
4.	Obetovanie	a	nájdenie	

Chlapci	a	dievčatá,	poviem	názov	mesta	a	vy	my	poviete,	čo	sa	tam	stalo?	My	si	rozprávame	
o	Panne	Márii	a	poznáme	niektoré	udalosti	spojené	s	jednotlivými	miestami.	

Nazaret	–	Anjel	Gabriel	zvestoval	Panne	Márii,	že	bude	mať	Syna	a	bude	to	Boží	Syn.		

Ain	 Karem	 –	 „prameň	 vo	 vinici“	 Panna	 Mária	 navštívila	 svoju	 tetu	 Alžbetu,	 ktorá	 tiež	 čakala	
bábätko	–	Jána,	ktorý	pokrstil	Pána	Ježiša	keď	vyrástol.	Tu	Mária	zaspievala	aj	nádhernú	pieseň	–	
Velebí	moja	duša	Pána.		

Betlehem	–	tu	sa	narodil	Pán	 Ježiš	v	chudobnej	maštaľke.	Ako	prví	sa	mu	prišli	pokloniť	pastieri	
a	potom	aj	mudrci	z	východu...			

Ideme	 ďalej.	 40	 dní	 po	 narodení	 Pána	 Ježiša,	 Jozef	 a	Mária	 vzali	 dieťa	 do	 chrámu.	 A	my	mnoho	
z	týchto	udalostí	máme	zobrazených	aj	tu	v	našej	bazilike.	Môžeme	to	tu	všetko	nájsť	a	vidieť.	Keď	
prišiel	Jozef	s	Máriou	a	Ježiškom	do	chrámu,	Simeon	ich	požehnal.	Vo	svätej	zemi	bol	vtedy	jediný	
chrám	 a	to	 v	Jeruzaleme.	 Nikde	 inde.	 Tam	 sa	 prinášali	 obety.	 Takže	 po	 narodení	 Ježiša,	 Mária	
s	Jozefom	šli	poďakovať	za	dar	dieťaťa	a	prinesme	ho	do	domu	Jeho	nebeského	Otca.	A	keď	prišli	
do	chrámu,	bol	tam	Simeon	a	jemu	Pán	Boh	zjavil,	že	neumrie,	kým	neuvidí	Mesiáša.	A	on	ho	videl	
na	vlastné	oči.	A	velebil	zato	Pána.	A	bola	tam	s	ním	ešte	prorokyňa,	zbožná	žena,	ktorá	najprv	žila	
v	manželstve,	a	keď	jej	manžel	zomrel	už	sa	druhý	krát	nevydala,	ale	ostávala	v	chráme,	modlila	sa,	
postila,	prinášala	obety...	A	tá	múdra	zbožná	žena	sa	volala	Anna.	Je	to	podobné,	ako	keď	vás	rodičia	
vzali	do	kostola	keď	ste	boli	malí	v	perinke	a	prišli	tu	do	chrámu	a	povedali:	„Pane,	pozri,	tu	je	ten	
dar,	 život,	 ktorý	 si	 dal	 do	 našich	 rúk.	 A	my	 Ti	 ho	 teraz	 prinášame	 tu	 do	 chrámu.“	 Tak	 oni	 niečo	
podobné	urobili,	prišli	predstaviť	svojho	syna	do	chrámu	v	Jeruzaleme.		

My	 si	 teraz	
predstavíme	 ako	 vyzeral	 ten		
chrám.	 Bol	 to	 veľmi	 veľký	
chrám,	 obrovské	 nádvorie...	
Boli	 ste	 niekedy	 na	
futbalovom	 ihrisku?	 Je	 dosť	
veľké	 a	predstavte	 si,	 že	
tento	 chrám	 v	Jeruzaleme	 je	
taký	 veľký	 ako	 21	
futbalových	 ihrísk.	 V	strede	
toho	 chrámu	 bola	 svätyňa.	
Šlo	 sa	 tam	 cez	 ďalšie	
nádvorie	 a	v	strede	 tohto	

