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Úvod

Bez Márie by nebolo možné nič z toho, čo sa naplnilo v de-
jinách spásy; bez nej nie je možné nič v Cirkvi ani v duchov-
nom živote kresťana. Kto ignoruje Máriu, ignoruje svoje 
vlastné povolanie: byť prostredníctvom svojho prozaického 
každodenného života nositeľom Božej prítomnosti vo svete. 
Človek teda nemôže byť kresťanom, ak nenasleduje Máriine 
kroky a neosvojuje si jej vieru a city.

Z uvažovania o týchto pravdách sa zrodila myšlienka po-
núknuť širokému publiku akéhosi „cestovného sprievodcu“ 
pozostávajúceho z mariánskch úvah, meditácií a modlitieb, 
ktoré by dennodenne sprevádzali čitateľa počas celého roka.

Keď sa človek začíta do úryvkov Nového zákona, ktoré 
hovoria o Márii, a textov Starého zákona, ktoré ohlasujú 
jej tajomstvo, zmysluplnosť takéhoto podujatia sa mu stane 
celkom zrejmou. V priebehu stáročí sa o Máriu zaujíma-
li pastieri Cirkvi, teológovia, básnici a celý zástup svätých. 
Nečudo, veď Mária je nevysychajúcim prameňom múd-
rosti, viery, nádeje a lásky. Je zdrojom tvorivosti, z ktorého 
čerpali a naďalej čerpajú všetci kresťania − od najväčších 
vzdelancov až po celkom jednoduchých ľudí. 

Mariánska úcta je pre všetkých ľudí dobrej vôle taká ne-
vyhnutná, že ju možno prirovnať k potrebe zhlboka dýchať. 
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Vedec to robí s vedomím chemických a fyzikálnych proce-
sov, ktoré sa pritom odohrávajú v ľudskom tele, zatiaľ čo 
obyčajný smrteľník to robí bez toho, aby si nad tým lámal 
hlavu. Oboch však spája jedno − ak niekto začne spochyb-
ňovať dôležitosť dýchania, budú nad tým len začudovane 
krútiť hlavou. Odjakživa platí, že obe tieto skupiny ľudí sa 
v Cirkvi navzájom potrebujú: stačí si pripomenúť dejiny 
mariánskych dogiem, ktoré sa vždy rodili z hlbokej a dô-
kladnej reflexie pastierov a teológov, ktorí pri svojom skú-
maní vždy brali do úvahy intenzitu a ovocie ľudovej zbož-
nosti. 

Preto nepochybujeme, že čitateľ ochotný kráčať s Má-
riou na jednotlivých zastávkach tejto cesty opätovne objaví 
svoje najhlbšie presvedčenia a dôvody nádeje späté s jeho 
vzťahom, ktorého korene v nejednom prípade siahajú do 
najranejšieho detstva – s panenskou Matkou. Nepochybu-
jeme však ani o tom, že sa obohatí o nové uhly pohľadu, 
nové postrehy, nové zážitky krásy, a to bez ohľadu na inten-
zitu svojej viery a stupeň svojej kultúry. 

Naša duša je stvorená pre Boha, preto žízni po Kristovi 
a s dôverou pristupuje k podivuhodnej studni, skrze ktorú 
k nám prišla a ustavične prichádza živá božská voda. Keď sa 
vydáte na cestu pozostávajúcu z každodenných maličkých 
krôčikov krátkeho čítania a modlitby, začne rásť váš smäd 
po Bohu. Veď Boh stvoril Máriu, aby nám pomáhala na ceste 
k nemu.

Šťastnú cestu!         Luca Crippa



Január
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1. január
Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami 
a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. 
Svätá Mária, Matka Božia, 
pros za nás hriešnych
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

(Modlitba pochádzajúca zo starobylej kresťanskej tradície)

2. január
Skrze vôňu bielych ľalií a pučiacich jarných ruží pozývaš zá-
stupy panien piť z prameňov večného života, aby neuviazli 
v zradných pasciach zvodov tela. Sídliš v požehnanom paláci 
blahoslavených, medzi ktorými sa tešíš najvyššej dôstojnos-
ti, prechádzaš sa po orosenej zeleni, nežným krokom si ra-
zíš cestu medzi pôvabom a ľúbeznou vôňou rajských kvetov 
a svojou svätou rukou trháš neporušiteľné fialky. Pripočítaná 
k najvyšším anjelským chórom s nimi neprestajne jedným 
hlasom neúnavne prespevuješ: „Svätý!“ Sedíš v Kráľovej kom-
nate, ozdobená drahými kameňmi a perlami blaženosti.

