
1. deň = 15. mája 
Pohľad – to je obrátiť oči k Bohu 

 
Mária neustále obracia svoje oči k nebu. Od chvíle 
zvestovania verí ponad to ľudské a učí nás 
dôverovať v to, čo Boh prisľúbi. 
 
Biblický text: Zvestovanie – Lk 1, 26-38 
Anjel Gabriel prichádza a Mária hľadí k nebu 
„Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej 
odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc 
Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa 
volať svätým, bude to Boží Syn. Mária povedala: 
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa 
tvojho slova.“ 
 
V našom čase 
Niekedy sa stáva, že žijeme v podmienkach, kedy sa 
zdá nemožné obrátiť pohľad k nebu. Pritlačení 
nejakou situáciou alebo chorobou máme tendenciu 
hľadieť len dole, nie viac než po naše nohy, po naše 
limity. Ale Ježiš Kristus prišiel medzi nás, aby nás 
premenil zo „zohnutých k zemi“ na schopných 
stavať sa k životu ako vzkriesení, v stave hľadieť k 
nebu, na Neho, novým pohľadom, pozorným „na to, 
čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale 
neviditeľné je naveky“ (2 Kor 4, 16-18).  
 
Zo života dona Bosca 
14. mája 1887 bola posvätená bazilika Božského 
Srdca v Ríme. Na druhý deň chcel don Bosco sláviť 
svätú omšu pri oltári Panny Márie Pomocnice. Ešte 



len začal, keď don Viglietti, ktorý mu miništroval, ho 
videl prepuknúť do plaču. Bol to dlhý plač, 
nezastaviteľný. „Don Bosco, čo je? Cítite sa zle?“ Don 
Bosco sa otočil: „Prišla mi pred oči, ako živá, scéna z 
môjho prvého sna, v deviatich rokoch.“ V tom 
vzdialenom sne mu Panna Mária povedala: „Časom 
všetko pochopíš.“ Teraz, hľadiac naspäť na svoj 
život, sa mu zdalo, že práve všetko pochopil. Stálo to 
za to toľko obiet, práce, pre spásu chlapcov? Áno. 
Hľadiac na dona Bosca, aj my môžeme povedať: 
„Stojí to za to!“ 
 

Modlitba 
Najsvätejšia a nepoškvrnená Panna Mária, 
naša najnežnejšia Matka a mocná Pomocnica 
kresťanov. Zasväcujeme sa úplne tvojej krásnej 
láske a pre tvoju svätú službu. 
Zasväcujeme ti svoju myseľ a myšlienky, srdce a 
city, telo a zmysly a všetky sily, 
a sľubujeme, že budeme vždy ochotní pracovať 
na väčšiu Božiu slávu. 
Vrúcne ťa prosíme, šľachetná Božia Matka, 
nauč nás nasledovať tvoje čnosti, osobitne 
hlbokú poníženosť a vrúcnu lásku. 
Mária Pomocnica, s dôverou ťa vzývame v 
pokušeniach, aby sme našli útočište pod tvojim 
milým materským plášťom. 
Amen. 

 
Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás. 

  
  


