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I. Predslov

Často sa stretávame so slovom inkulturácia. Slovný význam tohto výrazu spočíva v tom, 
že niečo vstupuje do kultúry, ktorá už existuje, túto kultúru očisťuje a ju zveľaďuje. Myslí 
sa tu na Božie zjavenie, ktoré vstupuje do kulúry a vykonáva spomínanú činnosť. Lenže 
Božie zjavenie vytvára aj úplne novú kultúru. Vstupuje do všetkých oblasti ľudského úsilia, 
obnovuje a prináša nové.

Všetko, čo je pre človeka nové v Božom zjavení, našlo odozvu aj v umení. Toto dielo, 
za ktoré treba mimoriadne pochváliť a poďakovať sa vdp. Mgr. Michalovi Liptákovi, kňazovi 
Spišskej diecézy, nám predkladá, znázorňuje a vysvetľuje zástoj Preblahoslavenej Panny Márie, 
ktorý našiel mimoriadnu odozvu u umelcov, predovšetkým sochárov, tak u nás, v našich 
chrámoch, ako aj v medzinárodn ých pútnických miestach a chrámoch.

Autor veľmi dobre rozlišuje, na čo aj upozorňuje, čo je o Panne Márii inšpirované, 
čo je apokryfné, čo je na základe mystických skúsenosti niektorých vyvolených a vošlo 
to do umeleckého stvárnenia.

Vo viere platí zásada: Lex credendi est lex orandi (Zákon viery je zákonom modlitby). 
Tento doslovný preklad, aby vynikol jeho zmysel, možno voľnejšie preložiť takto: Ako Cirkev 
verí, tak sa Cirkev modlí; alebo: z modlitieb Cirkvi možno spoznať vieru Cirkvi a viera Cirkvi 
je normou pre modlitby Cirkvi.

To, čo je viera Cirkvi pre jej modlitby, to je aj pre umenie Cirkvi. Z viery Cirkvi vyrastá 
umenie Cirkvi a z umenia Cirkvi možno vybadať jej vieru. A tak nie umenie pre umenie, 
ale umenie v službách viery. Kto miluje a obdivuje umenie tohto druhu, ten miluje a obdivuje 
Božie zjavenie, ktoré prijatím umelca, čiže uverením, začali sa postupne produkovať tieto 
veľkolepé diela.

Už samotná skutočnosť, že umelci venovali najväčšie množstvo svojich diel 
Preblahoslavenej Panne Márii svedčí o katolíckej pravde, že spomedzi všetkých svätých 
si najviac uctievame Pannu Máriu, a že táto úcta sa prejavuje aj tým, že máme vo veľkej úcte 
jej obrazy a sochy (relatívna hyperdulia).

Z tohto dôvodu zaoberať sa touto publikáciou je nielen obdivovať umenie a oboznamovať 
sa s historickým pozadím týchto diel, ale zároveň, čo bude závisieť od nášho úmyslu, pestovať 
osobitný druh mariánskej zbožnosti, ktorý nás prehĺbi vo viere k matke toho, bez ktorého 
by nebolo vykúpenia a jej miestu aj v našerj osobnej spáse.

Mons. ThDr. Alojz Frankovský, PhD.
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II. Úvod

1 SCOTT, Hans; Kto si Mária?, s. 11.

Rozprávala jedna matka, ako odprevádzala svojho syna na povinnú vojenskú službu: 
„Keď nadišla chvíľa odchodu, vyzeralo všetko v poriadku, chystajúc mu na cestu malý balíček 
chleba so salámou, trochou zeleniny, zopakovala som ešte posledné rady a neustále som 
mu zdôrazňovala, načo si má dávať pozor. Počúval, nič nehovoril. Bolo vidieť, že mu je ťažko. 
Bol to jeho prvý odchod z domova a zneistil ho. Keď sme prišli na železničnú stanicu, videli 
sme ďalších chlapcov v jeho veku, ktorí takisto odchádzali z domova. Svoju neistotu či obavu 
zakrývali cigaretou v ústach a fľašou alkoholu v ruke. Hlasným spevom či siláckymi výkrikmi 
chceli títo mladučkí chlapci aspoň navonok vyzerať ako dospelí, silní chlapi.“

Keď môj syn toto videl, len mi pošepol – „maminka, choď preč, nech ma nevidia s tebou 
a už vôbec, aby si neplakala, lebo by sa mi iba smiali“. Syn ma odháňal od seba. Zabolelo 
ma to, veď som jeho matka, azda sa za mňa hanbí? Akoby sa ku mne nechcel priznať. A veru 
som si poplakala. Keď nasadol do vlaku a odcestoval, ani mi len nezakýval. Sú chvíle, keď 
sa synovia, ale i dcéry hanbia za svoje matky, nechcú sa k ním priznať…

Tento vzťah matky a syna môžeme zovšeobecniť, lebo v určitom veku a v podobných 
situáciach sa synovia správajú rovnako. A čo sa deje pri náboženskom prejave voči nebeskej 
Matke? Nepozorujeme tam podobný fenomén?

V čase umierania na kríži nám Ježiš zanechal matku. „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 chvíle si ju učeník vzal k sebe“ (Jn 19, 26-27). Tak sme boli „adoptovaní“ 
nebeskou Matkou. Uctievame si ju a niet katolíckeho chrámu, v ktorom by nebola jej socha 
alebo obraz. Tento prejav úcty je len naplnením proroctva, ktoré vo svojom chválospeve 
vyriekla samotná Panna Mária: „Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia“ (Lk 1, 48).

Protestantskí duchovní sa poväčšine vyhýbajú čo i len spomenúť Ježišovu matku 
zo strachu, že ich obvinia zo skrytého katolicizmu. Úctu k nej pokladajú za modlárstvo, 
ktoré Máriu stavia medzi Boha a človeka alebo ju vyvyšuje na úkor Ježiša. Často nájdete 
pastorov, ktorí kážu o Abrahámovi alebo Dávidovi, Ježišových dávnych predkoch, ale takmer 
nikdy nebudete počuť kázeň o Márii, jeho matke. A už vôbec nikto ju nenazve Blahoslavená; 
väčšina protestantov žije bez toho, aby ju vôbec pomenovala.

Nejde však len o problém protestantov. Priveľa katolíkov a pravoslávnych kresťanov 
zanechalo bohaté dedičstvo mariánskej úcty. Zastrašili ich polemiky fundamentalistov, 
zahanbili posmešky nonkonformistických teológov alebo ich zarazili dobre mienené, 
no pomýlené ekumenické výklady. Sú šťastní, že majú mamu, ktorá sa za nich modlí, varí 
im a stará sa o domácnosť, ale želajú si, aby zostala niekde vo svojej izbičke, keď príde návšteva. 
Na verejnosti sa tvária, akoby mama nepatrila k rodine. 1

Matky presahujú naše chápanie. Práve na deti sa sústreďuje ich pozornosť 
a na ne upriamujú aj tú našu. Matky a deti sú počas prvých deviatich mesiacov života 
prirodzene úzko spojené, akoby ani neboli samostatnými jedincami. Ich telá sú stvorené jedno 
pre druhé. Počas tehotenstva majú spoločnú stravu, krv i kyslík. Po narodení oči novorodenca 

vidia len do tej vzdialenosti, aby mali očný 
kontakt s mamou. Jeho uši jasne počujú 
tĺkot matkinho srdca a vysoké tóny ženského 
hlasu. Ženy majú dokonca od prírody 
hladšiu pokožku ako ich manželia, 
vhodnejšiu na pohladenie citlivej pokožky 
bábätka. Matka telom i dušou odvracia 
pozornosť od seba a upriamuje ju na dieťa. 2

Mária ako Božia Matka je matkou 
par excellence. A teda ak všetky 
matky sú nevystihnuteľné, ona je ešte 
nevystihnuteľnejšia. Ak všetky matky dávajú 
samy seba, ona sa dáva ešte viac. Ak všetky 
matky odvracajú pozornosť od seba na dieťa, 
Mária o to väčšmi. Mária, opravdivá matka, 
nepovažuje svoju slávu za vlastnú. Veď sama 
jasne zdôrazňuje, že len plní Božiu vôľu. 
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane 
podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Aj keď 
si uvedomí, že má nadprirodzené dary, vie, 
že ide o dary: „Blahoslaviť ma budú všetky 
pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý 
je mocný“ (Lk 1, 48 - 49). Máriina duša 
„velebí“ nie seba, ale „Pána“ (Lk 1, 46).

Ako teda priblížiť tento nedostižný 
predmet nášho záujmu, ktorý sa dá vyjadriť 
len nejakým príbuzenským vzťahom? Ako 
môžeme začať skúmať túto ženu, ktorá 
vždy odvracia pozornosť od seba k svoju 
Dieťaťu? 3

Tejto výnimočnej, nebeskej Matke, 
ktorú sme si nevybrali, ale dostali, chceme 
venovať pozornosť, poukázať na jej 
nesmiernu lásku, silnú vieru, nezištnú 
službu, veľkú obetu a na ďalšie čnosti, 
ktorými ako perlami ozdobila svoj život.

Pápež Ján Pavol II., veľký ctiteľ Panny 
Márie, jej počas svojho pontifikátu venoval 
mimoriadnu pozornosť, či už vo svojich 
príhovoroch alebo návštevou Mariánskych 

2 SCOTT, Hans; Kto si Mária?, s. 15.
3 SCOTT, Hans; Kto si Mária?, s. 16.

 Abrahámovce, Kostol sv. Šimona a Júdu, Madona; F1
Madona vznikla nepochybne pred prvou polovicou 
14. storočia, podľa všetkého ešte v časovej vrstve 1330-
1340. Vysoká je 85 cm. Podľa mienky historikov umenia 
je dielom menej zručného rezbára.
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pútnických miest. Vo svojej encyklike „Redemptoris Mater“ napísal, že podnetom vyhlásiť 
Mariánsky rok pred koncom druhého tisícročia od Kristovho narodenia mu bolo zvláštne 
a trvalé spojenie Panny Márie ako Ježišovej Matky a Matky všetkých vykúpených s Cirkvou 
a ľudstvom.

Otvorenie Mariánskeho roku na vigíliu Svätodušných sviatkov 1987 urobil impozantným 
spôsobom - celosvetovou modlitbou ruženca. Petrov nástupca sa predmodlieval ruženec 
v prastarej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, spojený komunikačnými satelitmi 
s mariánskymi svätyňami všetkých kontinentov – s bazilikami v Lurdoch a vo Fatime, 
v Zaragoze v Španielsku, vo Frankfurte, v Mariazelli a v Čenstochovej, ďalej s bazilikami 
v kanadskom Quebecu, vo Washingtone, v Guadalupe v Mexiku, s mariánskymi svätyňami 
v Brazílii, v Paraguaji a v Argentíne a napokon bol spojený s mestami Dakar v Senegale, 
Bombajom v Indii a s Manilou na Filipínach.

Sv. Otec sa modlil každý desiatok ruženca v inej reči. V príslušných bazilikách v tej 
istej reči pokračovali – anglicky, španielsky, francúzsky, nemecky a portugalsky. State zo Sv. 
písma k tajomstvám sa čítali vždy v ďalších jazykoch, medzi iným po rusky a po arabsky. 
Podľa údajov odborníkov prenos svetovej modlitby ruženca, prostredníctvom 35 televíznych 
staníc, sledovalo okolo jeden a pol miliardy ľudí. 4

Hoci pred dvetisíc rokmi bolo vyrieknuté proroctvo: „Blahoslaviť ma budú všetky 
pokolenia“, túto skutočnosť nemôže nik spochybniť alebo vyvrátiť. Naozaj blahoslavená 
si Panna Mária, tebe chceme spievať, oslavovať ťa, k tebe sa utiekať a prosiť o ochranu a pomoc 
na našich životných cestách.

4 R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88, s. 5.
5 PAVOL VI.; Apoštolská exhortácia o Mariánskom kulte, s. 79.
6 GERÁT, Ivan; Stredoveké obrazové témy na Slovensku, s. 99.

III. Panna Mária v učení Cirkvi aj v umení

Úcta Cirkvi k blahoslavenej Panne Márii v katolíckej Cirkvi patrí do samej podstaty 
kresťanského kultu. Úcta, ktorú Cirkev vždy a všade vzdávala Matke Božej, od žehnajúceho 
pozdravu Alžbety až po terajšie prejavy chvály a vrúcnej prosby. 5

K oslave Panny Márie v každej životnej situácií sa vyjadruje umenie každého druhu –  
poézia, próza, hudobné spracovanie alebo výtvarné či sochárske diela. Stáročia teologických 
špekulácií, rozjímania, mysliteľská i básnická fantázia viedli aj v tejto problematike 
k vytvoreniu širokého spektra tematických možností, ktoré svedčia o rôznorodých 
myšlienkových pochodoch a citových stavoch svojich tvorcov i vnímateľov. 6 Umelci vkladali 
do svojej tvorby všetku svoju vrúcnosť, ktorou chceli čo najkrajšie a najpôsobivejšie predstaviť 
tú, ktorú si Boh vyvolil za Matku svojho Syna.

Spišská Sobota, Kostol sv. Juaraja, oltár sv. Anny; F1 
Neskorogotický bočný oltár zo začiatku 16. st.  
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Čo môžeme povedať o tej, ktorú „budú blahoslaviť všetky pokolenia?“ Bojíme sa otvárať 
ústa, vziať do ruky pero, vieme predsa, že nevieme o nej nič povedať, čo by bolo jej hodné. 
Jedine veľkí svätci, ktorí boli s ňou spojení srdcom, majú právo hovoriť o Márii. Oni 
ju poznajú, Boh im udelil milosť ponorenia sa do toho mystéria. Vďaka Bohu, že občas 
sa pokúšajú predložiť tieto nevysloviteľné mystéria v ľudskom jazyku, aby sme i my poznali, 
aká je naša nebeská Matka veľká, svätá… Matka, ktorú nám daroval Ježiš Kristus.

Počúvame svätých, čítame výpovede svedkov, berieme do rúk dokumenty, a predovšetkým 
kľakáme na kolená pri modlitbe a chceme sa s ňou duchovne rozprávať a stretnúť pri 
meditácií. 7

Panna Mária nech urobí zázrak podľa vzoru Turíc a tu vyrieknuté slová, nech v ušiach 
poslucháčov zmení na slová prichádzajúce z neba. Nech čitatelia nájdu počas čítania tejto 
knihy čosi, čo chce im odkázať Kráľovná, nie jej posledný sluha. 8

Tá, ktorú Cirkev vzýva slovami „Loretánskych litánii“ ako Matku Kristovu, Matku 
Cirkvi, Matku Božej milosti, ktorú prikrášľuje prívlastkami ako Matku milosrdnú, Matku 
nepoškvrnenú, Matku najčistejšiu, Pannu neporušenú, najmilšiu a ešte ďalej ako Matku 
predivnú, Matku dobrej rady, Matku Stvoriteľa a Spasiteľa… my tiež ťa vzývame a oslavujeme 
ako našu Matku!