Anjeli vztýčili tvoj kráľovský trón priamo v komnate 
večného Kráľa a on, Kráľ kráľov, ktorý ťa miluje väčšmi než 



•  9  •

ktorúkoľvek inú ženu, lebo si jeho pravá matka a dôstojná 
nevesta Ducha Svätého, sa s tebou zjednocuje v láskyplnom 
objatí. Niet sa čo čudovať, že spolu s tebou plesá radosťou 
sám Boh, ktorý teraz vládne na nebesiach, veď sa z teba zro-
dil ako človek, ktorého si tu na zemi mnohokrát pobozkala, 
kým bol ešte dieťaťom. 

(Ambróz Autpert, prvý stredoveký mariológ, 8. storočie)

3. január
Cirkev nazýva Máriu rozličnými menami: jej vlastným me-
nom Miriam − Mária, biblicko-cirkevným menom Panna či 
menom Milostiplná, ktorým ju na Boží príkaz oslovil archan-
jel Gabriel. Samotná Panna Mária si ako definíciu seba samej 
a svojej bezvýhradnej ochoty plniť Božiu vôľu zvolila meno 
služobnica Pána: „Hľa, služobnica Pána“ (Lk 1, 38); „zhlia-
dol na poníženosť svojej služobnice“ (Lk 1, 48). Z ľudského 
hľadiska možno povedať, že niet nič väčšie než toto meno; 
niet pod slnkom nič väčšie, než nazvať seba samého „služob-
níkom Pána“, najvyššieho, najmocnejšieho, najsvätejšieho, 
a podľa toho aj konať. Slúžiť Pánovi pre ňu znamenalo do-
konale dodržiavať jeho zákon a vzdávať mu posvätnú úctu, 
aká mu prináleží. Jej plnenie zákona nebolo motivované 
len láskou k Pánovi, ktorého milovala z celého srdca, ale 
aj milosrdnou a starostlivou láskou ku všetkým blížnym, 
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najmä k chudobným, sirotám, vdovám a cudzincom, ktorú 
nariadil Boh v posvätných knihách a ktorá v Máriinom prí-
pade nadobúdala podobu činorodej služby, veľkodušného 
sebadarovania a dávania svojich vecí k dispozícii tým, ktorí 
to najviac potrebovali. Jedným slovom, Máriino plnenie zá-
kona sa prejavovalo láskyplnou pomocou tým najmenším 
bratom a sestrám. 

Takto konala Mária. V evanjeliách síce nachádzame len 
dve stručné zmienky − rozprávanie o návšteve u Alžbety 
a svadbe v Káne −, ktoré ukazujú, ako sa Mária ponáhľa 
pomáhať núdznym, no keď pri svojej odpovedi anjelovi na-
zvala seba samu Pánovou služobnicou, vyjadrila tým skalo-
pevné rozhodnutie bezvýhradne sa angažovať vo veci Boha 
− Spasiteľa a jeho diela spásy, ktoré privedie k uskutočneniu 
v prospech Izraela a celého sveta skrze svojho Syna, ktorý sa 
počal v jej lone. 

(Ermanno Toniolo: Život prežívaný v Cirkvi spolu s Máriou) 

4. január
Buď pozdravená, morská hviezda.
Uzrel som ťa vysoko tróniacu nad morom. 
Vznešenú. Krásnu. 
Nekonečne krajšiu než všetky ostatné hviezdy. 
Tvoja žiarivá belosť
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mi prebodla oči i myseľ sťa hrot ihly.
Nepoznal som tvoje meno. 
More mi zašepkalo: „Mária.“ 
Odvtedy si mojou hviezdou. 
Stratený uprostred temnoty noci som sa − 
na svoje veľké prekvapenie − začal modliť. 
Si mojou morskou hviezdou...

