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Sobota 27. týždňa                                                               Lk 11,27-28 
 

Učme sa milovať Máriu 

Vždy milovať Pannu Máriu 

 

Väčšina z Vás, čo ste dnes prišli do Božieho chrámu, bola alebo ešte len 

bude rodičmi. Určite mi dáte za pravdu, že nič tak rodičov nedokáže potešiť a 

povzbudiť, ako keď im deti prejavia vďačnosť, alebo keď majú v živote úspech. 

Zásluha sa totiž pripočítava aj im. To je balzam na ich dušu za starostlivosť, 

obety, prebdené noci, strach, mozole na rukách a všetko, čo podstúpili pri 

výchove svojich detí, len aby ich najlepšie vystrojili do ďalšieho života. A dobrí 

synovia a dcéry to uznajú, sú si vedomí toho, čo dostali z domu, z rodiny. 

V evanjeliu žena zo zástupu chváli Ježišovu matku: „Blahoslavený život, 

ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval“ (Lk 11,27).  

 

Spĺňajú sa tak známe slová chválospevu Panny Márie, ktorý vyslovila pri 

návšteve svojej príbuznej Alžbete: „Hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú 

všetky pokolenia“ (Lk 1,48). Môže sa nám toto vyjadrenie javiť, ako by sa Mária 

chcela chváliť. No ďalšie Máriine slová poukazujú na jej pokoru: „Lebo veľké 

veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49). Všetky vyznačenia a milosti 

dostáva od Boha, a preto, keď blahoslavíme Máriu, oslavujeme a zvelebujeme 

Boha, ktorý v nej urobil veľké veci. Mária poznala pravdu o sebe a Bohu, čo je 

vlastne pokorou. Všetky milosti a dary dostala od Boha, a preto si ich 

nepripisuje. Skrz tento postoj bola vždy otvorená ďalším milostiam a v tom je 

nám vzorom a príkladom.  

 

Neznáma žena zo zástupu je jedna z prvých, ktorá behom dvoch tisícročí 

v dejinách sveta, v toľkých národoch a pokoleniach chváli a bude chváliť Pannu 

Máriu. Zvolanie tejto ženy je spontánne, vychádza zo srdca a volí slová, ktoré sa 

týkajú telesného materstva: Lono, hruď matky, kde je dieťa počaté, nesené a 

živené.  

 

Zatiaľ čo žena zo zástupu blahoslaví Máriino dielo a jeho časti, Ježiš ju 

doplňuje a výslovne zdôrazňuje a blahoslaví to, čo sa vzťahuje k jej duši. Ide mu 

i viac než o telo. Hovorí niečo čo má obecnú platnosť pre všetkých, ale v prvom 

rade a mimoriadnym spôsobom sa vzťahuje k Panne Márii: „Blahoslavení tí, 

ktorí počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho“ (Lk 11,28). Pokiaľ chceme i my 

správnym spôsobom uctiť Ježišovu matku, chváľme predovšetkým túto jej 

čnosť. Napodobňujeme Máriu v jej viere, tak, ako deti prijímajú prvé podnety 
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práve od svojej Matky. Veď Mária je prvou a najlepšou kresťankou a pokiaľ sa 

necháme ňou viesť k Ježišovi, bude to cesta najpriamejšia a najpožehnanejšia. 

 

Keď svätý Ján Bosko vystaval baziliku Panny Márie Pomocnice v Turíne a stavba 
zažiarila v záplave svetiel, padol svätec na zem, rozopäl náručie k výšinám, kde v kupole 
je socha Panny Márie, a volal: „Ó Panna Mária, ako nás miluješ! Tu na tejto stavbe niet 
ani kameňa, ktorý by nehovoril, aká si k nám dobrotivá“. 
 
Známa je aj jeho rada: „Dôverujte bezhranične Márii a Eucharistii a spoznáte, čo 

sú zázraky“.  Nebojme sa vložiť svoju dôveru do rúk Matky Božej, lebo ona nás 

nikdy nesklame. 

Amen. 

 

 

 