Keď ju nazývame najkrajšími menami jej slávy, nazývame ju s úctou nie iba Matkou, 
ale aj Kráľovnou. Kráľovná anjelov v nebi, Kráľovná starozákonných patriarchov a prorokov, 
Kráľovná prvých Kristových učeníkov – apoštolov, i Kráľovná tých, ktorí preukázali vernosť 
jej Božskému Synovi až po preliatie vlastnej krvi a „milovali ho až do konca“ – Kráľovná 
vyznávačov, panien, Kráľovná všetkých svätých. Tak voláme k Panne Márii prosiac ju, aby 
orodovala za nás u svojho Syna. 9

Mariánska úcta má hlboké korene v zjavenom Božom slove a má pevný základ v pravdách 
katolíckeho učenia. Medzi ne patrí jedinečná dôstojnosť tej, ktorá je „Matkou Božieho Syna, 
a preto aj milovanou dcérou Otca a svätyňou Ducha Svätého; ona týmto vynikajúcim darom 
milosti značne prevyšuje všetky ostatné nebeské i pozemské stvorenia.“ 10

Svätosť Márie bola úplná už pri nepoškvrnenom Počatí, ale postupne vzrastala jej 
osobným vkladom, keď poslúchaním Otcovej vôle aj na ceste utrpenia, ktorou kráčala, 
neprestajne napredovala vo viere, nádeji a láske. Ona má jedinečné poslanie a postavenie 
v Božom ľude, ktorého je zároveň najvznešenejším členom, najosvedčenejším vzorom 
a najláskavejšou Matkou.

Panna Mária neprestajne a účinne oroduje a je aj po svojom nanebovzatí veľmi blízka 
veriacim, čo ju vzývajú, i tým, čo nevedia, že oni sú jej synovia a dcéry. Napokon jej sláva 

7 GRZYMALA, Mateusz; Papieska korona Jasnogórskiej Pani, s. 11.
8 GRZYMALA, Mateusz; Papieska korona Jasnogórskiej Pani, s. 12.
9 GRZYMALA, Mateusz; Papieska korona Jasnogórskiej Pani, s. 15.
10 PAVOL VI.; Apoštolská exhortácia o Mariánskom kulte, s. 79.

Spišská Sobota, Kostol sv. Juaraja, oltár sv. Anny; F1 
Plastické súsošie má rozmery 145 cm x 126 cm.
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zušľachťuje celé ľudské pokolenie ako ju podivuhodne ospevuje Dante Alighieri: „Ty si tá, 
čo si tak veľmi zušľachtila ľudskú prirodzenosť, že jej Tvorca nepohrdol stať sa jej tvorom.“

Mária je z nášho rodu, je opravdivou dcérou Evy, hoci nemá účasť na vine tejto matky, 
a je naša skutočná sestra, ktorá žila tento pozemský život v pokore a chudobe, a tak mala 
v plnej miere účasť na našich osudoch. 11

Mariánske výjavy sa formovali od najstarších období kresťanského umenia, najmä 
však od obdobia efezského koncilu (r. 431), na ktorom bola prehlásená Panna Mária ako 
Bohorodička-Theotokos, čiže Mária je Matkou Boha, lebo jej Syn Ježiš Kristus, ktorého 
počala a porodila podľa tela, je Boh, druhá božská osoba. 12 Od tohto koncilu sa sústavnejšie 
venovala pozornosť Márií. 13 Po koncile v Efeze sa kult Márie rozšíril na celý kresťanský svet. 14

Máriino materské poslanie podnecuje Boží ľud, aby sa s detinskou dôverou utiekal k tej, 
ktorá je vždy ochotná vypočuť jeho modlitby s materinskou láskou a účinnou pomocou, a preto 
ju veriaci vzývajú ako Potešenie zarmútených, Uzdravenie chorých, Útočište hriešnikov, aby 
tak našli v trápení útechu, v chorobe úľavu, po páde do hriechu silu, ktorá ich oslobodzuje 
z jeho otroctva. A naozaj, ona, slobodná od akejkoľvek škvrny hriechu, privádza synov a dcéry 
k tomu, aby víťazne bojovali proti hriechu so všetkou rozhodnosťou. A toto oslobodenie 
od zlého a spod otroctva hriechu – je potrebné neprestajne prízvukovať – je nevyhnutným 
predpokladom každej obnovy kresťanských mravov. 15

Úcta ku Kristovej Matke poskytuje veriacim priaznivé podmienky vzrastať v Božej 
milosti. Tento rast v milosti Božej je najvyšší cieľ každej pastorálnej činnosti. Lebo je nemožné 
náležite uctievať „Plnú milosti“ a nemať v úcte v sebe samom milosť Božiu, to jest priateľstvo 
s Bohom, duchovné spoločenstvo s ním a prebývanie s Duchom Svätým.

Katolícka Cirkev na základe osvedčených skúseností, nadobudnutých v priebehu vekov, 
uznáva mariánsku úctu za účinnú pomoc pre človeka na ceste k dosiahnutiu vlastnej životnej 
plnosti. Mária nám je zárukou, že sa už uskutočnil Boží plán o spáse celého človeka: uskutočnil 
sa už v nej, dcére ľudského pokolenia. Dnešný človek sa neraz zmieta medzi úzkosťou 
a nádejou, lebo si uvedomuje svoju ohraničenosť a svoje bezhraničné túžby. Duchovne 
znepokojený, rozdelený v srdci, v neistote pred záhadou smrti, gniavený osamotenosťou, 
znechutený, vydaný napospas nude priam smädí po spoločenstve s inými. Pozorné 
uvažovanie o pozemských životných osudoch, ako aj nebeskej blaženosti, ktorej je už účastná 
v Božom meste, poskytuje týmto ľuďom uspokojivý pohľad a povzbudivé slová – víťazstvo 
nádeje nad úzkosťou, spoločenstva nad osamotenosťou, pokoja nad nepokojom, radosti 
a krásy nad znechutením a nudou, nádeje na večnosť nad pozemským očakávaním, života 
nad smrťou. 16

11 PAVOL VI.; Apoštolská exhortácia o Mariánskom kulte, s. 80.
12 Carihradský patriarcha Nestorius (asi r. 381-451) hlásal, že Máriu nemožno nazývať Bohorodičkou (Theotokos), 

ale iba Kristorodičkou (Christotokos), t. j. iba matkou človeka Krista. Tým popieral, že Ježiš Kristus je jediná, 
a to božská osoba, ktorá má dve prirodzenosti: božskú a ľudskú. Koncil v Efeze v r. 431 odsúdil Nestoria a jeho 
bludnú náuku.

13 Dovtedy Máriu znázorňovali hlavne v témach sústredených na Krista.
14 GERÁT, Ivan; Stredoveké obrazové témy na Slovensku, s. 99.
15 PAVOL VI.; Apoštolská exhortácia o Mariánskom kulte, s. 82.
16 PAVOL VI.; Apoštolská exhortácia o Mariánskom kulte, s. 84-85.

IV. Michelangelo Buonarroti 

17 PIJOAN, José; Dějiny umění /6, s. 53.
18 VASARI, Giorgio; Životy nejvýznamnejších malířů, sochařů a architektů II., s. 240.

V tejto publikácii sa chceme venovať Panne Márii nielen z historického hľadiska, jej 
postavenia v dejinách ľudstva, náboženského života, ale aj z pohľadu umeleckých diel, 
ktorými sú ozdobené naše kostoly. V našej spišskej diecéze máme veľké množstvo vzácnych, 
umelecky majstrovsky zvládnutých plastík Panny Márie, ktoré sú buď súčasťou oltárov, alebo 
osamote umiestnených v bočných kaplnkách, prípadne tvoria súčasť interiérového zariadenia 
kostola.

Začnem však s jedným z najväčších umelcov všetkých čias: -talianskym sochárom, 
maliarom, architektom aj básnikaom 
Michelangelom Buonarrotim (1475 – 1564) 
Tento génius, ktorý poznamenal celé 
storočie, o sebe tvrdil, že je len sochár, 
i keď pritom pracoval na najvýznamnejších 
architektonických projektoch vtedajšieho 
Ríma. Prehlasoval, že nie je maliarom, i keď 
vymaľoval slávne fresky Sixtínskej kaplnky. 
Sotva by sme našli umelca, ktorý by dokázal 
pracovať tak tvrdo ako tento velikán; nemal 
nasledovníkov, nikto nikdy nemaľoval 
a netesal sochy tak ako on, a jeho dielo napriek 
tomu žije dodnes. Vytvoril školu, v ktorej 
majster nikdy nikoho neučil, ale do ktorej 
sa chodil učiť každý. 17

Narodil sa v horskom mestečku Caprese 
(dnes Caprese Michelangelo). Jeho matka 
Francesca di Neri di Miniato del Sera (1455-
1481), otec Lodovico nar. 1444 prežil svoju 
prvú ženu o 50. rokov a zomrel vo vysokom veku v roku 1534. Michelangelo bol druhorodený. 
Otec ho dal žene jedného kamenára zo Settignana, aby ho odkojila. V Settignane mal 
Lodovico usadlosť po predkoch, bolo tam veľa kameňa a množstvo pieskovcových lomov, 
v ktorých pracovali kamenári a sochári, narodení väčšinou priamo v dedine.

Raz Michelangelo žartom poznamenal: „Ak je niečo na mojom nadaní, tak iba preto, 
že som sa narodil v jemnom ovzduší aretinského kraja; práve tak ako som so záľubou sal mlieko 
ženy, ktorá ma kojila, tak som tam našiel záľubu v tesaní sôch.“ 18

Lodovicovi sa narodili časom ďalšie deti, a pretože nebol zámožný, dal svojich synov 
na vyučenie k súkeníkom a hodvábnikom. Michelangela, ktorý zatiaľ odrástol, posielal 
k majstrovi Francescovi z Urbina, ktorý vyučoval gramatiku. Michelangelovou záľubou 
však bolo kreslenie. Pokiaľ len mohol, trávil všetok svoj čas tým, že potajomky kreslil. Jeho 
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otec aj ostatní príbuzní ho karhali, neraz aj bili, pretože sa domnievali, že venovať sa takému 
umeniu, ktoré sami nepoznali, bolo čosi nízke a nedôstojné ich starobylého rodu.

S Michelangelom sa v tom čase spriatelil Francesco Granacci, ktorý sa učil maliarskemu 
umeniu u Domenica Ghirlandaia. Tento majster bol vo Florencii, ale i v celom Taliansku 
pokladaný za jedného z najlepších majstrov, akí kedy žili. To bolo pre Michelangela veľmi 
lákavé a priateľ Granacci mu občas priniesol kresby majstra, ktoré on obkresľoval.

Otcova snaha odradiť syna od kreslenia bola márna. Nakoniec sa rozhodol vyťažiť z toho 
čo sa len dá a na radu priateľov dal syna na učenie k Domenicovi Ghirlandaiovi. Michelangelo 
mal štrnásť rokov, keď vstúpil do jeho dielne.

Zachovaný zápis pri vstupe, znel: 1488 zaznamenávam, že ja Lodovico, syn Lionarda, 
syna Buonarrotiho, dávam dnes 1. apríla svojho syna Michelangela k Domenicovi a Dávidovi, 
synovi Tommasa, syna Curradovho na tri nasledujúce roky za týchto podmienok:

– zmienený Michelangelo sa bude u uvedených po dohodnutú dobu učiť maľovať a bude 
vykonávať zmiešané povolanie a všetko, čo sa mu prikáže;

– uvedení Domenico a David mu musia dať za tri tri roky 24 florénov, a to prvý rok 6, 
druhý rok 8 a tretí rok 10 florenov, celkom čiastku 96 lír. 19

Michelangelo tak prospieval, že Domenico žasol, keď ho videl robiť vecí, ktoré 
nezodpovedali jeho mladému veku. Videl, že chlapec nielen prevyšuje všetkých svojich 
spolužiakov, ale že sa v mnohom vyrovná i jemu, svojmu učiteľovi. 20

Chýr o šikovnosti Michelangela sa šíril až sa o ňom dopočul Lorenzo de’Medici, 
milovník a zberateľ umenia, ktorý túžil založiť školu pre vynikajúcich maliarov a sochárov. 
Samozrejme prijal aj Michelangela. Najprv si pozval jeho otca Lodovica a povedal mu, 
že by sa rád staral o chlapca ako o svojho vlastného a keď Lodovico súhlasil, prikázal, aby pre 
Michelangela pripravili v jeho dome izbu a miesto pri stole, kde vždy jedával so svojími synmi 
a ďalšími váženými a urodzenými ľuďmi, ktorí prichádzali. To bola pre Michelangela veľká 
česť.

Mal 16 rokov a zostal v dome Lorenza de’Medici 4 roky, až do smrti vojvodu v roku 
1492. Počas pobytu dostával ako plat a výpomoc pre otca 5 dukátov mesačne; okrem toho 
mu Lorenzo venoval pre potešenie fialový plášť a Lodovicovi dal úrad na colnici. Vďaka 
štedrosti tohto urodzeného občana Florencie dostávali plat aj ostatní chlapci „zo záhrady“, 
teda z umeleckej majstrovskej školy. 21

Michelangelové kroky viedli z Florencie do Ríma. Jeho práce vzbudili záujem 
kardinála od San Dionigio, ktorý si prial zanechať po sebe v Ríme, dôstojnú pamiatku. 
Zadal Michelangelovi úlohu vytesať mramorovú sochu Piety. Dielo objednal kardinál Jean 
Bilheres de Lagraulas (1430 -1499) ako vyplýva zo zachovanej zmluvy z 27. augusta 1498. 
Po dokončení bola Pieta umiestnená v chráme San Pietro (bazilika sv. Petra) a to v kaplnke 
Santa Maria delle Febbre na mieste niekdajšieho Martovho chrámu. Rozmery sochy sú veľké 
17 cm x 19 cm.

19 VASARI, Giorgio; Životy nejvýznamnejších malířů, sochařů a architektů II., s. 241.
20 VASARI, Giorgio; Životy nejvýznamnejších malířů, sochařů a architektů II., s. 242.
21 VASARI, Giorgio; Životy nejvýznamnejších malířů, sochařů a architektů II., s. 244.

Michelangelova pieta, umiestnená hneď pri vchode v osobitnej kaplnke chránenej 
nepriestrelným sklom, patrí medzi najobdivovanejšie plastiky v bazilike sv. Petra v Ríme.

Kardinál zo San Dionigio zadal Michelangelovi objednávku slovami: „Viete, syn môj, 
už starnem. Niečo po sebe musím nechať, niečo mimoriadne krásne, čo by prispelo ku krásam 
nášho Ríma. Dostol som od pápeža povolenie venovať sochu do kaplnky francúzskych kráľov 
v chráme sv. Petra. Je tam výklenok, do ktorého sa zmestí socha v životnej veľkosti.“

Michelangelo v mysli jasá – socha pre chrám sv. Petra, najstaršiu a najposvätnejšiu 
baziliku na celom kresťanskom svete, postavenú na hrobe sv. Petra! Čím to je, že francúzsky 
kardinál vyvolil na túto prácu jeho?

Celé dni chodil vzrušený, stále na to myslel a očakával, že hneď začne s prácou, len nech 
kardinál povie čo to má byť! Ale kardinál sa neozýval, prešiel týždeň a nič! Jeho majster Galli 
nadhodil túto tému. „Viete, Michelangelo, objednávka od kardinála zo San Dionigio by mohla 
byť najvýznamnejšou objednávkou odvtedy, čo Pollaiuolovi zverili hrobku pre Sixta IV.“

Michelangelovi sa rozbúšilo srdce. „Aké mám vyhliadky?“ Galli odpovedá: „Po prvé, 
musím kardinála presvedčiť, že ste najlepší sochár v Ríme. Po druhé, musíte vymyslieť námet, 
ktorý by ho uchvátil. Po tretie, musíme získať riadne podpísanú zmluvu.“

Michelangelo sa rozhodol, že si zvolí Pietu. Súcit, Bolesť. Túžil vytvoriť Pietu už odvtedy, 
čo dokončil Madonu s dieťaťom. Lebo ako Madona s dieťaťom bola začiatkom, Pieta 
je koncom, predurčeným záverom všetkého, na čo sa Mária odhodlala v tú osudnú hodinu, 
ktorú jej boj určil. Po tridsiatich troch rokoch jej zase syn leží v lone, keď ukončil svoju cestu. 22

Nasledovalo štúdium Svätého písma Jn 19, 38-40: „Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol 
Ježišovým učeníkom, ale tajným…, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo.… Išiel teda 
a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi sto libier zmesi 
myrhy s aloou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov 
zvykom pochovávať.“

Čo ako hľadal, nenašiel v Písme stať, kde by sa hovorilo, že Mária zostala s Ježišom sama. 
Dejisko bolo zväčša preplnené smútiacimi, kde zármutkom skľúčení diváci pripravili Máriu 
o poslednú srdcervúcu chvíľu.

