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AI V koľkých ľudových príbehoch alebo rozprávkach sa najsilnejšia 
postava ukazuje ako najúspešnejšia? Je to naopak vždy najmladší 
syn bez vyhliadok, ktorý prostredníctvom zmesi šťastia a dôvtipu 
prežije skúšky, s ktorými sa stretne a získa princeznú, poklad a slávu. 
Alebo je to chudobná deva, ktorá je opovrhovaná, uspeje v boji o srdce 
pekného princa. Tieto príbehy môžu na prvý pohľad len zdanlivo 
odrážať úprimnú túžbu tých, ktorí sú navždy odsúdený na neúspech v 
živote. Ale príbehy nám môžu tiež povedať niečo o tom, čo je dôležité 
v živote, a to potreba jednoduchosti a otvorenosti srdca a tiež úloha 
prozreteľnosti. 
KE Mária nám ponúka kresťanský obraz alternatívnej múdrosti. Jej 
účasť vo verejnom živote Ježiša je malá, ale veľavravná. Je zdanlivo 
odmietnutá, keď ona a ostatní príbuzní prerušia Ježišovo vyučovanie. 
Ale ona je tam na úpätí kríža a ona je s učeníkmi pri modlitbe po jeho 
smrti a zmŕtvychvstaní. 
DI Mária však netúži byť viditeľná vo verejnom živote svojho Syna; 
Máriina dôležitosť je vystihnutá v Lukášovom evanjeliu, hlavne pri 
opise narodenia Krista. Tam prijala posolstvo od anjela, navštevuje 
svoju príbuznú a potom ide do Betlehema na narodenie svojho syna. 
PAR Všetky udalosti Márie nám ponúkajú príklady toho, ako sa máme 
správať v našich kontaktoch s Bohom a svojím blížnym. Jej dialóg s 
anjelom odhaľuje zmes opatrnosti, otvorenosti a dôvery. Jej 
cestovanie, aby sa podelila o radosť s Alžbetou, ukazuje súcit a 
prívetivý vzťah, a najmä v hymne, ktorý tam spieva, Magnificat, vidíme 
jej pochopenie toho, čo pre ňu dar syna znamená. 
Mária chváli Božiu velebu. Božia ohromná láskavosť sa dostáva k 
všetkým, ktorí sú Bohabojní, k všetkým, ktorí sú pokorní, ako to vidíme 
na Márii. Pyšní a vládcovia nehrajú v tomto vzťahu žiadnu dôležitú 
úlohu. Pánov záujem a osobitný vzťah je s chudobnými a pokornými. 
Mária si uvedomuje, že jej povolaním a poslaním je byť pomocníčkou 
pri vykúpení ľudstva. Ten dôraz treba dať na slovo pomocníčkou, lebo 
týmto ukazuje najpôvodnejšie povolanie ženy, ako to máme hneď na 
začiatku Písma v knihe Genezis. A Mária je pomocníčkou pre 
každého z nás pri práci na našej osobnej spáse. 

MY Mathew Kelly v knihe Rediscover Catholicism /Znovuobjaviť 
katolicizmus/ opisuje zaujímavú udalosť, ktorá sa stala jeho 
známemu. Jim Castle bol 45-ročný manažér, ktorý cestoval lietadlom 
do Cansas City. Bol to nepraktizujúci katolík. Na jeho prekvapenie sa 
v tom istom lietadle nachádzali 2 mníšky. Jednou z nich bola Matka 
Tereza. Zhodou okolností mala miesto hneď vedľa neho. Keď sa 
lietadlo pripravovalo k odletu, 2 mníšky vytiahli svoje päťfarebné 
misijné ružence a začali sa modliť. Keď skončili, obrátila sa k Jimovi 
Matka Tereza a povedala: "Mladý muž, modlíš sa ruženec často?". 
"Nie, naozaj nie," pripustil. "Nuž, teraz sa budeš," a dala mu do dlaní 
päťfarebný misijný ruženec. O 9 mesiacov neskôr Jim a jeho 
manželka navštívili svoju priateľku Connie, ktorá mala rakovinu. Jim 
jej dal ruženec od Matky Terezy. Po roku sa obaja stretli s Connie. 
Bola uzdravená. Connie potom vrátila "zázračný" ruženec Jimovi. S 
týmto ružencom sa spájalo niekoľko ďalších zázrakov. Jimov život sa 
tiež zmenil od jeho nečakaného stretnutia s Matkou Terezou. Keď si 
uvedomil, že Matka Tereza nosí všetko, čo vlastní v malom batohu, 
snažil sa zjednodušiť vlastný život. Hovorí: "Pokúšam sa pamätať na 
to, čo je skutočne potrebné a podstatné  - nie peniaze, tituly alebo 
majetky, ale spôsob, ako milujeme ostatných." 
ADE Mária je tou chudobnou devou, ktorá uspeje v boji o srdce 
každého človeka. Ona je nám vzorom tichej, pokornej a pomocnej 
lásky.  Stačí ísť podľa jej príkladu – s dôverou a pokorou. Amen. 


