
3. deň = 17. mája 
Pohľad – to je vnímanie reality v jej 
celistvosti 

 
Mária uchováva všetko vo svojom srdci. Mária vie, 
že to, čo sa jej stane dnes, ju môže rozrušiť, ale 
zajtra sa odhalí jej najväčšie víťazstvo. Vie sa 
ovládať, vie mlčať, nikdy nezúfa a ochraňuje 
celistvosť ľudskej histórie. 
 
Biblický text: Ježišova prvá Veľká Noc – Lk 2, 44-59 
Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a 
hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No 
nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho 
hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel 
medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. 
Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a 
odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a 
Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? 
Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im 
odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že 
mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“  
 
V našom čase 
Realita sa javí ako nezastaviteľný sled akcií a 
udalostí, ktoré nasledujú po sebe. Je pre nás ťažké 
obsiahnuť „všetko“, dať celkový zmysel tomu, čo sa 
stane, vážiť si minulosť a hľadieť s nádejou do 
budúcnosti. No pozorný pohľad umožňuje vidieť 
veci v širšom kontexte, má schopnosť uchovať, 
spájať, vydržať, pozerať sa na dnešok a spájať ho so 
včerajškom a zajtrajškom. 



Zo života dona Bosca 
Jedného dňa, bol to v roku 1847, sa mi Kráľovná nebies 
vo sne zjavila v ružovej aleji. Začal som kráčať a 
okamžite som si uvedomil, že ruže majú veľmi ostré 
tŕne. Cítil som silné bolesti v nohách, ale povzbudený 
Pannou Máriou som pokračoval v ceste. Potom som 
prišiel do krásnej záhrady. Zdvihol sa ľahký vánok a ja 
som sa ocitol obklopený mnohými mladými, ktorým 
pomáhali kňazi a spolupracovníci. Najsvätejšia Panna sa 
ma opýtala: „Vieš, čo to všetko znamená?“ „Nie, prosím, 
vysvetlite mi to.“ „Vedz, že cesta ktorou si kráčal medzi 
ružami a tŕňmi, je taká istá, akú prejdeš, keď sa budeš 
starať o mládež: budeš musieť kráčať v topánkach 
sebazáporu a odriekania. Tŕne  predstavujú zmyselné 
náklonnosti a ľudskú priazeň, sympatiu či nepriazeň 
ľudí, ktoré odvádzajú vychovávateľa od pravého cieľa. 
Ruže sú symbolom vrúcnej lásky, ktorou by sa mali 
vyznačovať všetci tvoji pomocníci. Ďalšie tŕne 
znamenajú prekážky, utrpenia a znechutenia, ktoré 
zažívate. Ale nestrácajte odvahu. Láskou a odriekaním 
všetko prekonáte a dôjdete k ružiam bez tŕňov.“ 
 

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. 
  