Podľa jeho názoru tam nemohol byť nikto iný. Jeho túžbou bolo vytvoriť matku a syna 
samých na celom svete. Kedy sa mohla Márii ujsť chvíľka, v ktorej držala syna v lone? Možno 
vtedy, keď ho vojaci sňali z kríža a položili na zem, kým Jozef z Arimatey išiel k Pilátovi 
vyžiadať Kristovo telo, Nikodém išiel po miešaninu z myrhy a aloe a ostatní odišli smútiť 
domov. Tí, čo uvidia jeho dokončenú Pietu, nahradia biblických svedkov. Pocítia, čo prežívala 
Mária. Nebude tam nijaká svätožiara, nijakí anjeli. Iba dve ľudské bytosti, od Boha vyvolené.

K Márii mal blízky vzťah, lebo sa kedysi dlho sústreďoval na začiatky jej životnej cesty. 
Teraz je intenzívne živá, zronená; syn je mŕtvy. Hoci neskôr vstane z mŕtvych, v tejto chvíli 
nežije. Výraz jeho tváre prezrádza, čo na kríži vytrpel. Preto nebude môcť na svojej soche 
vyjadriť, čo Kristus cítil k matke. Vyjadrí len to, čo Mária cíti voči synovi. Ježišovo nehybné 

22 STONE, Irving; Agónia a extáza, s. 356-357.
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zahalil do rúcha pokojnosti. Ľudská krása môže vyjadriť svätosť práve tak, ako ju môže 
vyjadriť bolesť. A súčasne môže aj povzniesť. 24

Vytvoril Pietu, kde posolstvo lásky prehlušuje krv. Nechcel vytesať smrteľné muky. 
Stopy po klincoch na Kristových rukách boli iba malými bodkami. Nikde ani stopy násilia. 
Ježiš pokojne spí v matkiných rukách. Nad oboma postavami vládne žiara a svetlo. Jeho 
Kristus vzbudzuje najhlbší súcit, nie odpor voči tým, čo nie sú na soche, ale sú za toto všetko 

24 STONE, Irving; Agónia a extáza, s. 376-377.

telo bude pasívne, oči zavreté. Mária bude musieť vyjadrovať odkaz svojej duše ľudstvu. Tak 
sa mu videlo správne.

Uľavilo sa mu, keď sa mohol v mysli preniesť k technickým otázkam. Keďže jeho Kristus 
má byť v životnej veľkosti, ako ho bude Mária držať v lone, aby vzťah medzi nimi nestratil 
na vzhľade? Jeho Mária bude musieť držať muža životnej veľkosti tak pevne a prirodzene, 
akoby držala dieťa.

To sa dá docieliť jediným spôsobom. Musí kresliť diagramy a náčrty, ktorými prebáda 
najtajnejšie kútiky svojej mysle a nájde tvorivé myšlienky, ktorými vyjadrí svoju koncepciu.

Pustil sa do hrubých náčrtov, aby si oslobodil myšlienky a dostal predstavu na papier. 
Vizuálne vyjadrovali to, čo v sebe cítil. Chodil pritom po uliciach a hľadel na ľudí, ktorí šli 
okolo neho. Vyhľadával najmä nežné mníšky milých tvári, na hlavách šatky a závoje do pol 
čela a snažil sa zapamätať výraz ich tváre, kým neprišiel domov a nenačrtol ich na papier.

Keď objavil, že rúcho možno usporiadať tak, aby slúžilo stavebným účelom, začal skúmať 
anatómiu záhybov. Sústavne improvizoval, dohotovil hlinenú postavu životnej veľkosti, 
potom nakúpil od súkenníka metre lacnej látky, namočil v umývadle ľahké plátno a pokryl 
ho hlinou, až dosiahol konzistenciu hustého blata. Ani jeden záhyb nesmel byť náhodný, 
každý musel organicky slúžiť, prikrývať Madonine útle nohy a chodidlá, aby poskytli pevnú 
oporu Kristovmu telu, zvýrazňovať krútňavu citov, v ktorej sa zmiera. Keď plátno uschlo 
a stvrdlo, videl, kde a čo treba opraviť. 23

Michelangelo zápasil s mnohými ťažkosťami – nájsť vhodné modely. Najťažšie to bolo 
s Pannou Máriou. Hoci socha ju má zachytiť tridsaťtri rokov po rozhodnutí, nevedel 
si ju predstaviť ako vyše päťdesiatročnú ženu, starú, vráskavú, zlomenú v tele i na tvári 
od práce a starostí. Pannu si vždy predstavoval mladú, tak ako sa pamätal na matku. Všetky 
tieto prípravné práce potrebovali svoj čas, hoci sa snažil, hoci chcel, stále bol nespokojný 
s niektorými detailmi. Pri hline sa dá ubrať, alebo prilepiť, ale keď chce pracovať s mramorom 
musí mať všetko ujasnené.

Línie rúcha vedú zrak k Madoninej ruke, ktorou drží syna pevne, pod pazuchou, a potom 
k ľudskému pohľadu na Kristovo telo, na jeho tvár, na oči pokojne zavreté v hlbokom spánku, 
na nos, rovný, ale plný, na pokožku, čistú a pevnú, na mäkké fúzy a jemne skučeravenú bradu, 
na ústa plné úzkosti.

Pretože Madona so sklonenou hlavou hľadí na syna, každý kto na dvojicu pozrie, musí 
sa obrátiť k jej tvári, musí v nej vidieť smútok, súcit k všetkým synom človeka, na ktorých 
sa v nežnom zúfalstve obracia. „Čo som mohla urobiť, ako som ho mohla zachrániť?“ a z hĺbky 
svojej lásky sa pýtal: „Načo bolo to všetko, ak človek nemá byť spasený?“

Všetci, čo dielo uvidia, pocítia, ako neznesiteľne ju ťaží synovo telo na lone, ale o čo väčšmi 
ju ťaží bremeno, ktoré jej leží na srdci.

Nebolo zvykom spájať dve postavy životnej veľkosti v jednom sochárskom diele, ba bolo 
priam revolučné položiť dospelého muža do matkinho lona, z tohto hľadiska nechal za sebou 
tradičné koncepcie Piety. Zavrhol pochmúrne smrteľné kŕče starších Piét a svoje postavy 

23 STONE, Irving; Agónia a extáza, s. 370-371.

 Rím, Bazilika sv. Petra, Pieta-Michelangelo
Sochu objednal kardinál Jean Bilheres de Lagraulas (1430 -1499)  

ako vyplýva zo zachovanej zmluvy z 27. augusta 1498). Pieta bola umiestnená v chráme San Pietro  
(bazilika sv. Petra) a to v kaplnke Santa Maria delle Febbre na mieste niekdajšieho Martovho chrámu.  

Rozmery sochy sú veľké 174 cm x 195 cm.
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Michelangelo preukázal v maliarstve a sochárstve nedostižné majstrovstvo v zachytení 
nahej ľudskej postavy a takisto hlboké preduchovnenie, ktoré odzrkadľovalo jeho vrúcnu 
zbožnosť. Koncentroval sa takmer výlučne na výsostne vážne témy, ktoré postihoval 
v nadľudskej kráse a veľkoleposti, pričom bol celkom ľahostajný k anekdotickosti 

zodpovední. Neusiloval sa spraviť z Krista postavu božskú, lebo by to ani nevedel, ale výlučne 
ľudskú. Panna Mária má jemnú, dievčenskú tvár, mĺkvu, bledú, vyrovnanú. V jej výraze spojil 
božské a vznešené; vznešené v jeho očiach znamenalo vrcholné a dokonalé. 25

Na pás, ktorý tesne prechádzal medzi prsníkmi, šikovne vyryl ozdobnými písmenami: 
MICHAELANGELUS BUONARROTUS FLORENT FACIEBAT (Michelangelo 
Buonarroti z Florencie vyhotovil).

Teda niet najmenších pochýb kto toto veľkolepé a neopakovateľné dielo vytvoril. 
„Je to socha, z ktorej vyžaruje sila a moc umenia, a preto nech žiaden sochár alebo ktorýkoľvek 
iný význačný umelec nemyslí, aby niekedy mohol vyhotoviť dielo s podobnou kresbou a s takým 
pôvabom, ako to predviedol Michealangelo“- napísal jeho priateľ Giorgio Vasari.

Okrem nádhernej drapérie, zvlášť mŕtvy Kristus je predstavený v dokonalej harmónii 
tela, s nádhernými údmi, na ktorých vidieť nie iba svalstvo, ale aj tepny a žili. Pri obhliadke 
človek žasne, ako mohol z mramoru vytesať takú dokonalú, jemnú podobu. 26

Láska a námaha, ktorú do diela vložil, viedli Michelangela k tomu, že na stuhe, ktorú 
má Ježišova Matka cez prsia, vytesal svoje meno, ktoré už nikdy na žiadnom svojom diele 
neuviedol. Jedného dňa prišiel do kaplnky, kde stála socha a našiel tam zástup Lombarďanov, 
ktorí ju veľmi chválili; keď sa jeden z nich spýtal, kto sochu urobil, druhý odpovedal; „náš 
Gobbo z Milána“. Michelangelo ani nemukol, ale predsa mu pripadalo divné, že sa jeho práca 
pripisuje inému, a tak sa tam jednej noci dal zamknúť aj s dlátami, ktoré si priniesol a pri 
svetle sviece vytesal na soche svoje meno.

Ak chce niekto namietať, že Michelangelo urobil Pannu Máriu príliš mladú, 
je tu argument, ktorý obhajuje majster. Osoby, ktoré žijú panenským životom, ktoré sú bez 
poškvrny, zostáva im výraz tváre dlho neporušený. Zatiaľ čo pri osobách trpiacich, ako napr. 
pri Kristovi, je to naopak. Takto poňatou koncepciou, získalo dielo ešte väčšiu slávu, než 
čímkoľvek predtým. 27

Na turičnú nedeľu 21. mája 1972 psychicky narušerný geológ z Austrálie Laszlo Toth, 
narodený v Maďarsku, vstúpil do kaplnky a zaútočil na sochu geologickým kladivom a kričal: 
„Ja som Ježiš Kristus, vstal som z mŕtvych“. Pätnástimi ranami zasiahol Máriinu ruku a odrazil 
ju až po lakeť, odrazil jej nos, poškodil drapériu šatky na hlave… Prítomní, kým sa spamätali, 
videli kúsky odbitého mramoru po zemi. Psychicky narušeného človeka policia spacifikovala.

Reštaurátori niekoľko rokov pracovali na obnove, viedli sa diskusie ako to urobiť, 
zachovať za každú cenu originál?, nebola tu obava, že pridružia sa novodobé umelecké prvky? 
Kto má na tejto obnove pracovať – umelci či remeselníci? Máriin nos museli reštaurátori 
zrekonštruovať z bloku vyrezaného z jej chrbta.

Po útoku bola obnovená Pieta vrátená na svoje miesto v bazilike sv. Petra. Aby sa podobný 
barbarský čin nezopakoval je zabezpečená zatvorenými sklenenými dverami z akrylového 
skla.

25 STONE, Irving; Agónia a extáza, s. 391.
26 VASARI, Giorgio; Životy nejvýznamnejších malířů, sochařů a architektů II., s. 248.
27 VASARI, Giorgio; Životy nejvýznamnejších malířů, sochařů a architektů II., s. 249.

 Poškodená Pieta r. 1972
Na turičnú nedeľu 21. mája 1972 psychicky narušerný geológ z Austrálie, Laszlo Toth, vstúpil do kaplnky 

a zaútočil na sochu kladivom - taký bol výsledok jeho šialenstva.
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i ornamentálnosti. Napriek obrovskému úspechu a sláve žil Michelangelo skromne, sústredený 
len na náboženstvo, umenie a na neúnavnú prácu.

Keď vykresal Pietu, vďaka ktorej sa stal ešte známejším, niektorí hľadali chyby 
či nedostatky, aby ho mohli kritizovať. Často opakovanou zámienkou bola Panna Mária, 
ktorá vraj vyzerá primladá, aby mala odrasteného, dospelého syna. Vtedy vraj umelec 
odpovedal - starnú len hriešni ľudia. 28

Michelangelo vraj pri diskusii s priateľom maliarom Francescom Granaccim 
argumentoval a obhajoval sochárstvo pred maliarstvom. Autor Irving Stone vo svojom 
románe napísal takýto pomyselný dialóg:

„Boh bol prvým sochárom. Stvoril prvú figúru. Človeka. A keď chcel vydať svoj zákon, aký 
použil materiál? Kameň. Desatoro prikázaní, vyrytých do kamennej tabule pre Mojžiša. Z čoho 
si ľudia spravili prvé náčinie? Z kameňa. Pozri, koľko sa vás maliarov povaľuje na schodoch 
Dómu. Koľko je tam sochárov? Vysvetľoval mu, prečo podľa neho už niet sochárov: sila, ktorá 
sa spotrebuje pri tesaní kladivom a dlátom, vyčerpáva tak dušu ako aj telo, kým štetce, perá a uhoľ 
používajú maliari ľahko a bez telesnej námahy.“

Maliar Francesco Cranacci mu odpovedal: „Ak krajnosť námahy má byť meradlom umenia, 
potom remeslo kamenára, ktorý dobýva mramor z útrob hory klinmi a ťažkými sochormi, treba 
pokladať za vznešenejšie ako sochárstvo, kováč stojí vyššie než zlatník a murár je dôležitejší ako 
architekt.“

Michelangelo sa zapýril. Nesprávne začal. Musí ináč argumentovať. „Ale musíš uznať, 
že umelecké dielo je tým ušľachtilejšie, čím väčšou mierou zobrazuje pravdu, nie? V tom prípade 
sochár je bližšie k pravej podobe, lebo keď pracuješ s mramorom, vynorí sa ti podoba na všetkých 
štyroch stranách… Maliar kladie farbu na rovnú plochu a použitím perspektívy sa snaží presvedčiť 
ľudí, že vidia celý výjav. Ale skús raz obísť namaľovanú osobu alebo prejsť okolo vyobrazeného 
stromu! Je to iba ilúzia, čarodejnícky trik. Nie tak sochár! Ten vytesáva plnú skutočnosť. A preto 
je medzi sochárstvom a maliarstvom ten istý vzťah ako medzi pravdou a nepravdou. A čo urobí 
maliar, ak sa pomýli? Plátna, napravuje a pokrýva chyby novou vrstvu farby. Naproti tomu 
sochár musí vidieť vo vnútri mramoru podobu a formu, ktorú skrýva. To, čo už odlomil, naspäť 
neprilepí. A preto dnes už nieto sochárov, lebo sochárstvo si vyžaduje tisíckrát presnejší odhad, 
presnejšie oko.“

Francesco Cranacci namietal: „Sochárstvo je otrava. Čo vedia sochári? Vytesať chlapa, ženu, 
leva a koňa. A potom začnú znova. Jednotvárne. Ale maliar môže vyobraziť celý vesmír. Oblohu, 
slnko, mesiac, hviezdy, mračná aj dážď, hory, stromy, moria. Všetci sochári zahynuli na nudu.“

Ďalší muž, ktorý ich počul sa pristavil a potom sa ozval: „To je pravda. Sochár potrebuje 
iba mocnú ruku a prázdnu hlavu. Hej, prázdnu; keď si raz sochár načrtne jednoduchý návrh, 
čo sa mu deje v hlave za tie stovky a stovky hodín, kým búši na dláto a hroty? Nič! Ale maliar 
musí každú chvíľu držať v mysli tisíce vecí, aby zladil jednotlivé celky maľby. Aby vznikla ilúzia 
tretieho rozmeru, na to treba majstra. Preto je maliarov život plný vzrušenia, kým sochárov 
život je nudný.“

28 GRAHAM – DIXON, Andrew;  Umenie, s. 118.

Michelangelo preklínal sám seba, že nie je schopný vytesať slovami kamenné tvary, ktoré 
cítil vo svojom vnútri.

