
Novéna k Nepoškvrnenému 

Počatiu Panny Márie 2019 

 
 

Deväťdňovou modlitbou – od 29. novembra do 7. decembra – sa chceme pripravovať na 

slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. 

Na úvod si môžeš vzbudiť úmysel tejto novény.  

 

 

Cirkev od apoštolských čias učila, že Boží Syn, Mesiáš a Vykupiteľ sveta sa zrodil z Panny Márie. 
Predpovedal to aj starozákonný prorok Izaiáš: „Hľa Panna počne a porodí syna a dajú mu meno 
Emanuel, čo značí Boh s nami“ (Iz 7,14). To napokon vyznávame i my všetci v apoštolskom 
vyznaní viery: Verím v Ježiša Krista, ktorý sa počal z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny. 
Čo však znamená, že Panna Mária bola nepoškvrnene počatá? Cirkev v náuke o nepoškvrnenom 
počatí Panny Márie učí, že vďaka jej slobodnému „staň sa“, sa mohol vteliť Boží Syn Ježiš Kristus. 
To nám hovorí, že Panna Mária bola pri počatí v živote svojej matky svätej Anny uchránená od 
dedičného hriechu. Boh Otec v Panne Márii pripravil pre svojho Syna matku, ktorá by bola 
dôstojným príbytkom pre jeho od večnosti existujúceho Syna. Cez archanjela Gabriela ju však 
požiadal o jej slobodný súhlas so svojim plánom. 

 
Ako mariánsky sviatok sa Nepoškvrnené počatie Panny Márie začal v Cirkvi sláviť v ôsmom 
storočí na Východe a o sto rokov neskôr i na Západe. Pápež Klement XI. v roku 1708 nariadil, že 
bude záväzným pre celú Cirkev. Túto vieroučnú pravdu Cirkvi ako dogmu vyhlásil „ex catedra“ 
pápež Pius IX. 8. decembra 1854 bullou Ineffabilis Deus. O štyri roky neskôr sa Panna Mária pod 
týmto menom predstavila pri svojom zjavení v Lurdoch Bernadete Soubirousovej, ktorej 
povedala: „Ja som Nepoškvrnené počatie“. 

 

 

 

 

 



1. deň: piatok -  29.11. – načúvať  

 

Božie Slovo – Lk 1,26–38 

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá 

Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny 

bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa 

nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: 

„Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On 

bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, 

naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária 

povedala anjelovi: „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. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je 

v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ 

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

potom od nej odišiel. 

 

 Zamyslenie 

Ježiš kráča uprostred nás ako kedysi v Galilei. Prechádza našimi ulicami, pokojne sa 

zastavuje a pozerá sa nám do očí. Jeho volanie je príťažlivé, očarujúce. Dnes však 

v dôsledku stresu a rýchleho tempa sveta chýba priestor na vnútorné ticho, v ktorom 

možno vnímať Ježišov pohľad a počuť jeho volanie. Medzitým dostaneš mnoho pekne 

zabalených ponúk, ktoré sa budú zdať krásne a vzrušujúce, ale po čase ťa nechajú 

prázdneho, unaveného a osamoteného. Nedovoľ, aby sa ti to stalo,  pretože víchor tohto 

sveta ťa strhne a pobežíš dopredu bez zmyslu, bez smerovania, bez jasných cieľov, a tak 

sa premárni veľa tvojich námah. Vyhľadávaj skôr miesta, kde je pokoj a ticho, ktoré ti 

umožnia uvažovať, modliť sa, jasnejšie sa pozerať na svet, ktorý ťa obklopuje, a potom 

budeš môcť spolu s Ježišom spoznať, aké je tvoje povolanie na tejto zemi. (CHV 277) 

Predsavzatie:   

Nájdem si 5 minút času na ticho, v ktorom budem načúvať, čo mi Boh hovorí cez 

udalosti, ľudí, Slovo. 

  

Záverečná modlitba: 

Mária, žena načúvania, daj, aby naše uši boli otvorené. Urob, aby sme počuli slovo 

tvojho Syna Ježiša uprostred tisícich slov tohto sveta. Daj, aby sme vedeli načúvať 

realite, v ktorej žijeme, každej osobe, ktorú stretneme, osobitne tej, ktorá je chudobná, 

núdzna, v ťažkostiach. 

