
SÚČASŤ VÄČŠIEHO OBRAZU
Anna a Joachim sú uctievaní spoločne 26. júla 

ako svätý manželský pár, a nie ako jednotlivci. Ale 
tí dvaja sú tiež členovia širšej rodiny, ktorá žije v 
národe, čo očakáva naplnenie Božích prisľúbení.

Mnohé západné krajiny dnes prežívajú pokles 
počtu členov rodiny. Napríklad v USA je prie-
merný počet členov rodiny 2,5. My, ktorí žijeme 
v týchto krajinách, si niekedy myslíme, že ľudia v 
biblických dobách tiež fungovali skôr nezávisle v 
rámci malých rodín. V skutočnosti sa ich situá-
cia podobala skôr ľuďom, ktorí žijú na Filipínach 
a v Afrike či Latinskej Amerike. Rodiny sú tam 
väčšie a širšie rodiny sú základom spoločnosti.

Joachim, Anna a Mária žili v rámci širšej rod-
iny, do ktorej patrili starí rodičia, tety, strýkovia, odrastené deti a ich deti. Každo-
denný život bol spoločnou, rozvíjajúcou sa multigeneračnou realitou. A taká bola 
aj viera v Boha. Celý izraelský národ očakával Mesiáša a pripomínal si mocné činy, 
ktoré pre neho Boh vykonal. Joachim a Anna mali určite osoh zo spoločnej viery 
svojej širšej rodiny a národa. A podobne aj Mária a potom Ježiš.

Keď si predstavíme Annu a Joachima ako súčasť väčšieho obrazu, pomôže nám 
to, aby sme sa pozreli ponad svoje osobné záujmy. Nech už je naša skúsenosť s rod-
inným životom akákoľvek, sme občania sveta a členovia širokej Božej rodiny. Mali 
by sme sa teda modliť aj za potreby sveta, na ktorý Boh poslal svojho Syna, aby svet 
vykúpil. Mali by sme si s vďačnosťou pripomínať to, čo pre nás Pán urobil ako pre 
národ, pre „členov Božej rodiny“ (Ef 2, 19). Vari nemal toto Ježiš na mysli, keď nám 
povedal, aby sme sa modlili: „Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i 
na zemi“? Pre takúto modlitbu nejestvuje lepšie obdobie než Advent!

-Theresa Boucherová: Slovo medzi nami-

Pred rokom 29. júla 2019 nás po ťažkej chorobe, 
ktorú prijala s vierou a odovzdanosťou predišla 
do večnosti pani Valéria Závadská. Vo výroči-
tý deň prosme Boha v modlitbách o spásu jeho 
duše. „Odpočinutie večné daj jej, Pane“.

Vďaka jej láske k Bohu a k blížnym nestratila 
úsmev ani v utrpení. Aby ani mám nezmizol 
úsmev z tváre, p o v z b u d z u j m e  sa odkazom 
bl. Zdenky Schelingovej slovenskej mučeníčky: 
„Za mrakmi je moje milované Slnko.“



SV. JOACHIM A ANNA, MILOSTIPLNÍ STARÍ RODIČIA
Dnes, 26. júla, na sviatok sv. Joachima a Anny máme príležitosť popremýšľa-

jme o týchto svätcoch dňa. Aj v tomto dvadsiatom prvom storočí sa nám ponúka 
múdre životné poučenie od svätého Joachima a Anny.

Pri putovaní v období Adventu nám prichádzajú na myseľ mnohí ľudia a obrazy: 
Jozef a Mária na ceste do Betlehema; pastieri, ktorí sa ponáhľali do maštale; mudr-
ci, ktorí skúmali nočnú oblohu a objavili úžasnú hviezdu. Pri Ježišovom narodení 
zohrávali kľúčovú úlohu ešte ďalší ľudia: jeho starí rodičia Joachim a Anna.

Možno existuje dobrý dôvod, prečo o nich 
nepremýšľame: Písmo nám o Máriiných 
rodičoch nič nehovorí! Dokonca ich mená 
pochádzajú z dokumentu z druhého storočia, 
ktorý spája legendy s historickými podrob-
nosťami. Jestvuje však dlhá tradícia, ktorá 
oslavuje týchto svätých ľudí. Dostali poslanie 
vytvoriť láskyplné domáce prostredie pre die-
vča, ktoré sa stane panenskou Božou Matkou. 
Ak budeme uvažovať o Ježišovom narodení s 
Joachimom a Annou, môžeme sa veľa naučiť.

