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AI Možno ste v kostole alebo v galérii videli obraz, o ktorom vám 
povedali, že je to triptych. Triptych je umelecké dielo, ktoré sa skladá 
z troch častí. Každá časť môže byť aj samostatná, ale zároveň všetky 
tri vytvárajú celé umelecké dielo. Keby jedna časť chýbala, dielo by 
nebolo úplné. 
KE O triptychu môžeme hovoriť aj v súvislosti so správou evanjelistu 
Lukáša, ktorá nám na začiatku ponúka tri dôležité udalosti zo života 
Panny Márie. Dnes sme mohli počuť dve z nich: Návšteva Panny 
Márie u Alžbety a Máriin Magnifikat. To sú druhý a tretí obraz z 
Lukášovho triptychu. Aby sme im však dobre porozumeli, musíme si 
pripomenúť aj prvý obraz. Je ním Zvestovanie Panny Márie.  
DI Jedno krídlo triptychu by sme mohli nazvať: stretnutie Boha s 
človekom. Je to stretnutie Márie s Božím poslom, anjelom Gabrielom. 
Svojou odpoveďou: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa 
tvojho slova", dáva Bohu k tomuto poslaniu svoj súhlas, svoje ÁNO. 
Centrálna čiže stredná časť triptychu by sme mohli nazvať: stretnutie 
človeka s človekom. Mária prichádza do domu Zachariáša a Alžbety. 
Tá, ktorá sa pred krátkym časom stretla s Bohom, ponáhľa sa, aby sa 
stretla so starými ľuďmi, s matkou očakávajúcu dieťa. Stretnutie 
človeka s Bohom vyžaduje neskoršie stretnutie človeka s človekom. 
Takto Mária uskutočňuje plnosť evanjeliového života, ako to neskôr 
bude robiť a učiť jej Syn: otvára sa Bohu a skláňa sa k človeku. 
Tretia časť triptychu, jeho druhé krídlo, by sme mohli znova nazvať: 
stretnutie človeka s Bohom. Je to Máriin Magnifikat, je to extáza jej 
srdca, jej žalm vďačnosti za všetko, čo v jej živote a v živote 
jednoduchých a chudobných ľudí celého národa Boh urobil. V tejto 
chvíli chápeme, prečo radostné Magnifikat nasleduje až po stretnutí s 
človekom. Pretože takpovediac privilégium radostnej modlitby má ten 
človek, ktorý sa s vierou stretne s Bohom a v láske s človekom. 
PAR. V tomto triptychu vidíme aj veľký príklad Panny Márie pre náš 
život, aby viedol ku spáse. Života sa musí skladať z týchto troch 
základných častí. Prvá je naša otvorenosť pre Boha a ochota plniť 
jeho vôľu. Aj nám často posiela svojho anjela, aby nám oznámil, že sa 
náš život má vyvíjať iným smerom, než si my predstavujeme. Ak 
uvažujeme o svojom živote, potom musíme konštatovať, že toho nie 

je veľa, čo sa odohralo podľa našich predstáv. Vtedy povedať Bohu 
svoje "Áno ", je vrcholom našej dôvery a lásky k nemu.  
Pokiaľ toto dokážeme, potom sme pripravení naplniť aj druhú časť 
triptychu: byť otvorení pre človeka. Asi mi dáte za pravdu, že skutočne 
nás obohatili len tí ľudia, ktorí v živote niečo vytrpeli a skúsili, ktorí 
nehovorili len ústami, ale predovšetkým srdcom a životom. To je 
vlastne poslanie každého z nás: navštevovať ľudí a pomáhať im. 
Pritom je dôležité, že nehovoríme len o svojich trápeniach, len o 
svojich ťažkostiach a bolestiach, ale hlavne že sme otvorení pre 
druhých.  
Nakoniec je tu aj tretia časť. Je to naša vďačnosť Bohu za všetko, čo 
pre nás urobil. Mali by sme sa aj my denne modliť svoj Magnifikat a 
ďakovať za všetky dobrodenia, ktoré Boh udelil nám a našim blížnym 
a iným ľuďom. Každé dobro je dar od Boha a vďačnosť je spôsob ako 
hlbšie objaviť ako nás veľmi Boh Otec miluje. 
MY Mária je nám nielen príkladom, ale pomocníčkou. V jednom 
prístave vypukol požiar. Mladé dievča vybehlo z horiaceho živlu a 
bežala po drevenej plošine k moru. Oheň ju doháňal. Vytiahla 
ruženec, omotala ho okolo ruky a skočila do studenej vody. Takmer 
sedem hodín zápasila s vlnami. Ruženec sa jej roztrhol, ale v dlani 
zostal malý krížik. Keď ju záchranári polomŕtvu vytiahli - povedala - 
"Niekoľkokrát som rezignovala, ale spomienka na Pannu Máriu mi 
obnovovala silu, aby som sa nepoddala." Aj nás niekedy zachytia 
rôzne vlny: vlny požiaru, vlny nepokoja, vlny starostí, vlny bolestí a 
utrpenia a niekedy opustenosti, ale pomoc Panny Márie je tu stále pre 
nás. 
ADE Majme denne pred očami Lukášov triptych. Sú v ňom tri 
najdôležitejšie veci v našom živote: stretnúť sa s Bohom a plniť jeho 
vôľu, skláňať sa k blížnemu a spievať či hovoriť Bohu ďakovné piesne 
a modlitby. Potom sa aj my dostaneme po smrti k tej, ktorú dnes 
oslavujeme. Amen. 


