panna 

Mária, Ty v tom Nazarete, obyčajnom dome – a Pán Boh si ťa vybral a Ty si to prijala. Bolo to možno náročné 

prijať, keď ťa Pán Boh požiadal. Možno si mala s Jozefom iné plány. Ale keď ťa Pán Boh požiadal, Ty si tak 

pekne povedala: Urobím to. Som Pánova služobnica. Ďakujeme Ti za to!  

Tak poďakujeme dnes mamine a ocinovi a tiež Panne Márii. A pozvite aj  rodičov a spolu pozdravte 

Pannu Máriu tak ako anjel. Ako ju pozdravil anjel? „Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou.“ Viete, že 

z týchto slov sa stala modlitba. Keď sa ju modlíme, tak sme ako ten anjel, ktorý to Panne Márii oznámil. 

Preto majme radi túto modlitbu. Nech sme ako Gabriel, ktorý povedal tieto pekné slová.  

 

 