(Giorgio Caproni, básnik)

5. január
Tebe, Bohorodička, mocná vládkyňa, spievame víťaznú pie-
seň. Vyslobodila si nás od zlého, preto ti vrúcne ďakujeme, 
hoci sme len nehodní služobníci. Ty si nepremožiteľná, zbav 
nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: „Raduj sa, panen-
ská nevesta!“ Z neba bol poslaný archanjel, aby Matke Boha 
povedal: Raduj sa! A keď videl, že ty, Pane, po jeho slovách 
berieš na seba ľudské telo, v údive stál a takto ju pozdravil: 

Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť prichádza! 
Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie!
Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama! 
Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!
Raduj sa, ľudskému rozumu nepochopiteľná výšina! 
Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú ani oči anjelské! 
Raduj sa, nádherný trón kráľovský!
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Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa vesmíru! 
Raduj sa, zornica, ktorá nám východ Slnka zvestuje!
Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval!
Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvorenie! 
Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi klaniame. 
Raduj sa, panenská nevesta!

(Hymnus Akatist, 1. časť)

6. január
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme naro-
dil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: 
„Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho 
hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to 
počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvo-
lal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od 
nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judej-
skom Betleheme, lebo tak píše prorok: 

,A ty, Betlehem, v judejskej krajine, 
nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, 
lebo z teba vyjde vojvoda, 
ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.’” 

Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne 
sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich 
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poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vy-
pytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa 
mu aj ja šiel pokloniť.“ 

Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli 
na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde 
bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. 

Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, 
padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje poklad-
nice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne 
dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa 
vrátili do svojej krajiny.

(Mt 2, 1 − 12)

7. január
Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a po-
vedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do 
Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes 
bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ 

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egyp-
ta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo 
povedal Pán ústami proroka: 

„Z Egypta som povolal svojho syna.“
(Mt 2, 13 − 15)
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8. január
Bože, ty si nás v Panne Márii, vrcholnom diele 
svojho Ducha, 
obdaril prvotinami nového stvorenia, 
daj, aby sme, oslobodení od otroctva hriechu, 
celým srdcom prijímali novosť evanjelia 
a slovami i skutkami svedčili o prikázaní lásky. 
Amen.

(Mariánska liturgická modlitba)

9. január
A potom ste mi darovali túto fotografiu vašej Madony, na 
ktorej je zachytené, ako vyzerala predtým a ako vyzerá teraz, 
po zreštaurovaní [ukazuje fotografiu ľuďom]. Ďakujem. Ve-
del som, že v Miláne ma na veži dómu čaká Mária, no vďaka 
vášmu daru ma víta už tu, pri vstupe do vášho mesta. A to je 
dôležité, pretože mi to pripomína jej starostlivosť, ochotu, 
s akou beží v ústrety Alžbete.

Takáto starostlivosť by mala charakterizovať aj Cirkev, 
aby nevyčkávala v centre, ale vychádzala v ústrety všetkým, 
na periférie, aby vykročila v ústrety nekresťanom či dokon-
ca neveriacim...; aby všetkým ľuďom prinášala Ježiša, ktorý 
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je vtelenou Božou láskou, dávajúcou zmysel nášmu živo-
tu a zachraňujúcou ho od zlého. Panna Mária nevychádza 
v ústrety, aby praktizovala prozelytizmus. Nie! Mária nás 
túži sprevádzať na ceste životom.

Skutočnosť, že vaša Madona ma víta hneď pri vstupe 
do Milána, vo mne oživila spomienky na to, keď sme sa 
ako deti vracali zo školy a pri dverách na nás čakala mama. 
Panna Mária je našou Matkou. Je tu vždy ako prvá, pred-
chádza nás, aby nás privítala, ona na nás už čaká. Ďakujem 
vám za to.

(Pápež František pri návšteve Milána, 25. marec 2017)

10. január
Tu povedal Pán, Boh, hadovi:
„Preto, že si to urobil, prekliaty budeš medzi 
všetkým dobytkom 
a medzi všetkou poľnou zverou! 
Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať 
po celý svoj život! 
Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, 
medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, 
ono ti rozšliape hlavu 
a ty mu zraníš pätu.“

(Gn 3, 14 − 15)
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11. január
Radujte sa z viery spravodlivých a usilujte sa pochopiť ta-
jomstvo pravého, jednorodeného Božieho Syna, nielen 
vzhľadom na jeho božskú prirodzenosť, ktorá sa od večnosti 
rodí z Otca, ale aj vzhľadom na jeho ľudskú prirodzenosť, 
ktorá sa zrodila z Panny. On prebýva v pokornom príbytku 
našej ľudskej prirodzenosti a zároveň s tým aj vo svojom 
božskom majestáte, lebo je pravý Boh i pravý človek: je več-
ný vo svojej podstate, no zrodený v čase, v našich ľudských 
okolnostiach; on má jednu podstatu s Otcom, ktorá nikdy 
nebola nižšia ako Otcova, i jednu prirodzenosť so svojou 
Matkou vzhľadom na jej telo, stvorené pre neho. 

„Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, naro-
deného zo ženy, narodeného pod zákonom.“ (Gal 4, 4) Čo 
teda znamená táto skutočnosť, ak nie to, že Slovo sa stalo 
telom, že Stvoriteľ sveta sa narodil z lona Panny, že Pán na 
výsostiach sa spojil s prvkami, z ktorých bol utvorený prvý 
človek, hoci sa jeho duchovné počatie uskutočnilo bez aké-
hokoľvek prispenia zo strany mužského semena, čo to zna-
mená, ak nie to, že na to, aby prijal skutočné ľudské telo, 
si musel vziať celú svoju ľudskú prirodzenosť výlučne od 
svojej matky?

(Lev Veľký)
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12. január
Mária,
v mojej duši ako v otvorenej knihe čítaš túžbu byť úprimný,
rozvážny, spravodlivý, silný a trpezlivý
voči všetkým mojim blížnym.
Ustavične ma utvrdzuj v mojom predsavzatí žiť
ako verný Ježišov učeník.

(Ján XXIII.)

13. január
Otec milosrdenstva chcel, aby vteleniu predchádzal súhlas 
predurčenej matky, aby tak, ako žena prispela k smrti, žena 
prispela aj k životu. To sa jedinečným spôsobom vzťahuje 
na Ježišovu Matku, ktorá priniesla na svet sám všetko ob-
novujúci život a bola od Boha obdarovaná darmi hodnými 
takej veľkej úlohy. 

Preto sa netreba čudovať, že sa u svätých otcov ujal zvyk 
nazývať Bohorodičku celou svätou a bez akejkoľvek škvrny 
hriechu, akoby Duchom Svätým stvárnenú a utvorenú ako 
nové stvorenie. Keďže bola od prvej chvíle svojho počatia 
obdarovaná krásou celkom výnimočnej svätosti, zvestujú-
ci anjel podľa Božieho príkazu pozdravil nazaretskú Pannu 
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ako „milosti plnú“ (porov. Lk 1, 28); na čo ona odpovedala 
nebeskému poslovi: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane 
podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) 

A tak Mária, dcéra Adamova, súhlasiac so slovom Bo-
žím, stala sa Ježišovou matkou. Celým srdcom a nehatená 
žiadnym hriechom prijala spasiteľnú Božiu vôľu a ako Pá-
nova služobnica celkom sa zasvätila osobe a dielu svojho 
Syna. Pod jeho vedením a spolu s ním sa z milosti všemo-
húceho Boha dala do služieb tajomstva vykúpenia. 

(Lumen gentium, 56)

14. január
Pozrite sa na Máriu, krásnu ako mesiac: pulchra ut luna. 
Je to jeden zo spôsobov, ako vyjadriť jej vznešenú krásu. 
Aká krásna musí byť Panna Mária! Koľkokrát nás oslovila 
anjelsky krásna tvár, čaro detského úsmevu, pôvab čisté-
ho pohľadu! Niet pochýb o tom, že v tvári svojej vlastnej 
Matky Boh sústredil všetku krásu svojho stvoriteľského 
umenia.

Len sa pozrite na Máriin pohľad, na Máriin úsmev, na 
jej ľúbeznosť, na majestát Márie, Kráľovnej neba i zeme. 
Ako mesiac žiari na temnej oblohe, tak Máriina krása vy-
niká medzi všetkou krásou sveta, ktorá sa popri nej javí ako 
tieň. Mária je najkrajšie zo všetkých stvorení. [...] Na tej 
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tvári sa však nezračí len prirodzená krása. Prostredníctvom 
zázračnej sily svojej všemohúcnosti Boh vlial do jej duše pl-
nosť svojich darov, a tak vložil do Máriinho pohľadu nie-
čo zo svojej nadľudskej, božskej dôstojnosti. V očiach jeho 
Matky žiari lúč Božej krásy.