3× Zdravas Mária 



 2. deň: sobota -  30.11. – slúžiť  

  

Božie Slovo – 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.“ 

 Zamyslenie 

Mladí ľudia, zamilovaní do Krista, sú povolaní všade dosvedčovať evanjelium svojím 

životom. Svätý Albert Hurtado hovoril, že „byť apoštolmi neznamená nosiť na saku 

odznak, neznamená hovoriť o pravde, ale žiť ju, vteliť sa do nej, premeniť sa na Krista. 

Byť apoštolom nespočíva v tom, že budeme v rukách nosiť pochodeň, nie v tom, že 

budeme vlastniť svetlo, ale že budeme svetlom. Evanjelium je viac príkladom ako 

lekciou. Je to posolstvo prenesené do konkrétneho života.“ (CHV 175)  

Predsavzatie: 

Dnes sa pokúsim k niekomu priniesť Ježiša cez skutok lásky, ku ktorému ma Pán pozve. 

  

Záverečná modlitba: 

Mária, žena konania, daj, aby sa naše nohy a naše ruky „náhlili“ k druhým, aby sme im 

priniesli pomoc a lásku tvojho Syna Ježiša, aby sme ako ty priniesli do sveta svetlo 

evanjelia. 

3× Zdravas Mária 

  

 

 

 

 

 



3. deň: nedeľa - 1.12. – ďakovať  

  

Božie Slovo – Lk 1,46–56 

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 

a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho 

ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov 

a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal 

sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim 

otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace 

a potom sa vrátila domov. 

  

Zamyslenie  

Čo znamená prežívať mladosť, keď sa necháme prežiariť a premeniť veľkou zvesťou 

evanjelia? Je dôležité položiť si túto otázku, pretože mladosť nie je zásluhou, mladosť je 

Božím darom: Byť mladým je milosť, je to šťastie. Je to dar, ktorý môžeme neužitočne 

premrhať, alebo ho môžeme prijať s vďačnosťou a prežívať ho v plnosti. Mladosť, 

obdobie rozvoja osobnosti, je poznačené snami, ktoré sa postupne zhmotňujú, vzťahmi, 

ktoré sú čoraz pevnejšie a vyváženejšie, pokusmi a experimentmi, rozhodnutiami, ktoré 

postupne budujú projekt života. V tomto období života sú mladí pozvaní kráčať dopredu 

bez toho, aby sa odrezali od svojich koreňov; budovať svoju samostatnosť, ale nie 

osamotenosť. (CHV 134,137). Ako môže byť vďačný Bohu niekto, kto nie je schopný 

tešiť sa z každodenných malých darov, kto sa nedokáže zastaviť pri jednoduchých 

a príjemných veciach, s ktorými sa stretá na každom kroku? Pretože „niet horšieho od 

toho, kto sám sebe závidí“. Nejde o to, aby sme boli nenásytní, neustále posadnutí 

pôžitkami, lebo by to prekážalo prežívať prítomnosť Treba si otvoriť oči a zastaviť sa, 

aby sme dokázali naplno a s vďačnosťou prežívať každý malý dar života. (CHV 146)  

Predsavzatie: 

V osobnej modlitbe poďakujem za dary, ktoré mi Pán dáva. 

  

Záverečná modlitba: 

Mária, plná Kristovej prítomnosti, priniesla si radosť Jánovi Krstiteľovi, takže zaplesal 

v lone svojej matky. Ty rozochvená jasotom, ospieval si Pánove obdivuhodné skutky. Uč 

nás spievať chvály a vďaky za Pánove obdivuhodné skutky v našich životoch. 

3× Zdravas Mária 

  



4. deň: pondelok -  2.12. –  vplývať na život 

  

Božie Slovo – Lk 2,1–11 

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento 

prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do 

svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho 

mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal 

zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, 

nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok 

a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, 

ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich 

Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem 

vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste 

narodil Spasiteľ, Kristus Pán. 

