
5. deň = 19. mája 
Pohľad – to je obrátiť oči k niekomu 

 
Mária ide navštíviť svoju sesternicu Alžbetu. Mária 
vníma podnet vložiť sa do tichej služby svojej 
príbuznej, ktorá to potrebuje. Pocítila, že je 
milovaná a vkladá sa do služby a tak sa láska stáva 
konkrétnou. 
 
Biblický text: Návšteva u Alžbety – Lk 1, 39-45 
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala 
sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. 
Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. 
Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej 
lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy 
zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi 
ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som 
si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku 
mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich 
ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A 
blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej 
povedal Pán.“ 
 
V našom čase 
V Máriinom pohľade sa odráža pohľad Otca, ktorý si 
ju vyvolil za Božiu Matku, a pohľad Syna na kríži, 
ktorý nám ju zveril, aby bola našou Matkou. Veľmi 
potrebujeme jej nežný pohľad; jej materinský 
pohľadu, ktorý pozná každého z nás lepšie ako 
ktokoľvek iný; jej pohľad plný súcitu, starostlivosti, 
pretože nás pobáda ísť k najnúdznejším bratom a 
byť solidárni medzi sebou navzájom. 



Zo života dona Bosca 
Mladý Cesare Bardi bol už takmer na konci života a 
jeho opatrovník nechcel zavolať kňaza pre 
vyslúženie posledných sviatostí. Chýr takejto vážnej 
veci sa dostal aj do oratória. Don Bosco okamžite 
išiel zaklopať na dvere jeho domu. 
- Prišiel som za chorým mladíkom.  
- Spí a nie je vhodné ho budiť, odpovedal 
opatrovník! 
- Tak počkám! –  
Odpoveď nebola vítaná. Don Bosco si to všimol, ale 
nerozmyslel si to. 
- Počúvajte, povedal, Cesare nám bol zverený v 
kolégiu v Lanze, ktoré je pod mojím vedením, preto 
mám trochu dôvod navštíviť ho. Som si istý, že ma 
chce vidieť. Ale ak mi to zakážete, mohol by som sa 
odvolať aj na verejné úrady.  
- A trúfli by ste si na taký nátlak? 
- Samozrejme, že nie, ale hovorilo by  sa, že don 
Bosco išiel za svojim priateľom a bolo mu to 
odopreté. Nebola by to veru česť pre jeho rodinu. - 
Po rozhovore so svojou manželkou tútor vyzval 
dona Bosca, aby vstúpil do izby chorého. Len čo ho 
úbohý mladík uvidel, vstal z postele a objal ho 
rukami okolo krku, niekoľkokrát ho pobozkal a 
zvolal: - Ďakujem, don Bosco, ďakujem, že ste ma 
prišli navštíviť. Chcem sa vyspovedať, čakal som na 
vás! Bola to veľmi nežná scéna. Chlapec sa 
vyspovedal a žiaril radosťou. A chcel zavesiť na 
stenu obraz Madony, ktorú nikdy neprestal s 
obdivom milovať. 
 



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. 

  


