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II. Stretnutie priateľov bl. Márie Celesty Crostarosa  
Panna Mária v živote bl. Márie Celesty                                                                                                                                              

7. 10. 2017 Kežmarok 

„Životy svätých nie sú obmedzené na svoju pozemskú biografiu, ale oni žijú a pôsobia v Bohu i po smrti. 

U svätých je jedna vec jasná: kto sa približuje k Bohu, nevzďaľuje sa od ľudí, 

ale skôr je im skutočne nablízku.“ 
1 

 
Parafrázujúc tento citát Benedikta XVI, chceme poprosiť bl. Máriu Celestu, ktorá žije v Bohu a je nám 

skutočne nablízku, aby aj dnes silno k nám hovorila, aby hovorila k nášmu srdcu, aby nám poodhalila 

niečo zo svojho srdca, aby nám povedala o svojom vzťahu s Pannou Máriou. Svätí neschovávajú žiarlivo 

svoje bohatstvo, ale práve naopak, tešia sa, keď nás môžu povzbudiť, posilniť, podeliť sa svojou 

skúsenosťou.  

Bl. Matka Mária Celesta nepochybne veľmi milovala Pannu Máriu. Tak ako rástol a prehlboval sa jej 

vzťah s Ježišom, rástol a prehlboval sa jej vzťah s Pannou Máriou.  A vzťah sa buduje každý deň. 

V regulách, ktoré jej Ježiš nadiktoval, a ktoré nám ona na jeho pokyn napísala, nájdeme slová, ktoré sa 

týkajú toho, ako majú redemptoristky prežívať deň. Tieto tri vybraté texty hovoria o „štýle“ nášho života. 

A bl. Mária Celesta nás učí, že náš štýl má byť „mariánsky“. Tieto slová môžu byť povzbudením pre 

každého:  

 (Ráno) Nevyjdú z izby bez toho, aby nepoprosili o požehnanie moju drahú Matku Máriu.  

 (Napoludnie) Všetky sestry zhromaždené na modlitbu, budú prosiť o jej orodovanie, aby ich duše 

boli uchránené od hriechov a všetkých úkladov pekelného nepriateľa. A nielen to, ale budú sa 

k mojej Matke utiekať ako verné dcéry k svojej matke vo všetkých svojich duchovných a 

dočasných potrebách, aby ich ochraňovala tak ako mojich apoštolov, ktorým som ju ponechal za 

ochrankyňu, keď som odchádzal z tohto sveta. 

 (Večer) Pôjdu spať, ale prv než si ľahnú, poprosia o požehnanie moju drahú Matku. 

V autobiografii nájdeme iba niekoľko textov, avšak veľmi jasne svedčiacich o jej blízkosti s Pannou 

Máriou: 

 V to ráno, keď som si obliekla rehoľný habit novicky... bol deň Obetovania Panny Márie v 

chráme. Zakúšala som blízkosť tej veľkej Matky, ktorá ma prijala za svoju dcérku. Tá výnimočná 

priazeň Matky aj Syna ma zahanbovala... 
2
 

 

 V profesii si ma Ježišu prijal za nevestu a povedal si mi, že od tejto chvíle budem celá tvoja a ty 

celý môj. Dal si mi svoju milovanú Matku Máriu, moju Pani, za moju matku.
3
  

 

 Diabol, ktorý sa vždy všemožne snaží škodiť veciam, ktoré sú na Božiu slávu, postaral sa o strasti 

na tejto ceste (do Scaly). Kone sa z viny pohoničov splašili, a ak by Pán nezasiahol svojou 

pomocou, boli by nás strhli do priepasti. Jeden z vozov sa prevrátil a kolesami prešiel cez nohy 

jednej sestry, no vďaka ochrane najsvätejšej Panny jej nespôsobil žiadny úraz. Celou cestou 

kone hrmotne uháňali, akoby ich hnal vietor. Zdalo sa, že skončíme v priepasti. Napokon s Božou 

milosťou a s pomocou Panny Márie sme zdravé došli do kláštora v Scale. 
4
 

 

Čo znamená pre bl. Máriu Celestu prijať Máriu, prijať jej štýl života? Mária žila úplne pre Boha, pre 

Ježiša, všetko v nej bolo podriadené Bohu, odovzdané Bohu. Pre nás byť mariánskymi znamená teda byť 
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3 Tamže, str. 66 
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viac a viac Ježišovými. Skutočná úcta k Panne Márii nás približuje k Bohu, zakoreňuje v Bohu, roznecuje 

lásku a poslušnosť voči nemu. 

