
Hviezda morská, žiar nad na-
mi a ve  nás na našej ceste!“ 

Svätý Bože ... Zdravas Mária ...  

 

8-my de  
06. 12. utorok 

„Zdravas’, milosti plná, 
Pán s tebou“  

Lk 1,28    

Boh  už od vekov chcel Máriu 
vo svojom pláne, ako stvore-
nie plné milosti, iže vrchova-
to naplnené jeho láskou. Ale 
aby sme boli naplnení, musí-
me tomu vytvori  priestor, 
necha  sa vyprázdni , odo-
vzda  sa. Presne tak, ako to 
urobila Mária, ktorá sa vedela 
zapo úva  do Božieho slova 
a totálne dôverova  jeho vôli, 
prijmúc ju do svojho života 
bez akýchko vek výhrad. Pre-
to sa v nej Slovo stalo telom. 
To sa mohlo udia  iba v aka 
jej „áno“.    Mária sa nezamo-
táva v rôznych zdôvod ova-
niach, nekladie Pánovi pre-
kážky, ale pohotovo sa spo-
ahne a prenecháva priestor 

konaniu Ducha Svätého. Oka-
mžite dáva Bohu k dispozícii 
celé svoje bytie a svoj osobný 
život, aby ho samotné Božie 
slovo a jeho vô a pretvárali 
a priviedli k naplneniu. Takto, 
v dokonalej zhode s plánom, 
ktorý s ou má Boh, sa Mária 
stáva „celou krásnou“, 
„celou svätou“, ale bez naj-
menšieho tie a samo úbosti. 
Je pokorná. Ona je majstrov-
ským dielom Božím, ale tak, 
že zostáva pokornou, mali -
kou, chudobnou. V nej sa od-
zrkad uje Božia krása, ktorá je 

isto láskou, milos ou, seba-
darovaním. 

Svätý Bože ... Zdravas Mária ...  

 

7-my de  
05. 12. pondelok 

Mária povedala anjelovi:  
"Ako sa to stane...“ 

Lk 1,34    

Anjel ju nazýva „plnou milos-
ti“. Ak je plná milosti, zname-
ná to, že Panna Mária je bez 
zla, je bez hriechu, Nepoškvr-
nená. Mária sa pri tomto poz-
drave - ako hovorí text – 
„ve mi rozrušila“.  Je nielen 
prekvapená, ale aj rozrušená. 
Prijímanie ve kých pozdravov, 
pôct a komplimentov niekedy 
vyvoláva riziko chválenkárstva 
a domýš avosti. Pamätajme, 
že Ježiš nie je naklonený tým, 
ktorí h adajú pozdravy na ná-
mestiach, obdiv a zvidite ne-
nie. No Mária sa nevyvyšuje, 
ale je znepokojená; namiesto 
potešenia cíti údiv. Anjelov 
pozdrav sa zdá by  vä ší ako 
ona. Pre o? Pretože sa vo 
svojom vnútri cíti malá, a táto 
malos , táto pokora pri ahuje 
Boží poh ad. V múroch Naza-
retského domu tak vidíme 
obdivuhodnú rtu. Aké je Má-
riino srdce? Po tom, o dosta-
la najvyššie komplimenty, je 
znepokojená - má pocit, že to, 

o nepripisuje sebe, je adreso-
vané jej. Mária si v skuto nosti 
nepripisuje výsady, ni  si ne-
nárokuje, ni  si nepripisuje. 
Neblahoželá si, nevyvyšuje sa. 
Vo svojej pokore vie, že všet-
ko dostáva od Boha. Preto je 
slobodná od seba samej, úpl-
ne sa obracia k Bohu a k dru-
hým. Mária Nepoškvrnená 
nemá o i pre seba. Toto je 
pravá pokora: nema  o i pre 
seba, ale pre Boha a pre dru-
hých. „Svätá Mária, Matka 
Božia a naša Matka, u  nás 
veri , dúfa  a milova  spolu s 
tebou. Ukazuj nám cestu do 
krá ovstva tvojho Syna Ježiša! 

