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Maria to všechno uchovávala v srdci. 
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Slavnost Matky Boží Panny Marie cyklu B 

NALEZLI MARII A JOSEFA I DĚŤÁTKO 

Evangelium (Lk 2, 16-2) 

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.  

 

Zkusme se teď na chvíli posadit a představit si, že se díváme na malé děťátko, 

teprve nedávno narozené… V tu chvíli máme šanci zapomenout sami na sebe, 

na své myšlenky a touhy. A v srdci se nám může zrodit obdiv a chvála…  

 

POROZUMĚNÍ 

Pastýři: byli to nejníže postavení námezdníci té doby. Pastýři přicházejí na 

znamení toho, že Ježíš je také pastýřem svého lidu. 

Betlém: hebrejsky Beth-lechem znamená dům chleba. 

Vypravovali: pastýři zjevení porozuměli a jsou prvními šiřiteli zvěsti 

o narození Spasitele. 

Rozvažovala: z řeckého symballein – „skládat dohromady“. Maria si tedy 

uvědomovala souvislosti celé události.  

Chválili a velebili Boha: setkání s Ježíšem v nás podněcuje postoj chvály a 

velebení Boha.  

Jméno Ježíš: hebrejsky Jehošua znamená „Záchrana přichází od Boha“.  

 

POSELSTVÍ 

V životě pastýřů a Panny Marie se odehrály podivné věci. Realista by řekl: to 

se může stát. Skeptik by poznamenal: všechno se dá vysvětlit rozumem. Věřící 

stojí před takovými událostmi s údivem. 

Maria měla dvě úžasné vlastnosti: byla připravená pozitivně odpovídat na 

Boží slovo a dávat si do souvislosti události, kterých byla svědkem. Její 

rozvažování ale nesouviselo tolik jako u nás s rozumem, ale spíše se srdcem. 

Právě tam můžeme nacházet ty správné a důležité souvislosti.  



© PS AP – KVN, 2017 

Tak jako Maria je i každý z nás pozván k těmto dvěma základním postojům 

víry. Ten, kdo se snaží odpovídat na Boží slovo svým životem a kdo rozvažuje 

ve svém srdci o událostech, které ho potkávají, se pak stává jistým způsobem 

také Marií, tedy člověkem, skrze kterého přichází na svět Bůh.  

Maria je prototyp člověka, který druhým přináší Krista. Proto je dobré 

pozorovat její život, způsob jejího myšlení, jednání a směr jejích tužeb. Když o 

to budeme stát, sama nás bude učit svému umění. 

 

VÝZVA NA TÝDEN  

Můžeme uvažovat nad tím, jaké otázky nám Bůh pokládá. Na internetu si 

najdi liturgická čtení z evangelia na každý den (www.liturgie.cz, 

www.katolik.cz) a rozvažuj ve svém srdci, jakou mají souvislost s tvým 

životem.  
 

http://www.liturgie.cz/
http://www.katolik.cz/

