
7. katecheze  -  Bůh slibuje záchranu 
 

 

    Posledně jsme si povídali o Panně Marii. I dnes se podíváme za Pannou Marií a budeme se 

věnovat hlavně událostem, které se odehrály před Ježíšovým narozením. 

 

    Na minulém setkání jsme si vyprávěli, jak byl k Panně Marii 

poslán archanděl Gabriel, aby jí zvěstoval, že se má stát matkou 

Božího syna.  

    Maria byla obyčejná dívka, která žila úplně obyčejný život. 

Žila v městečku Nazaretě a byla zasnoubená s Josefem.  

    Když k ní přichází archanděl, řekl: „Buď zdráva, milostiplná! 

Pán s Tebou!“ Panna Maria se lekla.  

    Archanděl Gabriel 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.“ 

    Panna Maria nebyla vdaná, a proto nevěděla, jak by se to 

mohlo stát. A archanděl jí řekl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a 

moc nejvyššího tě zastíní!“ 

    Když Panně Marii archanděl vysvětlil, že otcem nebude žádný muž, tak potom dodal: „U 

Boha není nic nemožného.“  

    Panna Maria mu na to řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ 

 

    Toto je převyprávěný úryvek z evangelia svatého Lukáše. 

   

!!!!!  Jak jsem na tom já? Dokáži poslouchat rodiče, skrze které ke mně mluví Bůh? Jak 

jsem já na tom s poslušností? 

     

    Při našem dalším putování vánočním příběhem 

bychom se mohli zastavit v horách Judska, kde žila 

Alžběta, která také čekala narození děťátka a to Jana 

Křtitele. 

    Jakmile Panna Maria pozdravila Alžbětu, tak se 

radostně pohnulo dítě v jejím lůně a Alžběta zvolala: 

„Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života 

tvého!“ 

    Zde se poprvé setkává Ježíš s Janem Křtitelem.  

    Alžběta začne chválit Boha za to, že Maria přišla a 

pokládá jí otázku: „Čím jsem si to zasloužila, že matka mého Pána mně přišla navštívit?“  

    Maria zůstala na návštěvě u Alžběty ještě další tři měsíce. 

 

!!!!!   Maria odchází pomáhat Alžbětě, i když je sama v požehnaném stavu. Jak jsem na 

tom já s pomáháním druhým? Nevymlouvám se často, že se mi to zrovna nehodí, že si 

musím něco dodělat? 
 

 

 

 

 

 



     A nyní se dostáváme k hlavnímu bodu naší 

promluvy a tou je narození Ježíše.  

    Každý z nás ten nádherný příběh zná, jelikož se 

s ním setkáváme už od našeho narození a to každý rok. 

Je to příběh, kdy Láska přišla na svět, aby nás 

zachránila.  

    Josef s Marií se vydávají na cestu do města 

Nazareta, které leželo v Judsku, aby se dali zapsat, jak 

to nařizoval zákon. Když přišli do města, tak hledali 

místo, kam by hlavu složili, ale nikde je nechtěli 

ubytovat, protože už měli plno. Oni se uchýlili do jeskyně, která ležela nedaleko, a tam 

položili Ježíše do jeslí. Byla to obyčejná rodina a nikdo v jejich okolí nepoznal, že se stalo 

něco zvláštního.   

    To, že se událo něco zvláštního, se první dozvídají pastýři, kterým se zjevuje anděl a říká 

jim: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám 

narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ Při tom jim popisuje, jak ho najdou a jak ho 

poznají.  

    Dalšími návštěvníky jsou mudrci z východu, kteří poznají, že se událo něco zvláštního 

pomocí toho, že se nechali vést hvězdou. 

 

    Co pro mě znamená tento příběh? Jak se já modlím často k Bohu? Věřím, že v osobě 

malého Ježíška je Bůh, který mi může pomoci v mých nesnázích? Jakou já mám 

představu o Bohu? 

 

 

    Ze všech těchto částí příběhu lze vyvodit toto:  

 

Bůh přichází na svět pro nás, abychom byli spaseni. Každého z nás zve, abychom šli za ním. 

Kam kráčím ve svém životě já? Jsme schopni se něčeho pro Boha vzdát? 