Mária uverila Bohu, uverila, že je milovaná a na túto lásku sa rozhodla odpovedať celou svojou bytosťou 

a celým svojím životom, jej odovzdala svoj život, nechala sa ňou viesť a formovať, očisťovať, premeniť. 

Toto je pozvanie aj pre nás! 

 

Matka Celesta vo svojich spisoch zdôrazňuje, že nikto nemôže dosiahnuť zjednotenie s Bohom, bez 

Máriinho orodovania. Píše: „Je nutné, aby sme dovolili Panne Márii, aby nás viedla, aby sme žili jej 

nábožnosťou, odovzdali sa do jej starostlivosti, utiekajúc sa k nej vo všetkých našich ťažkostiach 

a útrapách, ktoré stretávame na svojej ceste, a ktoré nikdy nechýbajú v živote spravodlivých ľudí.“
5
  

Mária Celesta pripomína nám všetkým, aby sme verili veľkému a účinnému príhovoru a pomoci Panny 

Márie; je presvedčená, že iba skrze ňu môžeme dosiahnuť zjednotenie s Bohom.  

Je veľmi pravdepodobné, že poznala a čítala veľké dielo sv. Alfonza o Panne Márii: Slávna si Mária, 

v ktorom zhrnul celé učenie o Panne Márii. V jej textoch zaznieva učenie cirkevných učiteľov, zvlášť sv. 

Augustína a sv. Bernarda, „Boh túži, aby sme sa k Panne Márii vždy utiekali a dôverovali jej ochrane. Do 

jej rúk zložil plnosť všetkého dobra, aby sme poznali, že všetka nádej, všetka milosť a všetka spása 

prichádza k nám rukami Panny Márie.“
6
 A ďalej pokračuje: „Ako nemáme prístup k večnému Otcovi, ak 

len nie prostredníctvom Ježiša Krista, tak nemáme prístup k Ježišovi Kristovi, iba prostredníctvom Panny 

Márie... 
7
Kto si ctí Matku, nech sa nebojí, že zatieni slávu Syna, lebo čím viac je ctená matky, tým viac je 

oslavovaný aj Syn.“ 
8
 

 „Večný Boh Otec od večnosti hľadel na nepoškvrnenú a čistú Pannu. V pohľade na plnú milosti 

nachádzal neopísateľné zaľúbenie. Urobil ju nástrojom svojho milosrdenstva, kanálom všetkých milostí, 

ktoré chcel udeliť ľudskému rodu.“
9
 

Bl. Matka Celesta veľmi často vo všetkých svojich duchovných spisoch, spomína Pannu Máriu, čo 

u mystických autoroch nie je bežné. Avšak v Meditáciách na Advent a Vianoce, je mimoriadne 

zdôraznená účasť Panny Márie na diele jej Syna Ježiša Krista.
10

 Tieto meditácie, ktoré napísala 

pravdepodobne vo Foggi sú „explóziou srdca“, lásky a úcty k Božej Matke, ktorú ona skutočne prijala 

ako svoju Matku.    

Bude iste veľmi zaujímavé priblížiť si na našom ďalšom stretnutí ešte viac jej vzťah k Panne Márii, kým 

bola pre ňu. Nazýva ju svojou Kráľovnou, Orodovnicou, Sprievodkyňou, Prameňom a bezhraničným 

morom milosti, svojou Učiteľkou, ale najčastejšie sa obracia k Panne Márii volajúc ju Matkou. V tomto 

jedinom slove: Matka - je obsiahnutá celá láska jej srdca, vrúcnosť, oddanosť, vďaka.  

