
8. deň = 22. mája 
Pohľad – to je súcit 

 

Mária pod krížom. Mária miluje každé zo svojich detí, 
osobitne tie, ktoré ako jej Syn v hodine umučenia, sú 
sužované utrpením. Miluje ich podľa Kristovej vôle. 
 

Biblický text: Stála Matka bolestivá – Jn 19, 25-27 
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho 
matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď 
Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, 
povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal 
učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju 
učeník vzal k sebe. 
 

V našom čase 
Súcit nás vyzýva, aby sme sa na utrpenie druhých 
nepozerali ľahostajne, ale aby sme spolu s nimi 
prežívali akékoľvek pocity. V tomto vcítení sa sa 
navzájom prenikajú pohľady tých, ktorí dávajú a tých, 
ktorí prijímajú, tých, ktorí sa pozerajú a tých, na 
ktorých sa nepozerá, tých, ktorí milujú a tých, ktorí nie 
sú milovaní. Vyvoláva sa tým veľkodušnosť, 
dobroprajnosť a úplné odovzdanie sa do Božieho 
náručia. Boh prinavracia svojmu stvoreniu zranenému 
hriechom schopnosť milovať a cítiť sa milovaný. Súcit 
tak môže prekvitať aj zo zlomenej vetvy, vďaka 
zázraku Božej lásky, zázraku milosrdenstva. 
 

Zo života dona Bosca 
„30. októbra som mal byť už v seminári. Môj 
skromný súhrn vedomostí bol pripravený. Členovia 
rodiny boli šťastní a ja viac ako oni. Len mama bola 
zamyslená a jej pohľad sa zastavil na mne. Chcela 



mi niečo povedať a hľadala ten najvhodnejší 
okamih. Večer pred odchodom si ma zavolala 
nabok: «Ján, obliekol si kňazské rúcho. Cítim všetku 
útechu, ktorú môže prežívať matka pri úspechu 
dieťaťa. Pamätaj však, že nie šaty robia česť, ale 
cnosti. Ak budeš mať jedného dňa pochybnosti o 
svojom povolaní, pre lásku Božiu, nezneucti ho. 
Okamžite ho odlož. Dávam prednosť mať syna 
chudobného roľníka, než kňaza, ktorý zanedbal 
svoje povinnosti. Keď si sa narodil, zasvätila som ťa 
Panne Márii. Keď si začali študovať, odporučila som 
ti, aby si ju vždy miloval. Teraz ti odporúčam, aby si 
bol celý jej, Janko. Maj rád tých spoločníkov, ktorí 
milujú Pannu Máriu. A ak sa staneš kňazom, rozširuj 
okolo seba lásku k nej». Moja matka bola dojatá. A ja 
som jej s plačom odpovedal: «Matka, nikdy 
nezabudnem na tvoje slová. Budem ich nosiť so 
sebou ako poklad na celý život».“ 
 

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. 
 
  


