
4. deň = 18. mája 
Pohľad – to je požehnanie; pohľadom 
milujeme, v našom pohľade druhý vidí  
a nachádza seba 

 

Pod Máriiným pohľadom Ježiš rástol vo svätosti a 
múdrosti. Mária bola prvá, kto bezpodmienečnou 
láskou hľadel na Ježiša. Z takého pohľadu vyviera 
prejav Božej lásky – nekonečná láska, ktorá 
presahuje všetky hriechy, ohraničenia, zlyhania a 
naďalej dôveruje a hľadí na existenciu s nádejou. 
 

Biblický text: Obetovanie Ježiša v chráme – Lk 2, 22-40 
Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich 
očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho 
predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom 
zákone: „Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o 
ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho 
matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na 
povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, 
ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu 
prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie 
mnohých sŕdc.“ A keď vykonali všetko podľa 
Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho 
mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný 
múdrosti, a Božia milosť bola na ňom. 
 

V našom čase 
„Ježiš naňho pozrel s láskou.“ Nebol to obyčajný 
pohľad. Bol intenzívny a prenikal dovnútra, až kým 
nezasiahol najhlbšiu časť srdca. Ježiš nás učí vidieť, 
spoznávať, prijímať a milovať zadarmo a 
veľkodušne. Sme schopní takéhoto pohľadu? Sme si 
vedomí, že v našej rodine, v práci, v oratóriu alebo 



pri každodenných povinnostiach má náš pohľad 
moc definovať toho druhého, blížneho? 
 

Zo života dona Bosca 
1. januára 1866 don Bosco v oratóriu rozprával, že sa 
mu snívalo o strašnej povodni a že sa uchýlil so svojimi 
mladými na veľký čln. „Keď boli všetci na lodi – hovorí – 
prevzal som velenie a povedal som: «Mária je morská 
hviezda. Neopúšťa tých, ktorí v ňu dôverujú». Po plavbe 
plnej nebezpečenstva čln pristál na pobeží, kde sa 
vypínala socha Márie Pomocnice. Všetci mladí išli 
vpred, aby sa poďakovali Nebeskej Panne za veľké 
množstvo milostí. Keď sa pozerali na sochu... – „Panna 
Mária pohla očami!“ niektorí vykríkli. Krátko na to 
nasledoval druhý výkrik: – Panna Mária hýbe rukami! 
Po lícach nám od dojatia tiekli slzy. – Panna Mária hýbe 
perami! povedali ďalší. Nastalo hlboké ticho. Panna 
Mária otvorila ústa a milým hlasom povedala: Ak vy 
budete mojimi oddanými deťmi, ja budem pre vás 
súcitnou matkou!“ 
 

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.  