 

o Duša moja, kráčaj spolu s najdrahšou Matkou a už nikdy ju neopusť. Ona bude tvoja učiteľka 

a sprievodkyňa na cestách tohto sveta. Nasleduj ju stále, až kým ti dá do vlastníctva plod svojho 

života, ktorý počala vo svojom panenskom lone. Ona je nekonečným morom Božieho 

milosrdenstva, z ktorého sa vylieva na všetky stvorenia.
11

 

 

o Spoj svoje srdce so srdcom Matky Márie a chváľ svojho Pána. Uznaj svoju dôstojnosť a opri sa 

o Božiu pravicu a nespoliehaj sa na seba.
12

 

 

o Pani moja, Kráľovná neba a naša Matka, daruj mi živú vieru a pevnú nádej. Pomôž mi milovať 

Ježiša, vo všetkých chvíľach môjho života. Chcem ho navždy milovať a byť pri ňom, aby som raz 

v nebi mohla s tebou ospevovať jeho milosrdenstvo.
13

 

 

                                                           
5 Záhradka, 22. Marec – dielo nevydané v slovenčine 
6 sv. Bernard,  (Sv. Alfonz: Slávna si Mária s. 123) 
7 Tamže, s. 132 
8 Tamže, s. 119 
9 M.C. Crostarosa: Meditácie na Advent a Vianoce, s. 73  
10 Tamže, s. 14 
11 Tamže, s. 42 
12 Tamže, st. 64 
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o Matka neopísateľnej lásky, ďakujem Najsvätejšej Trojici za to, že ťa vyvýšila a že nám dala 

Matku, ku ktorej sa môžem utiekať vo svojich potrebách s dôverou, že dostanem to, o čo prosím 

Boha. Ty si prístav spásy a moje bezpečné útočište v pokušeniach a trápení tohto biedneho života. 

Do teba vkladám svoju nádej.
14

 

 

Čo znamená, že Mária je našou Matkou? Čo to znamená pre nás? Pre mňa osobne?  

Mária je skutočne našou Matkou, lebo keď nám dala Ježiša, dala nám pravý život a obetujúc potom na 

kalvárii Synov život za naše spasenie zrodila nás k životu Božej milosti.
15

 

 

„Žena, hľa, tvoj syn! Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! 
16

 Ježiš nám dáva svoju Matku, 

dáva nám v nej seba samého, celú svoju lásku. Dáva každému svoj najvzácnejší dar! Žiaden človek nie je 

sirotou, nie je sám, nie je ponechaný bez pomoci, bez opory, každý má MATKU! Ale tento Ježišov dar, 

ak ho prijmem, hovorí aj mne kým som, ak Mária je mojou Matkou, ja som jej synom, dcérou, som jej 

dieťaťom, som jej dieťaťom – správam sa tak? 

Sv. Alfonz píše, že ktorýsi hriešnik povedal raz Panne Márii: Ukáž, že si Matkou! Blahoslavená Panna 

mu však povedala: Ukáž ty, že si synom! Keď nás Ježiš zveril svojej Matke, keď nás jej dal ako synov 

a dcéry, znamená to tiež, že máme ju nasledovať, napodobňovať, dovoliť jej aby nás učila, aby v nás 

formovala Ježišovu podobu, pretože v nej bol stvárnený a vyformovaný Ježiš.  

 

Čo znamená, že Mária je našou Matkou? Čo to znamená pre nás? Pre mňa osobne? Aké mám „bonusy“ 

z toho a aké záväzky? Plniac si svoje záväzky „dobíjam“ svoju „bonusovú kartu“.  

 

Mária moja Matka – vo vzťahu ku mne Ja vo vzťahu k Márii, mojej Matke 

Mária je moja Matka a Matka všetkých ľudí Som jej syn, dcéra – druhí ľudia  sú 

moji bratia a sestry 

Ježiš mi ju dal, jej ma zveril Prijímam s vďakou tento Ježišov dar  

Miluje ma Chcem ju milovať 

Vedie ma k životu - Ježišovi Nechávam sa ňou viesť 

Dobre mi radí Poslúcham ju 

Stará sa o všetko potrebné pre telo aj dušu Dôverujem jej 

Bráni ma a ochraňuje Nemusím sa báť 

Prihovára sa za nás Prosím o jej orodovanie 

Stvárňuje vo mne Ježiša Chcem byť svätý 

 

