
7.	Mária	sa	modlí	s	Ježišovými	učeníkmi	
	
Chlapci	 a	 dievčatá,	 dnes	 zakončíme	naše	 rozprávanie	 o	 Panne	márii.	 Skúsme	 si	 postupne	prejsť	 tie	
miesta	v	Svätom	písme,	ktoré	hovoria	o	Panne	Márii,	ako	sme	si	o	nich	rozprávali	počas	týchto	svätých	
omší.	Začneme	v	meste	Nazaret.	Čo	sa	tam	udialo?	Zvestovanie.	Áno,	Boh	poslal	anjela	Gabriela,	ktorý	
oznámil	 Márii,	 že	 bude	 matkpou	 Božieho	 Syna.	 Potom	 sme	 putobali	 spolu	 s	Pannou	 Máriou	 do	
mestečka,	 ktoré	má	 taký	 ťažší	 názov.	 Ako	 sa	 volá?	 Ain	 Karem.	 To	 je	 blízko	 Jeruzalema.	 Kto	 v	ňom	

býval?	 Alžbeta	 a	 Zachariáš.	 Mária	 šla	 pomôcť	 svojej	
príbuznej,	ktorá	čakalo	dieťatko,	narodil	sa	jej	syn,	ktorému	
dali	meno	Ján.	Bol	o	polroka	starší	od	Pána	Ježiša,	preto	má	
je	 sviatok	 Narodenia	 Jána	 Krstiteľa	 presne	 polroka	 pred	
Vianocami,	keď	slávime		narodenie	Pána	Ježiša.	Potom	sme	
navštívili	 Betlehem,	 lebo	 tam	 putovali	 Jozef	 s	Máriou	 pri	
sčítaní	obyvateľstva	a	tam	sa	narodil	Pán	Ježiš.	Potom	sme	
sa	 zastavili	 v	Jeruzaleme	 a	 tam	 sme	 si	 pripomenuli	 dve	
udalosti,	 pričom	 obidve	 sa	 stali	 v	chráme.	 Ktoré	 dve	
udalosti	 to	 boli?	 Na	 40.	 deň	 po	 narodení	 priniesli	 Jozef	
s	Máriou	 dieťa	 Ježiša,	 aby	 ho	 obetovali	 –	 predstavili	
nebeskému	Otcovi.	Áno,	 lebo	 chrám,	 to	 je	 dom	nebeského	
Otca.	 	 A	 keď	 mal	 Ježiš	 12	 rokov	 putoval	 s	rodičmi	
z	Nazareta	 do	 Jeruzalema	 na	 sviatky.	 Čo	 sa	 vtedy	 stalo?	
Zostal	v	chráme,	kde	ho	Jozef	s	Máriou	našli	po	troch	dňoch	
hľadania.	 Tieto	 dve	 udalosti	 máme	 vyobrazené	 v	našej	
bazilike	 na	 bočnej	 stene	 nad	 sakristiou.	 Potom	 sme	 sa	
presunuli	 do	 mesta,	 ktoré	 sa	 volá	 Kána	 Galilejská.	 Už	 aj	
názov	 hovorí,	 že	 to	 bude	 pri	 Galilejskom	 jazere.	 Na	 našej	
mape	vidíme	toto	mestečko,	ktoré	je	blízko	Nazareta.	Čo	sa	
tam	stalo?	Bola	tam	svadba	a	novomanželia	pozvali	na	túto	
svadbu	Máriu,	Ježiša	aj	jeho	učeníkov.	Keď	im	chýbalo	víno,	

Pán	 Ježiš	premenil	 vodu	na	víno.	Kto	ho	upozornil,	 že	dochádza	víno	a	hrozilo,	 že	novomanželia	 sa	
dostanú	 do	 hanby?	 Bola	 to	 Mária.	 Správne.	 Panna	 Mária	 má	 vnímavé	 oči	 a	 srdce.	 Vidí,	 čo	 ľudfia	
potrebujú,	 preto	 sa	 k	nej	 braciame	 a	 ona	 tieto	 naše	 prosby	 prednášs	 svojmu	 Synovi.	 Čo	 povedala	
Panna	Mária	 sluhom,	 ktorí	 boli	 na	 svadbe?	 Urobte,	 čo	 povie	môj	 Syn.	 Áno,	 povedala	 to	 vtedy	 pred	
2000	rokmi	a	hovorí	to	aj	dnes.	Panna	Mária	neukazuje	na	seba,	ale	stále	na	svojho	Syna,	ona	nás	chce	
priviesť	k	Synovi.	Minulý	týždeň	sme	si	rozprávali	o	Panne	Márii	pod	krížom.	Keď	Pán	Ježiš	zomieral,	

