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Stretnutie priateľov bl. Márie Celesty 
Crostarosa 

nedeľa, 8.11.2020 
 

DAR detskej dôvery 
 
Spolu prežívame tento čas pandémie- výnimočný čas, v ktorom 
akosi nič nie je ako vždy- ako normálne, ako zvyčajne. Na mnohých 
doliehajú súčasné obmedzenia veľmi konkrétne a bolestne, mnohí 
trpia kvôli fyzickej izolácii, odlúčenosti od svojich blízkych. Mnohí 
bolestne pociťujú obmedzenie verejných bohoslužieb, nemožnosť 
(takmer) prijímať Ježiša v Eucharistii. My, sestry, si uvedomujeme, 
akú máme nesmiernu milosť, že tu v kláštore žijeme s Ním, so živým 
eucharistickým Ježišom pod jednou strechou a smieme Ho prijímať 
a navštevovať v našej kláštornej kaplnke “bez obmedzení” a tieto 
dni- týždne- sú pre nás časom každodennej intenzívnej, vrúcnej 
modlitby o Božie milosrdenstvo nad nami, ukončenie pandémie a 
Jeho blízkosť pri všetkých tých, ktorí trpia v jej dôsledku a 
osobitným spôsobom pre zomierajúcich, za pomoc zdravotníkom a 
dobrovoľníkom a radosť večného života pre zosnulých... 
 

A práve toto je čas, v ktorom blahoslavená Matka Mária Celesta Crostarosa prichádza ku každému z nás. S čím? 
Predovšetkým s láskou a darom blízkosti. Každý už máme skúsenosť s tým, že niekedy nám najviac pomôže nie to, že 
nám náš priateľ dá nejakú múdru a hotovú odpoveď na naše otázky, dilemy, utrpenie, ale to, že jednoducho JE s 
nami, pri nás. Bl. Mária Celesta ako naša priateľka je pri každom jednom z nás. A oproti akémukoľvek nášmu 
“pozemskému” priateľovi má tú výhodu, že pre ňu neplatia žiadne “obmedzenia”, ani fyzické bariéry či vzdialenosti;) 
Môže ( a aj je!) byť s nami, pri nás stále, a ako sme to už spomínali na jednom z predošlých stretnutí- úlohu 
sprevádzať nás, svojich priateľov, ktorých jej Pán zveril a stále zveruje, byť nám nablízku, pomáhať nám, viesť nás a 
prihovárať za na nás, prijala od Pána ako svoju osobitnú misiu, poslanie v Cirkvi- až do konca čias. Nezabúdajme na 
to, že to tak je, a že ona je s nami; a tou najväčšou túžbou akéhokoľvek svätého, ktorý je v nebi- aj našej Matky 
Celesty, ženy tak veľmi zamilovanej do Ježiša- je viesť nás bližšie k Pánovi v akýchkoľvek okolnostiach sa nachádzame, 
čímkoľvek prechádzame...  
 
Práve táto situácia, v ktorej žijeme, čas obmedzení, (takmer) nemožnosť zúčastňovať sa svätých omší a prijímať Ježiša 
v Eucharistii- sa môže stať výnimočným časom výnimočného stretnutia sa s Bohom. Nejestvuje nič, čo by bolo vyňaté 
spod Jeho moci a pôsobenia.  
 

1) JEŽIŠOVO TRVALÉ BYDLISKO 
 
Blahoslavená Mária Celesta k nám dnes prichádza s darom.. Ako sme už povedali- prvý dar je dar jednoducho dar jej 
blízkosti pri nás; ďalej nám chce podarovať niečo, kúsok zo svojho vlastného vzťahu so živým Kristom. Vrcholom lásky 
je urobiť zo seba úplný dar pre druhých. Máriu Celestu Pán priviedol k tomuto vrcholu, a to, čo je jej, všetky jej dary, 
najväčšie poklady jej života sú našimi... Ona si nenecháva iba pre seba ani tú najväčšiu Perlu svojho života- živého 
Ježiša a ten výnimočný vzťah, ktorý s Ním mala; všetko toto chce, túži podarovať nám. Aby sa to mohlo stať 
jednoducho “naším”.. darom pre každého jedného z nás výnimočným spôsobom podľa našej vlastnej jedinečnosti a 
osobitej životnej cesty a povolania každého z nás. Je to opäť pozvanie pre každého z nás, čítať, prijímať jej slová, jej 
zdieľanie sa, nie ako informáciu, ako jej opis jej vzťahu s Pánom, niečo čo môžeme maximálne ticho závidieť, ale ako 
dar- dar pre nás... Pán miluje každého z nás tak ako ju, a každého z nás chce zahrnúť svojou výnimočnou, jedinečnou, 
“nadmernou”(jej vlastný obľúbený výraz) láskou...   
 