Svätý Bože, nepoškvr-
neným po atím Panny 
Márie pripravil si  
dôstojný príbytok  
svojmu Synovi 
a pre budúce zásluhy 
jeho smrti uchránil si ju 
od každého hriechu; 
prosíme a, daj, aby 
sme na jej orodovanie 
aj my prišli k tebe 
s istým srdcom.  
Skrze nášho Pána Ježiša 
Krista.   

Zdravas Mária... 

1-vý de  
29.11. utorok 

„Boh poslal anjela Gabriela 
do galilejského mesta, ktoré 
sa volá Nazaret, k panne zas-
núbenej mužovi z rodu Dávi-
dovho, menom Jozefovi. 
A meno panny bolo Mária.“  

Lk 1,26 

Evanjelium slávnosti Nepo-
škvrneného po atia Panny 
Márie nás chce zavies  do 
jej domu v Nazarete, kde 
prijala anjelovo zvestovanie. 
Túto dokonalos  Márie, 
plnej milosti, ohlasuje anjel 
medzi múrmi jej domu: nie 
na hlavnom námestí Naza-
reta, ale tam, v skrytosti, v 

najvä šej pokore. Medzi 
múrmi vlastného domu je 

lovek najviac sám sebou. A 
práve v tejto domácej intimi-
te nám evanjelium poskytuje 
detail, ktorý odha uje krásu 
Máriinho srdca. V tom ma-
lom dom eku v Nazarete 
bilo to najvä šie srdce, aké 
kedy nejaké stvorenie malo. 
Toto je pre nás mimoriadna 
správa! Pretože nám hovorí, 
že Pán na to, aby robil zázra-
ky, nepotrebuje ve ké pro-
striedky, ani naše vznešené 
schopnosti, ale našu pokoru, 
náš otvorený poh ad k nemu 
a tiež otvorený poh ad k 
druhým. Prosme Pannu Má-
riu o milos : aby nás oslobo-
dila od mylnej predstavy, že 
evanjelium je jedna vec a 
život druhá; aby nás zapálila 

9-ty de  
07. 12. streda 

„H a, služobnica Pána, nech sa 
mi stane pod a tvojho slova“  

Lk 1, 38 

Panna Mária hovorí: „H a, tu 
som“; dáva Bohu svoje at – 
slovo ve mi drobné, tiché, 
malé, ale pritom nesmierne 
ve ké, cenné a vzácne. Nie je 
lepší spôsob modlitby, ako 
zauja  postoj srdca, ktoré je 
otvorené vo i Bohu. Môžeme 
pozna   akoby trojnásobnú 
otvorenos  a vernos . Po prvé 
– vernos  obsahu, iže otvo-
renos  tomu, o Boh chce: 
Pane, to, o ty chceš, chcem aj 
ja. To je vernos  prijatiu a spl-
neniu Božej vôle. Po druhé – 
vernos  v ase: Pane, chcem 
to vtedy, ke  to chceš ty. Po 
tretie – vernos  v spôsobe: 
Pane, chcem to tak, ako to 
chceš ty. Panna Mária je vo 
všetkých týchto výzvach pre 
nás inšpiráciou a príkladom, 
lebo jej vernos  spo íva v po-
kornom srdci, ktoré je otvore-
né Božej vôli. Ke  je lovek 
pokorný a je otvorený prija  
Božiu vô u, vtedy Boh nikdy 
neml í, práve naopak: Boh k 
nám vtedy vždy hovorí. lo-
vek, ktorý má otvorené srdce 
vo i každému momentu, v 
ktorom k nemu prichádza 
Boží impulz, sa nehnevá a má 
zmysel pre realitu. Pravú reali-
tu tvorí: „Bože, chcem to, o 
chceš. Chcem to vtedy, kedy 
ty chceš. A chcem to spôso-
bom, akým to ty chceš.“ 

„Vždy zosta  blízko tejto Ne-
beskej Matky, pretože ona je 
morom, cez ktoré sa treba 
dosta , aby si dosiahol brehy 
Ve nej nádhery.“ (sv. páter 
Pio) 

Svätý Bože ... Zdravas Mária ...  