„Maľovanie je pominuteľné: požiar v kaplnke, alebo veľká zima, a maľba začne blednúť, 
puká. Ale kameň je večný! Nič ho nemôže zničiť. Čo urobili Florenťania s kamennými kvádrami, 
keď zrúcali koloseum? Postavili z nich múry. A spomeňte si na grécke sochy, ktoré sa vykopávajú 
po dvoch, troch tisícoch rokov. Ukážte mi obraz, čo by mal dvetisíc rokov. Pozrite na tento rímsky 
sarkofág. Je práve taký jasný a mocný ako v deň, keď ho sochár vytesal…“

K Francescovi Granaccimu sa pridali ďalší maliari, ktorí počúvali Michelangela a aj oni 
mali svoje argumenty: „Michelangelo, myslel si niekedy na to, že sochárov niet preto, lebo 
materiál je príliš drahý? Sochár potrebuje, aby ho dotoval nejaký boháč alebo dajaká organizácia, 
aby ho zásobovali mramorom a bronzom. Vlnársky cech vo Florencii päťdesiat rokov financoval 
Ghibertiho, keď zhotovoval dvere na Baptistériu. Cosimo de’Medici poskytol Donatellovi 
všetko, čo potreboval. Kto by ti dodal kameň, kto by ťa živil a podporoval, kým by si sa na ňom 
učil? Farba je lacná, objednávok je dosť, a preto prijímame aj učňov. Hovoril si o sochárskej 
práci a o tom, aké pri nej hrozí nebezpečenstvo, že sa dopustíš osudnej chyby, ktorá môže zničiť 
celé dielo. A čo povieš na maliara, ktorý maľuje fresky? Ak musí sochár vidieť podobu, ktorá 
sa v kameni skrýva, či nemusí predvídať maliar konečný výsledok svojej farby v čerstvej mokrej 
omietke a vedieť presne, ako bude vyzerať, až uschne?“

Michelangelo musel neochotne priznať, že je to tak. Celá debata ukončila sa vzájomným 
súhlasom. „Maliarstvo a sochárstvo pochádzajú z jedných rodičov; sú to sesterské umenia.“ 29

Iste súhlasíme, že ako maliarstvo tak aj sochárstvo sú umením, ktoré usilujú svojím 
spôsobom znázorniť krásu, priblížiť ju naším očiam. Nestačí nám, aby sme iba počuli, hoc 
aj najpodrobnejším popisom rozprávať o nejakej osobe alebo udalosti. Chceme vidieť, chceme 
aj my svojím zrakom zhodnotiť, či to čo sme počuli je naozaj až také krásne, obdivuhodné, 
alebo máme k tomu aj svoje výhrady či pripomienky.

29 STONE, Irving; Agónia a extáza, s. 47-49.

V. Majster Pavol z Levoče

Keď som si dovolil predstaviť svetového umelca Michelangela, ktorého najslávnejšie diela 
pozná azda každý kultúrny človek, bolo by nespravodlivé zabúdať aj na nášho najväčšieho 
umelca – rezbára Majstra Pavla z Levoče. Iróniou je, že poznáme jeho dielo, ale o ňom vieme 
veľmi málo, ani len jeho vlastné meno nepoznáme, nevieme nič o jeho rodičoch, mieste 
narodenia. Táto neznalosť je zapríčenená veľkým požiarom v Levoči (r. 1550), pri ktorom 
zhorela radnica a v nej všetky písomné dokumenty. Majster Pavol svojím dielom sa zaradil 
medzi velikánov svetového umenia, hoci jeho osoba je takmer anonymná.

Vrcholným dielom Majstra Pavla z Levoče je hlavný oltár sv. Jakuba v Levoči. Výška 
oltára je 18, 62 m, šírka 6, 27 m. Je to najvyšší neskorogotický krídlový oltár na svete. Vzhľad 
pôvodného oltára v tomto kostole nepoznáme. Zachovali sa nám iba sochy 12 apoštolov 
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a oltárna menza, ktoré boli sekundárne zakomponované do nového oltára. Ten podľa 
dobových záznamov vznikal vo viacerých etapách medzi rokmi 1508 – 1517. Základná 
rezbárska časť pochádza z rokov 1508 – 1510. Rezbárske práce oltára sú dielom Majstra Pavla 
z Levoče a jeho dielne. Maľby na krídlach sa pripisujú majstrovi Hansovi Molerovi.

Jednotlivci, remeselnícke cechy, náboženské bratstvá a spolky, ako aj samotné mesto 
sa zúčastňovali na fundáciách oltára v chráme, ktorými sa už od šesťdesiatych rokov 
15. storočia zapĺňal chrámový interiér. Nový hlavný oltár nemal byť iba najvyšším oltárom 
chrámového interiéru, mal vyjadrovať predovšetkým hrdé sebavedomie jeho obyvateľov 
a poukázať na význam najdôležitejšieho mesta Spiša.

Tajomný Majster Pavol, o ktorom nemáme veľa správ – nevieme ani dátum jeho narodenia, ani miesto kde 
sa narodil, ani nepoznáme celé jeho meno… O jeho podobizni sa iba domnievame, že by to mohol byť on. 
V predele levočského chrámu sv. Jakuba – medzi apoštolmi je jeden s cechovou čiapkou na hlave –  ústne sa tlmočí, 
že je to portrét Majstra Pavla. Aj v Sp. Sobote v kostole sv. Juraja je v predele ten istý výjav – Posledná večera 
a medzi apoštolmi je tiež jeden, ktorý má na hlave cechovú čiapku. Porovnávajúc tieto dve postavy, nenachádzame 
podobnosť, hoci diela vytvoril ten istý Majster a približne v rovnakom čase.

 Levoča, Bazilika sv. Jakuba staršieho,  
hlavný oltár sv. Jakuba, výrez z poslednej večere

-autoportrét Majster Pavol; F1

 Spišská Sobota, Kostol sv. Juraja,  
autoportrét majstra Pavla (v čiapke).  

Detail z poslednej večere z hlavného oltára; F2

Levoča, Bazilika sv. Jakuba staršieho, hlavný oltár sv. Jakuba; F1 
Je to vrcholné dielo Majstra Pavla z Levoče – výška oltára je 18,62 m, šírka 6,25 m. Je to najvyšší neskorogotický 

krídlový oltár na svete.
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Objednávateľom oltára bol vtedajší levočský farár Ján Henckel, ktorý mal už pri zadávaní 
objednávky jasnú predstavu o finálnom vzhľade oltára. Predlohou mal byť už vtedy slávny 
mariánsky oltár krakovskej baziliky Nanebovzatia Panny Márie – skrátene Mariánsky kostol, 
ktorý vytvoril vynikajúci norimberský sochár Vit Stoss. Podiel na vzniku oltára mal aj levočský 
richtár Melchior Messinschläger, ktorý okrem toho, že v roku 1503 stál na čele mestskej 
rady, v rokoch 1512 – 1522 pôsobil ako správca levočskej farnosti a od roku 1517 stál spolu 
s Majstrom Pavlom a maliarom Hansom Molerom na čele Bratstva Kristovho tela.

Práce na novom oltári zverili rezbárovi Majstrovi Pavlovi, ktorý pravdepodobne 
na pozvanie Jána Turzu okolo roku 1500, prišiel a usadil sa v Levoči. Na tvorbe oltára 
sa podieľala Pavlova umelecká dielňa. Hlavný oltár sv. Jakuba je jediným dielom, pri ktorom 
je autorstvo Majstra Pavla nespochybniteľne doložené písomnou správou.

Až takmer do konca 19. storočia bolo jeho meno neznáme. Zapríčinil to fakt, 
že v roku 1550 zachvátil Levoču veľký požiar, ktorému padla za obeť nielen veľká časť 
mesta, ale aj mestský archív. Až v sedemdesiatych rokoch 19. storočia na autora hlavného 
oltára upozornil nápis na jednej z náhrobných dosiek. Prepošt levočskej farnosti Pavol 
Still pri študovaní nápisov na zachovaných náhrobných doskách objavil na epitafe, ktorý 
dal v roku 1621 vyhotoviť miestny kamenár a staviteľ Martin Urbanovitz svojej manželke 
Margite, Pavlovo meno a remeslo (Pauli sculptoris). Z náhrobnej dosky sa dozvedáme, 
že Martinova manželka bola vnučkou sochára Pavla, ktorý vytvoril levočský hlavný oltár. Text 
na Urbanovitzovom pomníku:

ANNO 1621 MARTINVS VRBANOVITZ
STATVARIVS LAPICIDA ET MVRATOR
CIVIS HVIVS REIPVBLICAE LEVTSCHO

VIEN. EXC. SIBI CONJVGI CHARISSIMAE
MARGARETHAE, FILIAE OLIM WOLFF
GANGI LAPICIDAE ITEM ET MVRATO

RIS ET MARGARETHAE QVONDAM DNI
PAVLI SCVLPTORIS FILIAE, QVI SVPREMV. AL
TARE ECCLESIAE HVIVS SCVLPSIT: QVACVM
HVCVSQVE VIXI ANNOS 32. NECNON LIBE

RIS SVAVISSIMIS, CASPARO, FILIAE ABORTIVAE
MELCHIORI, BALTASSARO, MARGARETAE OMNI
BVS HIS TEMPORE PESTIS ANNO 1600. DEFVN
CTIS, ET ANNAE ELOCATAE JOANNI ABSCHEIN

SVPERSTITI: HOC MONVMEN. IN VITIS EXIS
TENS IPSE EREXI ANNO AETATIS MEAE 57

„Roku 1621 Martin Urbanovitz sochár, kamenár a murár, občan tohto mesta Levoče, 
vyhotovil sebe a svojej najdrahšej manželke Margite, dcére Wolfganga kamenára a tiež murára 
Margity, dcéry nebohého pána Pavla sochára, ktorý vyrezal hlavný oltár tohto kostola, s ktorou žil 
32 rokov ako aj najsladším svojim: Gašparovi, mŕtvo narodenej dcére, Melchiorovi, Baltazarovi 
a Margite, ktorí všetci, v období moru roku 1600 zomreli a Anne vydatej za Jána Abscheina, 
ktorá to prežila. Tento existujúci pomník som postavil keď som mal 57 rokov.“ 30

Tento údaj o Pavlovi bol dlho jediným spoľahlivým prameňom uvádzajúcim meno autora 
oltára a ozrejmujúcim aj jeho rodinné vzťahy, no neposkytoval nijaký podklad pre datovanie 
vzniku oltára. O tom, že v Levoči žil rezbár Pavol existuje niekoľko záznamov vzťahujúcich 
sa na osobu Pavla Schnitzera t. j. Pavla rezbára (v nem. Schnitzer znamená rezbár), ktorého 
možno s Majstrom Pavlom stotožniť. Dôležitým zdrojom poznatkov sú záznamy spoločenstva 
nazývaného Bratstvo Kristovho tela (Fraternitas Corpus Christi), ktoré bolo v Levoči 
založené v roku 1402 ako jeden zo siedmych nábožensko - spoločenských spolkov v meste. 
S činnosťou Bratstva súvisí aj najstarší písomný dokument o Majstrovi Pavlovi. Pochádza 
z roku 1506 a hovorí sa v ňom o prijatí nových členov do spolku, z ktorých každý musel 
zaplatiť poplatok jeden zlatý. Jedným z novoprijatých členov uvedených v zozname bol Pavol. 
V inom dokumente – zápisnica Bratstva z roku 1515 sa uvádza, že v uvedenom roku zvolili 
Pavla do jeho predsedníctva. Aj v niektorých ďalších historických záznamov sa dozvedáme 
o živote a pôsobení rezbára Pavla v Levoči:
1.  List levočského maliara Theofila Stanzela písaný 1. augusta 1523 do Bardejova.
2.  Záznam v Levočskej kronike Gaspara Haina, kde sa v zozname mestských radcov z roku 

1525 spomína Paul Schnitzer.
3.  Daňový súpis obyvateľov Levoče z roku 1542, kde sa spomína vdova po Pavlovi 

Schnitzerovi.

Z týchto záznamov vyplýva, že rezbár Pavol bol v meste verejne činný v rozpätí rokov 
1506 – 1542; v uvedenom roku už nežil. Predpokladá sa, že v čase práce na oltári musel byť 
zrelým umelcom a váženým levočským občanom.

V. 1. Majster Pavol a jeho dielo
Takmer všetky plastiky a reliéfy, ktoré tvoria výzdobu hlavného oltára sú vyhotovené 

podľa predlôh. Sústreďme sa na samotné dielo Majstra Pavla. Čím sa preslávil? V tom čase 
bolo mnoho rezbárov, ale ich mená akoby ľahli popolom – nevieme o nich nič. Musíme 
priznať, že bol dominantnou osobnosťou, podarilo sa mu združiť okolo seba viacerých 
majstrov a všetko čo táto dielňa vyprodukovala, akoby nieslo iba jeho značku – značku 
najvyššej kvality.

Jeho postavy z obdobia okolo r. 1510, s predĺženými, štylizovanými tvárami svedčia 
o tom, že poznal dielo holandského sochára Nicolasa Gerhaerta van Leydena, s ktorým 
sa mohol stretnúť v Kostnici, Baden-Badene alebo v Nördlingene. Určite poznal Gerhaertove 
práce realizované pre cisára Friedricha II. vo Viedni a práce jeho žiakov a napodobňovateľov. 
Z uvedených pozorovaní vyplýva, že najpodstatnejšie umelecké impulzy získal Majster Pavol 
v južnom Nemecku. Po roku 1506 zaznamenávame zásadnú štýlovú zmenu v jeho diele: 

30 DIVALD, Kornél - Dr. VAJDOVSZKY, János; Szepesvármegye művészeti emlékei, s. 68.
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mení sa typológia tvárí, figúry sa stávajú 
motivicky bohatšie, dramatickejšie 
a monumentálnejšie. Predpokladá sa, 
že príčinou týchto zmien bola študijná 
cesta do Norimbergu k Adamovi 
Kraftovi a Vitovi Stossovi v rokoch 
1503 až 1506, ktorá síce nie je doložená, 
ale dá sa vyvodiť z analýzy štýlu jeho 
prác. Vit Stoss mal veľký vplyv na Majstra 
Pavla, ktorý sa najvýraznejšie prejavuje 
na sochách hlavného oltára kostola sv. 
Jakuba v Levoči z roku 1508 a úzko súvisí 
s najväčším retabulom hlavného oltára 
vo farskom kostole v Schwabachu neďaleko 
Norimbergu, predovšetkým v kompozičnej 
zhode monumentálnych plastík levočského 
sv. Jána Evanjelistu so schwabachským sv. 
Jánom Krstiteľom, dokonca aj v detailoch 
záhybov plášťa. 31

Práce z 20. rokov 16. st. naznačujú 
štýlovú zmenu v dielni Majstra Pavla, 
vyvolanú pravdepodobne zamestnaním 
nových síl, stále stúpajúcou produkciou 
dielne a stále menším zásahom Pavla 
do procesu tvorby. V treťom desaťročí 
16. storočia mala pravdepodobne táto dielňa 
v Levoči a na Spiši privilegované postavenie 
a okrem Pavla písomné pramene neuvádzajú 
žiadnych iných sochárov. Charakteristické 
črty masovej produkcie a remeselnej kvality 
vykazuje oltárne retabulum v Hrabušiciach 
a v Mlynici. Pavol sa pravdepodobne 
koncentroval na úlohu dielenského majstra a len výnimočne sa podieľal na realizácii 
objednávok. Bol autorom návrhov a praktické vyhotovenie prenechal spolupracovníkom. 
Jedným z mála diel s možným rozhodujúcim rezbárskym podielom Majstra Pavla je postava 
sv. Michala archanjela v prešovskom farskom kostole.

