
2. deň = 16. mája 
Pohľad – to je kontemplovanie 

 
V Máriinom pohľade objavujeme neovládateľnú 
radosť – „Magnificat anima mea Dominum!“ – jej 
duša uvažuje o Božom Synovi v jej lone. 
 
Biblický text: Magnifikat – Lk 1, 47-50 
Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch 
jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na 
poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle 
blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké 
veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho 
meno.“  
 
V našom čase 
V posledných mesiacoch sme sa zastavili; síce 
donútení, ale urobili sme to. Avšak zastaviť sa 
neznamená zostať nehybní, ale hľadať rovnováhu. 
Zastaviť sa znamená každý deň hľadať priestory, 
ktoré umožňujú každodennému životu rozšíriť 
obzory mysle a nájsť zákutia kontemplácie. Od 
našej generácie, poznačenej uponáhľanou 
činnosťou sa žiada, aby znovu objavila dôležitosť 
kontemplácie. Ale kontemplovať sa dá iba vtedy, ak 
vychádzame z nejakého obmedzenia, ktoré nás núti 
pozerať sa do hĺbky a byť schopný vo všetkom 
prijať prítomnosť Stvoriteľa. Iba tým, že sa budeme 
vzdelávať v umení uvažovať, je možné mať 
skutočný vzťah k svetu a dospieť k tomu, aby sme 
milovali. 
 



Zo života dona Bosca 
Láska dona Bosca k Panne Márii bola medzi 
saleziánmi a chlapcami veľmi nákazlivá. Vytvárali z 
nej centrum svojho duchovného života, až kým 
nedosiahli výšku kontemplácie. Ako hovorí on sám: 
„Jedného dňa podvečer vošiel hlavnými dverami do 
kostola Márie Pomocnice. Keď som bol asi v polovici 
kostola, uvidel som, že obraz Madony je zakrytý 
tmavou látkou. Hovoril som si: – Ktovie, prečo 
kostolník zakryl tento obraz!? – Keď som sa priblížil 
k presbytériu, videl som, že látka sa pohybuje. O 
niečo neskôr sa pomaly spustila, až kým sa nedotkla 
podlahy. Poklonil som sa pred Najsvätejšou 
sviatosťou, urobil znak kríža a vyšiel som von cez 
sakristiu. To plátno bol syn dona Bosca! V extáze 
lásky vystúpil až k obrazu Najsvätejšej Márie, aby ju 
lepšie videl, rozjímal o nej, miloval ju, bozkával jej 
nepoškvrnené nohy“. 
 

Modlitba 
Mária, Panna mocná, 
veľká a slávna opora Cirkvi, 
úžasná pomoc kresťanov, 
ohromná ako vojsko zoradené do boja, 
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta. 
Ochráň nás pred nepriateľom 
v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach 
a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti. 
Amen. 

 
Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás. 

  


