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Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou  
 

   Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, 
ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. Lebo nič nie je 
skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a 
nedostalo na verejnosť. Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, 
tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má. 
Prišla za ním jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu 
dostať. Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa 
vidieť.“ On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú 
Božie slovo a uskutočňujú ho.“ Lk 36. začalo (8, 16-21) 
 
Tropár sviatku: 
6. hlas: Plesajte, ľudia a veseľte sa, * lebo nám zasvitla dennica 

tajomného dňa: * preblahoslavená Panna Mária, * ktorá sa v živote svätej Anny počína bez 
poškvrny. * K nej s nebeskými zástupmi v úcte pohliadnime * a slávnostne spievajme: * „Raduj sa, 
Matka večného Svetla, * z výšin nebies prichádzajúceho Krista Boha, * ktorý osvecuje naše duše, * 
zaháňa tiene smrti * a usmerňuje naše kroky na cestu pokoja.“ 
 
Milé deti, 
Verím, že každý potrebuje svetlo ako také. Mnohí sme sa od malička báli tmy. Aj pri večernom spánku 
sme mali zasvietené na nočnom stolíku aspoň malé svetielko, aby sme mali lepší pocit, že náš ocko 
i naša mamka odpočívajú vedľa nás. V tom bola naša istota, že naši rodičia – ochrancovia sú hneď 
vedľa nás. 
 

Sviatok Počatia resp. Nepoškvrneného počatia presvätej Bohorodičky sa začal sláviť od 8. 
decembra 1854, kedy ho pápež Pius IX. vyhlásil. Dogma, čiže článok viery o tomto tajomstve, bola 
vyhlásená na 1. Vatikánskom koncile za účasti mnohých biskupov a veriacich z celého sveta. Slávnosť 
Nepoškvrneného počatia bola ustanovená ako prikázaný sviatok. Pápež vtedy povedal: 
„Preblahoslavená Panna Mária  v prvom okamihu svojho počatia bola zvláštnou milosťou a výnimkou 
od všemohúceho Boha z ohľadu na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, zachovaná 
čistá od všetkej poškvrny prvotnej viny...“. 

Štyri roky po vyhlásení tejto pravdy viery sa Panna Mária niekoľkokrát zjavila 
vo Francúzskych Lurdoch pri massabiellskej jaskyni Bernadete Soubirousovej, ktorá ju 
viackrát prosila, aby jej prezradila svoje meno. Nakoniec na sviatok Zvestovania Pána 
25. marca 1858 v noci Bernadeta náhle zacítila silné vnútorné volanie, preto už 
o piatej ráno sa spolu s rodičmi vybrala k jaskyni. Bola ešte tma a naokolo vládlo 
úplné ticho, ale na mieste zjavení sa už zišla veľká skupina ľudí. Počas modlitby 
ruženca sa Bernadete zjavila krásna pani. Aj teraz sa Bernadeta spýtala zjavenia, kto 

vlastne je, a dostala odpoveď: „Som Nepoškvrnené Počatie.“ Bernadeta bola tou odpoveďou 
zaskočená, pretože nevedela, čo znamená to čudné meno. Nestihla sa však už nič viac spýtať, pretože 
pani zmizla. Bernadeta rýchlo utekala k farárovi Peyramalovi, aby mu oznámila to čudné meno. Aby 
ho nezabudla, cestou si ho stále opakovala. Bernadeta nevedela o dogme o Nepoškvrnenom počatí 
Panny Márie. Keď kňaz začul z Bernadetiných úst meno Nepoškvrnené Počatie, veľmi sa rozrušil. 
Pochopil, pretože Mária použila teologicky dokonalú formuláciu, ktorá potvrdzovala dogmu vyhlásenú 
pred štyrmi rokmi. Až vtedy kňaz pochopil, že ide o skutočné zjavenia Panny Márie, a štrnásťročné 
dievča pochopilo, že tá krásna pani, ktorá sa zjavila, je Božia Matka a nie nejaká duša z očistca alebo 
halucinácia, ako sa jej niektorí ľudia snažili nahovoriť. 
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Nebeská Mamka, Panna Mária, čistá, priezračná, nepoškvrnene počatá... ona je naším svetlom. 
V mládežníckej piesni spievame: „Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím, vrhnem sa pod jej ochranný 
plášť. Ona podá ruku a ja smelo kráčam s ňou, Mária je matkou najdrahšou.“ Aj Božie Slovo môžeme 
prirovnať k Márii: je svetlom, majákom života, ktorý nám svieti na ceste života. Nakoľko je Mária 
bezhriešna, nikdy nás nebude viesť k zlobe, hriechu, neposlušnosti... Buďme nastavení na Máriino 
svetlo, nebuďme  v tieni, v tieni hriechu,  ale otočme sa ku svetlu.  

