
9. deň = 23. mája 
Pohľad – to je hľadenie poza prekážky  
a poza bolesť, s nádejou na nové horizonty 

 
Mária matka ľudstva.  
Mária – prítomná v každom okamihu dejín spásy – 
je pevným svedectvom nádeje. Podporuje nás vo 
chvíľach ťažkostí a bezútešnosti. K nej obraciame 
našu zbožnosť, aby bola pri nás v každodennom 
živote. 
 
Biblický text: Vedie nás nádej: „Hľa, všetko robím 
nové“ – Zjv 10, 21,5 
A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko robím 
nové.“ A hovoril: „Píš: Tieto slová sú verné a 
pravdivé.“ 
 
V našom čase 
V každodennom živote máme veľké množstvo 
príležitostí. Môžeme sa rozhodnúť stráviť svoj život 
obavami z toho, čo sa stalo v minulosti, z možných 
chýb, zameškaných rozhodnutí. Alebo sa môžeme 
pozerať „bokom“, stráviť život hľadaním niekoho, 
kto by nám povedal, čo máme robiť, čakaním na 
slová od ostatných, aby nám potvrdili, akí sme 
dôležití a milovaní. Alebo sa môžeme rozhodnúť 
pozerať „dole“, prechádzať životom a necítiť sa na 
potrebnej úrovni a radšej uprednostníme neprebrať 
zodpovednosť a nekráčať za svojimi snami. Ale akú 
voľbu, ktorú musel urobiť aj sám Ježiš, by nám on 
dnes ponúkol? Pozerať vpred! Žiť tak, aby sme sa 
nechali osloviť a vyprovokovať tým, čo sa deje 



každý deň. Učiť sa robiť zo všetkého školu života, 
cvičiť sa v umení načúvať nášmu srdcu, miestu, kde 
Pán zasieva každý deň svoje Slovo. Pozerajúc 
dopredu odhalíme, že kráčame za majstrom menom 
Ježiš, ktorý nám opakuje, hľadiac na nás svojim 
láskavým pohľadom: „Poď a nasleduj ma!“ 
 
Zo života dona Bosca 
21. septembra 1880, keď vo Francúzsku 
narastalo prenasledovanie proti rehoľným rádom 
a Kongregáciám, don Bosco napísal donovi 
Bolognovi, direktorovi v Marseille: „Nebojte sa: 
budete mať problémy, mrzutosti, nepokoje, ale 
nevyženú vás preč. Prečo mám takú istotu? Na 
sviatok narodenia Panny Márie som mal sen. 
Videl som sa pred Najsvätejšou Pannou, rovnako 
ako sa nachádza na kupole Baziliky Márie 
Pomocnice. Mala veľký plášť, ktorý rozprestierala 
okolo a pod ním boli naše domy vo Francúzsku. 
Panna Mária sa na ne pozrela usmiatym okom. 
Nastalo však veľké zemetrasenie s bleskami, 
krupobitím, hroznými príšerami, výstrelmi, 
kanonádou namierenou na naše domy pod 
plášťom Márie. Žiaden z nich nebol zničený a 
nikomu sa neublížilo. Všetky šípy sa odrazili od 
plášťa našej mocnej ochrankyne. Blahoslavená 
Panna, v mori svetla, so žiarivou tvárou a 
úsmevom raja, mnohokrát zvolala: „Ego 
diligentes me diligo“ (Milujem tých, ktorí ma 
milujú). Postupne ustávala každá búrka a žiaden 
z našich domov sa nestal jej obeťou.“ 
 



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. 
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