
DEVIATNIK K PANNE MÁRII POMOCNICI – 2021 

„MÁRIA, PANNA MOCNÁ“ 
 

1. deň = 15. mája 
 

Pohľad – to je obrátiť oči k Bohu 

Mária neustále obracia svoje oči k nebu. Od chvíle zvestovania verí ponad to ľudské a učí 

nás dôverovať v to, čo Boh prisľúbi. 

 

Biblický text: Zvestovanie – Lk 1, 26-38 

Anjel Gabriel prichádza a Mária hľadí k nebu 

„Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba 

a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Mária 

povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ 

 

V našom čase 

Niekedy sa stáva, že žijeme v podmienkach, kedy sa zdá nemožné obrátiť pohľad k nebu. 

Pritlačení nejakou situáciou alebo chorobou máme tendenciu hľadieť len dole, nie viac než 

po naše nohy, po naše limity. Ale Ježiš Kristus prišiel medzi nás, aby nás premenil zo 

„zohnutých k zemi“ na schopných stavať sa k životu ako vzkriesení, v stave hľadieť k nebu, 

na Neho, novým pohľadom, pozorným „na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale 

neviditeľné je naveky“ (2 Kor 4, 16-18).  

 

Zo života dona Bosca 

14. mája 1887 bola posvätená bazilika Božského Srdca v Ríme. Na druhý deň chcel don 

Bosco sláviť svätú omšu pri oltári Panny Márie Pomocnice. Ešte len začal, keď don Viglietti, 

ktorý mu miništroval, ho videl prepuknúť do plaču. Bol to dlhý plač, nezastaviteľný. „Don 

Bosco, čo je? Cítite sa zle?“ Don Bosco sa otočil: „Prišla mi pred oči, ako živá, scéna z 

môjho prvého sna, v deviatich rokoch.“ V tom vzdialenom sne mu Panna Mária povedala: 

„Časom všetko pochopíš.“ Teraz, hľadiac naspäť na svoj život, sa mu zdalo, že práve všetko 

pochopil. Stálo to za to toľko obiet, práce, pre spásu chlapcov? Áno. Hľadiac na dona Bosca, 

aj my môžeme povedať: „Stojí to za to!“ 

 

Modlitba 

Najsvätejšia a nepoškvrnená Panna Mária, naša najnežnejšia Matka a mocná 

Pomocnica kresťanov. 

Zasväcujeme sa úplne tvojej krásnej láske a pre tvoju svätú službu. 

Zasväcujeme ti svoju myseľ a myšlienky, srdce a city, telo a zmysly a všetky sily, 

a sľubujeme, že budeme vždy ochotní pracovať na väčšiu Božiu slávu. 

Vrúcne ťa prosíme, šľachetná Božia Matka, nauč nás nasledovať tvoje čnosti, 

osobitne hlbokú poníženosť a vrúcnu lásku. 

Mária Pomocnica, s dôverou ťa vzývame v pokušeniach, aby sme našli útočište pod 

tvojim milým materským plášťom. 

Amen. 

 

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás. 

  



2. deň = 16. mája 
 

Pohľad – to je kontemplovanie 

V Máriinom pohľade objavujeme neovládateľnú radosť – „Magnificat anima mea Dominum!“ 

– jej duša uvažuje o Božom Synovi v jej lone. 

 

Biblický text: Magnifikat – Lk 1, 47-50 

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo 

zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky 

pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.“  

 

V našom čase 

V posledných mesiacoch sme sa zastavili; síce donútení, ale urobili sme to. Avšak zastaviť 

sa neznamená zostať nehybní, ale hľadať rovnováhu. Zastaviť sa znamená každý deň 

hľadať priestory, ktoré umožňujú každodennému životu rozšíriť obzory mysle a nájsť zákutia 

kontemplácie. Od našej generácie, poznačenej uponáhľanou činnosťou sa žiada, aby znovu 

objavila dôležitosť kontemplácie. Ale kontemplovať sa dá iba vtedy, ak vychádzame z 

nejakého obmedzenia, ktoré nás núti pozerať sa do hĺbky a byť schopný vo všetkom prijať 

prítomnosť Stvoriteľa. Iba tým, že sa budeme vzdelávať v umení uvažovať, je možné mať 

skutočný vzťah k svetu a dospieť k tomu, aby sme milovali. 

 

Zo života dona Bosca 

Láska dona Bosca k Panne Márii bola medzi saleziánmi a chlapcami veľmi nákazlivá. 

Vytvárali z nej centrum svojho duchovného života, až kým nedosiahli výšku kontemplácie. 

Ako hovorí on sám: „Jedného dňa podvečer vošiel hlavnými dverami do kostola Márie 

Pomocnice. Keď som bol asi v polovici kostola, uvidel som, že obraz Madony je zakrytý 

tmavou látkou. Hovoril som si: – Ktovie, prečo kostolník zakryl tento obraz!? – Keď som sa 

priblížil k presbytériu, videl som, že látka sa pohybuje. O niečo neskôr sa pomaly spustila, až 

kým sa nedotkla podlahy. Poklonil som sa pred Najsvätejšou sviatosťou, urobil znak kríža a 

vyšiel som von cez sakristiu. To plátno bol syn dona Bosca! V extáze lásky vystúpil až k 

obrazu Najsvätejšej Márie, aby ju lepšie videl, rozjímal o nej, miloval ju, bozkával jej 

nepoškvrnené nohy“. 

 

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. 

  



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. 

  



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, ktorá hľadela  

bezpodmienečnou láskou na Ježiša. Z tohto pohľadu vyviera prejav Božej lásky; nekonečná 

láska, ktorá presahuje všetky hriechy, ohraničenia, zlyhania a ktorá 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. 