Pýtaj sa dnes Nebeskej Mamky, čo dobré mám v najbližšom týždni urobiť, aby som ťa potešil? 
Napríklad niečo, čo som dlho odkladal, až som to zanedbal a už som sa k tomu nevrátil? Čoho sa mám 
vyvarovať v tomto týždni, lebo mi to ubližuje?  
 V našej oddanosti a poslušnosti voči Márii je naša ochrana aj istota. 

 
Zahrajme sa 

1. Vyskúšajme vytvoriť pomocou rúk tiene zvierat 
 

 
2. Nájdi si cestu k Márii 
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Svätý Otec na Slovensku - privítanie a 1. deň v Bratislave 
Naša pani prezidentka Zuzana Čaputová oficiálne pozvala 

Svätého Otca Františka na návštevu Slovenska v decembri roku 
2020, počas ich spoločného stretnutia vo Vatikáne. Veľmi sme sa 
všetci potešili, že Svätý Otec pozvanie prijal a mal v úmysle navštíviť 
Slovensko. Naposledy bol Svätý Otec na Slovensku v roku 2003, kedy 
vo Vatikáne pôsobil Ján Pavol II. 

Pápež František priletel na Slovensko na pastoračnú návštevu 
12. septembra do Bratislavy presne o 15:30 h., a keďže udalosť bola 

sledovaná celým svetom, priletel spoločne s 80 novinármi. Vo chvíli pristávania lietadla sa po celom 
Slovensku vo všetkých katolíckych chrámoch rozozvučali zvony nielen na privítanie Svätého Otca, ale 
aj ako pozvanie k modlitbe za neho. Predstavitelia Slovenska na čele s pani prezidentkou 
a predstavitelia Cirkví s radosťou privítali Svätého Otca. Ekumenické stretnutie so všetkými 
predstaviteľmi cirkvi na Slovensku prebehlo na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave, kde pápež 
predniesol prvý príhovor. Okrem iného v ňom zdôraznil, aby sme si všetci navzájom pomáhali, a to 
najmä chudobným a najslabším. Vyzval nás k budovaniu spoločenstva a jednoty, za akú sa aj Ježiš 
často modlil; a povzbudil nás, aby sme sa nebáli rozprávať o Ježišovi a nehanbili sa za neho. 

Posledným stretnutím pápeža počas prvého dňa pobytu na Slovensku bolo stretnutie s jezuitmi 
(rehoľníci Spoločnosti Ježišovej – SJ), keďže i pápež je jezuitom. Prebiehalo to v tzv. rodinnom kruhu, 
bez kamier a bez médií. Svätý Otec tam urobil pekné gesto, ako povedal jeden z prítomných: „Keď 
svätý otec prichádzal, mali sme prichystané kreslá a on mal prichystané väčšie kreslo. On okolo 
neho prešiel a zboku si zobral rovnakú stoličku, akú sme mali my, a presunul sa priamo k nám. Bolo 
to skutočne také bezprostredné a Sv. Otca sme mali vďaka tomu pár centimetrov pri sebe. Sadol si, 
usmial sa na nás, a povedal, že by rád počul naše otázky a rád sa s nami rozprával.“ 

Ďalšou neoficiálnou časťou programu návštevy Sv. Otca bolo aj súkromné stretnutie s  
premiérom Eduardom Hegerom a jeho rodinou. Pán premiér sa ohľadom pápeža vyjadril, že je veľmi 
srdečný a ľudský. Keď sa Svätý Otec išiel vyfotiť s jeho rodinou, zbadal, že syn pána premiéra má 
rozviazanú šnúrku. Svätý Otec si kľakol a zaviazal mu ju.  