Farnos  svätého Jozefa Robotníka 
SALEZIÁNI NOVÁ DUBNICA 



nadšením pre ideál svätosti, 
ktorý nie je otázkou svätých 
obrázkov, ale každodenného 
pokorného a radostného 
prežívania toho, o sa nám 
prihodí, tak ako Panna Mária, 
oslobodení od seba samých.   
Nestrácajme odvahu: Pán 
nám všetkým dal dobrú lát-
ku, aby sme svätos  votkali 
do svojho každodenného 
života! A ke  nás prepadnú 
pochybnosti, že sa nám to 
nepodarí, alebo smútok, že 
sme nedostato ní, nechajme 
na sebe spo inú  „materské 
o i“ Panny Márie, pretože 
nikto, kto ju požiadal o po-
moc, nebol nikdy opustený!“ 

Svätý Bože ... Zdravas Mária ...  

 

2-hý de  
30. 11. streda 

„Ukázal silu svojho ramena, 
rozptýlil tých, o v srdci pyšne 
zmýš ajú. Mocnárov zosadil 
z trónov a povýšil ponížených. 
Hladných nak mil dobrotami a 
bohatých prepustil naprázd-
no.“ 

 Lk 1,51-53 

Pri po úvaní týchto slov si 
môžeme položi  otázku: ne-
prehá a azda trochu Panna 
Mária, ke  opisuje „svet“, 
ktorý neexistuje? Vskutku sa 
zdá, že to, o hovorí, nezod-
povedá skuto nosti. Ke  to 
vravela, vtedajší mocnári 
neboli zvrhnutí - napríklad 
hrôzostrašný Herodes stál 
pevne na svojom tróne. A aj 
chudobní a hladní nimi zostá-
vajú, zatia  o bohatým sa 
darí aj na alej. o teda zna-
mená tento Máriin chválos-
pev? Aký je jeho zmysel? Ne-
jde jej o kronikárske zachyte-
nie doby, ale o to, aby nám 

povedala nie o ove a dôleži-
tejšie: že Boh prostredníc-
tvom nej otvoril dejinný 
zlom, de nitívne nastolil no-
vý poriadok vecí. Inými slova-
mi, Panna Mária ohlasuje 
radikálnu zmenu, obrat hod-
nôt. Ke  sa rozpráva s Al-
žbetou, nosiac Ježiša pod 
srdcom, predvída, o povie 
jej Syn, ke  za blahoslave-
ných vyhlási chudobných a 
pokorných a ke  napomenie 
bohatých a tých, ktorí sa spo-
liehajú na svoju sebesta -
nos . Panna Mária teda tým-
to spevom, touto modlitbou, 
prorokuje: prorokuje, že nie 
moc, úspech a peniaze sú to, 

o má prednos , ale služba, 
pokora a láska. A ke  h adí-
me na u ako oslávenú, chá-
peme, že opravdivá moc je 
služba - nezabúdajme na to: 
opravdivá moc je služba - a 
kra ova  znamená milova . 
Toto je cesta do neba. Ak 
zabúdame na Božie dobrode-
nia, srdce zakrpatieva, nedo-
káže slúži . Ale ak ako Mária 
pamätáme na ve ké veci, kto-
ré Pán koná, ak ho aspo  raz 
denne velebíme, potom robí-
me ve ký krok. 

Svätý Bože ... Zdravas Mária ...  

