
3. Narodenie 

My sa teraz rozprávame o Panne Márii, o Ježišovej Matke a navštívili sme už dve miesta, ktoré sú spojené 

s Ježišovou Matkou. Navštívili sme Nazaret a Ain Karem. Čo sa stalo v Nazarete? Anjel Gabriel jej zvestoval, že bude 

mať Syna, ktorý nebude len pravým človekom, ale aj pravý Boh, Boží Syn. A čo sa stalo v Ain Karem? Panna Mária 

navštívila Alžbetu, boli príbuzné, zrejme Alžbeta bola teta Márii. Obidve boli vydaté a čakali bábätká. Mária bola 

vydatá a jej manželom bol Jozef. A Alžbeta mala manžela menom Zachariáš. A vieme, aké povolanie mal Zachariáš? 

Bol kňazom v Jeruzalemskom chráme. Tieto dve maminky čakali bábätká, koho čakala Alžbeta? Jána Krstiteľa. On 

neskôr pokrstil Pána Ježiša, preto dostal aj takú prezývku – „krstiteľ.“ Keď mal Ježiš 30 rokov bol pokrstený, nie ako 

dnes – malé bábätká krstíme. My sme sa naučili vďaka týmto dvom miestam – Nazaretu a Ain Karem jednu modlitbu 

- Zdravas Mária. Ktorá časť Zdravasu je v Nazarete? A ktorá časť v Ain Karem? Prvá časť: „Zdravas Mária, milosti 

plná, Pán s Tebou“ – je z Nazaretu od anjela a druhá časť: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života 

Tvojho Ježiš“ - toto je z Ain Karem, ktoré povedala Alžbeta z vnuknutia Ducha Svätého. Panna Mária nás učí modliť 

sa, máme v nej krásny vzor. A on plná Ducha svätého chválila Pána zato, že Pán Boh urobil veľké veci, akými slovami 

začína jej chválospev? Velebí moja duša Pána a môj duch jasá... moje vnútro jasá, velebí. Krásny chválospev máme 

od Panny Márie. A vieme aj to, koľko ostala pri príbuznej Alžbety. Prečo práve tri mesiace? Alžbeta čakala dieťatko 

a práve na deviaty mesiac sa narodil Ján a Panna Mária jej pomáhala. A potom sa vrátila domov.  

Dnes  sme počuli pokračovanie. Jeden cisár sa rozhodol, že zistí, koľko je obyvateľov v jeho krajine. A tak sa 

rozhodol urobiť sčítanie obyvateľstva. Už aj Rimania vedeli urobiť sčítanie obyvateľstva. Aj tu na Slovensku bolo 

sčítanie ľudí. Podľa toho vieme, že Kežmarok má 15553 obyvateľov, vďaka sčítaniu v minulom roku. Z toho okolo 

10000 je katolíkov, 680 evanjelikov, 520 grégokatolíkov a okolo 2000 je takých, ktorí sa nezapísali ku žiadnemu 

náboženstvu. A už 2000 rokov dozadu cisár nariadil sčítanie obyvateľstva a povedal: “Každý sa pôjde zapísať tam, 

odkiaľ pochádza. Ja som z Oravy, musel by som ísť na Oravu. A Jozef, ktorý býval v Nazarete s manželkou Máriu, 

musel ísť do mesta, z ktorého pochádzal a to mesto sa volá Betlehem. A tak pekne putovali z Nazaretu, niekoľko 

dní, zhruba 5 dní a prišli do Betlehema, aby sa tam dali zapísať, lebo také bolo nariadenie. A ten cisár, ktorý dal 

tento rozkaz, sa volal Augustus. To si ľahko zapamätáte, lebo sa volal ako náš mesiac – august. Vtedy, keď boli v tom 

Betleheme, Panna Mária porodila Pána Ježiša. A vieme aj kde sa narodil. Ako sa volala tá nemocnica? V maštali, 

v stajni. Veru vtedy neboli nemocnice, vtedy sa rodilo doma, maminke pomáhali príbuzné, aby sa jej to podarilo. 

