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SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE CYKLU A 

Evangelium (Lk 2,16-21) 

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když 

ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, 

podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a 

rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli 

a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali 

mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než byl počat v mateřském lůně. 

 

K POROZUMĚNÍ TEXTU 

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené 

v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. 

Mohlo se jednat o místo ke krmení pod širým nebem nebo žlab pro dobytek, 

neboť dříve použitý pojem „útulek pro pocestné“ v originále nenaznačuje, 

zdali se jednalo o prostor domu nebo místo, kam se pocestní a jejich zvířata 

uchylovali ve volné krajině. V obou případech je zřejmá provizorní situace 

rodičů. Tradice zvířat u jesliček se odvozuje z Iz 1,3 a zachycují ji apokryfní 

příběhy o Ježíšově dětství.  

Pastýři vypravují Marii i Josefovi o zjevení andělů a oni jako by se teprve teď 

dozvídali o božském charakteru svého dítěte. Pastýři jsou tedy vykresleni jako 

první zvěstovatelé radostné zvěsti, že Ježíš je Mesiáš. 

Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Použitý řecký 

výraz pro „rozvažování“ znamená doslova „házet dohromady“ a používá se 

ve významu „probírat“ nebo „porovnávat“. Nepochybně tu Lukáš míní 

rozumový proces, jehož výsledkem má být hluboké proniknutí do celé situace. 

Čtenář evangelia by měl, podobně jako Maria, všechny události a vyprávění 

uchovávat v srdci a rozjímat o nich. Tento verš by však neměl být chápán tak, 

že by Lukáš přijal vánoční příběh osobně od Marie, čímž by byla zaručena 

historická autenticita. Spíše je možné Marii chápat jako symbol církve, která 

uchovává evangelium a stále znovu o něm přemýšlí. 

Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, 

jak jim to bylo řečeno. Pastýři se vracejí do svého všedního života, ovšem se 

zkušeností o Boží moci, o Božím zaslíbení pokoje pro všechny – a s jistotou, že 

skrze toto „dítě“, skrze bezmocně-mocného Mesiáše bude nastolena Boží 

spása. 
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SHRNUTÍ 

Před Kristovým tajemstvím se objevují první lidé, kteří zastupují církev. Mezi 

nimi nenacházíme mocné a pyšné lidi či soběstačné intelektuály, ale chudé a 

opovrhované pastýře, dále ženu, která porodila v jeskyni, a prostého tesaře, 

Josefa. Právě takoví lidé budou privilegovanými posluchači Ježíšových slov. 

Tito chudí mají schopnost „uchovat všechny ty věci v srdci a rozvažovat 

o nich“. Oni jsou schopni čisté chvály a oslavy Boha – „velebili a chválili Boha 

za všechno, co slyšeli a viděli“ (v. 20). Oni nesou typické rysy pravého 

Kristova učedníka, který slyší Boží slovo, rozvažuje o něm a předává jej 

ostatním jako radostnou zvěst. 

 

VÝZVA NA TÝDEN 

Zamysleme se 

Mladší:  

Určitě už každý z nás viděl nějaký betlém. Najdeme v něm mnoho 

nejrůznějších postav – od malých až po velké, od chudých až po bohaté, lidi 

nejrůznějších zaměstnání, nejrůznějších barev, nejrůznějších postojů. Jedna věc 

je ale spojuje: všichni jsou tam kvůli Ježíškovi. Když se díváme na betlém, je to, 

jako bychom se dívali na svět. Můžeme si prohlížet všechny ty drobnosti, 

oblečení a výrazy, ale neměli bychom zapomenout, že to nejdůležitější na 

světě je Boží přítomnost, je to Ježíš. A my se můžeme zadívat právě na něj, 

protože jedině to nám dává sílu, jedině to nám pomáhá, abychom věděli, jak 

máme žít. Až uvidíme v těchto dnech nějaký betlém, zkusme se zaměřit právě 

na Ježíška a na jeho nejbližší – na Marii a Josefa – a přemýšlejme o tom, jak to 

asi tenkrát mohli všechno prožívat… 

 

Starší: 

Z našeho textu teď vyjmu několik sloves a dám je do infinitivu:   

Pospíchat, nalézt, uvidět, vypravovat, povědět, slyšet, podivit se, vyprávět, 

uchovávat, rozvažovat, velebit, chválit, slyšet, vidět, říci. Teď můžeme 

uvažovat: Jaká slovesa vzhledem k narozenému Ježíši charakterizují mne 

samotného? Jsou to slovesa podobná těm z evangelia nebo třeba úplně jiná? A 

pokud jsou hodně jiná – jak by se to dalo změnit? 
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Zkusme si 

Mladší / Starší 

Setkání s anděly bylo pro pastýře asi skutečně podivuhodné, stejně jako pro 

Marii a Josefa. Zkuste si představit, že jste pastýři a takové setkání jste zažili. A 

někomu druhému zkuste vyprávět, co se všechno přihodilo – můžete pro to 

zvolit různé způsoby: 

 Příběh normálně převyprávějte. 

 Zkuste zahrát pantomimu nebo divadlo. 

 Nakreslete komiks. 

 Vymyslete ještě nejméně jeden způsob, jak zážitek pastýřů sdělit. 
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