chrámu	 bolo	 také	 srdce	 –	 kde	 mohli	 vstúpiť	 len	 kňazi.	
Mária	 a	Jozef	 vošli	 do	 chrámu,	 ale	 do	 stredu	 chrámu	
nemohli	 ísť	 ,	 lebo	 neboli	 kňazi.	 My	 sme	 si	 kedysi	
rozprávali	 o	biblických	 postavách	 že	 to	 boli	 synovia	
Léviho,	Áron...	oni	mohli	ísť	dovnútra.	A	tak	Simeon	vyšiel	
vonku	a	požehnal	ich.	Oni	čakali	tu	na	nádvorí	s	Ježiškon	
a	Simeon	 vyšiel	 zvnútra	 a	povedal	 im	 požehnanie.	 Tak	
ako	kňaz	v	závere	svätej	omše	nás	požehnáva	–	nech	vás	
žehná	Boh,	nech	vás	chráni,	nech	vám	pomáha...		tak	toto	
urobil	aj	Simeon.			

Ideme	ďalej.	Čo	bolo	v	tom	vnútri	chrámu?	Išlo	sa	
cez	 takú	 predsieň	 dovnútra,	 všetko	 bolo	 vyzlátené,	



vyzdobené,	boli	tam	oltáre,	kde	sa	prinášali	obety,	
voňavé	rastliny	sa	sypali	na	pahrebu,	tak	ako	je	pri	
svätej	omši	tymian.	Niekomu	to	smrdí,	ale	tam	boli	
krásne	 voňavé	 rastliny.	 A	 kňaz	 hovoril:	 „tak	 ako	
ten	dym	vychádza,	nech	sa	moja	modlitba	 	vznáša	
k	Tebe	 Pane.“	 Tu	 sa	 nachádzalo	 najsvätejšie	
miesto,	 kde	 bola	Archa	 zmluvy.	 Tú	 niesli	 Izraeliti,	
keď	vychádzali	z	Egypta,	potom	keď	vstupovali	do	
Jericha,	kňazi	ju	nosili	a	bolo	v	nej	desatoro	Božích	
prikázaní,	určite	si	 to	pamätáte.	A	potom	ju	uložili	
do	chrámu.	Toto	je	Jeruzalemský	chrám	na	40.	deň	
po	narodení.	Potom	sa	vrátili	do	Nazareta	a	tam	sa	

Ježiš	učil	v	dielni	sv.	Jozefa,	ktorý	mu	poukazoval	všetky	náradia,	učil	ho	svojmu	remeslu	–	stolára.	
Určite	 Jozef	zobral	do	dielne	 Ježiša,	ktorý	bol	vtedy	možno	 taký	ako	vy,	mohol	mať	7	–	8	 rokov...	
a	učil	 ho	 pracovať	 s	hoblíkom,	 kladivom,	 drevom...	 vyrábať	 stoličky,	 stoly...	 Určite	 ho	Mária	 učila	
modlitby,	tak	ako	aj	vás	rodičia	učia	–	večer	sa	pomodlíte...	 	 	Oni	si	 tiež	možno	kľakli	a	modlili	sa.	
Možno	žalmy...	rástol	tak	ako	vy.	