 

3-tí de  
01. 12. štvrtok 

„Ona sa nad jeho slovami za-
razila a rozmýš ala, o zname-
ná takýto pozdrav.“  

Lk 1,29 

Sv. Gregor Ve ký napísal o sv. 
Benediktovi pekné slová, 
ktoré môžeme aplikova  aj 
na Máriu. Hovorí, že srdce sv. 
Benedikta sa stalo takým 
ve kým, že by do  mohlo 
vojs  celé stvorenie. Toto 
ešte viac platí pre Máriu. Má-

ria, úplne zjednotená s Bo-
hom, má také ve ké srdce, že 
do neho všetky stvorenia 
môžu vstúpi  a tento prís ub 
zjavova  vo všetkých astiach 
sveta. Mária je blízko, môže 
po úva , môže pomáha . 
Mária, zjednotená s Bohom, 
je úplne blízko, má srdce širo-
ké podlá obrazu  Božieho 
srdca. No je tu aj iný aspekt: 
Nielen v Bohu je priestor pre 

loveka, aj v loveku je pries-
tor pre Boha. Aj toto pozoru-
jeme v Márii, posvätnej arche, 
ktorá nosí prítomnos  Boha. 
V nás je priestor pre Boha a 
táto Božia prítomnos  v nás 
je dôležitá pre osvetlenie sve-
ta v jeho smútku, v jeho prob-
lémoch - a táto prítomnos  sa 
realizuje vo viere. Skrze vieru 
otvárame dvere nášho bytia, 
aby Boh vstúpil do nás, aby 
Boh mohol by  silou, ktorá 
oživuje naše putovanie. Ten-
to priestor je v našom vnútri, 
v nás. Otvorme sa ako Mária, 
hovoriac: „Nech sa stane Tvo-
ja vô a. Som služobnica Páno-
va“. Otvoriac sa Bohu nestra-
tíme ni , naopak, náš život s 
stane bohatým a ve kým.  

„Modlitba je mocná nad rá-
mec hraníc, ke  sa obrátime 
na Nepoškvrnenú, ktorá je 
krá ovnou dokonca aj Božie-
ho srdca.“  (Sv. Maximilián 
Kolbe) 

Svätý Bože ... Zdravas Mária ...  

 

4-tý de  
02. 12. piatok 

„Duch Svätý zostúpi na teba 
a moc Najvyššieho a zatieni.“ 

Lk 1,35 

Sv. Maximilián pochopil, že 
Boh použil Nepoškvrnenú 
Pannu Máriu ako nástroj, aby 

lovek mohol ahšie dosiah-
nu  Božiu milos  a o najlep-
šie ju využi  pre posvätenie 
seba i iných.  Nepoškvrnenú 
nazýval „zosobnením Božie-
ho milosrdenstva“. Ak jej 
hriešny lovek o len poo-
tvorí svoje vnútro, hne  vy-
prosí milosti, aby sa spamä-
tal a obrátil k Bohu. Kadia  
prechádza Nepoškvrnená, 
tam mizne hriech, ustupujú 
bludy i bezbožnos , rozkvitá 
svätos . Potom vedie 
k svätosti, stále vä šej, až 
hrdinskej.   Najdokonalejšou 
formou, ako sa priblíži  k 
Nepoškvrnenej, je pod a 
sv. Maximiliána úplné odo-
vzdanie sa jej, aby ovládla 
celého loveka. oko vek jej 
dáme, to Mária o istí, zbaví 
zla a predloží ako obetný dar 
Najsvätejšiemu Srdcu Ježi-
šovmu. Máme jej teda odo-
vzda  celú bytos . Nepoškvr-
nená je nad všetkým vládnu-
cou Krá ovnou, lebo Ježiš jej 
nedokáže ni  odmietnu . 
Nepoškvrnená môže všetko, 
aj zázraky.  Peklo ju nenávidí, 
avšak je vo i nej bezmocné: 
ona vždy šliape na satanovu 
hlavu v každej duši, ktorá sa 
k nej utieka. Obraz sv. Maxi-
milána o Nepoškvrnenej 
nádherne vystihuje veta: 
„Nepoškvrnená sa stará 
o spásu všetkých a každého 
zvláš . Boh jej dal také srdce, 
aby nemohla nevidie  ani 
jedinú slzu na zemi, aby sa 
nemohla nestara  o spásu 
a posvätenie každého love-
ka…“ 

„Ke  sme boli malí, držali 
sme sa blízko mamy v tma-
vej uli ke. Teraz, ke  poci u-
jeme pokušenia tela, mali by 
sme uteka  na stranu našej 
Matky. Ona nás bude bráni  
a vies  nás do svetla.“  Sv. 
Josemaria   

Svätý Bože ... Zdravas Mária ...  

