
 

                                   Triduum k  Panne Márii Pomocnici  
Sobota 21. 5. 2022 
„Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej 
nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.“ (Zjv 12, 1) 
Mária, Matka Cirkvi a Pomocnica kresťanov, prejavuje naďalej, až po dnešné 
dni, zázračným spôsobom svoj mocný príhovor v prospech Cirkvi, kresťanského ľudu a celého 
ľudstva, predovšetkým v hodine skúšky a nepokoja, ako aj v súčasnosti, ktorú prežívame. Z 
Baziliky v Turíne sa úcta k Panne Márii rozšírila do každého kúta sveta s osobitným duchovným 
ovocím: radosť, vďačnosť, horlivosť, pravidelné pristupovanie k sviatostiam, láska k pápežovi 
a Cirkvi. 
Hovorí sa, že matku ani tak netreba skúmať, ako zakúsiť. A to môžeme povedať aj o Panne 
Márii. Máme sa s ňou učiť žiť. Urobili by sme chybu, keby sme sa Matky dotýkali len povrchne 
cez množstvo plytkých slov, gest, ktoré sú ďaleko od srdca. Máriu treba pochopiť v bohatstve 
jej duše, v jej kráse, dobrote, pokore, odovzdanosti, v nasadení za Ježiša, vo videní večnosti, v 
dimenzii večného života. Jej tajomstvo nie je ani v pekných obrázkoch.  Máriu treba zakúsiť v 
hlbokej láske, v jej šarme, pôvabe, duchovnej iskre, v nadšení za veci, ktoré sú božské. S Máriou 
sa musíme dostať kdesi inde. Do iného sveta, ktorý je však tu, medzi nami. Mária ho odkryla, 
vošla do jeho tajomstiev a videla Pána i svet inak než my. Narazila na Božiu vznešenosť, 
nádheru, veľkodušnosť. A na to nás chce napojiť, do tohto sveta uviesť! Mária sa celá ponorila 
do Božej veľkoleposti a pritom i do jeho nádhernej jednoduchosti. 
Pane, Bože náš, ty si ustanovil Pannu Máriu za Matku a Pomocnicu kresťanov; na jej príhovor 
obdaruj Cirkev silou svojho Ducha, aby mohla s múdrosťou a láskou obstáť vo všetkých 
skúškach a raz mala účasť na víťazstve Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a 
kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. (Zdravas Mária... 3x) 
 
Nedeľa 22. 5. 2022 
„Celé  dielo don Bosca je zasvätené Pomocnici kresťanov. Vďaka nemu stojí v Turíne nádherná 

Bazilika Panny Márie, Pomocniei kresťanov. V máji 1869 do nej doviedli choré dievčatko, o 

ktorom lekári konštatovali, že jej niet pomoci. Bola to Mária Starderová. Už rok bola úplne 

slepá. Pomodlili sa pred oltárom Panny Márie. Potom poprosili o návštevu u dona Bosca. Don 

Bosco sa jej opýtal: „Chcela by si zase vidieť?“ „Bože môj, prečo sa to len pýtate?“ - odpovedalo 

dievča. Dalo sa do takého plaču, že to vzbudilo u všetkých bolesť a súcit. „Dôveruj teda Panne 

Márii Pomocnici a ona ti pomôže. Neboj sa, uvidíš. Ku cti Božej a blahoslavenej Panny povedz 

mi, čo držím v ruke?“ Dievča otvorilo slepé oči, zamierilo ich na Don Boscovu ruku a potom 

zrazu vykríklo: „Vidím medailu Panny Márie!“ 

Panna Mária nás učí vidieť. Pomáha nám vidieť vnútorným zrakom. Vedie nás k tomu, aby sme 

ešte viac poznali svet jej Syna. Mária, ktorá spieva chválospev, nás učí spievať náš chválospev. 

Aby sme aj počas našich bolestí, trápení, ťažkých životných situácií dokázali pozerať za ten 

horizont. Vidieť, že sme určení k Božej sláve. Sme povolaní, aby sme sa dostali tam, kde nás 

ona predišla so svojím Synom.  Panna Mária nás učí vidieť cez modlitbu. Modlitba nás spája, 

modlitba nás učí počúvať druhého, modlitba nás premieňa, učí vidieť potreby druhých. 