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. 



6. deň = 20. mája 
 

Pohľad – to je pozornosť a po nej konanie 

Mária na svadbe v Káne Galilejskej pozýva k dôvernej poslušnosti. Keď sa minulo víno, to 

ona si s materským pozorným pohľadom všimne potrebu „detí“ a hneď koná. 

 

Biblický text: Svadba v Káne Galilejskej – Jn 2, 1-10 

Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj 

Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“ Ježiš jej 

odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala 

obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré 

slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: 

„Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste 

starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je, 

ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva 

najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“  

 

V našom čase 

„Maj o mňa starosť, pretože ak to neurobíš ty, kto to urobí? A nenechaj ma spadnúť, rád by 

som roztiahol krídla, ale neviem lietať...“ spieva sa v jednej piesni. Pohľad na nejakú situáciu 

alebo človeka pobáda konať. Je to kultúra „starostlivosti“, ku ktorej je dnes potrebné čoraz 

viac vychovávať. Prvým krokom k uznaniu, že starostlivosť je dôležitá, je cítiť jej potrebu; až 

potom sa môžem zastaviť, keď vidím niekoho iného v núdzi. Je to jedna z lekcií, ktoré sa 

učíme z tejto pandémie, a môže kedykoľvek zasiahnuť každého z nás a staneme sa aj my 

núdznymi. Toto je čas, aby sme sa naučili byť si navzájom „strážcami jedni druhých“. 

 

Zo života dona Bosca 

Večer 2. septembra 1868 don Bosco rozprával jeden zo svojich snov. Prechádzal sa pod 

arkádami v oratóriu a prišla mu v ústrety dáma, ktorá bez toho, aby niečo hovorila, podala 

mu zápisník, a vyzvala ho na jeho čítanie. Názov bol „Deviatnik narodenia Panny Márie“. 

Zaujatý otvoril prvú stranu, kde boli zlatom napísané mená niektorých chlapcov. Otočil 

stránku a boli tam ďalšie, napísané čiernym atramentom. Zvyšok stránok bol prázdny. 

Napokon don Bosco vysvetlil význam: „V tejto knihe sú uvedené mená všetkých chlapcov, 

ktorí sa modlia deviatnik. Len veľmi málo je napísaných zlatým písmom, ktorí to robia dobre; 

zapísaní atramentom sa modlia, ale s menšou horlivosťou. A prečo sa nespomínajú ostatní? 

Myslím si, že dôvod súvisí s dlhými prechádzkami, ktoré ich rozptýlili a teraz sa už nevedia 

uzobrať. Aby sme potešili Pannu Máriu, robíme všetko, čo je v našich silách, prijímame 

sviatosti a robíme dobré skutky. Tu je jeden na zajtra: rob všetko usilovne“. 

 

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.  



7. deň = 21. mája 
 

Pohľad – to je uvedomiť si / zastaviť sa / neprejsť len tak okolo 

Existujú ľudia, ktorí „vidia a prechádzajú na opačnú stranu“ pre zámernú túžbu vyhnúť sa 

stretnutiu alebo zabrániť emocionálnym reakciám. Ale sú tu aj takí, ktorí vidia a priblížia sa, 

nechajú sa vtiahnuť do neočakávanej situácie a vezmú ju na seba: rovnako ako to robí 

Samaritán, ktorým je v podstate Ježiš. 

 

Biblický text: Milosrdný samaritán – Lk 10, 30-35 

„Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, 

doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz, a keď ho uvidel, 

obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu 

istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany 

oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral 

sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: »Staraj sa oň, a ak 

vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.«  

 

V našom čase 

Existujú pohľady lásky ale aj ľahostajnosti. Pohľady, ktoré prejavujú otvorenosť, ochotu 

porozumieť, prijať a slúžiť. Pozerať sa znamená vžiť sa do kože ostatných. Je to vôľa dostať 

sa z víru osobných obáv a venovať sa obavám druhých. Oči nie sú iba oknom, z ktorého sa 

dá pozerať do sveta a vpustiť obrazy; ale sú kanálom, cez ktorý vyjadrujeme svoju ochotu a 

kadiaľ vychádzajú naše túžby. Milosrdenstvo, súcit, čistota srdca, chudoba ducha a ochota 

slúžiť, sa prejavujú očami. 

 

Zo života dona Bosca 

„Don Cafasso, ktorý mi bol šesť rokov duchovným vodcom, ma najskôr vzal a zaviedol do 

väzenia, kde som sa dozvedel, aké je tu veľké utrpenie ľudí. Bolo tam veľa chlapcov vo veku 

od 12 do 18 rokov, všetci zdraví, robustní, plní života. Ale vidieť ich nečinných, ohlodaných 

hmyzom – to ma desilo. Boli to nešťastné bytosti. Pri týchto príležitostiach som pochopil, 

prečo sa mnohí vrátili už niekoľkokrát späť do väzenia: boli ponechaní sami na seba. – 

Ktovie, – povedal som si, – či títo mladíci mali vonku kamaráta, ktorý by sa o nich postaral a 

vo sviatočné dni by ich učil katechizmus. Ktovie, či sa nemôžu držať ďalej od skazy alebo sa 

aspoň nevrátiť späť do väzenia?. –O tejto myšlienke som informoval dona Cafassa a s jeho 

radami som začal hľadať, ako to dosiahnuť. Robil som to tak, že som výsledok odovzdal do 

Pánovej milosti, bez ktorej by bolo všetko ľudské úsilie márne.“ 

 

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. 

  



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 na kríži. 

 

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. 

 

  



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. 