To čo nám bl. Mária Celesta chce povedať- podarovať- dnes je to, ako ona sama zakúsila, spoznala Pána: je to akoby 
“malé evanjelium”- Radostná zvesť- pre nás, ktorí prechádzame obdobím obmedzení, odlúčenosti, izolácie- nič z 
tohto, čo obmedzuje nás, nie je žiadnou prekážkou ani obmedzením pre Ježiša! Práve tento čas reštrikcií sa môže- a 
má!- stať časom pre výnimočné stretnutie s Pánom a naša izolácia miestom pre stretnutie sa s Ním! To privilegované 
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miesto na stretnutie so živým Bohom je miestom, od ktorého nás nemôže oddeliť žiadne nariadenie, žiadny zákaz, 
žiadne zamknuté dvere kostola.. je to naše vlastné srdce. Mária Celesta nám dnes sprostredkuje Pánove slová, ktoré 
kedysi povedal jej a ktoré dnes odovzdáva každému jednému z nás: obľúbeným miestom pre naše stretnutie s Ním je 
naše vlastné srdce; naše srdce, ktoré Pán, keď sa prihovára bl. Márii Celeste, s obľubou nazýva príbytkom, svojím 
príbytkom, domovom, vytúženým miestom stretnutia. A Ježiš jej ďalej hovorí, že jeho zámerom je, aby sme takto žili, 
nažívali, prebývali s Ním stále- neustále, bez ohľadu na to, kde sme a čo robíme. Aby sme s Ním mohli jednoducho 
zdieľať všetko, celý náš život, všetko, čím žijeme, všetko- všetko- všetko!!!          
 
“Ak sa dvaja priatelia navzájom pravdivo milujú, jeden žije v srdci druhého. Ja som tvoj skutočný, dokonalý a 
milovaný priateľ..!” (Rozhovory duše s Ježišom, str.114) 

 

Tieto slová veľmi pripomínajú slová Pána Ježiša z Poslednej večere: “Vy ste moji priatelia... Ostaňte vo sme a ja vo 
vás!”(Jn 15, 4.14) 
 Ježiš hovorí Márii Celeste, že On je tým naším skutočným, dokonalým a milovaným Priateľom.. prosme ju, aby nám 
vyprosila milosť nasýtiť sa tým Slovom, touto pravdou, realitou... 
 

Ďalej Pán až dojímavo prosí, vrúcne až nástojčivo, tak trochu ako .. ako núdzny... : 
 
„Ty si moja jediná a ja som celý tvoj. Nenechávaj ma samého vo svojom srdci.“ (Autobiografia, str.62) 
 
Pán vyznáva- cez slová, ktoré zapísala bl. Mária Celesta- každému jednému z nás, že On žije v našom srdci, je tam, či 
si to vedome uvedomujeme či nie, stále, neustále, On v ňom je prítomný, prebýva v ňom a prosí, aby sme Ho tam 
nenechávali samého.. alebo inak- prosí, ako každý kto miluje a túži po láske svojho milovaného, prosí, aby sme si Ho 
všimli, všímali, venovali sa Mu, neignorovali Ho, nezabúdali na Neho; aby sme neobmedzovali náš vzťah voči Nemu 
len na nedeľu a sv. Omšu a sv. Prijímanie, na modlitbu “raz za čas”- pretože On je s nami stále! A nie len že “je” s 
nami- On žije, prebýva v nás! A to znamená, že sa mu smieme prihovoriť kedykoľvek!!! Vo dne v noci; nemusíme 
nikam chodiť. On je TU! 

 Poprosme dnes blahoslavenú Máriu Celestu, ktorá sa kedysi vrúcne, s naliehavosťou a nástojčivosťou, ktorú 
v nej vzbudzoval Duch Svätý, modlila a prosila Pána, aby jej “udelil milosť roznecovať lásku k Nemu vo všetkých 
stvoreniach”(Adventné meditácie, str.109, meditácia č.36), aby nám vyprosila lásku, ešte väčšiu a vrúcnejšiu lásku k Ježišovi, 
prítomnému v našich srdciach; aby nám vyprosila tú žiarlivú pozornosť, ktorú od nej samej žiadal Ježiš1, keď ju učil žiť 
so sebou nie len niekedy, ale ustavične.  

 

2) LÁSKA vzbudzuje LÁSKU... 
 