V roku 1520 objednal levočský farár Ján Henckel u Majstra Pavla oltár sv. Jánov 
pre farský kostol, charakteristický novými prvkami a pateticky znázornenou figurálnou 
skupinou „Oplakávanie Krista“ v predele, ktorej naratívny pátos bol typický pre vlastnoručné 
Pavlove diela z neskorého obdobia. Tento oltár slúžil ako predloha pre ďalšie retabulá, ktoré 
sú považované za typické príklady produkcie z jeho prosperujúcej dielne v období rokov 
1520 – 1530. Príkladom je oltár sv. Anny v tom istom kostole.

31 Oltár Narodenia Pána v kostole sv. Jakuba, ŠRA Levoča, s. 47.

 Levoča, Bazilika sv. Jakuba staršieho, Bazilika sv. Jakuba staršieho. F1
Hlavný oltár sv. Jakuba pravé krídlo: Panna Mária, sv Ján na ostrove Patmos.

 Grafický list Martina Schongauera
Reliéfy na hlavnom oltári, na slávnostnej strane 

pohyblivých krídel Majster Pavol pri ich tvorbe použil 
grafické predlohy nemeckých majstrov (Vita Stossa, 

Martina Schongauera, Albrechta Dürera…) Konkrétne 
vízia sv. Jána na ostrove Patmos je podľa grafického listu 

Martina Schongauera.



28

Rozsiahle Pavlove dielo uzatvára tzv. malé Ukrižovanie z Bardejova, ktoré predstavuje 
druhý vrchol v jeho tvorbe a patrí medzi emocionálne najpôsobivejšie diela. Bezpochyby 
je to jeho vlastnoručná práca, ktorá dokazuje, že Majster Pavol ani v pokročilom veku 
nestratil nič na umeleckej kvalite a vplyv jeho diela je citeľný aj na ďalších krucifixoch, ktoré 
vyšli z jeho dielne – napr. Ukrižovanie v Prešove, Lipanoch, Spišských Vlachoch a Spišskej 
Novej Vsi. 32

Majster Pavol sa nám javí ako vynikajúci oltárny architekt aj ako skvelý rezbár, ktorý 
vie z dreva vyčariť žiadaný tvar v najušľachtilejšej forme s veľkým citom pre skutočnosť i pre 
detail. Jednotlivé postavy i reliéfy robil podľa predlôh, predovšetkým podľa grafiky Albrechta 
Dürera. Dôverne poznal tvorbu Vita Stossa, niektoré jeho diela i práce ďalších vtedajších 
juhonemeckých rezbárov mu slúžia ako predlohy a Stossova virtuózna rezba ako vzor. Prijíma 
však aj prvky tvorby Nicolausa Gerhaerta van Leydena. Všetky tieto podnety vie majstrovsky 

32 Oltár Narodenia Pána v kostole sv. Jakuba ŠRA Levoča, s. 53.

 Levoča, Bazilika sv. Jakuba staršieho, hlavný oltár sv Jakuba; F1
Výjav Poslednej večere na predel hlavného oltára, pri ktorej sa Kristus s apoštolmi družne hostia. Ústredné postavy 
tvoria Kristus, jeho miláčik sv. Ján, ktorý sa hlavou dotýka jeho hrude a apoštol Peter. Predela je časť medzi 
menzou (oltárnym stolom) a oltárnou skriňou. Vysoká je 1,68 m. Štyroch apoštolov vieme identifikovať. Jedného 
z bezmenných apoštolov niektorí odborníci (reštaurátor Herman Kotrba) pokladajú za autoportrét samotného 
Majstra Pavla. Ide o apoštola, ktorý je umiestnený po Jakubovej pravej ruke a na hlave má čiapku, akú nosili 
v stredoveku rezbárski majstri.

Levoča, Bazilika sv. Jakuba staršieho, hlavný oltár sv. Jakuba; F1 
V strede oltárnej skrine stojí monumentálna, ľúbezná socha Panny Márie, zaodetá do skvostného, drahými 
kameňmi lemovaného a dramaticky premodelovaného rúcha. Zobrazená je ako Kráľovná nebies so zlatými 
prameňmi vlasov, s berlou v pravej ruke, ktorej dvaja vznášajúci anjeli kladú na hlavu nebeskú korunu.
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pretaviť svojským, osobitným, harmonickým spôsobom. Stossovu expresívnosť a vitalitu, 
ktoré mu boli cudzie, nahradil rozjímavým lyrizmom a vznešenosťou figúr. 33

Oltár sv. Jakuba je typom tzv. triptychového, teda trojdielneho oltára. Celý je zhotovený 
z lipového dreva. Retábulum je tvorené skriňou (oltárnou archou) a dvoma zatvárateľnými 
pohyblivými krídlami; za nimi po oboch stranách sú pevné postrannice – fixné krídla, takže 
aj pri zatvorení skrine ostáva sústava triptychu nezmenená. Takmer všetky plastiky a reliéfy, 
ktoré tvoria výzdobu hlavného oltára, sú vyhotovené podľa predlôh. Týka sa to aj väčších 
kompozičných celkov (predela, retabulum) a napokon aj celého oltára. Predpokladá sa, 
že priamym vzorom levočského retabula bolo retabulum tzv. Schwabachského oltára (dielo 
norimbergskej umeleckej dielne Michaela Wolgemuta z roku 1506) v evanjelickom farskom 
kostole svätých Jána a Martina vo Schwabachu neďaleko Norimbergu. Pod bezprostredným 
vplyvom tohto oltára vznikla aj predela levočského oltára s Poslednou večerou.

Levočania pristúpili k postaveniu nového hlavného oltára vo farskom kostole sv. Jakuba 
až začiatkom 16. storočia. Nepoznáme okolnosti jeho vzniku, ani údaj, kto na ňom pracoval. 
Záznamy o platbách prináša účtovná kniha bratstva Corporis Christi, ktoré v Levoči 
pôsobilo už od začiatku 15. storočia a medzi členmi malo aj niekoľkých maliarov, ako 
i denník mestského notára Konráda Spervogela so správami z rokov 1515 až 1537. Všetky 
tieto pramene, ako i skutočnosť, že na mieste naposledy prístupnom pred dokončením oltára 
sa našiel letopočet 1517, svedčia o tom, že hlavný oltár v tom roku dokončili. O jeho autorovi, 
„pánovi Pavlovi rezbárovi“ hovorí až epitaf kamenára Martina Urbanowitza z roku 1621. 

Hlavný oltár sv. Jakuba staršieho vznikol ako architektonicko-výtvarný celok, jeho 
tektonický princíp vychádza zo sústavy Kružníc a trojuholníkov, kde nič nie je ponechané 
náhode. Oltár je výrazne rozvinutý do výšky, má logicky premyslenú a dômyselnú 
konštruktívnu väzbu, jeho architektonické prvky, plastická i maliarska náplň sú vyvážené, 
navzájom úmerné. Vzhľadom oltár pripomína obrovskú monštranciu, do ktorej je pôsobivo 
včlenený ikonografický program. Keďže oltár má pár pohyblivých a pár pevných krídel, dali 
sa na ňom tlmočiť dve vrstvy obsahu deja podľa toho, či bol otvorený, alebo zatvorený. Predela, 
báza architektonického i ikonografického programu, znázorňuje jeden zo základných výjavov 
Nového zákona, Poslednú večeru. Na ňu nadväzujú obrazy na ôsmych plochách zatvoreného 
oltára - utrpenie Pána, znázornené v pašiovom cykle podľa ustáleného liturgického sledu.

Triumfujúcu cirkev - výjav v skrini oltára, predstavujú tri hlavné sochy, Madona 
s Ježiškom (24 cm), sv. Jakub starší (23 cm) a sv. Ján Evanjelista. (230 cm) Ježiško v Máriinom 
náručí s vladárskym symbolom v ľavej rúčke a pravou žehnajúci je ideovým stredom celého 
oltára.

Toto monumentálne dielo nie je, prirodzene, prácou jediných rúk. Na základe 
doterajších výskumov sa Pavlovi pripisuje celkový návrh na oltárnu architektúru a jej náplň, 
stredoveký „Visierung“, ktorý bol podkladom pre práce, tri hlavné sochy v skrini a skupinu 
Poslednej večere. Na reliéfoch krídel pracoval s viacerými pomocníkmi: stolárom, rezbárom, 
pozlacovačom a „štafírerom“, ktorý robil polychrómovanie.

33 CIDLINSKÁ, Libuše; Gotické krídlové oltáre 1989, s. 20.

V čase svojho vrcholného rozvoja v druhej polovici 15. storočia boli krídlové oltáre 
všeumeleckými dielami. Na ich vzniku sa zúčastňovali nielen rezbári a maliari, ale aj stolári 
a pozlacovači, so spoločným programom a cieľom dosiahnuť spojenie plastiky, maľby, 
dekoratívnej rezby aj architektúry v jeden pôsobivý celok. Wilhelm Pinder hovorí, že to bola 
súčasne „stavba i obraz, javisko a kniha“. 34

Oltár i sochy sú z lipového dreva, hlavné sochy sú vzadu vyhĺbené.  Oltár bol, pokiaľ 
sa dá dnes zistiť, reštaurovaný celkom sedem krát: o niektorých reštaurovaniach sa dozvedáme 
z ťažko čitateľných nápisov, ktoré objavili pri predposlednom reštaurovaní bratia Kotrbovci. 
Poslednú opravu celého oltára robil Štátny reštaurátorský ateliér Levoča (ŠRA), pod vedením 
akad. rešt. Juraja Mataka v rokoch 2015-2017.  35 Ústrednou postavou je zvyčajne Panna 
Mária v sprievode dvoch svätcov alebo svätíc. 36

Ústrednou časťou oltára je archa – vysoká 4, 33 m. Ide o trojrozmernú architektúru, 
uprostred ktorej, pod baldachýnom tvoreným spleťou gotických fiál, stojí Panna Mária 
na polmesiaci s Ježiškom v náručí, po jej stranách apoštol sv. Jakub, patrón kostola a sv. Ján 
evanjelista. Realistické stvárnenie postáv v nadživotnej veľkosti – socha Panny Márie 24 cm, 
sv. Jakub 23 cm, sv. Ján 23 cm – dokazuje majstrovo nadanie a zručnosť vteliť náboženské 
myšlienky do postáv odpozorovaných zo skutočného života.

Pannu Máriu Majster Pavol zachytil ako krásnu, štíhlu ženu v zrelom veku. V pravej 
ruke drží žezlo, ktoré ju spolu s korunou nad jej hlavou v rukách anjelov charakterizuje ako 
Kráľovnú nebies (Regina coeli). Na ľavej ruke sedí Ježiško, ktorý v ľavej ruke drží jablko, 
pravou rukou žehná. Postava sv. Jakuba je znázornená s neodmysliteľnou mušľou na jeho 
čiapke a pútnickou palicou. Sv. Ján má dievčensky jemnú tvár a kučeravé dlhé vlasy. V ľavej 
ruke drží kalich s vyliezajúcim hadom. 37

V. 2. Ďalšie informácie o Majstrovi Pavlovi
Vývinový rozvoj diel neskorogotických tendencií sa vypracoval na juhu Slovenska, 

kde sa začala aj umelecká činnosť Majstra Pavla z Levoče, jedného z najvynikajúcejších 
tvorcov neskorého sochárskeho štýlu na našom území. Začiatok tohto vývinu vidíme 
v Banskej Štiavnici, kde majster veľkých technických znalostí a umeleckej erudície vyhotovil 
sochy Panny Márie a sv. Kataríny, ktoré sú dnes v mestskom múzeu, ako aj sochu Panny 
Márie v štiavnickom Kostole sv. Kataríny, kde pôvodne stáli aj spomínané sochy z múzea 
(r. 1506). Majster nie je známy, ale je dosť možné, že iniciátorom aj navrhovateľom bol 
onen majster M. S., ktorý sa naznačil na maľbách, príbuzných s týmto okruhom. S prizretím 
na preduchovnelosť postáv, podľa novej estetiky realistickej tendencie užíva veľké, pokrčené 
záhyby, v princípe dekoratívneho uspôsobenia. K jeho okruhu patrí aj Panna Mária z kostola 
v Krupine a v neskoršom prevedení aj oltáre pukanského kostola. 38

34 CIDLINSKÁ, Libuše; Gotické krídlové oltáre, s. 20.
35 HOMOLKA, Jaromír; Gotická plastika na Slovensku, s. 407.
36 CIDLINSKÁ, Libuše; Gotické krídlové oltáre, s. 13.
37 Legenda hovorí, že apoštola Jána chceli pri hostine otráviť a do kalicha s vínom mu dali otravu. Apoštol však, skôr 

než by sa napil, nápoj požehnal. Vtedy z kalicha vyšiel had. Tak sa zachránil pred smrťou.
38 WAGNER, Vladimír; Vývin výtvarného umenia, s. 42.
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Sprievodným zjavom tohto vrcholiaceho obdobia neskorej gotiky, predchnutej zmyslom 
pre realizmus a vyzdvihovanie individuality, je postupná strata anonymity umeleckej tvorby 
a tvorcov. Výtvarná produkcia sa v tomto čase už definitívne dostáva zo sféry remeselného 
poňatia do oblasti osobnostnej umeleckej tvorby, ktorej predstaviteľom sa stáva konkrétna 
individualita umelca, zastávajúceho čoraz významnejšie postavenie v spoločenskej hierarchii. 
Jednou z takýchto z anonymity vystupujúcich umeleckých osobností bol nesporne levočský 
rezbár Pavol. 39

V Banskej Bystrici sa už veľmi skoro zjavuje Majster Pavol, hoci doteraz to môžeme 
poznať iba podľa štýlovej kritiky. Prichádza s poznatkami, ktoré získal učením sa na diele 
Mikuláša Leydenského (Nicolaus Gerhaert van Leyden) a Víta Stossa. So subjektívnym 
názorom na umelecký prejav a s vynikajúcou umeleckou erudíciou sa zapísal medzi vrcholné 
zjavy vývinu slovenskej stredovekej plastiky.

Môžme povedať, že šťastná to bola chvíľa, keď sa Majster Pavol rozhodol prísť 
do Levoče. Región Spiš je obzvlášť bohatý na umelecké diela a historické pamiatky a Majster 
Pavol svojím dielom ešte viac prispel k jeho zveľadeniu a obohateniu. Pamiatky hnuteľné 
i nehnuteľné na tak malom území, sú svetovým unikátom. V tejto oblasti si prvenstvo drží 
Levoča so svojím slávnym a známym kostolom sv. Jakuba. Hoci vieme o majstrovi Pavlovi 

39 VACULÍK, Karol; Gotické umenie Slovenska, s. 78.

 Levoča, Bazilika sv. Jakuba staršieho. Bočný oltár sv. Jánov; F1
Na oltári sv. Jánov je predela so štítkovými znakmi kráľa Ľudovíta Jagellovského a mesta Levoče na postranných 
konzolách. Je to expresívna, mnohofigurálna kompozícia ukladania do hrobu, zdramatizovaná úpenlivými 
gestami zúfalstva zračiaceho sa aj v mimike tvárí, ktorej naratívny pátos bol typický pre vlastnoručné Pavlove diela 
z neskorého obdobia. 