	Keď	mal	Ježiš	12	rokov,	tak	ho	rodičia	vzali	prvý	krát	na	púť	do	Jeruzalema.	Z	toho	Nazareta	
putovali	do	Jeruzalema,	do	toho	chrámu	a	viete	čo	sa	stalo?	Ježiš	mal	12	rokov,	boli	tam	na	sviatky	
a	Ježiš	sa	tam	stratil.	21	futbalových	ihrísk!	Tak	Mária	s	Jozefom	sa	museli	z	cesty	vrátiť,	lebo	zistili,	
že	Ježiš	nie	je	s	nimi,	prišli	do	chrámu	a	tam	ho	našli.	Viete	čo	tam	Ježiš	robil?	Učil!	A	znova	máme	
tento	obraz	tu	v	Bazilike,	ako12	ročný	Pán	Ježiš	v	chráme	je	medzi	múdrymi,	učenými	ľuďmi.	A	tí	
ľudia	 ústa	 otvorené,	 počúvali	 ho.	On	bol	Boží	 Syn,	 a	on	 ich	učil	 o	Nebeskom	Otcovi,	 o	Pánu	Bohu	
o	veciach...	 On	 bol	 Boží	 Syn,	 On	 to	 vedel.	 On	 medzi	 týmito	 znalcami	 Písma	 učil.	 A	keď	 ho	 Jozef	
a	Mária	konečne	našli,	povedali	mu:	„Synu,	čo	si	nám	to	urobil?	Ja	a	otec	sme	ťa	s	bolesťou	hľadali.“		
A	on	im	povedal:	„Prečo	ste	ma	hľadali?	Neviete,	že	mám	byť	v	dome	môjho	Otca?“	On	nazval	Pána	
Boha	 –	 Otec.	 Takže	 Mária	 aj	 Jozef	 počúvali.	 Ich	 Syn	 ich	 učil.	 Toto	 sa	 stalo	 12	 ročnému	 Ježišovi	
v	chráme,	kde	ho	našli	Jozef	s	Máriou.	Potom	sa	vrátil	domov		a	sv.Písmo	vraví,	že	im	bol	poslušný,	
že	ich	poslúchal.	Tak	aj	pre	nás	je	to	výzva.		

Dnes	 tieto	dve	udalosti	 si	 zapamätáme.	Máme	 ich	aj	 tu	na	 stene	našej	baziliky.	 	 40	dní	po	
narodení	bol	Pán	Ježiš	obetovaný.	Rodičia,	poďakujte	dnes	za	dar	dieťaťa,	ktorý	vám	Pán	Boh	dal	aj	
v	týchto	šintroch	ktorých	máte.	Niekedy	si	možno	poviete	–	ťažké	je	to,	už	nemáme	nervy,	ale	je	to	
krásne	 Je	 to	Boží	dar.	Tak	 	 vás	povzbudzujem	buďte	dnes	 ako	Mária	 Jozef:	ďakujeme	Ti	Bože	 za	
tento	 Boží	 dar,	 ktorý	 si	 vložil	 do	 našich	 rúk.	 Na	 40.	 deň	 dostali	 požehnanie	 od	 Simeona	 a	Anny.	
A	keď	mal	 Ježiš	 12	 rokov,	 prišiel	 do	 chrámu,	 lebo	 on	 chcel	 byť	 v	dome	 svojho	 otca.	 Želám	 vám,	
chlapci	 a	dievčatá,	 aby	 ste	 radi	
prichádzali	 do	 chrámu.	 Lebo	 nebeský	
Otec	 je	 aj	 váš	 Otec.	 Pri	 krste	 sme	 sa	
všetci	 stali	 Božími	 deťmi	 –	 Boží	 syn	
a	Božia	dcéra.	My	nie	sme	len	syn,	dcéra	
maminy,	 ocina,	 ale	 sme	 Božími.	
Prichádzajme	 do	 kostola,	 do	 domu	
Nebeského	 Otca,	 ktorý	 chce,	 aby	 sme	
k	nemu	 prihádzali.	 Tak	 ako	 Ježiš	
povedal	 –	 mama,	 oco,	 ja	 patrím	 do	
chrámu.	 	 Tak	 aj	 my	 radi	 prichádzajme	 do	
chrámu.	Toto	nás	učí	malý	Ježiš,	nech	aj	
my	máme	takú	horlivosť	a	ochotu	–	prísť	do	chrámu	a	modliť	sa.		



Súťažná	otázka.	Doplňte	a	prineste	na	sv.	omše	v	piatok	o	16:30	do	baziliky	

	

	

	


