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1. „ Srdce mi plesá v Pánovi " (resp. žalm). S radosťou v srdci, a s hlbokou vďačnosťou Pánu
Bohu, sa dnes nachádzam na tomto námestí spolu s vami, drahí bratia a sestry, aby sme
spoločne slávili spomienku Mena preblahoslavenej Panny Márie.
Nachádzame sa na mieste mimoriadne významnom pre dejiny vášho mesta: veď ono je
pamätníkom nábožnej úcty vašich predkov k Všemohúcemu a k najsvätejšej Panne Márii, ako aj
snahy neprajného režimu o profanáciu tohto vzácneho dedičstva v rokoch nie tak dávnych. Stĺp so
sochou Panny Márie sú tichými svedkami týchto skutočností.
Všetkých vás z celého srdca pozdravujem. Predovšetkým vášho otca biskupa, Monsignora
Rudolfa Baláža, ktorému ďakujem za srdečné slová privítania, a pomocného biskupa Monsignora
Tomáša Gálisa. Pozdravujem aj kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky, bohoslovcov, i laikov, ktorí sú
v rôznych oblastiach živou oporou tejto diecéznej cirkvi, a nakoniec tých, čo prišli zo susedných
diecéz a krajín.
S úctivým a srdečným pozdravom sa obraciam aj na pána prezidenta Slovenskej republiky, a na
prítomných občianskych a vojenských predstaviteľov. Všetkým ďakujem za cennú pomoc
preukázanú pri príprave tejto mojej návštevy.
2. „ Hl'a, služobnica Pána " (Lk 1,38), vraví Panna Mária v čítaní z evanjelia, ktoré sme práve
počuli. Ona sa obracia na anjela Gabriela, ktorý jej zvestuje Božie povolanie stať sa matkou Jeho
Syna. Vtelenie Slova je rozhodujúcim momentom v „pláne", ktorý Boh vyjavil od samého začiatku
ľudských dejín, po prvotnom hriechu. On chce sprostredkovať ľuďom svoj vlastný život, pozývajúc
ich, aby sa stali jeho deťmi. Je to povolanie, ktoré očakáva odpoveď od každého jednotlivca. Boh
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nenanucuje spásu. On ju ponúka ako iniciatívu lásky, na ktorú treba odpovedať slobodným
rozhodnutím, tiež motivovaným láskou.

Dialóg medzi anjelom a Máriou, medzi nebom a zemou, je, v tomto zmysle, pre nás vzorom:
pokúsme sa nájsť v ňom nejaké poučenie pre seba.
3. Anjel predkladá Boží zámer pre budúcnosť ľudstva, Mária odpovedá zodpovedne, obracajúc
pozornosť na svoj súčasný stav: je zasnúbená s Jozefom, jemu je sľúbená za manželku (porov. Lk
1,34). Mária nerobí námietky voči Božím zámerom do budúcnosti, ale pýta objasnenie svojho

súčasného stavu, v ktorom sa ako človek nachádza. Boh odpovedá na túto jej požiadavku tým, že
nadväzuje s ňou dialóg. On rád má do činenia s osobami zodpovednými a slobodnými.
Čo z tohoto všetkého môže byť pre nás poučením? Mária nám ukazuje cestu k vyzretej slobode.
V dnešných časoch je nemálo pokrstených kresťanov, ktorí si ešte stále neosvojili svoju vieru
zodpovedne a uvedomele. Nazývajú sa kresťanmi, ale neodpovedajú v plnej zodpovednosti na
prijaté milosti, stále ešte nevedia čo chcú, a prečo to chcú.
Hľa, poučenie na dnes: je nevyhnutné učiť sa slobode. Najmä je nutné, aby v rodinách rodičia
vychovávali svoje deti k správnej slobode, pripravujúc ich na to, aby raz vedeli dať správnu
odpoveď na Božie povolanie. Rodiny sú tým sadom, v ktorom vyrastajú sadenice nových
generácií. V rodinách sa formuje budúcnosť národa.
Práve v tomto zmysle apelujem na diecéznu synodu, ktorú ste zvolali, aby bola jedinečnou
príležitosťou na obnovenie pastorácie rodín a na objavenie vždy nových spôsobov ohlasovania
evanjelia novým generáciám tejto vznešenej slovenskej zeme.
4. .„ Hl'a, služobnica Pána, nech sa mi stane podl'a tvojho slova " (Lk 1,38). Mária verí, a preto

vraví áno. Je to viera, ktorá sa stáva životom: stáva sa záväzkom voči Bohu, ktorý ju napĺňa
svojou prítomnosťou cez božské materstvo, a záväzkom voči blížnemu, ktorý očakáva jej pomoc
v osobe Alžbety (porov. Lk 1,39-56). Mária sa slobodne a vedome odovzdáva do Božej iniciatívy,
ktorá v nej realizuje svoje „veľké veci": mirabilia Dei.
Postoj Panny Márie pozýva každého z nás k zamysleniu: s každým z nás má Boh svoj zámer, na
každého z nás sa obracia so svojím „povolaním". Rozhodujúce je rozpoznať toto povolanie, vedieť
ho prijať, byť mu verným.
5. Drahí bratia a sestry, dajme priestor Bohu! V rôznorodosti a bohatstve jednotlivých povolaní,
každý jeden sme pozvaní, podľa Máriinho vzoru, prijať Boha do svojho života a spolu s ním
putovať týmto svetom, ohlasujúc jeho evanjelium a vydávajúc svedectvo jeho láske.
Nech je toto dnes naším spoločným predsavzatím, ktoré plní dôvery vkladáme do materských rúk
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Máriiných. Na jej príhovor nech dostaneme dar pevnej viery, ktorá osvetľuje horizont existencie
a robí priehľadnými myseľ, ducha, i srdce. Amen!

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