Sv. Alfonz priam horel láskou k Panne Márii, takto sa modlí: „Nazývam ťa svojou Matkou. Toto meno ma 

napĺňa útechou a šťastím. Pripomína mi povinnosť lásky k tebe. Čím viac ma desia moje hriechy a Božia 

spravodlivosť, tým viac ma posilňuje myšlienka, že si mojou Matkou. Dovoľ mi teda povedať: Matka 

moja, Matka najdrahšia! Tak ťa nazývam a vždy ti tak budem hovoriť. Ty máš byť po Bohu moja nádej, 

moje útočisko a moja láska v tomto slzavom údolí. Dúfam, že takto zomriem, a že odovzdám v poslednom 

okamihu dušu do tvojich svätých rúk so slovami: Matka moja, Matka moja Mária, pomôž mi, zľutuj sa 

nado mnou.“
17

 

 

Všetci svätí, medzi nich patrí aj bl. Mária Celesta veľmi milovali Pannu Máriu, a teda veľmi konkrétne 

a hmatateľne môžeme vnímať koľko dobra vniesol do ich života fakt, že prijali Pannu Máriu ako svoju 

Matku, jej sa zverili, odovzdali, milovali. Učme sa od nich milovať našu Matku Máriu, učme sa jej 

dôverovať, robiť to, čo nám hovorí a ona nám neustále hovorí: „Urobte všetko, čo vám povie môj Syn!“  

Prosme aj samého Ježiša... ani si nevieme predstaviť ako veľmi miloval svoju Matku, ako si ju ctil... 

Prosme ho: „Ježišu, daj mi účasť na tvojich citoch vďaky, uznania, rešpektu a lásky, ktoré prechovávaš 

voči svojej svätej Matke, aby som ťa mohol milovať a oslavovať o to viac, o čo lepšie ťa v tom nasledujem 

a napodobňujem. Daj mi milosť, aby som ju mohol dôstojne chváliť...Učiň, aby som ťa vrúcne miloval 

a tak obsiahol od tvojho milosrdenstva opravdivú oddanosť k tvojej svätej Matke.“
18

 

                                                           
14 Tamže, s. 79- 80 
15 Sv. Alfonz: Slávna si Mária s. 33 
16 Jn 19, 26- 27 
17 Sv. Alfonz: Slávna si Mária s. 40 
18 Sv. Ľ. M. Grignion z Montfortu: O pravej úcte k Panne Márii, s. 29 
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„Žiadnemu človeku nepozeral Boh tak hlboko do očí ako Márii. Preto má Mária svoju tvár a zároveň 

zrkadlí Božiu...“
19

 Hľadiac na Máriu, našu Matku, naše oči sa očisťujú, sme schopní vidieť, vidieť 

správne, vnímať správne, hľadiac na Máriu, naše oči si privykajú na to, čo bude našim životom v nebi po 

celú večnosť – Hľadieť na Božiu tvár, budeme vidieť Boha z Tváre do tváre. Boh nám dáva na našom 

pozemskom putovaní Matku, ktorá hľadí neustále na svojho Syna, odráža ako mesiac jas Slnka. Jas 

mesiaca je pre nás znesiteľný, jas slnka ešte nie, (sv. Hyacinta z Fatimy rada hovorila o Panne Márii ako 

o mesiaci, ktoré odráža svetlo slnka a ktoré zmierňuje, aby bolo pre nás znesiteľné). Mária nám pomáha 

vydržať toto svetlo, uniesť tento jas, svetlo mesiaca nás neoslepuje, nebolia nás oči, a čo je krásne: mesiac 

svieti v noci... aj Mária je prítomná v každej našej noci, v každej tme, uisťuje nás, že je našou Matkou, 

a že my sme jej deti.  

 

Príbeh na koniec: NAŠA MAMA 

Sv. Ondrej mal veľmi rád Pannu Máriu a často sa s ňou rozprával. Keď sa konečne dostal do neba, bol mu 

pridelený ako sprievodca jeden pekný anjel. Mal mu poukazovať všetky miesta v nebi. Postretával na 

svojej ceste nebom mnoho priateľov, ale Pannu Máriu nikde nevedel nájsť. Preto sa pýtal anjela, že kde 

by ju mohol nájsť. On mu odpovedal: "Panna Mária nie je v nebi." Sv. Ondrej bol doslova šokovaný tou 

správou. Ale anjel pokračoval: " Neustále je na zemi a utiera slzy všetkým svojim deťom!"  