Keď zakúsime Pánovu “nadmernú” lásku voči nám, budeme Mu túžiť odpovedať rovnako. Milovať nášho Pána a 
prejavovať Mu lásku všetkými možnými spôsobmi. Môžeme sa pýtať- ako konkrétne na to? Ako milovať Pána a 
prejavovať Mu lásku okrem citov nášho srdca aj celými sebou? Všetkým? 
Blahoslavená Matka Mária Celesta nás ako svojich priateľov vedie aj v tomto, keď nám sprostredkúva Pánove slová, 
ktoré jej adresoval a ktoré si zapísala:  

 
„Moja milovaná, ohrievaš ma, keď znášaš chlad; priodievaš ma rúchom svojho vnútorného umŕtvovania; živíš ma, 
keď sa postíš; uspávaš ma, keď zachovávaš mlčanie v každom čase a rozprávaš iba z nevyhnutnosti; spievaš mi 
nežné piesne lásky, keď si v ustavičnej túžbe zjednotená s mojím božským zaľúbením; vrúcne ma objímaš, keď 
premáhaš svoje slabosti, neschopnosť a fyzické bolesti kvôli tomu, aby si mi slúžila. Dávaš mi bozk každým 
prejavom lásky voči mne alebo svojmu blížnemu. Dávaš mi sladký pokrm vždy, keď navonok alebo vo vnútri 
prejavíš miernosť a pokoru. Tvoja dôvera, odovzdanosť a každodenná usilovnosť sú kľúčom, ktorým ma zamykáš 
vo svojom srdci.“(Rozhovory duše s Ježišom, str.120) 

                                                                 
1
 “Vďaka tvojej túžbe patriť iba mne, ktorou horí tvoja duša, som ti už teraz, v tomto živote dovolil, aby si ma vlastnila. 

Tvoja vrúcna túžba je príčinou toho, že sa od teba nikdy neodlúčim. Dcéra, túžim, aby si ma žiarlivo milovala rovnako ako ja som 
tvoj žiarlivý ženích a Boh. 

Pozri, aká musí byť tvoja žiarlivosť: žiarlivá pozornosť, aby som neodišiel od teba k iným dušiam, ktoré sú pripravenejšie 
na zjednotenie so mnou, a nepreukázal im moju priazeň, zatiaľ čo ty si zaujatá inými záležitosťami a  rozptyľuješ sa so 
stvoreniami. Lebo vtedy, keď ťa moja nepoškvrnená čistota nájde nepripravenú, pohnutý žiarlivosťou odídem k inej duši, ktorá 
ma vernejšie očakáva, a prebývam s ňou osamote.” (Rozhovory duše s Ježišom, str.50) 
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Tieto Pánove slová hovoria o tom, že Pán všetko dobré čo urobíme- do toho najmenšieho detailu a maličkosti- 
prijíma ako urobené pre Neho samého a prináša Mu to radosť a potešenie. A toto je opäť pozvanie pre každého z nás 
v našej konkrétnej každodennosti. Robiť drobné skutky lásky a pamätať na to, že Ježiš ma teraz vidí a raduje sa zo 
mňa... 

A ešte niečo, čo sa skrýva v tomto krátkom úryvku a čo nám môže priniesť veľkú radosť: Ježiš hovorí o tom, že 
naša dôvera, odovzdanosť a každodenná usilovnosť sú kľúčom, ktorým ho zamykáme vo svojom srdci! Akoby chcel 
povedať, že naša dôvera voči Nemu spôsobuje čosi také, že by od nás “nemohol” odísť ani keby chcel; že naša dôvera 
Ho robí akoby Väzňom nášho srdca- Väzňom očareným, uchváteným našou dôverou voči Nemu... 
 
Pamätajme však na to, že nemusíme Pána skúšať milovať len svojimi vlastnými, obmedzenými ľudskými silami! 
Blahoslavená Mária Celesta zápasila s týmto istým “problémom” a ponúka nám svoje “riešenie”:  
 
“Chcela by som ťa milovať celou mojou bytosťou, mojím vnútrom ako aj navonok, a myslieť iba na teba.(Rozhovory 

duše s Ježišom, str.120) Ježišu, Láska môjho srdca a môj Život, kedy ťa budem konečne milovať? Kedy ťa budem 
milovať láskou všetkých svätých, láskou všetkých spravodlivých, láskou všetkých anjelov, láskou serafínov 
a cherubínov? 