 

5-ty de  
03. 12. sobota 

„Neboj sa, Mária, našla si mi-
los  u Boha.“ 

 Lk1,30  

Pripomíname si to podstat-
né z lurdského posolstva.  
„Krásna Pani“ odha uje Ber-
nadete svoje meno: „Ja som 
Nepoškvrnené Po atie“. Má-
ria jej takto zjavuje mimo-
riadnu milos , ktorú prijala 
od Boha - že bola po atá bez 
hriechu. Toto je premenená 
krása, obraz nového udstva. 
Predstavujúc sa takto v úpl-
nej závislosti na Bohu, Mária 
vyjadruje v skuto nosti po-
stoj plnej slobody, založenej 
na plnom uvedomení si svo-
jej pravej dôstojnosti. Úplne 
sa odovzda  Bohu znamená 
nájs  cestu pravej slobody. 
Obrátiac sa k Bohu sa totiž 

lovek stáva sebou samým.  
Toto je ve ké tajomstvo, kto-
ré nám Mária v Lurdoch zve-
ruje, pozývajúc nás obráti  sa 
k jej Synovi. Vo chvíli prvého 
zjavenia sa Bernadete, Mária 
za ína svoje stretnutie zna-
kom kríža – a to je ve mi vý-
znamné. To, o Bernadeta od 
Márie prijíma, je viac než len 
jednoduchý znak: je to iniciá-
cia do tajomstiev viery. Znak 
kríža je istým spôsobom syn-
tézou našej viery, pretože 
nám hovorí, ako ve mi nás 
Boh miluje. Hovorí nám, že v 
tomto svete je láska mocnej-
šia ako smr , mocnejšia než 
naše slabosti a naše hriechy. 
Moc lásky je silnejšia než zlo, 
ktoré nás ohrozuje. Mária  
pozýva všetkých udí dobrej 
vôle, všetkých, o trpia vo 
svojom srdci alebo vo svo-

jom tele, aby pozdvihli o i ku 
Kristovmu krížu, aby tam 
našli prame  života, prame  
spásy.  

Svätý Bože ... Zdravas Mária ...  

 

6-ty de  
04. 12. nede a 

 Urobte všetko, o vám povie! 

Jn 2, 5   

Slová, ktorými sa Mária obra-
cia na sluhov, korunujú sva-
dobnú scénu v Káne: «Urobte 
všetko, o vám povie!» (2,5).  
Sú to jej posledné slová za-
znamenané v evanjeliách: sú 
jej dedi stvom, ktoré odo-
vzdáva nám všetkým. Urob-
me všetko, o nám Pán povie 
prostredníctvom modlitby, 
životných okolností i najrôz-
nejších situácií nášho života. 
Panna Mária nikdy nehovorí: 
Po te, ja to vyriešim. Panna 
Mária nás upriamuje na Ježi-
ša – hovorí, aby sme urobili 
to, o nám povie Boží Syn. 
Vždy ukazuje na Ježiša. Tento 
postoj je typický pre u eníka 
a Panna Mária je prvou u e-
ní kou svojho Syna. Modlí sa 
ako matka, ale modlí sa aj 
ako u ení ka. Bolo by krásne, 
keby sme sa mohli aspo  
trochu podoba  našej Matke 
so srdcom otvoreným Božie-
mu slovu; so srdcom tichým; 
so srdcom poslušným; so 
srdcom, ktoré vie prija  Božie 
slovo a umož uje rás  se-
mia ku lásky. Sv. Maximilián 
hovorí: „Nepoškvrnená pozý-
va udí k spolupráci preto, 
aby sa mohla s nimi podeli  o 
svoje ví azstvá.“ 

Zdravas Mária ... Svätý Bože... 

 