  

Zamyslenie 

Vždy na nás zapôsobí sila tohto áno Márie, ktorá bola mladá, sila slov nech sa mi stane, 

ktoré povedala anjelovi. Toto nebolo pasívne a rezignované prijatie. Bolo to niečo iné, 

ako povedať  áno a potom si pomyslieť: Dobre, skúsime to a uvidíme, čo sa stane. Mária 

nepoznala výraz „uvidíme, čo sa stane.“ Bola odhodlaná, pochopila, o čo išlo, a povedala 

áno bez výhovoriek. Jej áno bolo niečo viac, niečo odlišné. Bolo to áno toho, kto sa chce 

zaangažovať a riskovať, kto chce dať v stávku všetko bez ďalšej záruky istoty poznania, 

že bude nositeľkou prísľubu. A pýtam sa každého z vás: cítite sa byť nositeľmi prísľubu? 

Aký prísľub nosím v srdci, ktorý mám uplatniť? Mária mala nepochybne ťažké poslanie, 

ale ťažkosti neboli dôvodom povedať nie. Je isté, že mala komplikácie, ale neboli to 

komplikácie, ktoré sa prejavia vtedy, keď nás paralyzuje zbabelosť, lebo nemáme všetko 

popredu jasné alebo zabezpečené. Mária si nekúpila životnú poistku! Mária vstúpila do 

hry, a preto je silná, preto je influencer, je Božia influencerka! Jej áno a túžba slúžiť boli 

silnejšie ako pochybnosti a ťažkosti. (CHV 44) 

Predsavzatie: 

Spomeniem si dnes špeciálne na svoju mamu. Urobím pre ňu niečo dobré, zavolám, 

napíšem, pripravím malý darček. 

  

Záverečná modlitba: 

Mária, naša Matka, pod tvoju ochranu odporúčame naše mamy a otcov. Bedli nad nimi. 

Požehnávaj ich práce a udržuj ich pri zdraví a živote. 

3× Zdravas Mária 



 5. deň: utorok - 3.12. –  rozhodnúť sa  

 Božie Slovo – Lk 2,41–52 

Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal 

dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili 

a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. 

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?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa 

s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo 

svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí. 

  

Zamyslenie 

Niektorí mladí možno odmietajú túto etapu života, lebo by chceli zostať deťmi, alebo si 

túžia predĺžiť dospievanie na neurčitý čas a odkladať s rozhodnutiami; strach z niečoho 

definitívneho plodí istý druh paralýzy v rozhodovaní. Mladosť však nemožno len tak 

prerušiť: je to vek rozhodovaní, a práve v tom spočíva jej čaro a jej najväčšia úloha. 

Mladí sa rozhodujú v profesionálnej, sociálnej, politickej oblasti aj v iných, 

radikálnejších oblastiach, ktoré dávajú ich životu určujúcu podobu. Robia rozhodnutia, aj 

čo sa týka lásky, výberu partnera alebo prvých detí.  (CHV 140) Drahí mladí, nezriekajte 

sa toho najlepšieho vo svojej mladosti, nepozorujte život z balkóna.  Nemýľte si šťastie 

s gaučom a netrávte celý čas pred obrazovkou. Nebuďte smutným obrazom opusteného 

vozidla. Nebuďte zaparkovanými autami, ale snívajte a robte dobré rozhodnutia. 

Riskujte, aj keď sa zmýlite. Neprežívajte svoj život pod anestetikami a nepozerajte sa na 

svet tak, ako keby ste boli turisti. Dajte os sebe počuť! Odožeňte od seba strachy, ktoré 

vás paralyzujú, nestaňte sa mladými múmiami. Žite! Usilujte sa o to najlepšie v živote! 

Otvorte dvierka na klietke a vyleťte von! Prosím vás, neodchádzajte predčasne do 

dôchodku! (CHV 143) 

Predsavzatie: 

V malých rozhodnutiach sa budem snažiť uvedomiť si hodnotu slobody, ktorú mám pre 

konanie dobra.  

 Záverečná modlitba: 

Drahá Matka Mária, prebuď v nás všetkých obnovenú túžbu rozhodnúť sa pre svätosť: 

nech z našich slov vyžaruje krása pravdy, nach z našich skutkov zaznieva hymnus lásky, 

nech v našom tele a v srdci prebýva čistota, nech je v našom živote prítomná celá krása 

evanjelia. 

