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Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. 
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4. neděle adventní cyklu B 

POUZE LÁSKA 

Evangelium (Lk 1,26-38) 

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně 

zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní 

vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co 

má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. 

Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. 

Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho 

království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže 

nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. 

Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří 

syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic 

nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od 

ní odešel. 

 

Vánoce jsou už za dveřmi. Bůh hledá domov! Hledá maminku, izraelskou dívku, 

pannu, protože pro Boha není „nic nemožného“. Aby však mohl uskutečnit svůj 

záměr, jak včera, tak i dnes, čeká na náš souhlas: „Staň se mi podle tvého slova“. 

V tom je Mariina velikost! V tom je velikost každého člověka, který řekl Bohu své 

„ano“! 

 

POROZUMĚNÍ 

Pán s tebou: když Bůh někoho volá, aby z něj učinil prostředníka spásy, nejenže ho 

volá jménem, ale dává mu také nové jméno, které vyjadřuje jeho identitu a povolání. 

Maria dostává nové jméno: „Zdarma a navždy milovaná Bohem“. 

Jak se to stane? Souhlas předchází prosba o vysvětlení – jen proto, aby mohla lépe 

pochopit. 

Jsem služebnice: tato Mariina slova jsou jejím skutkem víry. Přijala Boha ve svém 

životě a odevzdala se Bohu. Je to, jako by Maria řekla: „Tady jsem: jako čistý list 

papíru. Bůh na mě napíše všechno, co chce“. 

 

PODNĚTY  

Evangelium mluví o velikosti člověka, který vytváří prostor pro Boha: Maria se stane 

matkou Boží! Bůh najde své útočiště v lůně ženy. Jenom láska – láska Boží k člověku, 

láska Mariina k Bohu – byla začátkem naší záchrany. I my se stáváme Božími přáteli, 

máme účast na jeho životě, vdechujeme ho, objímáme ho, když i v nás jeho láska najde 

prostředí opravdovosti, radosti a odevzdanosti. Stejně jako Maria můžeme přinášet 
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druhým Ježíše tím, že milujeme. Můžeme vyslovit své „ano“, aby On z nás učinil své 

nástroje. 

První Mariino slovo směrem k Bohu je otázka: „Jak se to stane?“ Pevnost a úplnost 

darování nevylučuje otázku, hledání pochopení. Marie neřekne tuto větu ze strachu, 

ale jako ta, která už přetéká radostí, ale je pro ni těžké tomu uvěřit, protože se jí to zdá 

všechno příliš krásné a cítí se být příliš malá a nehodná přijmout tak velký dar.  

Bůh nás zve k tomu být anděly, kteří oznamují slovy a skutky narození Ježíše. Učme 

se o Vánocích také my jako Maria říkat naše „ano“ Bohu. 

 

VÝZVA NA TÝDEN 

Připravme se důstojně na Narození Páně. Snažme najít si nezbytný čas pro modlitbu a 

beze spěchu přistoupit ke svátosti smíření. 
 

 