Hrabušice , Kostol sv. Vavrinca, hlavný oltár sv Vavrinca; F1 
Neskorogotický krídlový hlavný oltár z r. 1516-1520. V oltárnej skrini sú sochy: Panna Mária, sv. Vavrinec, diakon 
a prvý mučeník sv. Štefan, diakon. Dielo vzniklo v levočskej dielni Majstra Pavla. Obrazy na krídlach patria 
k významným príkladom spišského tabuľového maliarstva. Ten istý maliar maľoval aj tabule na oltári sv. Antona 
v Spišskej Sobote.



34 35

najmä z levočskej činnosti, mnohé známky poukazujú na to, že začiatky mal v okolí Banskej 
Bystrice, kam sa dostal prostredníctvom bystrických medených magnátov. 40

Majster Pavol svoju hlavnú činnosť vyvinul v Levoči, kam prešiel asi po roku 1505, lebo 
v r. 1507 tam už vyhotovuje sochy sv. Jána Almužníka a sv. Leonarda na oltári sv. Mikuláša, 
kde sa prejavuje jeho pravé úsilie zachytiť realisticky živé, presvedčivé postavy a zvýrazniť 
jemnosť sochárskeho chápania. Zaručene jeho dielom je hlavný oltár levočského farského 
kostola, najmohutnejšie oltárne dielo slovenského stredoveku, ktoré začal r. 1508. Dokončuje 
ho však až r. 1517. Nadživotné postavy Panny Márie, sv. Jakuba a sv. Jána obsahujú všetky 
kvality pokročilého umeleckého nazerania doby vo vyrovnanosti postavových charakterov; 
v reliéfoch, zobrazujúcich scény zo života uvedených svätcov, neraz podľa cudzích vzorov 
sleduje túto tendenciu plošnou úpravou. Majster Pavol sa nezriekol vymožeností, ktoré 
do súčasného rezbárstva priniesol sochár Vit Stoss, ale dôrazne uplatnil svoju individuálnu 
príchylnosť ku krásnym, harmonicky vyrovnaným momentom v podaní ľudskej tváre 
a postavy, ku všeobecným poznatkom krásy, podľa princípov renesancie. Toto vidieť najlepšie 
na skupine Narodenia Pána levočského oltára, ktorá je uvedenými príznakmi najlepším dielom 
Majstra Pavla v chápaní umeleckej funkcie súčasnosti, s ohľadom na motívy folkloristické 
a sociálne.

Z jeho okruhu vyšlo množstvo dobrých rezbárskych prác, akými sú štíhle svätice 
(sv. Katarína a sv. Barbora) z okoličnianskeho kostola, ďalej Madona z kostola v Ľubici 
a v Milbachu (Mlynici) sv. Margita, ale aj monumentálna skupina sv. Juraja vo farskom kostole 
v Spišskej Sobote (r. 1516). K jeho vplyvu patrí aj skupina Kalvárie v Spišskej Novej Vsi, 
podobná filigránska skupina v bardejovskom múzeu a postavy svätcov kostola v Sabinove. 41

Záujem nemeckej literatúry o slovenské neskorogotické pamiatky bol spočiatku iba 
dôsledkom záujmu o Vita Stossa. Tak je to napríklad u B. Dauna, ktorý videl v takmer 
všetkých závažnejších spišských a šarišských pamiatkach vplyv nemeckého umelca, aj u M. 
Lossnitzera, ktorý je v klasifikácii slovenských pamiatok podstatne kritickejší. V popredí 
je od počiatku osobnosť levočského Majstra Pavla, ktorý sa chápe ako Stossov žiak. Takýto 
názor si udržal platnosť až dodnes, i keď niekedy s menšími modifikáciami. Opačne chcel 
vzájomný vzťah interpretovať iba K. Divald, ktorý videl vedúcu osobnosť v Majstrovi Pavlovi, 
a nie v Stossovi. Prehľad názorov na túto otázku načrtol V. Tilkovský. 42

Vzťah Pavla k Stossovi je nepochybný. Mária z levočského Narodenia aj sv. Jakub 
z hlavného oltára svedčia o takej dôvernej znalosti Stossových originálov v Krakove 
a Norimbergu, že je ťažké pripustiť inú interpretáciu. V modernejšej literatúre ide vlastne len 
o vymedzenie miery Pavlovej umeleckej samostatnosti voči Stossovi (v podstate sa nepochybuje 

40 WAGNER, Vladimír; Vývin výtvarného umenia, s. 42.
41 WAGNER, Vladimír; Vývin výtvarného umenia, s. 43.
42 HOMOLKA, Jaromír a kol.; Majster Pavol z Levoče, Bratislava 1964, s. 21n.

Levoča, Bazilika sv. Jakuba, oltár Narodenia Pána. 
Skupina sôch, ktorá vznikla začiatkom 16. st. v dielni Majstra Pavla z Levoče, stojí v barokovej mramorovanej 
oltárnej architektúre, ktorá bola vytvorená pre umiestnenie gotickej skupiny sôch. Skupinu tvorí sedem sôch; 
nezachovalo sa dieťa a zrejme aj zvieratá, patriace k Narodeniu. Plastiky: Panna Mária výška 155 cm, a sv. Jozef 
výška 135 cm, fúzatý pastier 90 cm, pastier bez fúzov 96 cm, traja anjeli 65 – 6 8 cm, ktoré sa našli zamurované 
v radnici.
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o tom, že Pavol bol tvorivou umeleckou osobnosťou) a napokon o tom, či popri Stossovi 
neexistuje ešte druhý prameň slohu Majstra Pavla. Je zrejmé, že Pavlova levočská dielňa 
sa stala sprostredkovateľom Stossovho vplyvu na Spiši a v Šariši. 43

Na rozdiel od množstva neznámych gotických rezbárov vieme o Majstrovi Pavlovi 
zo zachovaných prameňov, okrem iných detailov, aspoň toľko (ako bolo vyššie spomenuté). 
O jeho pôvode, dátume narodenia a smrti, ako aj o ďalších životných osudoch vieme veľmi 
málo a mnohé nám môže naznačiť iba starostlivý a kritický slohový rozbor jeho diela. 
Podľa doterajšieho stavu výskumu predpokladáme, že sa narodil okolo roku 1460 a bol 
teda o generáciu mladší ako Vít Stoss, autor krakovského mariánskeho oltára, a že zomrel 
niekedy v 30. rokoch, v každom prípade pred rokom 1542, keď sa v daňovom súpise spomína 
umelcova manželka už ako vdova.

Predpokladáme, v Levoči žil od roku 1507 až do svojej smrti. Ako naznačuje jeho rané 
dielo, pôsobil predtým – či už prechodne alebo trvalejšie – v okolí Banskej Bystrice. Analógia 
vzťahov Levoča – Banská Bystrica a mnohé zhodné dáta a záujmy naznačujú umelcovu 
užšiu viazanosť na Jána Thurzu (zomrel roku 1508 v Levoči), ktorý bol nielen významným 
ťažiarskym a obchodným podnikateľom európskeho formátu, ale aj štedrým mecénom 
umenia. Thurzovou zásluhou, ktorý bol v sedemdesiatych rokoch členom krakovskej mestskej 
rady a jedným z fundátorov stavby stossovského mariánskeho krakovského oltára (1477–
1489), sa mladý rezbár mohol dostať ako pomocník do stossovskej krakovskej dielne. Časté 
narážky bádateľov na vzťahy k stossovskému dielu, ktoré sú však podľa nás zväčša všeobecnej 
povahy a nemajú konkrétnu motiváciu, by takúto tézu podporovali. Ak prijímame na základe 
Pavlovho raného diela umelcov pôvod z Banskej Bystrice, možnosť thurzovsko – pavlovských 
vzťahov by umožňovali aj úzke obchodné vzťahy Jána Thurzu k stredoslovenským banským 
mestám od roku 1475 a najmä k Banskej Bystrici, kam tento podnikateľský magnát častejšie 
prichádzal a neskoršie sa tam aj presídlil. K tejto oblasti, ktorá sa stala neskoršie jeho životnou 
náplňou a osudom, viazali Thurzu závažné ekonomické a obchodné záujmy, zakotvené v tom 
čase (polovica 70. rokov) v konkrétnych hospodárskych zmluvách s miestnymi banskými 
podnikateľmi.

Rozsiahla tvorba rozličnej kvalitatívnej úrovne a rezbárskeho poňatia, prejavujúca 
charakteristické znaky umelcovho názoru a tvorivej koncepcie, dosahujúca kvantitu, 
nezvládnuteľnú prácou jediného umelca, a rad ďalších skutočností by naznačovali, že Pavol 
bol vedúcim zjavom veľkej sochárskej dielne, v ktorej pod jeho vedením a v jeho názorovej 
orientácii pracovalo viacero rezbárov. Zdá sa, že Pavol po dlhý čas – asi až do dvadsiatych 
rokov 16. storočia – pokrýval ako umelec svojím menom celú túto rozsiahlu produkciu.

43 HOMOLKA, Jaromír; Gotická plastika na Slovensku, s. 174.
Aj Anton Cyril Glatz, slovenský kunsthistorik a veľmi uznávaný odborník predovšetkým na gotiku, sa pridržiaval 
názoru, že Majster Pavol nebol Stossovým žiakom, skôr tovarišom, ku ktorému sa dostal azda počas vandrovky, 
i keď ani to nie je isté. Skôr môžeme tvrdiť, že určitý vplyv tu badať. Preberanie určitých znakov či kompozície 
pri Pavlových dielach môžeme evidovať, lebo umelci sa vždy vzájomne ovplyvňovali a mladší preberali od starších 
niektoré výrazové prostriedky.

Levoča, Bazilika sv. Jakuba, oltár Narodenia Pána. 
Detail Panny Márie.
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Základnou otázkou celého pavlovského výskumu je dopátrať sa k definícii pojmu 
a rozsahu vlastnej umelcovej tvorby, rezbárovho autorského životného diela. Východiskom 
môžu byť jedine plastiky hlavného levočského oltára, najmä tri monumentálne figúry 
v oltárnej skrini a predela so skupinou Poslednej večere, ktoré vznikli pravdepodobne okolo 
a po roku 1508. 

Životným dielom rezbára Pavla bol levočský hlavný oltár, ktorý vznikol pravdepodobne 
z podnetu samotného Jána Thurzu, ako analógia krakovského stossovského podujatia a okázalý 
kultúrny odkaz rodičovskému mestu. Umelec na jeho realizácii za pomoci dielenských 
spolupracovníkov pracoval takmer celé desaťročie (1508-1517), pričom realizáciu reliéfov 
zveril svojmu hlavnému pomocníkovi. 44

44 VACULÍK, Karol; Gotické umenie Slovenska, s. 78-79.
45 BAAR, Jindřich Šimon; MARIA Chvály mariánske, s. 68.
46 ROOKMAAKER, H. R.; Moderní umění a smrt kultúry, s. 9.
47 ROOKMAAKER, H. R.; Moderní umění a smrt kultúry, s. 9.

VI. Umelci znázorňujú Pannu Máriu

Nasledujúce stránky chceme venovať Panne Márii. Priblížime si všetko, čo sa o nej 
píše vo Svätom písme, aj to, čo učí katolícka Cirkev. K tejto téme chceme pridať aj umenie; 
v našom prípade plastiky Panny Márie v životných situáciách, ako ich stvárnili majstri sochári 
a rezbári už od 14. storočia.

V dejinách ľudstva niet svätice, ktorú by cirkevné výtvarné umenie viac oslavovalo ako 
Pannu Máriu. Ikonografia dosvedčuje, že od najstarších dôb až po modernú dobu majstri 
všetkých vekov a národov sa snažili štetcom či dlátom vystihnúť krásu Panny Márie. 45

Zoberme si hociktorú Madonu zo stredoveku – nie je akousi fotografiou, ktorou chceli 
umelci zachytiť daný historický okamžik? Madonu zahalil maliar či sochár do bohatého 
rúcha – i keď vedel, že Panna Mária bola chudobná. Všetko vyplnil zlatom. Aký je zmysel jeho 
posolstva? Má to byť nebeský výjav? 

Madona je už na prvý pohľad neobyčajnou osobnosťou. Ani ten najväčší rúhač 
by z takého diela nemohol urobiť postavu polonahej zvodnice, ktorý by nalepil na stenu. 
A nie je to ani reklama na starostlivosť o dieťa, či dokonca o najnovší model šiat. 46 Madona 
je viac než ľudská bytosť, a predsa zostáva človekom. Posolstvo obrazu, či plastiky – to je kázeň 
o Márii, výzva, aby sa ľudia so všetkými starosťami obrátili na Máriu. 47

Najstarší obraz Madony vznikol pred rokom 500. Tieto maľby a rezby nám 
nesprostredkujú historické fakty, neznázorňujú historické udalosti narodenia Krista. 

Ľubica, kostol Nanebovzatie Panny Márie; F1 
Hlavný oltár je barokový. Pôvodný gotický oltár bol nahradený r. 1680 majstrom Olafom Engelholmom na želanie 
miestného farára. Z pôvodného gotického oltára zostala iba nika s plastikou Madony, ktorá patrí k vrcholným 
dielam Majstra Pavla.
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To čo tieto obrazy a sochy vyjadrujú, je aktuálne práve teraz. Je to niečo, čomu sa má veriť 
a čo nie je možné vidieť: že Mária, Matka Božia vám môže pomôcť, ak sa budete k nej modliť.

Symbolizovali čosi nadprirodzené, čo sa vymyká bežnej ľudskej skúsenosti, 
a náboženským významom boli doslova preťažené. Neboli to obyčajné obrazy, sochy, záznam 
historickej udalosti, alebo symbol niečoho, pre človeka tak významného ako je materstvo. 
Predstavujú Máriu, Madonu, Matku Božiu, našu Pani.

Autori Madon sa pochopiteľne snažili, aby ich Madony boli čo možno najkrajšie. Nie 
vždy išlo o prestíž, ale bolo tu čosi, čo vychádzalo priamo z vnútra, čo možno vyjadriť vetou: 
„Keď niekto niekoho miluje, vždy sa o to usiluje.“ 48

Ak sa pozeráme na rôzne obrazy, či sochy Madon, rozpoznáme rôzne obdobia mariánskeho 
kultu. V 14. st. sa objavuje typ – Madona pokorná, ktorá často sedí na zemi na vankúši 
a ponúka dieťaťu prsník. To je nápadná premena z Madony kráľovnej z predchádzajúceho 
obdobia, z doby románskej a gotickej. V období baroka sedáva Madona na oblaku, vysoko 
nad nami smrteľníkmi, často obklopená svätými i anjelmi, ktorí ju uctievajú. Posolstvo, ktoré 
nám výjav sprostredkúva, je určované umeleckou kompozíciou, nie tým, čo o Madone vieme 
a ako si ju predstavujeme.