3× Zdravas Mária 



 6. deň: streda -  4.12. – priateliť sa  

  

Božie Slovo – Lk 11,27–28 

Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený 

život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, 

čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ 

  

Zamyslenie  

 Akokoľvek budeš žiť a získavať skúsenosti, neprenikneš do hĺbky mladosti a nespoznáš 

jej plnosť, ak sa každý deň nestretneš s veľkým Priateľom, ak nebudeš prežívať 

priateľstvo s Ježišom. Priateľstvo je dar života a Boží dar. Prostredníctvom priateľov nás 

Pán očisťuje a pomáha nám dozrievať. Verní priatelia, ktorí stoja pri nás v ťažkých 

chvíľach, sú zároveň odrazom Pánovej lásky, jeho útechy a milujúcej prítomnosti. Keď 

máme priateľov, učíme sa otvárať, chápať, starať sa jedni o druhých, vychádzať zo 

svojho pohodlia a izolácie, spoločne prežívať život. Preto platí, že verného priateľa 

nemožno kúpiť. (CHV 150, 151) S priateľom sa rozprávame, delíme o tie najskrytejšie 

tajomstvá. Aj s Ježišom sa rozprávame. Modlitba je výzva a dobrodružstvo. A aké 

dobrodružstvo! Umožňuje nám čoraz lepšie ho poznať, úplne sa do neho ponoriť a rásť v 

čoraz pevnejšom spojení. Modlitba nám umožňuje porozprávať mu, čo sa s nami deje, 

a dôverne spočinúť v jeho objatí. Zároveň nám dáva chvíle vzácnej dôvernosti a lásky, 

v ktorých Ježiš do nás prelieva svoj život. Keď sa modlíme, nahrávame mu, dávame mu 

priestor, aby mohol pôsobiť, vstúpiť a zvíťaziť. (CHV 155) 

Predsavzatie: 

Dnes venujem niekoľko minút návšteve Ježiša v Eucharistii a osobnej adorácii. 

  

Záverečná modlitba: 

Panna načúvania a kontemplácie. Pomôž nám zotrvávať v pozornom načúvaní Pánovho 

hlasu: aby nás volanie chudobných nikdy nenechalo ľahostajnými, aby nás utrpenie 

chorých a núdznych nenašlo nepozorných, aby nás dojímala osamelosť starých a 

krehkosť detí,  aby sme všetci mali lásku a úctu ku každému ľudskému životu. 

3× Zdravas Mária 

  

 

 



7. deň: štvrtok -  5.12. – nasledovať  

 Božie Slovo – Jn 2,1–5 

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!“ 

  

Zamyslenie 

Tak ako pri Ježišovom zázraku, chlieb a ryby, o ktoré sa postarali mladí, sa môžu 

rozmnožiť. Ako sa to deje v podobenstve, malé zrnká zasiate mladými sa stanú stromami 

a ovocím, ktoré možno zberať. Všetko toto je možné, ak vychádzame zo živého prameňa 

Eucharistie, v ktorej sa náš chlieb a naše víno premieňajú tak, aby nám darovali večný 

život. Mladým sa zveruje obrovská a ťažká úloha. S vierou vo Vzkrieseného jej budú 

môcť čeliť s kreativitou a nádejou, vždy pripravení slúžiť ako obsluhujúci na svadobnej 

hostine, užasnutí spolupracovníci pri prvom Ježišovom znamení, ktorí sa len pridŕžali 

odporúčania jeho matky: Urobte všetko, čo vám povie. Milosrdenstvo, kreativita a nádej 

umožňujú, aby sa život rozvíjal.  (CHV 173) 

Predsavzatie: 

Budem sa snažiť robiť dnes to, čo sa odo mňa žiada, dobre si plniť svoje povinnosti. 

Záverečná modlitba: 

Mária, matka krásnej lásky. Počuj našu modlitbu, vypočuj našu vrúcnu prosbu: aby cez 

Ježiša bola v nás táto krása milosrdnej Božej lásky, nech je táto Božia krása na záchranu 

nám, nášmu mestu a celému svetu. 

3× Zdravas Mária 

  

 

 

 

 

 

 



8. deň: piatok -  6.12. –  plakať 

 

Božie Slovo – 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. 

  

Zamyslenie 

Nemôžeme byť Cirkvou, ktorá neplače zoči-voči drámam svojich mladých synov a dcér. 