Najsvätejšia a Nepoškvrnená Panna Mária, naša nežná Matka, prosíme ťa, nauč nás 
napodobňovať tvoje čnosti, najmä tvoju anjelskú skromnosť, hlbokú pokoru a horlivú lásku. 
Panna Mária Pomocnica, daj, aby sme sa všetci zhromaždili pod tvojím materským plášťom. 
Daj, aby sme ťa v pokušeniach hneď s dôverou vzývali. Ty si naša dobrá, milá a milovaná 
Matka: nech je nám každá myšlienka na teba a každý prejav tvojej lásky voči nám posilou, 
ktorá nám pomôže zvíťaziť nad nepriateľmi našej duše v živote i v hodine našej smrti, aby 
sme mohli byť vo večnosti v tvojej blízkosti. (Zdravas Mária... 3x) 
 



Pondelok 23. 5. 2022 

„Doma som sa dlho modlieval ruženec sám. Manželka sa so mnou modliť odmietala. Hovorila 

mi: „Nikdy sa nezmeníš, aj sto rokov sa môžeš modliť, ja sa s tebou modliť nebudem.“ Verím, 

že nie vďaka mne sa to podarilo. Dnes som ja iný a moja manželka sa so mnou dnes modlí.“ 

Pomoc Panny Márie sa netýka len pozemských vecí, ešte o mnoho výraznejšie pomáha vo 

veciach našej Spásy. Otcovia hovorievali, že Krista nemáme napodobovať, ale žiť, ale aby sme 

ho mohli žiť, teda, aby sme ho mali v sebe ako svoj život, potrebujeme sa inšpirovať P. Máriou. 

Ona nám ukazuje, ako i my môžeme počať Krista z Ducha Svätého. Vždy, keď sa rozhodneme 

pre poslušnosť Božiemu Slovu, počína sa a rastie v nás Kristus. P. Mária dokázala prijať Ježiša, 

lebo je celá svätá. Pre hriešneho človeka to však vôbec nie je také jednoduché. Často zíde z 

cesty odovzdanosti a jeho hriešne sklony prevládnu. Otcovia hovoria o potrebe „prijať Máriinu 

dušu“. Máriina duša tvorí životné prostredie pre Ježišovu bytosť v nás. Človek má v tomto 

smere dve možnosti. Môže svoje hriešne, uzavreté a zranené srdce otvárať sám svojou silou. 

To však ide veľmi ťažko. Ak sa cíti maličký a slabý, môže skúsiť druhú možnosť, ktorú odporúča 

sv. Ambróz: „Ak chceš prijať Krista do seba, vyprosuj si najprv niečo z tej krásnej Máriinej duše." 

Krása Máriinej duše spočíva v tom, že je radikálne odovzdaná Bohu a jeho službe. Duch Svätý 

sa ponáhľa do duše, v ktorej objaví svoju Nevestu a napĺňa ju a dáva sa jej v tej miere, v akej 

táto duša jeho Nevestu prijíma. 

Najsvätejšia a Nepoškvrnená Panna Mária, naša prívetivá Matka a silná pomoc kresťanov, 
úplne sa zverujeme pod tvoju ochranu, aby si nás priviedla k Pánovi. Zverujeme ti svoju 
myseľ s jej myšlienkami, srdce s jeho citmi, telo s jeho pocitmi a všetkými silami a sľubujeme 
ti, že vždy chceme pracovať na väčšiu Božiu slávu a pre spásu duší. Ty, Panna jedinečná, 
ktorá si vždy bola Matkou Cirkvi a Pomocnicou kresťanského ľudu, buď ňou najmä počas 
týchto dní. Osvieť a posilni biskupov a kňazov, aby vždy boli zjednotení a poslušní Svätému 
Otcovi, neomylnému učiteľovi; vypros nám milosť nových kňazských a rehoľných povolaní, 
aby sa Božie kráľovstvo aj ich prostredníctvom medzi nami zachovalo a šírilo po celej zemi. 
(Zdravas Mária... 3x) 
 