Umelcom nešlo o zachytenie historickej udalosti a už vôbec nie o nejakú archeologickú 
presnosť ale o dogmu, o určité vyznanie viery v rámci tradíciou presne určenej kompozičnej 
schémy. Umelecké štýly a teologické dôrazy sa menili, ale základné myšlienky zostávali. 49

Po protestantskej reformácii, ktorá výtvarnému umeniu veľmi nepriala, prišla k slovu 
aj katolícka reforma. Zmenili sa prejavy zbožnosti, subjektívne pocity pri bohoslužbe i výzvy 
katolíckej cirkvi a jej dôrazy. 50

Dlhá tradícia uctievania Matky Božej ako Bohorodičky našla umeleckú podobu 
v otonskej dobe, keď sa tróniaca Madona presadila ako samostatný typ zobrazenia. Zároveň 
tu našla vyjadrenie predstava o tróne múdrosti, odvodená od biblického Šalamúnovho trónu 
alebo ako sídlo Ježiška bol zároveň sídlom živého božského rozumu, ako na to odkazuje „Sedes 
sapientiae“. Hieraticky tróniace a väčšinou pozlátené Madony zdôrazňujú nárok na nebeskú 
vládu predovšetkým voči heretickým hnutiam, ktoré o Máriinom božskom materstve 
pochybovali. V tejto podobe boli tróniace Madony pre západné románske sochárstvo rovnako 
reprezentačné ako ikony pre svet Byzancie. 51

Tieto postavy Panny Márie boli väčšinou mobilné kultové sochy, ktoré sa často nosievali 
pri procesiách. Dochovali sa písomné pramene, ktoré popisujú cestu napr. essenskej Madony 
pri veľkonočnej procesii mestom. Vzhľadom k zákazu modloslužobníctva nebola plastická 
socha celkom zbavená podozrenia, takže napr. na tróniacu Madonu z Clermont – Ferrandu 
bolo potrebné vykonať „nebeský exorcizmus“, než bola uložená naspäť do pokladnice kostola.

48 ROOKMAAKER, H. R.; Moderní umění a smrt kultúry, s. 9.
49 ROOKMAAKER, H. R.; Moderní umění a smrt kultúry, s. 10.
50 ROOKMAAKER, H. R.; Moderní umění a smrt kultúry, s. 10.
51 TOMAN, R.; Ars Sacra, Dejiny křesťanského umění od počátku, až do dneška, s.  278.

Ľubica, kostol Nanebovzatie Panny Márie, detail. F1 
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I keď nevytvárali priamo predpoklad pre kultové využitie, mnoho sôch malo v hlave alebo 
na chrbte priestor na uloženie relikvií. Preto boli zároveň pokladané za relikviáre a v takom 
prípade boli uložené v krypte, zatiaľ čo kultové sochy stáli obvykle na oltári alebo v jeho 
blízkosti, kde kňaz pri každodennej omši premieňal chlieb a víno na Kristovo telo a krv. 52

Sochy Madon, ktoré ukazujú Máriu s Ježiškom, patrili v gotike k najobľúbenejším 
sochárskym dielam. Ich počet je tak veľký, že tieto figúry možno v príslušnej podobe 
považovať za merítko dobového vkusu a umeleckej kvality. Okolo roku 1400 a potom cez 
celé 15. storočie sa obľube tešil typ tzv. „krásnej Madony“. 53

Množstvo prívlastkov, ktorými Máriu ozdobila teologická i mystická literatúra 
sa harmonicky spájalo s dobovou záľubou v štíhlych figúrach, odetých do bohato nariasených 
plášťov s metodicky splývajúcimi líniami záhybov. Mäkká ohybnosť línií a kontúr súznela 
s výrazom nežne usmiatej mladej tváre. Krásna Madona sa stala ikonograficky i na základe 
citového výrazu príznačným typom štýlu obdobia. To však neznamená, že by skúmanie 
krásnych Madon poskytovalo kľúč ku všetkému, čo sa vo výtvarnom umení okolo 
r. 1400 odohrávalo. V súvislosti s Madonou možno pripomenúť, že ikonograficky významné 
motívy sa niekedy menili na čisto formálne prvky. Spona na plášti Madony, pôvodne chápaná 
ako mariologický symbol (ozdoba nevesty, darovaná Bohom), sa po istom čase, keď sa na jej 
pôvodný význam zabudlo, preniesla ako ozdobný motív i na plášte svätíc. 54

Madona sa tu stáva pôvabnou, elegantne oblečenou kňažnou, resp. nebeskou Kráľovnou, 
ktorá s tou najprirodzenejšou nonšalantnosťou ukazuje dieťa veriacim, ktoré ako sa zdá, ani 
nevníma. Tento typ Madon, opierajúci sa o francúzske vzory vznikol na pražskom dvore 
výrazne orientovanom na francúzske umenie. Či to bol len jeden pravzor, alebo ich bolo 
viac, nie je isté. Z Čiech sa rošíril cez Rakúsko až do Porýnia a ďalšich krajín a to vždy v stále 
nových variantoch.

Krásna Madona mohla plniť funkciu záchytného bodu individuálnej zbožnosti 
jednotlivých veriacich, mohla byť predmetom daru skupín, napr. bratstiev, ktoré chceli takto 
vyjadriť svoju bohabojnosť, ale mohla stáť i v strede inscenovania zbožnosti kniežat.

Hlava a ramenné partie Matky Božej sú nesmierne pôvabné a do detailov prepracované; 
záhyby na jej závoji preberajú rovnaké motívy pod dieťaťom. Pozoruhodný je kontrast medzi 
Madonou doslova zahalenou plášťom a nahým, nezvykle veľkým dieťaťom. Zdôrazňuje 
sa tu doslova prezentované „telo Pána.“ 55

Umenie má dôležitú pedagogickú funkciu, lebo nás učí o základných článkoch viery. 
Ale má aj hlbší, duchovný význam ako prostriedok na kontempláciu a obrátenie. V ranej 
Cirkvi sa spochybňovala práve táto účinnosť a zmysel umenia. Niektorí, ľudovo nazývaní 

52 TOMAN, R.; Ars Sacra, Dejiny křesťanského umění od počátku, až do dneška, s.  279.
53 TOMAN, R.; Ars Sacra, Dejiny křesťanského umění od počátku, až do dneška, s. 408.
54 GERÁT, Ivan; Stredoveké obrazové témy na Slovensku, s. 23.
55 TOMAN, R.; Ars Sacra, Dejiny křesťanského umění od počátku, až do dneška, s.  408.

Spišské Vlachy, Kostol sv. Jána Krstiteľa, bočný oltár Panny Márie; F1 
Na pravej strane chrámovej lode je v bočnom oltári Madona s dieťaťom na pravej ruke a v ľavej ruke drží berlu. 

Celý oltár je v krásnom slohu rokoka.
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obrazoborci (ikonoklasti), argumentovali, že uctievať si obrazy Panny Márie a svätých 
je modloslužba. Tvrdili, že uctievanie ikon nevedie k Bohu, ale sústreďuje sa len na stvorenie. 
V roku 787 po Kristovi však pamätihodný Druhý nicejský koncil potvrdil hodnotu svätých 
obrazov proti ikonoklastom a vyhlásil: „Totiž čím častejšie ľudia vidia (svätých) v umeleckom 
zobrazení, tým ľahšie si pripomenú svoje vzory a budú po nich túžiť.“ O viac než 700 rokov 
neskôr Panna Mária Guadalupská dala svoje vlastné vyjadrenie k tejto otázke. Aj dnes je jej 
svätý obraz príkladom toho, že posvätné umenie dokáže priniesť duchovný rast a obrátenie. 56

Na obraze Panny Márie z Guadalupe môžeme ľahko rozpoznať Pannu Máriu ako 
ženu opisovanú v Knihe zjavenia: „Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac“ (Zjv 12, 1). 
Aby sme pochopili, ako sa naznačuje prítomnosť jej Dieťaťa, musíme sa pozrieť na tmavú 
červenkavú stuhu zaviazanú vysoko nad pásom. Indiánske ženy takýto opasok nosili na páse, 
ak neboli tehotné. Ak boli, potom opasok nosili vyššie, a tak je to aj v prípade Panny Márie 
Guadalupskej. 57 Panna je teda paňou Adventu nádeje, ktorá trpezlivo očakáva narodenie 
svojho Syna. 58 Panna Mária, čnosťami ako hviezdami ozdobená, silná a statočná premáha 
hriech, ktorý je znázornený v podobe hada pod jej nohami. 59

56 ANDERSON, Carl-CHÁVEZ, Eduardo; Panna Mária Guadalupská Matka civilizácie lásky, s. 49-51.
57 Je zaujímavé, že v španieslkom jazyku existuje krásna paralela, kde slovo pre tehotnú je encinta, čo doslova 

znamená „ozdobená stuhou“.
58 ANDERSON, Carl-CHÁVEZ, Eduardo; Panna Mária Guadalupská Matka civilizácie lásky, s. 51-52.
59 BAAR, Jindřich Šimon; MARIA Chvály mariánske, s. 68.

VII. O Panne Márii hovorí biblia,  
mystici aj apokryfy

Predstaviť Máriu možno z viacerých hľadísk. Možno sa na ňu dívať zvonka. Tak ju vnímali 
jej súčasníci v Nazarete. Pokladali ju za obyčajnú manželku tesára Jozefa a matku Ježiša, ich 
prirodzeného syna, zaradenú do reťaze rodového príbuzenstva. („Vari to nie je tesárov syn? 
Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky 
jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ (Mt 13, 55-56).

Tak ju posudzovali jej príbuzní, ktorí sa k nej hlásili po prvom zázraku Ježiša, keď zjavil 
svoju slávu. Vtedy išli s ňou a s učeníkmi za Ježišom do Kafarnauma (por. Jn 2, 12) Zo svojho 
veľkého príbuzného chceli mať len márnu slávu a hmotný zisk. „Jeho bratia mu povedali:, 
Odíď odtiaľto a choď do Judey, aby aj tvoji učeníci videli, aké skutky konáš! Veď nik nerobí nič 
v skrytosti, ak sa chce stať verejne známym. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu!‘ Lebo ani jeho 
bratia v neho neverili“ (Jn 7, 3-5). Preto brávali so sebou jeho matku, aby mali k nemu ľahší 
prístup. „Tu prišli jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať“ (Mk 3, 31). Tak 
sa díva na Máriu aj historik, ktorému chýba viera, ktorý chápe dejiny iba ako sled prirodzených 
udalostí.

Isteže, Mária bola bytosť dejinná, patrila k svojej rase a národu, žila na určitom území 
v určitom čase. Pre svoje osobitné výsady však mala v hlbokých vrstvách svojho vedomia 

 Spišské Podhradie,  
farský kostol Narodenia Panny Márie; F1

Baroková Madona stojaca na oblaku s Ježiškom 
na ruke a kráľovskou korunou na hlave.

 Lendak, Kostol sv Mikuláša biskupa, Madona; F1
Obdobie, v ktorom bola vyrezaná lendacká Madona, 
patrí do obdobia, ktoré bolo pomenované „Obdobím 
krásnych Madon“. Plastika pochádza zo 14. st., bola 

veľmi poškodená. Po zreštaurovaní, ktorú uskutočnila 
M. Spoločníková dostala pôvodnú podobu.



46 47

mimoriadne citlivú chápavosť. Aj Máriu oddeľovala od Boha a Syna skutočná priepasť, takže 
tiež mávala chvíle nevedomostí, obáv a neistôt, ako sa k tomu sama priznala sv. Lukášovi „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“ (Lk 2, 48-50). Bola 
síce v tajomnej nadprirodzenej skutočnosti, ktorá ju prenikala a niesla k budúcnosti. Mária 
ju vnímala, zažívala a ochotne sa jej poddávala; ale tá skutočnosť ju predsa presahovala 
zázračnosťou vopred nepreniknuteľnej Prozreteľnosti. Tento pohľad zvnútra nám priblížil sv. 
Lukáš a sv. Ján v menšej miere i sv. Matúš. Údaje, ktoré zachovali, boli a naďalej sú základom 
pre teologický a mystický pohľad na Máriu.

Mária, odlúčená od ostatných ľudí, počas skrytého Ježišovho života žila iba pre svoje dieťa. 
V čase verejného Ježišovho života stála medzi Synom a neveriacimi príbuznými. Pod krížom 
vytrvala pri Synovi a zachovala si vieru vo Vykupiteľa a v jeho zmŕtvychvstanie. Na začiatku 
tajomného Ježišovho života Mária zjednocovala okolo seba mladú apoštolskú Cirkev. „Títo 
všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovu matkou Máriou a s jeho 
bratmi“ (Sk 1, 14). Tak sa rozširoval kruh Máriinho účinkovania a jej poslania. Ježišovým 
rozhodnutím a závetom sa jeho Matka stala Matkou Jána, „Ježišovho miláčika“. Po Ježišovom 
nanebovstúpení sa stala Matkou apoštolov a po zoslaní Ducha Svätého Matkou Cirkvi. Tým 
sa jej časný život naplnil a uzavrel. 60

VII. 1. Narodenie Panny Márie
O rodičoch Kristovej matky Panny Márie sa priamo z evanjelia nedozvedáme nič. 

Kresťanský ľud však zaujímala rodina, z ktorej pochádzala Matka vteleného Božieho Syna. 
Pre nedostatok biblických správ prevzal údaje z iných prameňov. Najvýznamnejší sa nazýval 
„Protoevanjelium sv. Jakuba“. Bol to apokryfný, teda nekanonický spis z 2. storočia. 61 Cirkev 
mu nikdy nepriznala hodnotu pôvodného apoštolského spisu. No napriek tomu „Jakubovo 
protoevanjelium“ malo pre svoju starobylosť veľkú vážnosť a zanechalo silnú ozvenu tak 
v liturgii ako aj v ľudovej zbožnosti, ktorá sa napokon stala súčasťou cirkevnej tradície. Podľa 
spomenutého „protoevanjelia“ rodičia Panny Márie sa nazývali Joachim a Anna. 62 Tradícia 
umiestňuje rodičov Panny Márie do Galiley, ktorá bola veľmi úrodnou krajinou. Hovorilo 
sa o nej, že „skôr vypestuješ tisíce olív v Galileje, než jedno dieťa v Judsku.“ Galilejčania sa živili 
väčšinou roľníctvom, chovom početných stád alebo rybolovom. Ostatní Židia sa im radi 
posmievali, pretože nerozprávali správne aramejsky. Galilejčania však boli zbožní a živá viera 
v jedného Boha tkvela hlboko v ich srdciach. Trikrát do roka putovali do Božieho chrámu 
v Jeruzaleme. Neprekvapuje, že práve z Galiley mal Ježiš najviac stúpencov – učeníkov. 63 

60 ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 272-273.
61 HERIBAN, Jozef; Príručný lexikón biblických vied, s. 218.

Apokryfný = skrytý, podvrhnutý, nepravý. Apokryfné knihy – židovské a kresťanské spisy, ktoré sa formou 
a obsahom podobajú kánonickým knihám, ale nepatria do kánonu inšpirovaných spisov. Doba rozkvetu 
apokryfnej literatúry siaha od 2. st. pred Kr. do 5. st. po Kr. V posledných rokoch boli objavené dôležité rukopisy 
starozákonných a novozákonných apokryfov. Obsahujú cenný materiál umožňujúci lepšie pochopiť biblické 
životné prostredie. 

62 ONDRUŠ, Rajmund; Dosiahli cieľ, s. 535.
63 MIKLÍK, Josef; Život Blahoslavené Panny Marie, s. 7.

 Kežmarok, Kostol sv. Kríža, Panna Mária apokalypsová, platika voľná; F1
Baroková soška Panny Márie. Odetá je slnkom, pod nohami had. 
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Rodičia Panny Márie – Anna a Joachim – pochádzali z kráľovského rodu. 64 Šťastie zbožných 
manželov kalila bolesť. Nemali deti a to bolo v tej dobe veľkou hanbou. Mnohí ich preto 
pokladali za tajných hriešnikov, ktorých ťažila Božia kliatba. Sv. Anna si musela vypočuť 
nejednú štipľavú poznámku od svojich šťastnejších susediek. Niet divu, že sa takéto bezdetné 
ženy vrúcne modlili, aby sa Boh nad nimi zmiloval. Možno použili dojemné prosby mladej 
Sáry, neskoršej Tobiášovej manželky:

„K tebe, Pane, obraciam svoju tvár
a pozdvihujem svoje oči.
Ty vieš, Pane, že som čistá
od akejkoľvek nečistoty,
a nepoškvrnila som svoje meno.
Zhliadni na mňa, Pane, a zmiluj sa nado mnou,
aby som už viac nemusela počúvať potupné výčitky“ (Tob 3, 12-15).