Annu a Joachima často vzývame ako 
patrónov manželských párov, ktorí sa trápia 
s neplodnosťou. Starobylý rukopis hovorí, 
že celé desaťročia nemali deti. Podľa tohto 
prameňa manželia veľmi dlho prosili o Boží 
zásah. Spoločne ho prosili o dar dieťaťa.

Čakať na Boha, aby odpovedal na modlitbu, 
je skúsenosť, ktorú všetci poznáme. Aké príklady vám napadnú vo vašom živote? Ako 
dlho ste čakali? Mesiac? Rok? Päť rokov? Čakali a modlili ste sa sami, alebo ste mali 
podporu manžela, priateľa či niekoho iného?

Myslím na svoju matku a starú matku; celé desaťročia sa verne modlili za 
návrat strýka Ernesta, ktorý zmizol ako mladý muž. Až o 30 rokov neskôr sa muž, 
ktorý vyzeral ako moja stará mama, objavil na prahu nášho domu. Predstavte si 
ten šok a potom radosť, ktorá nás zaplavila, keď sme si uvedomili, že strýko Er-
nest konečne prišiel domov!

Práve teraz čakáte odpoveď od Boha? Možno je tu niekto, koho by ste mohli pozvať, 
aby sa modlil s vami. Určite sa Anna a Joachim modlili spolu a podobne aj Abrahám a 
Sára, Zachariáš i Alžbeta. A možno aj proroci Simeon a Anna, ktorí spoznali v malom 
Ježišovi Mesiáša.

Konečne dlhá, spoločná cesta vierou naplneného čakania tohto manželského páru 
priniesla radosť, keď sa narodila Mária. Podľa starej tradície ju obetovali v chráme. Boli 
plní vďaky za to, čo pre nich Boh vykonal. Pretože je Mária darom aj pre nás, môžeme 
sa spolu s nimi radovať:

„Blažený pár, Joachim a Anna, vám je zaviazané celé stvorenie. Veď vaším prostred-
níctvom prinieslo Stvoriteľovi najvzácnejší dar všetkých darov: čistú matku, ktorá jed-
iná bola hodna Stvoriteľa. Veseľ sa, ‚neplodná‘ Anna, ‚čo si nerodila; jasaj a volaj, čo 
nepoznáš pôrodné bolesti‘. Plesaj, Joachim, lebo z tvojej dcéry ‚chlapček sa nám nar-
odil, daný nám je syn a volajú ho: Veľký radca‘, spása celého sveta, ‚Posol, mocný Boh‘. 
Veď tento chlapček je Boh“ (z Rečí svätého kňaza Jána Damascénskeho).

Samozrejme, Joachim a Anna nielenže prijali dedičstvo viery od svojej rodiny a náro-
da, ale ho aj živili a odovzdávali ďalej. To je aj naše povolanie. Boh nás povoláva, aby 
sme posúvali dejiny spásy ďalej - z jednej generácie na druhú!

Môžeme to urobiť tak, že budeme v rodine rozprávať príbehy o Božej vernosti. 
Môžete tiež odovzdávať ponaučenie, ktoré ste dostali od členov generácií, ktoré žili pred 
vami. Môžete si uctievať svojich duchovných predkov tak, že na rodinných stretnutiach, 
vo vianočných listoch a aj na facebooku budete rozprávať ich príbehy viery.

Mária uvažovala o udalostiach Ježišovho raného života. Možno o nich uvažovali aj 
Anna s Joachimom, keď sa modlili za dcérinu budúcnosť s Jozefom a ich dieťaťom.

Kiež títo svätí starí rodičia, ktorých príbeh si uchovávajú generácie veriacich, nás 
naučí byť otvorenými na Božie prekvapenia. Nech nás učia o dobrodeniach trpezlivosti 
a vernosti. A nech nám pomôžu pochopiť, že všetci sme súčasťou veľkého, úžasného 
príbehu Božej lásky voči svojmu ľudu!


