
Zamyslenia na týždeň po 5. nedeli po Svätej Trojici 
 

Pondelok 2. júla 2018 

Piesne: ES č. 7, 534 

Text: L 1, 39 – 56 

„39V tie dni vstala Mária a rýchlo sa vydala na cestu do hornatého kraja, do mesta Júdovho. 

40I vošla do domu Zachariášovho a pozdravila Alžbetu. 41Keď Alžbeta počula pozdrav 

Máriin, nemluvniatko sa pohlo v jej živote a Duch Svätý naplnil Alžbetu. 42I zvolala silným 

hlasom a povedala: Požehnaná medzi ženami a požehnaný plod tvojho života! 43Ale ako to, 

že matka môjho Pána prišla ku mne? 44Lebo, ajhľa, len čo mi zaznel v ušiach hlas tvojho 

pozdravu, radostne pohlo sa mi v živote nemluvniatko. 45A blahoslavená, ktorá uverila, že sa 

splní, čo jej povedal Pán. 46Vtedy povedala Mária: Velebí moja duša Pána 47a môj duch sa 

rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi, 48že zhliadol na poníženie svojej služobnice, veď, 

ajhľa, blahoslaviť ma budú odteraz všetky pokolenia, 49pretože Mocný učinil so mnou veľké 

veci, a sväté je Jeho meno 50a Jeho milosrdenstvo s tými, čo sa Ho boja, z pokolení na 

pokolenia. 51Dokázal moc svojím ramenom, rozprášil tých, čo sa povyšovali zmýšľaním 

srdca; 52mocných zhodil z trónov a povýšil ponížených, 53lačných nasýtil dobrými vecami a 

bohatých prepustil naprázdno; 54ujal sa Izraela, svojho služobníka, pamätlivý milosrdenstva, 

55ako povedal našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. 56Mária zostala s ňou asi 

tri mesiace, potom sa vrátila domov.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Návšteva Márie u Alžbety je znamením, že Boh z lásky hľadá človeka, aby mu ukázal cestu, 

cez ktorú k Nemu môže prísť. Keď nájdeš Boha, prebudí sa v tebe veľká radosť, lebo si našiel 

pravdu, silu a šťastie života. Cítiš potrebu o tejto radosti niekomu povedať. Potrebuješ 

človeka, s ktorým sa môžeš podeliť o bolesť i radosť. Mária mala takúto vzácnu priateľku 

v Alžbete. Keď počala Vykupiteľa, Mária sa ponáhľala k Alžbete podeliť sa s touto správou. 

Alžbeta je síce staršia, ale vie sa úprimne tešiť, že ju mladšia príbuzná prevyšuje slávou. Má v 

sebe dostatok pokory a vie prijať druhé miesto. Alžbeta i Mária sa navzájom povzbudzujú, 

posilňujú a sú naplnené Duchom Svätým. V otázke Ježišovho príchodu na svet zohrávala 

Mária dôležitú úlohu. V jej tele bol zázračne počatý Spasiteľ sveta. Mária vedela, že je 

súčasťou neuveriteľnej udalosti, ktorá bude mať významný dosah na jej ľud. Vedela dosť na 

to, aby mohla žasnúť nad okolnosťami, ktoré tak radikálne zmenili jej život. Táto časť textu 

sa nazýva aj „Máriin chválospev“. Je to pieseň chvály a oslavy, je plná obrazov a symbolov 



zo Starej zmluvy. Vidíme, ako vzdáva chválu Bohu a uznáva Jeho vedenie nielen vo svojom 

živote, ale i v živote celého národa. Zmienka o Abrahámovi je jasným odvolaním sa na 

zmluvu, ktorú Hospodin urobil so svojím ľudom. „Ustanovím svoju zmluvu medzi sebou 

a tebou a tvojím potomstvom a to cez pokolenia, ako večnú zmluvu, že budem Bohom tebe 

i tvojmu potomstvu.“ (1M 17, 7) A za to bola vďačná a chválila Ho. Zázraky sa v tvojom 

živote môžu nachádzať a ty ich nemusíš vidieť, lebo si príliš uzavretý, zahľadený do seba, 

a preto možno nevidíš to, čo by si mal. Stretnutie Márie s Alžbetou je pre nás vzorom, aby 

sme sa i my kresťania vedeli stretávať vo viere a láske i v našich rodinách. Aby sme sa aj tam 

vedeli spoločne modliť, rozprávať, čítať Božie slovo. Povzbudzovať sa vo viere a vedomí, že 

kde sa dvaja alebo traja stretnú v Ježišovom mene, je On uprostred nich. Amen. 

 

Modlitba:  

Nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch, že dušu smädnú 

upokojil a hladnú dušu dobrým nasýtil. (Ž 107, 8 – 9) Amen. 

Milan Kapitáň, diakon v CZ ECAV Žehňa  

 