(Pápež Pius XII., rozhlasové posolstvo z 8. decembra 1953)

15. január
Svätá Panna chudobných,
priveď nás k Ježišovi, zdroju všetkej milosti. 
Svätá Panna chudobných,
zachráň národy sveta. 
Svätá Panna chudobných, potešuj chorých.
Svätá Panna chudobných, zmierňuj naše bolesti.
Svätá Panna chudobných, pros za nás všetkých.
Svätá Panna chudobných, veríme v teba. 
Svätá Panna chudobných, obdaruj nás svojou dôverou. 
Svätá Panna chudobných,
zahŕňaj nás svojím požehnaním.
[urobíme znak kríža]
Svätá Panna chudobných,
Matka Spasiteľa, Matka Božia, ďakujeme ti. 

(Modlitba pochádzajúca zo starobylej kresťanskej tradície)
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16. január
Zdravas’, milosti plná, bezúhonná, nevinná deva, ktorá si 
pred očami svojich príbuzných panenským spôsobom počala 
nový život a nepochopiteľným spôsobom si ho priviedla na 
svetlo sveta. Zdravas’, milosti plná, archa svätosti, výhonok 
spravodlivosti obsypaný neporušenými kvetmi, ktorý zasadi-
la Božia ruka. Zdravas’, milosti plná, zlatý svietnik s planú-
cimi pochodňami, žiariaci závoj a obetný stôl (porov. Ex 40, 
22), na ktorom spočíva životodarný chlieb. Zdravas’, milosti 
plná, prvá z cherubínov, podivuhodný trón Kráľovej slávy 
a kráľovský palác vteleného Slova. Zdravas’, milosti plná, 
v ktorej sa mocou milosti ustavične upevňujú múry živého 
Božieho mesta, ktoré je zahŕňané slávou a neomylne spravo-
vané Pánovou pravicou. Zdravas’, milosti plná, zlatá nádoba 
s mannou (porov. Hebr 9, 4), purpurový svätostánok, ktorý 
bol skrze ruky mladého Beseléla okrášlený leskom zlata (po-
rov. Ex 31, 2nn). Zdravas’, milosti plná, oblak, na ktorom 
sídli Boh, zdravas’, nevysychajúci prameň napájajúci celý 
zemekruh. Zdravas’, milosti plná, vyvýšený, vznešený trón 
Stvoriteľa všetkých vecí a Vykupiteľa sveta, ktorý sa svojou ru-
kou stará o všetky stvorenia, čo sú na nebi i na zemi. Zdravas’, 
milosti plná, živý chrám velebnej slávy (porov. Ž 29, 9), ktorá 
sa pre nás stala človekom a pre našu spásu sa zaodela telom. 
Zdravas’, milosti plná, ktorá si dala život oživovateľovi sveta 
a živila si živiteľa vesmíru: napojila si mliekom toho, ktorý 
vyviedol med zo skaly (porov. Dt 32, 13). Zdravas’, milosti 
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plná, životodarný Boží vrch pokrytý snehom (porov. Ž 68, 
15), neporušený, neprehliadnuteľný Boží vrch. 

(Herman z Konštantínopolu: Homília na sviatok Zvestovania Pána)

17. január
Rozpamätaj sa, najľúbeznejšia Panna, že ty si moja Matka 
a ja som tvoj syn;
že ty si mocná
a ja som celkom úbohý, bojazlivý a slabý. 
Prosím ťa, najľúbeznejšia Matka,
sprevádzaj ma na všetkých mojich cestách a pri každom 
mojom konaní. 
Nehovor mi, podivuhodná Matka, že to nie je v tvojej moci, 
lebo tvoj najmilovanejší Syn
ti dal všetku moc na nebi aj na zemi. 
Nehovor mi, že to nemusíš urobiť, lebo si Matkou 
všetkých ľudí, 
a najmä, si mojou Matkou. 
Keby si nemohla vypočuť moju prosbu, ospravedlnil by 
som ťa slovami:
„Je pravda, že je mojou Matkou
a že ma miluje ako svojho syna,
ale nemá prostriedky a možnosti, ako mi pomôcť.“ 
Keby si nebola mojou Matkou,
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mal by som trpezlivosť a povedal by som:
„Má všetky potrebné prostriedky na to, aby mi pomohla, 
ale, žiaľ, nie je mojou Matkou, a preto ma nemiluje.“ 
Lenže, najľúbeznejšia Panna,
ty si moja Matka,
a navyše si nesmierne mocná. 
Ako by som ťa teda mohol ospravedlniť, keby si mi 
nepomohla? 
Matka moja, dobre vidíš, 
že ti neostáva nič iné, než vypočuť všetky moje prosby.
Na česť a slávu svojho Ježiša ma prijmi ako svoje dieťa
bez ohľadu na moju biedu a moje hriechy.
Osloboď moju dušu i telo
od všetkého zla a obdaruj ma všetkými svojimi čnosťami, 
najmä pokorou.
Udeľ mi všetky dary,
všetky dobrá a všetky milosti, 
ktoré nájdu záľubu v očiach Najsvätejšej Trojice: Otca, 
Syna a Ducha Svätého.