Určite sa našli aj v Betleheme nejaké ženy, ktoré Márii pomohli. A my tu máme pred očami namaľovaný výjav ako 

Anjel Gabriel zvestoval Márii dieťatko,  na druhej strane mám Alžbetu a tu dolu máme narodenie Pána Ježiša – je 

tam Panna Mária, Ježiško, nechýba vol, osol... a kto tam prišiel ako prví? Pastieri. Chlapci a dievčatá, všimnite si, 

zas, že Pán Boh si vyberá obyčajných, chudobných ľudí. Aby zahanbil mocných, múdrych sveta. Pán Boh povedal: 

„Pošlem anjelov, ale nie k nejakým vedcom, novinárom, politikom... ale dám to vedieť pastierom.“ A pastieri sa ako 

prví prišli pokloniť a my to máme tu na oltári pred očami – veľmi pekne namaľované. Pán Boh si vyberá nie podľa 

zovňajšku, nie podľa toho aké máme auto, aký máme dom. Ale on pozerá na srdce. Preto si vybral Pannu Máriu. 

Hoci Nazaret nebol veľké mesto, predsa si 

vybral Pannu Máriu. Keď sa narodil Pán 

Ježiš, nepovedal si, žeby to mali vedieť 

politici, vodcovia, novinári... ale vybral si 

jednoduchých obyčajných pastierov, ktorí 

mali skromné, dobré a čisté srdcia. To si 

zachovajme. Vždy Pán Boh pozerá na 

srdce. My môžeme byť šikovní štátnici, 

učitelia, vedci... ale pritom všetkom si 

zachovajme dobré srdce. To je dôležité, 

lebo Pán Ježiš na to pozerá a podľa toho sa 

dáva aj spoznať.  

A viete podľa čoho má Betlehem 

pomenovanie? Podľa Dávida - Dávidovo 

mesto. Prečo sa to volá tak?  Prečo nie 

Jozefovo mesto? Dávid bol kráľ, ktorý tam 



mal rodný dom. On sa tam narodil. Aj vy máte miesto narodenia: Kežmarok. Ja tom mám ľahké, lebo ja to mám 

v priezvisku. Keďže som sa narodil v Trstenej, tak som Trstenský. Keby som sa narodil v Kežmarku, bol by som 

Kežmarský.       Ale keďže som v Kežmarku, tak som Kežmarský farár. A vieme čo v preklade znamená „BETLEHEM“ 

z hebrejčiny? „Dom chleba - Bet-lechem.“ Keď v Izraeli povieš že chceš lechem, všetci budú vedieť,. Že chceš chlieb. 

Pán Ježiš sa narodil v dome chleba. A to preto, lebo on sám sa stal chlebom pre nás. Ktorí ste boli na prvom svätom 

prijímaní tento rok? Keď sa Pán Ježiš stal pre nás chlebom, kedy sa pre nás stáva chlebom? Pri akej udalosti. Pri 

svätej omši je Betlehem – tu na oltári. – Pán Ježiš sa stáva tu na oltári chlebom, Božím chlebom. A my ho prijímame, 

keď ideme na sväté prijímanie. Pane Ježišu ďakujeme, že si sa pre nás narodil v Betelheme, ale aj zato, že sa nám 

rodíš na každej sv. omši na oltári My ideme na sv.omšu ako keby sme šli do Betlehema. Tu prijímam Pána Ježiša, 

ktorý sa narodil v Betleheme... Každá sv. omša je náš Betlehem – premenenie chleba na telo Pána Ježiša, ktorého 

prijímam. Kedy si pripomíname narodenie Pána Ježiša? Na Vianoce. A keď sú Vianoce, vtedy spievame koledy. Tak 

poprosím našu organistku, aby nám zahrala jednu známu koledu, ktorá nám pripomenie čo sa stalo v Beteleheme 

a všetci spievame – Dobrý pastier sa narodil, by ovečky vyslobodil, pri Betlehemskom salaši, radujme sa veseľme sa 

valasi. Radujme sa a plesajme láskou k Bohu plápolajme, že nám Boh dal takého, žiadaného nám pastiera dobrého. 

Tak nezabúdajme - Pán Ježiš sa nám vždy rodí a dáva na sv.omši.   