Svoje srdce spájam so srdcom tvojej Matky Márie, pretože ťa chcem milovať jej srdcom. Spájam sa 
s tvojím Božským Srdcom, lebo ťa chcem milovať po všetky chvíle svojho života dokonalou láskou, akou ty 
miluješ seba samého. Ustavične chcem uvažovať o láske k tebe. Láska moja, chcem sa ťa zmocniť a nebudem 
spokojná, kým ťa nenájdem, neobjímem a kým sa s tebou nezjednotím v láske a nepremením sa v teba!!!”(Meditácie 

na obdobie cez rok, č.2)   
 
Vidíme, že blahoslavená Mária Celesta si nerobila starosti s tým, že “nemá na to”, aby Pána skutočne milovala. On ju 
viedol cestou úplnej detskej odovzdanosti a dôvery2, a preto sa voči Nemu správala jednoducho tak, ako dieťa; 
zareagovala vo všetkých týchto situáciách bezradnosti, malosti a nedostatočnosti tak, ako malé dieťa, ktoré si je isté 
láskou otca a jeho silou: jednoducho Mu to vyznala, povedala Mu o svojom “probléme” a poprosila o pomoc; čo 
malé dieťa nedokáže urobiť samo, to za neho a pre neho urobí predsa ocko, nie? Mária Celesta sa naučila, že vždy, 
keď v niečom narazila na svoje limity a ohraničenia, to čo jej chýba si môže vziať od svojho Milovaného, ktorý je 
nekonečne bohatý a mocný.   
 
Započúvajme sa do slov Matky Márie Celesty: 
 
“Som celkom presvedčená, že môj Milovaný je nekonečne bohatý, že je silný, svätý a dokonalý. Každé bolestné 
obnaženie, ktoré sa ma dotýka, prijímam v pravde a pri odkrývaní svojej biedy v Ňom vždy nachádzam svoje 
útočište. Nikdy ním nie som zahanbená, alebo opovrhnutá, lebo viem, že keď sa vo svojich slabostiach utiekam 
k Nemu, je preňho cťou, keď mi môže ako otec pomáhať, ako ženích ma milovať a chrániť a ako kráľ mi 
preukazovať dobrodenia.” (bl.Mária Celesta Crostarosa, Stupne modlitby- dielo doposiaľ ešte nevydané v slovenčine )                                                                       
“Milovaný ženích mojej duše, čím väčšia je moja slabosť a bieda, tým väčšia je tvoja veľkosť a dobrota!” (Rozhovory 

duše s Ježišom, str.135)   
 
Vieme, že skutoční priatelia sa navzájom zdieľajú, obdarúvajú; v opravdivom priateľstve sa bohatstvo jedného stáva 
bohatstvom druhého, pretože všetko, čo priateľ vlastní, túži darovať milovanému, podeliť sa s ním; nič si nenecháva 
len pre seba; Blahoslavená Mária Celesta, ako sme si už povedali, ako skutočná priateľka túži po tom istom. Jej Dar, 
ktorý nám dnes chce, túži podarovať, je táto dôvera, detská dôvera voči nášmu milujúcemu Bohu- láskyplná dôvera 
napriek všetkej logike sveta, napriek (lepšie povedané “V”- “V tom všetkom, čo sa okolo nás deje...”) všetkému, čo sa 
okolo nás, či v nás samých, deje. Je to dar a milosť, pre ktorý sa môžeme denno-denne otvárať a ktorý nám túži 
vyprosovať, prijať ju a žiť s ňou...   
 
“Moja milovaná, v pokore ducha dôveruj vo všetkých svojich záležitostiach mojej dobrote. Vtedy nachádzam 
v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote a v ničom inom nehľadáš svoju nádej: ani vo 
vlastných silách, ani v pomoci iných ľudí. Buď si istá, že ti dám účinný liek, o ktorý si ma prosila. (Rozhovory duše s 

Ježišom, str.36) 

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov. Práve svojou dôverou, ktorá je koreňom ich lásky 
ku mne, mi vzdávajú veľkú česť. Toto vykonala žena, o ktorej sa píše v evanjeliu. Povedala: „Ak sa dotknem čo len 

                                                                 
2
 “Len čo si ma naučil dôverovať, môj duch ťa objal tak, ako dieťa objíma okolo krku svoju matku!” (Rozhovory duše s Ježišom, str.96) 
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jeho odevu, ozdraviem“(Mt 9, 21). A to ti chcem povedať: „Ak vo všetkých tvojich záležitostiach dôveruješ iba mne, 
budeš spasená.“ 
Keď mi povieš: „Ty, Pane, sa postaraj“, všetko bude dostatočne zariadené!” (Rozhovory duše s Ježišom, str.95)   
 
 
 