(František Saleský)

18. január
Keby ľudia pochopili, akú spokojnosť prináša v okamihu 
smrti to, že si počas života uctievali Pannu Máriu, všetci by 
sa navzájom predbiehali v hľadaní nových a nových spôso-
bov, ako jej vzdávať mimoriadne pocty.
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Bude to ona, kto nám bude v hodine našej smrti spolu 
so svojím Synom v náručí ochrannou hradbou proti ne-
priateľovi našej duše; aj keby na nás zaútočilo celé peklo, 
s Máriou stojacou po našom boku a brániacou našu dušu 
určite zvíťazíme.

Dávaj si však pozor, aby si nebol jedným z tých, ktorí sa 
domnievajú, že ak sa z času na čas pomodlia nejakú tú mod-
litbičku k Panne Márii a sem-tam jej obetujú nejaký skutok 
umŕtvovania, budú sa tešiť jej ochrane, hoci vedú celkom ne-
viazaný a zhýralý život. 

(Ján Bosco)

19. január
Dnes slávime sviatok svätého domu v Lorete, ktorého po-
lovica ostala v Nazarete a druhá polovica bola na krídlach 
anjelov prenesená do Loreta.

Je to vskutku požehnaný dom, ktorý dennodenne nav-
števujem, milovaný dom, kde tak často kľačievam, dom, 
kde som nespočetne veľa ráz adoroval a prijímal tvoje naj-
svätejšie telo, môj Ježišu.

Je to dom, kde Mária a Jozef trávili dlhé hodiny blažené-
ho rozjímania pri nohách skrytého Ježiša. Je to dom, ktorý 
hľadel na malého Ježiša spočívajúceho v náručí svojej mat-
ky, na dospievajúceho Ježiša − vzor nekonečnej synovskej 
vľúdnosti, na mladíka Ježiša, ktorý prijal Jozefov posledný 
výdych, na muža Ježiša, ktorý vlastnými rukami zarábal na 
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živobytie pre svoju matku... Je to dom, ktorý tridsať rokov 
počúval Ježišov hlas, dom, za ktorého múrmi tridsať rokov 
bilo jeho srdce, dom, odkiaľ vystupovala k nebu jeho nepretr-
žitá modlitba... Je to dom, ktorý sa stal nebom, kde Kráľovná 
anjelov a jej svätý manžel spolu s myriadami anjelov tridsať 
rokov adorovali Kráľa nebies, ktorý žil uprostred nich.

Buď požehnaný, svätý dom! A ty, Matka moja, ktorá 
naďalej duchovne prebývaš na tomto mieste, ktoré ti bolo 
také drahé pre prítomnosť božského hosťa, žehnaj všetkých 
ctiteľov tohto ľúbezného domu, ktorí šíria úctu k nemu 
a lásku k tebe.

(Charles de Foucauld)

20. január
Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má 
tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa 
dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie? 

(Mk 6, 2 − 3)

21. január
Sväté písmo Starého i Nového zákona a posvätná Tradícia dá-
vajú čoraz zreteľnejšie najavo úlohu matky Spasiteľa v diele 
spásy a čoraz väčšmi nám ju približujú. Knihy Starého zá-
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kona nám opisujú dejiny spásy, v ktorých sa postupne pri-
pravuje Kristov príchod na svet. 

A tieto prvotné dokumenty, keď sa čítajú v Cirkvi a chá-
pu sa vo svetle ďalšieho a úplného zjavenia, pozvoľna čo-
raz očividnejšie ukazujú postavu ženy, matky Vykupiteľa. 
V tomto svetle sa ona prorocky naznačuje už v prísľube o ví-
ťazstve nad hadom, danom našim prarodičom po páde do 
hriechu (porov. Gn 3, 15).