zanechal	Panne	Márii	odkaz.	Aký	odkaz	jej	povedal?	
Pod	 krížom	 bol	 aj	 milovaný	 učeník	 a	 Pán	 Ježiš	
povedal	 svojej	 matke	 „Hľa,	 tvoj	 syn“	 a	 tomu	
učeníkovi	 „Hľa,	 tvoja	 matka“.	 Čo	 znamenajú	 tie	
slová?	 Pán	 Ježiš	 chcel,	 aby	 sa	 jeho	 mama	 stala	
matkou	 aj	 jeh	 učeníkov.	 Správne,	 teda	 aj	 našou	
Matkou.	 Preto	 sa	 	 na	 ňu	 obraciame	 ako	 na	 našu	
matku.		
	
Dnes	 sme	 počuli	 v	prvom	 čítaní	 zo	 Skutkvo	
apoštolov,	 čo	 sa	 stalo	 s	učeníkmi	 po	 tom,	 ako	 Pán	
Ježiš	 vystúpil	 do	 neba.	 Vie	 to	 niekto	 z	vás	



zopakovať?	Apoštoli	sa	vrátili	naspäť	do	Jeruzalema.	A	kde	boli	zhromaždení:	Vo	Večeradle.	Čo	je	to	
Večeradlo.	 Miesto,	 kde	 mal	 Pán	 Ježiš	 so	 svojimi	 apšotolmi	 poslednú	 večeru	 predtým,	 ako	 zomrel.	
Presne	 tak,	preto	 sa	 to	volá	večeřadlo,	od	 slova	–	večera.	A	 čo	prikázal	učeníkom	Pán	 Ježiš?	Aby	sa	
modlili	a	očakávali	dar,	aby	očakávali	Ducha	Svätého.	Duch	Svätý	im	dá	silu,	aby	boli	odvážni,	aby	sa	
nebáli	vo	svete	ohlasovať	Pána	Ježiša.	Takí	máme	byť	aj	my,	chlapci	a	dievčatá,	nemáme	sa	hanbiť	za	
Pána	Ježiša,	za	našu	vieru.	A	čo	robila	Panna	Mária?	Panna	Mária	sa	s	nimi	modlila.	Pannu	Máriu	nám	
Pán	Ježiš	dal	ako	vzor	modlitby.	Ona	je	spolu	s	nami.	Ona	je	Učiteľkou	modlitby,	modlí	sa	spolu	s	nami.	
Chlapci	a	dievčatá,	ak	si	pamätáte,	začali	sme	tieto	naše	kázne	rozprávaním	o	tom,	ako	sa	Panna	Mária	
zjavila	vo	Fatime	v	 	Portugalsku.	Bolo	 to	13.	mája	1917,	keď	sa	zjavila	 trom	malým	deťom.	A	čo	 im	
prikázala?	Aby	sa	modlili.	Áno,	Mária	nás	nielen	povzbudzuje,	aby	sme	sa	modlili,	ale	spolu	s	nami	sa	
modlí.	Chlaci	a	dievčatá,	aj	teraz	nás	Panna	Mária	povzbudzuje,	aby	sme	sa	modlili,	ona	sa	modlí	spolu	
s	nami.	Pán	Ježiš	ju	požaidal.	Ty	si	moja	matka,	dala	si	mi	život,	ale	chcem,	aby	si	bola	aj	matkou	týchto	
mojich	učeníkov,	aby	si	ich	prijala	za	svoje	deti.	Mária	to	veľmi	rada	urobila.	Chce	byť	matkou	každého	
z	nás,	 prosí	 za	 každého	 z	nás	 u	 svojho	 Syna.	 Preto	 na	 záver	 tejto	 našej	 kázne	 zaspievame	 pieseň,	
ktorou	sa	poďakujeme	Panne	Márii,	že	je	pre	nás	Učiteľkou	modlitby,	že	je	našou	nebeskou	Matkou.		
	

1.	Keď	kľačím	pred	tebou,	v	srdci	svojom	radosť	mám.	
Ó,	Mária,	Pani	naša,	svieť	mi	na	ceste	v	tmách.	

	
Refrén:	[:	Ave	Maria,	gratia	plena,	Dominus	tecum,	benedicta	tu.	:]	

	
2.	Pani	naša	dobrá,	ty	vieš,	ako	ťaží	žiaľ.	

Horké	slzy,	ľudský	nevďak,	svieť	mi	na	ceste	v	tmách.	
	


