
Z evanjelia podľa Lukáša 1, 39 - 80 

 

Prečítaj si tento úryvok z evanjelia a vypracuj otázky. 

 

39 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom 

kraji. 40 Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. 41 Len čo Alžbeta začula Máriin 

pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. 42 Vtedy zvolala veľkým hlasom: 

"Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. 43 Čím som si zaslúžila, že matka 

môjho Pána prichádza ku mne? 44 Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa 

zachvelo dieťa v mojom lone. 45 A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán."  

46 Mária hovorila: "Velebí moja duša Pána 47 a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, 48 lebo 

zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky 

pokolenia, 49 lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno 50 a jeho 

milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. 51 Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil 

tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. 52 Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. 53 Hladných 

nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. 54 Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo 

pamätá na svoje milosrdenstvo, 55 ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky."  

56 Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.  

57 Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. 58 Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil 

svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. 59 Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať 

meno Zachariáš po jeho otcovi. 60 Ale jeho matka povedala: "Nie, bude sa volať Ján."  

61 Povedali jej: "Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá."  

62 Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. 63 Vypýtal si tabuľku a napísal: "Ján sa bude volať." A 

všetci sa divili. 64 Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. 65 Všetkých ich 

susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. 66 A všetci, 

čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: "Čím len bude tento chlapec?" A vskutku Pánova ruka 

bola s ním.  

67 Jeho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: 68 "Nech je zvelebený Pán Boh 

Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud 69 a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho 

služobníka 70 ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, 71 že nás oslobodí od našich 

nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. 72 Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá 

na svoju svätú zmluvu, 73 na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí 



z rúk nepriateľov, 74 aby sme mu bez strachu slúžili 75 vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou 

po všetky dni nášho života. 76 A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred 

tvárou Pána, pripravíš mu cestu 77 a poučíš jeho ľud o spáse, 78 že mu náš Boh z hĺbky svojho 

milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi 79 a zažiari tým, čo sedia vo 

tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja."  

80 Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael. 
 

 

1. Panna Mária žila v Nazarete a išla na návštevu k Alžbete do Ain-Karimu. Tieto mestá boli vzdialené 

asi 120 km. Ako šla? 

 

2. Znovu si prečítaj  verše 45 - 48 a napíš 4 vlastnosti (alebo postoje) Panny Márie, ktoré z nich vieš vyvodiť. 

Aká je Panna Mária? 

 

3. Ako si predstavíš to, čo je napísané v poslednom verši úryvku: „Chlapec rástol a mocnel na duchu“ 

    Čo znamená „mocnel na duchu“? Pokús sa to opísať niekoľkými vetami. 

 

4. Okrem posledného verša je Duch (duch) v úryvku spomínaný trikrát. Nájdi tie verše, vypíš ich a napíš, 

s ktorou osobou súvisí. Čo majú v tej chvíli všetky spoločné? Ako sa správajú? Čo robia? 

 

5.  Vo verši 66 sa píše, že ľudia sa pýtali: "Čím len bude tento chlapec?" 

     Vieš napísať, kým sa stal, keď vyrástol? Napíš aspoň jednu udalosť z jeho dospelého života.  

     Čo znamená vyjadrenie z ďalšieho verša, že „Pánova ruka bola s ním“?  
 

6. Vypíš z úryvku vetu alebo verš, ktorý ťa niečím zaujal. Napíš, prečo si si vybral/a/ práve tento. 

 

7. Napíš, ak bolo v úryvku niečo, čomu si nerozumel/a/. 

 
 

 

 

 

 

 

 


