3. Návšteva
V akom meste sme boli minulý týždeň? Boli sme v Nazarete. A aká udalosť sa tam stala? Panne
Márii bola zvestovaná zvesť. Čo jej bolo oznámené? Gabriel zvestoval, teda oznámil Panne Márii, že bude
mať dieťa. A to dieťa bude kto? Bude to Boží Syn. Tiež pravý človek. On keď sa narodil tiež potreboval papať,
učil sa chodiť, učil sa rozprávať, tak ako vy. Lebo bol pravý človek. Cítil aj únavu, bolesť, zomrel na kríži... Ale
anjel povedal, že to nebude len pravý človek, ale bude to Boží Syn.
A teraz pokračujeme v našom príbehu. Keď sa to Panna Mária dozvedela, povedala si, že ide pozrieť
svoju príbuznú. Lebo anjel Gabriel jej ešte niečo oznámil o jej príbuznej. Mária mala rodinu, Alžbeta,
v starobe čaká bábätko a dokonca vieme v ktorom mesiaci čakala to bábätko. Koľko trvá kým bábätko
z bruška vyjde von: 9 mesiacov. A keď anjel prišiel k Panne Márii tak jej povedal, že Tvoja príbuzná,
pravdepodobne Máriina teta, že čaká tiež bábätko a povedal, že je už v šiestom mesiaci. Tak koľko to ešte
má čakať? Matematika – tri mesiace. Áno. A Mária, keď sa to dozvedela, ide tú svoju tetu Alžbetu pozrieť.
A tak putovala z mesta Nazaret, ktoré je pri Galilejskom jazere, ktoré je veľmi veľké a pekné...
Pravdepodobne sa vydala okolo rieky Jordán až do mestečka, ktoré sa volá Ain Karem, mesto pri
Jeruzaleme. Tam bývala Alžbeta. Tak sa to mestečko volá aj dodnes. Ain – znamená prameň. Kde je prameň,
tam to rastie, tam je to pekné zelené... Kereme znamená vinica. Tam pestujú hrozno a z neho sa potom
robí víno. Teda Ain Kaerem – „prameň vo vinici“. A možno aj keď tam prišla Mária prechádzala cez viničné
polia, blížila sa k domu svojej príbuznej, tešila sa na návštevu a keď sa stretli Alžbeta ju privítala. Pamätáte
čo povedala Alžbeta Panne Márii? „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.“ A kde
tieto slová hovoríme? Pri čom? Pri akej modlitbe? Pri modlitbe Zdravas Mária... milosti plná, Pán s Tebou –
to povedal anjel. A potom pokračuje: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš...
to povedala Alžbeta. Tak už budeme vedieť. Keď sa modlíme modlitbu Zdravas Mária, nerapkajme to len
tak, ona sa skladá z pozdravu anjela a z pozdravu Alžbety. Alžbeta tieto slová nepovedala len tak z hlavy.
Ktosi ju naplnil, viedol, aby práve tieto slová povedala. Kto ju viedol? Duch Svätý. Preto sa radi modlievajme
túto modlitbu. A budeme vedieť, že to sú slová, ktoré povedal Duch Svätý. To nie sú obyčajné slová.
Požehnaná si medzi ženami – to znamená, na Teba Pán Boh vzhliadol, Mária. Ty si vyvolená, požehnaná.
A nielen Ty, ale aj bábätko. Plod tvojho života – bábätko, ktoré sa narodí z Tvojho tela. Tak sa radi
modlievajme túto modlitbu.
A teraz mi povedzte. Vtedy nemali internet. A čo myslíte, boli vtedy telefóny? Že Mária zavolala
Alžbete: „Ahoj, už som na ceste.“ A odkiaľ Alžbeta vedela, že Mária čaká bábätko.? Odkiaľ to vedela? Veď
ona v Nazarete nebola. Naplnil ju Duch Svätý , On jej to zjavil: „Keď príde Tvoja príbuzná Mária, ona tiež
bude čakať Bábätko a to je Boží Syn.“ To sú dve ženy, budúce maminky, ktoré sú plné Ducha Svätého.
