
Sobota po 3. neděli postní 

Evangelium – Lk 1,26-38 

Počneš a porodíš syna. 

Slova svatého evangelia podle Lukáše. 

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. 

"Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova." Zaujala mně ta důvěra a hlavně víra 

Panny Marie. Když jí srovnám s vírou apoštola Tomáše, který tři roky chodí s Ježíšem, vidí 

divy, zázraky a znamení a pak ve večeřadle řekne. „Dokud neuvidím a nesáhnu si, tak 

neuvěřím“. O to více žasnu nad vírou Marie, které anděl pravdivost svých slov nedokazuje 

žádným zázrakem, jen nepochopitelnými slovy. „Vždyť u Boha není nic nemožného“. Člověk 

si na tom uvědomuje jak je pro nás někdy nesnadné přijmout to co po nás Bůh chce. Jak 

každý z nás má svoje představy o tom, co by v jeho životě bylo dobré a co by bylo lepší a co 

by chtěl a co by nechtěl. Jak se častokrát trapně srovnáváme s druhými a jejich životní cestou. 

Ale pro nikoho není nic tak v životě důležitého jako to na jakou životní cestu jej poslal Bůh a 

co pro něj v životě připravil. Základní rozměr víry je svůj život nabídnout Bohu, abychom ho 

v tomto konkrétním světě žili tak jak chce On. V tom životním povolání, které nám dal. Na 

tom místě kam nás postavil. S těmi dary a charizmaty, kterými nás obdaroval i s těmi 

slabostmi se kterými zápasíme. Protože právě to co v našem životě přesahuje naše lidské 

možnosti, to je místo, kde chce působit Bůh. 

 

 


