
4. Máriin manžel 

Ženích 

 

Každý deň je novým darom a sme zaň Pánu Bohu vďační. Zahŕňa nás mnohými darmi, 

ktorými nám robí radosť.  

Jozef asi  nepredpokladal, že v ďalekej Galilei, v Nazarete, v meste, o ktorom sa často 
s pohŕdaním hovorilo: “Môže byť z Nazareta niečo dobré?!” (Jn 1, 46), býva jeho budúca 
manželka. Jozef neustále myslel na dievčinu, ktorú stretol pri studni. Potom sa v Nazarete čoraz 
častejšie stretávali, rozprávali sa a Jozef si bol čoraz istejší, že by chcel mať takúto manželku. 
A napokon sa rozhodol. Poprosil Máriu, či sa stane jeho ženou. A ona? Ona chcela patriť jedine 
Bohu. Aj napriek tomu chcel s ňou Jozef prežiť svoj život. Veľmi ju miloval. A jej neobvyklé 
rozhodnutie rešpektoval. Evanjelista Lukáš píše o tom, čo sa udialo po ich sobáši takto:  „V 
šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k 
panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel 
prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila 
a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť 
u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom 
Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým 
rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja 
muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa 

zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.” (Lk 1,26-35)  

Už v prvej vete sa podrobne dozvedáme, kam bol anjel poslaný. Zjavil sa nám už v 
známej krajine, v Galilei, v meste Nazaret, kde bývala Mária  zasnúbená s Jozefom z Dávidovho 
rodu. To znamená, že ona bola už manželkou Jozefa, ale ešte spolu nebývali. Prečo? Lebo v 
súlade so židovskou tradíciou mal obrad zasnúbenia dve fázy: najskôr sa uzatvorilo manželstvo 
a až po nejakom čase muž doviedol manželku do svojho domu. Čiže Jozef bol už manželom 
Márie, ale ešte spolu nebývali. A v tom čase sa zjavil anjel so správou z neba. Povedal Márii, 
že našla u Boha milosť – stane sa Matkou jeho Syna, a počne ho z Ducha Svätého. Čo to 
znamená? Že Jozef, za ktorého sa vydala, nebude otcom dieťaťa. Čo je to za správu! Preto niet 
sa čo Jozefovi čudovať, že chcel Máriu po tejto správe “prepustiť”. Ale vtedy poslal Boh anjela 
aj k nemu, aby mu dodal odvahu. Jozef nechcel Bohu prekážať, ale v prvej chvíli chcel utiecť. 
Ale predsa len veril v Boha a pomaličky začal chápať svoje povolanie, lebo ako hovorí 
evanjelista sv. Matúš: „Prijal svoju manželku” (Mt 1,24). Rešpektoval to, že Mária patrila 
výlučne Bohu. Po slávnostnom prijatí Márie v Jozefovom dome sa začal bežný život, aký bol 

aj v ostatných izraelských rodinách. 

Otázky: 

1. Kedy Boh poslal k Márii anjela Gabriela?  
2. V ktorej modlitbe hovoríme slová anjela Gabriela, ktoré povedal Márii?  
3. Kedy slávime sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie?  

Úlohy: 

1.   Opýtaj sa rodičov na presný dátum ich svadby. 
2.   Pomodli sa dnes večer k sv. Jozefovi zvlášť za svojich rodičov.  
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