Môžeme prosiť aj za naše maminky, aby boli naplnené Duchom
Svätým. Panna Mária čakala Ježiša. Koho čakala Alžbeta? Jána
Krstiteľa. A ocino Jána Krstiteľa je kto? Zachariáš, kňaz
v Jeruzalemskom chráme. A čo vieme o Jánovi Krstiteľovi. Kto
to bol? Krstil ľudí a pokrstil aj Pána Ježiša, keď vyrástol. V rieke
Jordán. Koľko zostala Panna Mária pri Alžbete? Tri mesiace.
Prečo práve tri mesiace? Keď Panna Mária prišla, ALžbeta bola
v šiestom mesiaci, 6 + 3 je 9... Teda ostala tam, kým sa narodí
Ján Krstiteľ. Prečo zostala dovtedy, kým sa narodí Ján Krstiteľ?
Aby jej pomohla. Ona sa stala maminkou, a Mária si povedala,
bude potrebovať pomoc. Ja som mladá, ale Alžbeta má už svoje
roky. Možno bude potrebovať povarovať, umyť, ísť na
prechádzku a tak budem pri nej. A to je krásne u Panne Márii.
Ona nešla na výlet – kávička, čajík, oddych... Ona tam šla slúžiť,

pomôcť príbuznej a toto je krásne. Vidíme Pannu Máriu, ktorá nie je namyslená. Ona mohla povedať: „Ja
som Božia Matka, ja sa nebudem zohýnať. Ja som živý chrám. Ja mám Ježiša pod srdcom. Ja som
bohostánok. To vy sa mi klaňajte. Alžbeta, dolu na kolená. Ja som Matka, požehnaná. Tak kľakaj.“ A Mária
povedala: „Ja som služobnica Pánova.“ Tá ktorá slúži. Preto zostala. Ona je pozorná. Vidí potreby. To čo
potrebuje druhý človek. Chlapci a dievčatá , majme oči otvorené. Keď druhý potrebuje pomoc, chcem byť
ako Mária. Nechcem utekať pred prácou, pred pomocou: Ja tam nejdem, lebo by tam dačo odomňa chceli,
potrebovali, radšej tam nepôjdem. Panna Mária neuteká: „Vieš čo Alžbeta, už som tu týždeň, ponáhľam sa
k Jozefovi, ktorý ma čaká v Nazarete...“ Ona vie, že teraz je tu pri Alžbete potrebnejšia. A to je krásne. Toto
si prosme. Mať oči otvorené pre potreby druhých.
Tak vyskúšame ešte jednu vec. Máme nachystanú jednu pesničku, ktorú si teraz vypočujeme:
Velebí moja duša Pána, lebo veľké veci urobil mi Pán a sväté, sväté je Jeho meno.
Pán vzhliadol na poníženosť a pokoru služobnice,
ajhľa, odteraz ma budú blaženou volať všetky pokolenia.
Velebí moja duša Pána, lebo veľké veci urobil mi Pán a sväté, sväté je Jeho meno.
Mocných zosadil z trónov a povýšil ponížených,
hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
Počuli sme chválospev, spev, ktorý spievala Panna Mária. Keď počula slová Alžbety, tak ona
zaspievala – vzhliadol na poníženosť svojej služobnice. Ona navštívila Alžbetu, ona jej pomáhala, pokorná
služobnica. Preto chváľme našu nebeskú Matku Pannu Máriu za krásny vzor, ktorý v nej máme – pokornej,
jednoduchej, krásnej dievčiny. Hlav ne dievčatá pre vás je krásny vzor Panna Mária – vzor služby, čistoty,
pokory, pomoci... preto si ju uctievame a k nej sa radi modlievame.