 

 

 

  Osobná modlitba – stretnutie s Pannou Máriou 

 

 Mária je tvojou Matkou a Ty si jej milované dieťa, milovaná dcéra, milovaný syn, vždy je pri 

Tebe, je pri Tebe v tejto chvíli a chce Ti niečo povedať... otvor sa na jej blízkosť, počúvaj, čo Ti 

hovorí... 

 Čo by si jej chcel povedať, o čo ju chceš prosiť? 

 Jej najväčšou túžbou je, aby si bol celý Ježišov, aby si mu čoraz viac patril. A nik z ľudí mu 

nepatril viac ako ona. Neboj sa jej úplne odovzdať, Ona chce byť Tvojou Učiteľkou a Matkou... 

 

 

Texty bl. Márie Celesty na osobné rozjímanie a modlitbu:  

 

Boh si Máriu vyvolil za prameň milostí a milosrdenstva, za našu obhajkyňu. V tejto veľkej Matke Boh 

povýšil našu ľudskú prirodzenosť, zjednotil ju a zasnúbil so Slovom. Aká veľká je Máriina dôstojnosť, 

pretože ona si pokorou zaslúžila, aby sa v jej lone Boh zasnúbil s človekom!
20

  

 

Večný Boh Otec v pohľade na plnú milosti nachádzal neopísateľné zaľúbenie. Urobil ju nástrojom svojho 

milosrdenstva, kanálom všetkých milostí, ktoré chcel udeliť ľudskému rodu. V nej prijal všetky slzy, 

vzdychy a túžby svätých patriarchov a prorokov, ktorí očakávali narodenie tejto svätej panny. Skrze ňu 

požehnal a zahrnul milosťami jej potomstvo. Toto milosrdné Božie požehnanie nespočinulo len na Slove, 

ktoré sa v jej lone stalo telom, ale splynulo aj na všetky jej adoptívne deti a spoludedičov, ktorí skrze 

Ježiša dostali účasť na nebeskom kráľovstve. Mária nie je teda len Matkou milovaného Syna večného 

Otca, ale je najplodnejšou Matkou nespočetných detí svetla a požehnania. 

Mária vrúcne túžila vlastniť Boha, ale chcela to nielen pre seba, ale aj pre všetky stvorenia, aj pre teba, 

a preto bola jej túžba dokonalá. Ona vrúcne túži, aby si aj ty patrila Bohu. Už vtedy túžila po tvojom 

spojení s Bohom a teraz sa za teba prihovára a vyprosuje ti milosrdenstvo u svojho milovaného Syna.
21

  

 

 

Blažená Božia Matka, spoj ma so svojím krásnym srdcom a pomôž mi vytrvať v láske k môjmu Pánovi.
22
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 J. Meisner, kniha: V sile slova – Gavenda, s. 371) 
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 Tamže, s. 71 
21

 Tamže, s. 73 
22

 Tamže, s 37 
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Moja Pani a Matka, radujem sa s tebou z dobra a milosti, ktoré ťa napĺňajú. Veď Boh ťa urobil 

rozdávateľkou milostí. Dôverujem ti a dúfam, že skrze teba na mňa zostúpi Pánovo milosrdenstvo. Vypros 

mi pravdivú a dokonalú lásku k Ježišovi. Nech sú pre mňa jeho čnosti cestou, na ktorej budem stále v jeho 

prítomnosti, a dovedú ma do večného kráľovstva.
23

  

 

Boh ti dal Máriu ako matku, učiteľku, vzor a príklad...Moja najsladšia Pani a Matka, chcem byť spojená 

s tebou a milovať môjho Boha tvojím najčistejším srdcom.
24

 

 

 

 

Úloha na tento mesiac: 

 ráno a  večer:  začni deň  a zakonči deň krátkou  modlitbou  k Panne Márii. Napr. Zdravas Mária, 

Pod tvoju ochranu alebo modlitbou vlastnými slovami.  
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