(Lumen gentium, 55)

22. január
Mária bola panna nielen telom, ale aj mysľou − nikdy ne-
skalila úprimnosť svojich citov dvojtvárnosťou. Pokorná 
srdcom, hĺbavá, rozvážna, mlčanlivá, milovníčka božskej 
náuky, nikdy nevkladala svoju nádej do pominuteľného 
bohatstva, ale do modlitby chudobných. Vytrvalá v práci, 
skromná v reči, nechcela za sudcu svojich myšlienok člo-
veka, ale Boha. Nikoho nikdy neurazila, ku každému bola 
vľúdna, ctila si starších, nezávidela rovnocenným. Utekala 
pred honosnosťou, nasledovala rozum, milovala čnosť. Ke-
dyže urazila svojich rodičov, hoci len jediným pohľadom? 
Kedyže sa protivila svojim príbuzným alebo pohŕdala chu-
dobnými? Kedyže sa posmievala slabým?

(Ambróz Milánsky: O pannách)
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23. január
Vo chvíli zvestovania Boh vyzval Máriu, aby urobila krok 
do absolútneho neznáma, čím ju pozval k absolútnej dôvere 
v neho. Pod Božím vedením mala dať do stávky celé svoje 
osobné bytie, mala sa podujať na niečo, čo nemožno usku-
točniť výhradne za pomoci ľudských síl. 

To znamená, že mala konať tak isto, ako bol povolaný 
každodenne konať vyvolený národ, no v skutočnosti to robil 
len zriedkavo – mala písať svoje dejiny perom viery. Dalo by 
sa povedať, že v Márii vyvolený národ opäť dostáva možnosť 
byť tým, čím mal podľa Božej vôle vždy byť. 

To, čo bolo v hre – vykúpenie sveta –, sa v skutočnosti 
ešte len malo uskutočniť. Veriť teda znamená dať sa k dispo-
zícii Božiemu plánu vykúpenia. Mária to všetko interpretu-
je špecificky ženským spôsobom. Jej viera totiž nepramení 
z akejsi neutrálnej vnútornej nábožnosti, ktorá usmerňuje jej 
život prostredníctvom všeobecných morálno-náboženských 
zásad, ale má konkrétnu, zreteľne ženskú tvár. 

(Romano Guardini: Matka nášho Pána) 

24. január
Táto kráľovská Panna, ozdobená čnosťami ako drahokamami 
a vyžarujúca nevídanú telesnú i duchovnú krásu, ktorá sa spo-
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lu s prekypujúcou milosťou prebývajúcou v jej duši stala pred-
metom obdivu nebeských chórov, pritiahla na seba pohľady 
všetkých obyvateľov neba; nečudo, že k nej zahorelo láskou aj 
srdce kráľa, ktorý sa rozhodol, že k nej vyšle nebeského posla.

Bežte, matky, bežte, dcéry, bežte, vy všetky, ktoré sa od 
chvíle previnenia pramatky Evy rodíte v kaluži sĺz a samy 
dávate zrod svojmu potomstvu v slzách. Pristúpte k pa-
nenskej posteli, vojdite, ak môžete, do komôrky zahalenej 
skromnosťou, kde prebýva vaša sestra. Hľa, Boh zosiela po-
solstvo Panne, hľa, anjel sa prihovára Márii!

(Bernard z Clairvaux: Homílie o Panne Márii)

25. január
Najsvätejšia Panna,
obraciame sa na teba svojou modlitbou.
Pred tvoju tvár prinášame svoje deti,
aby si ich vzala pod svoju ochranu. 
Panenská Matka, 
vnukaj nám správne slová a usmerňuj naše skutky,
aby sme dávali príťažlivý príklad 
a náš dom sa stal školou čností.
Vypros od Pána
pre každé z našich detí
milosť zďaleka sa vyhnúť všetkým nebezpečenstvám pre ich 
dušu i telo.
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Zverujeme ich do tvojej ochrany, 
aby vzrastali v zdraví, šťastí a najmä Božej bázni. 

(Modlitba rodičov za deti) 

26. január
Hviezda morská, prístav radosti, mocná Pani,
príď a osloboď ma od všetkej bolesti a smútku.
Tvoja milosť nikdy nesklame,
vždy nás uzdraví z útrap života;
nikdy nezahynie ani neutonie v zármutku
ten, kto ťa nosí vo svojej mysli a srdci. 
Zakúšam veľké zlo, hoci si to ničím nezasluhujem. 
Zdá sa mi, že už-už umriem od bolesti; 
ty ma však chrániš, lebo nemám nikoho iného, 
kto by ma bezpečne priviedol do pokojného prístavu. 