 
Ďalší deň pápežskej návštevy na Slovensku začal o 09:30 hodine v prezidentskom paláci s pani 

prezidentkou, predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru. Pani prezidentka 
s radosťou spomenula slová pápeža Františka, ktorý povedal, že Slovensko nesie vo svojom srdci. 
Darovala Svätému Otcovi chlieb, ako symbol spájania, života a dobrých skutkov, ďalej med, knihu 
o sakrálnych pamiatkach Slovenska, pľúcny ventilátor a iné dary. 
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Pápež povedal, že ho oslovil spôsob slovenského privítania – chlebom a soľou. „Chlieb, 
o ktorom sa hovorí v evanjeliu, sa často láme. Je to posolstvo – hovorí nám, že bohatstvo nespočíva 
v zhromažďovaní toho, čo máme, ale v delení sa,“ povedal pápež. 

Ďalší program pokračoval v Dóme svätého Martina v Bratislave, kde sa Svätý Otec stretol s 
biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétami. Jeden účastník tohto 
stretnutia povedal: „Slová pápeža som pociťoval, ako keď otec hovorí svojmu synovi, takto nejako 
viem, že žiješ, takto ti odporúčam, že by si mal žiť ďalej...“ 

Pápež František vo svojom príhovore vyzýval biskupov, kňazov a duchovenstvo, aby neboli dlhé 
kázne. Po týchto slovách zaznel veľký potlesk. Pápež na to povedal: „Vidím, že začali tlieskať rehoľné 
sestry. Tie najviac trpia našimi kázňami,“ zasmial sa pápež.  Predstaviteľov cirkvi poprosil, aby 
nepodľahli pokušeniu okázalej nádhery a svetskej veľkoleposti. „Aká krásna je pokorná cirkev, ktorá 
sa neoddeľuje od sveta a nepozerá na život s odstupom, ale žije v jeho vnútri,“ povedal pápež. Cirkev 
má byť znakom slobody a prijatia. Má byť pokorná ako Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého a stal sa 
chudobným, aby nás obohatil. Pápež vyzdvihol slobodu, tvorivosť a dialóg ako aspekty, ktorými sa má 
cirkev riadiť. 

Potom Svätý Otec navštívil centrum „Betlehem“ v Bratislave, absolvoval stretnutie so 
židovskou komunitou, kde mal aj príhovor. Ďalšie stretnutia pokračovali na nunciatúre v Bratislave 
s predstaviteľmi štátu. 

 
Aktivita: 

1. Svätý otec sa prihovoril Židom pri pamätníku holokaustu v Bratislave, na ktorom je nadpis „Zachor“, 
čo znamená „Pamätaj!“ Pokúsme sa zapamätať si čo najväčšiu časť z najdlhšieho veršu z Biblie 
a najdlhšieho slova z Biblie. 
► Najdlhšie slovo v Biblii je síce po hebrejské meno „Mahershalalhashbaz“ (Iz 8,1) a znamená „Náhla 
korisť – rýchly lup“ 
► Najdlhší verš v Biblii (Est 8,9): „Zvolaní kráľovskí pisári a opisovači - bolo to v čase tretieho 
mesiaca, ktorý sa volal sivan, na jeho dvadsiaty tretí deň - napísali listinu, ako si prial Mardochej, 
Židom, správcom, miestodržiteľom a vladárom, ktorí stáli na čele stodvadsiatich siedmich krajín od 
Indie až po Etiópiu, do každej krajiny zvlášť, každému národu zvlášť, podľa toho, akú reč kto mal a 
aké písmo používal, aj Židom tak, ako vedel každý čítať a rozumel.“ 
 
2. Svätý Otec František pri spoločnom fotení s rodinou pána premiéra zaviazal jeho synovi rozviazané 
šnúrky na topánke. Kto vie, aký uzol použil? 
Pokúsme sa zaviazať šnúrky uzlom, ktorý sa tak ľahko nerozviaže: 

 
Autor: Mgr Peter Olšavský 
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