Nikdy si na to nemôžeme zvyknúť, pretože kto nevie plakať, nie je matkou. My chceme 

plakať, aby aj spoločnosť bola viac matkou; aby sa namiesto zabíjania naučila rodiť, aby 

bola prísľubom života. Plačme, keď si spomíname na mladých, ktorí omreli pre biedu 

a násilie, a žiadajme spoločnosť, aby sa naučila byť solidárnou matkou. Táto bolesť 

neprechádza, sprevádza nás na každom kroku, pretože realitu nemožno skryť. Najhoršia 

vec, ktorú môžeme urobiť, je uplatňovať recept svetského ducha, ktorý spočíva 

v znecitlivení mladých ďalšími správami, ďalším rozptýlením, banalitami. Možno tí 

z nás, ktorí prežívajú svoj život viac-menej bez núdze, nevedia plakať. Isté skutočnosti 

života možno vidieť len očami umytými slzami. Povzbudzujem každého z vás, aby si 

položil otázku: Viem plakať? Viem plakať, keď vidím dieťa hladné, nadrogované na 

ulici, dieťa bez domova, dieťa opustené, zneužité, dieťa využívané spoločnosťou ako 

otrok? Alebo je môj plač vecou nálady, plač toho, kto chce mať viac? Nauč sa plakať pre 

mladých, ktorí sa majú horšie ako ty. Milosrdenstvo a súcit sa vyjadrujú aj plačom. Ak ti 

to nejde, pros Pána, aby ti pomohol roniť slzy pre utrpenie iných. Len keď budeš vedieť 

plakať, len vtedy budeš schopný srdcom urobiť niečo pre druhých. (CHV 75,76) 

Predsavzatie: 

Podelím sa s blížnym, ktorý trpí. 

  

Záverečná modlitba: 

Panna Mária, ty ktorá si zostala pevne stáť pod krížom s neochvejnou vierou a prijala si 

radostnú útechu vzkriesenia, rozšír naše srdcia, aby sme v nich pripravili miesto 

pre Teba. 

3× Zdravas Mária 

  

 



 

9. deň: sobota -  7.12. –  žiť v spoločenstve  

  

Božie Slovo – Sk 1,12–14 

Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, 

vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej 

siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, 

Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na 

modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. 

  

Zamyslenie  

Ak sa stretnutie s Bohom nazýva extázou, je tak preto, že nás vytrháva z nás samých, 

pozdvihuje nás a uchvacuje láskou a krásou Boha. Môžeme však zakúsiť extázu aj vtedy, 

keď v každej ľudskej bytosti objavíme jej skrytú krásu, dôstojnosť a veľkosť ako obraz 

Boha a Otcovho dieťaťa. Duch Svätý nás chce povzbudiť, aby sme vyšli zo seba, 

s láskou objali druhých a hľadali ich dobro. Preto je vždy lepšie prežívať vieru pospolu 

a vyjadrovať svoju lásku v spoločnom živote, deliac sa tak s ostatnými mladými o lásku, 

čas, vieru a starosti. Cirkev ponúka veľa rozličných priestorov na prežívanie viery 

v spoločenstve, pretože spoločne ide všetko ľahšie. (CHV 164).  Boh miluje radosť 

mladých a pozýva predovšetkým k radosti, ktorá sa prežíva v bratskom spoločenstve, 

k úžasnej radosti toho, kto sa dokáže podeliť, pretože blaženejšie je dávať, ako prijímať, 

a veselého darcu miluje Boh. Bratská láska znásobuje našu schopnosť radovať sa, lebo 

nás robí schopnými tešiť sa z dobra druhých: Radujte sa s radujúcimi. Nech sa 

spontánnosť a impulzívnosť tvojej mladosti postupne premieňajú na spontánnu bratskú 

lásku, na stálu ochotu odpúšťať, na veľkodušnosť a túžbu budovať spoločenstvo. Jedno 

africké príslovie hovorí: Ak chceš ísť rýchlo, kráčaj sám. Ak chceš dôjsť ďaleko, kráčaj 

s druhými. Nedajme si ukradnúť bratstvo.  

Predsavzatie: 

Pomodlím sa spolu s niekým modlitbu k Panne Márii. 

  

Záverečná modlitba: 

Celá krásna Mária, daj, nech nestratíme zmysel našej pozemskej púte: nech hrejivé 

svetlo viery osvecuje naše dni, nech potešujúca sila nádeje riadi naše kroky, nech 

nákazlivé teplo lásky oživuje naše srdce, aby oči každého z nás boli vždy uprené k Bohu, 

tam, kde je pravá radosť. 

3× Zdravas Mária 



 