(Juan Ruis)

27. január
Duch Svätý naučil Máriu pokorne skrývať svoje dary a ra-
dovať sa s inými dobrými ľuďmi, naplnená úprimnou lás-
kou. Po tom, čo na ňu zostúpila Božia milosť, zaraz vstáva 
a ponáhľa sa zasadnúť za stôl s tými, ktorí sa jej nijakým 
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spôsobom nemôžu rovnať. Vystupuje do hornatej Judey, 
aby tam navštívila Alžbetu a radovala sa spolu s ňou, aby 
videla, ako sa na nej uskutočnilo to, čo sama počula a čomu 
uverila, a aby to s patričnou radosťou uvítala.

Patrilo sa však, aby tá, ktorá bežala z plných síl, hotová 
ohlasovať slávu darov, ktorých sa dostalo iným, sama poču-
la od druhých, ako ohlasujú veľkosť jej darov, aby jej sláva 
ešte väčšmi vzrástla za to, že nezávidela blížnym, keď sa im 
dostalo cti. Preto bolo Alžbete, naplnenej Duchom Svätým, 
ihneď dané nahliadnuť, čo sa odohralo v Máriinom živote; 
usúdila, že nie je hodná jej návštevy, otvorila ústa a poveda-
la: „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.“

Mária na to odpovedala: „Velebí moja duša Pána.“ Ne-
dokázala už zadržiavať svoju radosť, keď videla, že cez pery 
iných úst mocne vytryskol Duch Svätý, ktorého prekypujú-
cu prítomnosť sama cítila v hĺbkach svojho srdca. 

(Hugo od svätého Viktora)

28. január
Mária, daj, nech svetlo tvojej viery rozptýli temnoty  
môjho ducha; 
nech tvoja hlboká pokora
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vyženie moju pýchu; 
nech tvoja vznešená kontemplácia
postaví hrádzu mojej roztržitosti; 
nech tvoje ustavičné nahliadanie Božej tváre
naplní moju myseľ jeho prítomnosťou; 
nech oheň lásky planúci v tvojom srdci
roznieti ten môj, ktorý je taký vlažný; 
nech tvoje čnosti zaujmú miesto mojich hriechov a
nech sú tvoje zásluhy mojou ozdobou u Pána.

(Ľudovít Mária Grignion de Montfort) 

29. január
Náš dobrý Pán s tvárou žiariacou od blaženosti a radosti po-
hliadol dolu, na pravú stranu, čím mi pripomenul, kde stála 
jeho Matka vo chvíli jeho umučenia, a povedal mi: „Chceš 
ju vidieť?“ Týmito ľúbeznými slovami chcel v skutočnos-
ti povedať: „Dobre viem, že túžiš vidieť moju požehnanú 
Matku, pretože ona je po mne tou najvyššou radosťou, 
ktorú ti môžem dať zakúsiť, najväčším potešením a poctou, 
je tým, čo všetky moje požehnané stvorenia túžia vidieť zo 
všetkého najviac.“

Pre veľkú, podivuhodnú a výnimočnú lásku, ktorú pre-
chováva voči tejto sladkej Panne, svojej blahoslavenej Mat-
ke, našej Panej, svätej Márii, mi ukázal svoje šťastie a radosť 
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prostredníctvom skutočného významu týchto ľúbezných 
slov, ktorými chcel povedať: „Chceš vidieť, ako veľmi ju mi-
lujem, aby si sa aj ty mohla spolu so mnou radovať z lásky, 
ktorú prechovávam ja k nej a ona ku mne?“

(Juliana z Norwichu) 

30. január
Ráno, napoludnie i v temnote súmraku počúvaš môj 
chválospev, Mária. 
Božia Matka, prosím ťa, stoj pri mne v ťažkostiach 
i v radostiach,
v dobrom aj v zlom. 
Keď môj čas radostne letel 
a oblohu nad mojou hlavou nepokrýval jediný obláčik, 
tvoja rozochvená milosť viedla moju dušu k tebe, 
aby nezblúdila v labyrinte šťastia; 
teraz, keď sa osud chystá
zasiahnuť ma svojimi bleskami, 
a v mojej duši sa zlieva prítomnosť a minulosť, 
teraz ťa prosím: naplň svetlom aspoň moju budúcnosť 
a daj, 
nech z môjho srdca vytrysknú lúče sladkej dôvery v teba! 

(Edgar Allan Poe: Hymnus na Angelus) 