Zdalo sa, akoby nebo ich prosby nikdy nepočulo. Roky ubiehali a nádej sa postupne 
zmenšovala. V tejto bolesti si svätí manželia spomenuli na starozákonnú Samuelovu matku 
a podľa jej príkladu urobili slávnostný sľub, že obetujú svoje dieťa Bohu, ak bude splnená 
ich túžba. Preto išiel Joachim do Jeruzalema, aby tam priniesol prosebnú obetu. V chráme 
zažil najväčšie poníženie, keď ho od oltára aj s darom odohnal kňaz, ktorý ho poznal a osopil 
sa naň: Ako sa opovažuješ pristúpiť k oltáru, či si zabudol, že Boh zlorečí každému Izraelitovi, 
ktorý nemá detí? 65

Aj mystička Mária od Ježiša z Agredy sa vo svojich videniach vyjadruje o rodičoch Panny 
Márie.

Prosby Joachima a Anny prenikli k trónu Najvyššieho, kde ich Boh prijal a anjelom 
oznámil: Už sme to zjavili a sľúbili naším služobníkom prorokom, aby to mohli oznámiť 
svetu. Hriechy ľudí a ich zločiny sú také veľké, že nás veľmi zdržuje prísna spravodlivosť. Avšak 
naša dobrota a milosrdenstvo sú väčšie než všetky ich zločiny, ktoré nemôžu uhasiť našu lásku 
k ľuďom. Spomenieme si na služby a potešenie, ktoré nám dali naši služobníci a pohliadneme 
na zástupy tých, ktorí budú vynikať vo chválach a našom priateľstve. Máme pred naším 
zrakom tú jedinú vyvolenú, ktorá nám bude príjemnejšia než všetky tvory, pretože ona počne 
vo svojom živote osobu Slova a zaodeje ho ľudským telom. Joachim a Anna našli milosť 
v našich očiach a obdaríme ich najvyberanejšími darmi a milosťami. Vo svojich skúškach boli 
verní a vytrvalí a ich duše sú príjemné naším očiam. Gabriel, osvieť a poteš našich služobníkov 
Joachima a Annu a povedz im, že obdržia ovocie požehnania, a že Anna počne dcéru, ktorej 
dá meno Mária.

64 Niektorí spisovatelia tvrdili, že sv. Anna pochádzala z kňazského rodu Levi (Summa aurea I. 190). Radi 
poukazovali na príbuzenský vzťah Panny Márie so sv. Alžbetou.

65 MIKLÍK, Josef; Život Blahoslavené Panny Marie, s. 8.
O tejto udalosti sa dozvedáme iba z apokryfných evanjelií. Je však možné, že nám to zachovala pôvodná tradícia.

Spišský Štiavnik, Kostol Narodenia Panny Márie; F1 
Hlavný neogotický oltár je zo začiatku 20. st.
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Archanjel Gabriel sa zjavil Joachimovi 
keď sa modlil a povedal mu: „Ty spravodlivý 
muž, Všemohúci pohliadol zo svojho trónu 
na tvoje žiadosti, vypočul tvoje vzdychy 
a modlitby; tvoja manželka Anna počne 
a porodí dcéru, ktorá bude požehnaná 
medzi ženami. Národy ju budú nazývať 
blahoslavenou. Nech je od detstva zasvätená 
chrámu a v ňom Bohu. Bude vyvolená, 
vyvýšená, mocná a plná Ducha Svätého. 
Chváľ Pána, Joachim a zvelebuj ho za toto 
dobrodenie.

Toto všetko sa prihodilo Joachimovi 
počas jeho dlhej modlitby a v podivnom 
spánku, ktorý ho premohol, aby sa dozvedel 
toto posolstvo. Joachim sa prebudil naplnený 
radosťou a so živou vierou a nádejou vylial 
city svojej duše pred Najvyšším.

Anna v hlbokej pokore a so živou vierou 
sa modlila o príchod Vykupiteľa – „Najvyšší 
Pane, ja najbiednejší tvor, túžim za cenu 
života, ktorý si mi daroval, aby si urýchlil 
čas nášho spasenia. Ukáž Pane svoju božskú 
dobrotu!“

Všemohúci ustanovil, aby posolstvo 
o počatí jeho svätej matky sa podobalo 
tomu, ktorým bolo oznámené vtelenie 
Slova. Bol to ten istý anjel, ktorý priniesol 
obe posolstvá.

Svätý archanjel Gabriel sa ukázal 
sv. Anne v ľudskej podobe a povedal jej: 
„Anna, služobnica Božia, ja som anjel, 
vyslaný od Najvyššieho. Dobrá je tvoja 
ustavičná modlitba a pokorná dôvera. Pán 
vypočul tvoje prosby. Ty a Joachim ste 
prosili o požehnanie a Najvyšší rozhodol, 
že vám dá oveľa viac než ste žiadali. Pánovi 
sú najmilší tí, ktorí sa k nemu modlia 
s pokornou dôverou a nepochybujú o jeho nekonečnej moci. Teraz Najvyšší posiela mňa, 
svojho anjela, aby som ti oznámil, že budeš šťastná a požehnaná. Vyvolil ťa, aby si bola matkou 
tej, ktorá počne a porodí jednorodeného Otcovho. Porodíš dcéru, ktorá sa podľa božského 
ustanovenia bude volať Mária. Ona bude požehnaná medzi ženami a plná Ducha Svätého 

a v nej sa splní proroctvo tvojich predkov. Ty si tá zvlášť požehnaná od Pána, ktorú si on praje 
navštíviť a obdariť vzácnym požehnaním“.

Duch Svätý posilnil Annu, aby jej pokorné srdce neomdlelo údivom a radosťou pri 
tejto anjelovej zvesti. Anna vstala a náhlila sa do jeruzalemského chrámu, tam sa stretla 
s Joachimom. Spoločne ďakovali Všemohúcemu za toto požehnanie a obetovali dary a obety. 
Obnovili si sľúb, že dcéru obetujú chrámu a každý rok pôjdu do chrámu obetovať zvláštne 
dary. Tento sľub zachovávali až do konca svojho života.

Opatrná Anna nikdy neprezradila Joachimovi, ani nikomu inému, že jej dcéra má byť 
matkou Mesiáša. Pokiaľ Joachim žil, nevedel nič, iba to, že jeho dcéra bude veľká a tajomná.

Hneď po počatí Boh udelil sv. Anne zvláštnu milosť. Dostalo sa jej videnia Božej 
velebnosti, pri ktorom dostala osvietenie a dary milosti. Dokonale ju očistil a povzniesol jej 
ducha na taký stupeň, že od tej doby nikdy sa už nevenovala ľudským záležitostiam, ktoré 
by mohli prekážať jej spojeniu s Bohom vo všetkých náklonostiach mysle a vôle. Vtedy jej 
povedal: „Anna, služobnica moja, ja som Boh Abrahámov, Izákov a Jakubov, moje požehnanie 
je s tebou. Zahrnul som ľudí svojimi darmi, ale oni poslúchli hada a stratili všetko. Zo svojej 
dobroty prajem si zabudnúť na nevďačnosť ľudí a napraviť tú stratu tým, že zošlem svojho 
jednorodeného Syna ako ich Vykupiteľa. Teraz chcem ukázať svoje milosrdenstvo a dávam 
im osobu večného Slova, aby sa stalo človekom, narodilo sa zo ženy, ktorá bude matkou 
a pannou; nepoškvrnená, čistá, požehnaná a svätejšia než všetky tvory. A ty budeš matkou 
tejto vyvolenej a jedinej.“

Anna s pokorou počúvala hlas Najvyššieho a odpovedala: „Pane, Bože večný, je darom 
Tvojej dobroty a dielom tvojej mocnej ruky, že dvíhaš z prachu chudobných a opovrhnutých. 
Čo môže robiť tento biedny červ pred tebou? Učiň ma, Pane, vo svojich očiach hodnou takej 
dostojnosti, akú mi udeľuješ.“ 66

Keď sa Anna vydala za Joachima, mala 24 rokov a Joachim 46 rokov. Dvadsať rokov žili 
v manželstve bez detí. Anna mala v dobe počatia svojej dcéry 44 rokov a Joachim 66. Sv. Anna 
počala zvláštnym spôsobom, nielen ako bolo počatie vykonané, ale z ohľadu na budúcnosť 
dieťaťa.

Boh venoval viac starostlivosti vytváraniu tohto maličkého tela svojej najsvätejšej Matky, 
než stvoreniu všetkých nebeských telies a celého vesmíru.

Vo chvíli, kedy bola vdýchnutá duša do tela tejto nebeskej Pani, Všemohúci si prial, aby 
jej matka sv. Anna pocítila prítomnosť Božiu tým najvznešenejším spôsobom. Bola naplnená 
Duchom Svätým a preniknutá radosťou. Tieto pocity trvali v nej po celý čas jej ďalšieho 
života. 67

66 Kniha 1. Zväzok 2. kapitola 13.; Mystické Mesto Božie.
67 Kniha 1. Zväzok 2. kapitola 15.; Mystické mesto Božie.

 Vlková, Kostol Zvestovania Panny Márie, bočný 
oltár, výjav sv. Joachim s Pannou Máriou; F1

Sv. Joachim drží Pannu Máriu na rukách.
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Konečne nadišiel šťastný deň a sv. Anna porodila dcéru. Ako bolo u Židov zvykom, 
odniesli ženy novorodeniatko do susednej izby a položili ho otcovi na lono (kolená). Plný 
radosti pobozkal Joachim dieťa a tým ho prijal do svojej rodiny. 68

VII. 2. Zasvätenie v chráme
Do troch rokov žila Mária pri svojich rodičoch – Joachimovi a Anne. Bola slnkom ich 

života. Sv. Anna mala videnie, v ktorom jej Pán pripomenul, aby splnila svoj sľub a obetovala 
svoju dcéru Máriu pre chrám v ten deň, kedy dosiahne tretí rok svojho života. 69

Iste, takáto správa a rozlúčka s dcérou bola pre sv. Annu bolestná. Pán ju potešil a posilnil. 
Prisľúbil jej pomoc v jej opustenosti za neprítomnosti milovanej dcéry. Vtedy sa Anna modlila: 
„Pane, Bože, tvojej službe a do tvojho chrámu som sľúbila svoju dcéru, ktorú si mi daroval 
vo svojom milosrdenstve. Je tvoja a tebe ju vraciam. Ďakujem za ten čas, kedy som sa s ňou tešila, 
za to, že si ma vyvolil pre jej počatie. Pane, Bože, pri opatrovaní tvojho neoceniteľného pokladu 
bola som bohatá, tešila sa z jej spoločnosti v tomto slzavom údolí. Ona bola potešením v mojom 
zármutku, obľahčením v mojich prácach, príkladom dokonalosti, posilňovala moju ochablosť 
a rozpaľovala moju lásku. Zahoj, Pane, ranu môjho srdca a nenakladaj so mnou tak, ako 
si zaslúžim, ale zhliadni na mňa ako láskavý Otec, keď podľa tvojho príkazu privediem svoju 
dcéru do chrámu.“ 

V tom čase aj sv. Joachim mal videnie a obdržal ten istý rozkaz ako sv. Anna. Po spoločnej 
porade, uznávajúc vôľu Pána, rozhodli sa splniť, čo si Pán žiada a určili deň, keď svoju dcéru 
odvedú do chrámu. Aj sv. Joachim bol smutný, ale nie tak ako sv. Anna, pretože on ešte 
nepoznal to veľké tajomstvo, že jeho dcéra bude matkou Božou. 70

Po patričnom obrade v chráme, kde zverili svoju dcéru Máriu do rúk zbožnej ženy, vdovy 
Anny, mali pocit, ako by práve pochovali svoje jediné šťastie. 71

68 MIKLÍK, Josef; Život Blahoslavené Panny Marie, s. 11.
S akou radosťou vítal otec svoje prvé dieťa sa dozvedáme z Talmudu. Ktosi predal pluh aj voly, len aby mohol 
svojmu potomkovi kúpiť nové plienky. Thr. R. 1, 16.
Joachim vo svojom šťastí sľúbil Bohu veľkú ďakovnú obetu. Šiel do záhrady a zasadil píniový stromček, ako bolo 
vtedy krásnym zvykom.

69 MIKLÍK, Josef; Život Blahoslavené Panny Marie, s. 18.
Mária mala biele šaty s modrým pásom a veniec na hlave. Židovské dievčatá nosievali také šaty veľmi rady. 
Je pozoruhodné, že práve tieto farby si zvolila aj Panna Mária lurdská. Z toho môžeme usúdiť, že spomína rada 
na svoj pobyt v chráme a pokladá práve tieto roky za najkrajšiu dobu svojho pozemského života.
Možno sa tento údaj bude zdať málo pravdepodobný, a predsa je to tak. Deti na východe dospievajú skôr než u nás. 
Aj Samuelova matka obetovala svojho syna už v treťom roku (1 Kraľ. 1, 22 a nasl.).

70 Kniha 1. Zväzok 2. Kapitola 25., Mystické mesto Božie.
71 MIKLÍK, Josef; Život Blahoslavené Panny Marie, s. 18.

Kežmarok, Kostol sv. Kríža, bočný oltár sv. Anny; F1 
Neskoro gotické súsošie vložené do neogotickej oltárnej skrine z 19. st.  

Sv. Anna a sv. Joachim vyprevádzajú maličkú Pannu Máriu do chrámu.



54

VII. 3. Ako Boh volá ľudí
V Biblii čítame o Mojžišovi, osloboditeľovi židovského národa, akým zvláštnym 

spôsobom ho volá Boh. Ohlasuje sa mu z horiaceho kríka na púšti pri hore Sinaj a hovorí 
mu: „Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba… Videl som utrpenie 
svojho ľudu v Egypte… Viem o jeho utrpení. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci 
Egypťanov a vyviedol ho z tej krajiny do prekrásnej a priestrannej zeme… Nuž zober sa! Pošlem 
ťa k faraónovi. Vyvedieš ľud môj, Izraelitov, z Egypta… Ja budem s tebou“ (Ex 3, 6-12).

Okolo r. 738 pred Kristom, v roku smrti kráľa Ozeáša, Boh pomocou jedného videnia 
povolal do prorockej služby proroka Izaiáša. Prorok videl Boží trón a anjelov okolo neho, ako 
striedavo spievajú: „Svätý, svätý, svätý!“ Izaiáš sa naľakal: „Beda mi, áno, som stratený - veď 
som mužom nečistých perí a medzi ľudom nečistých prebývam - lebo moje oči videli Kráľa, Pána 
zástupov!“

V tej chvíli priletel k nemu jeden z anjelov, žeravým uhlíkom sa dotkol jeho pier a povedal 
mu: „Hľa, toto sa dotklo tvojich pier a oddialila sa tvoja vina a tvoj hriech je odstránený!“

A vtedy počul Izaiáš hlas, ako sám opisuje: „A počul som hlas Pána, ktorý riekol: Koho mám 
poslať a kto nám pôjde? A prorok odpovedal: Hľa, tu som, pošli mňa! A povedal mu Všemohúci: 
Choď a povedz tomu ľudu…“ (Iz 6, 3-9). A nato mu Boh povedal, čo od neho žiada. Izaiáš 
tento príkaz vykonal. Okrem iného mu Boh nariadil, aby predpovedal o Panne, ktorá počne 
a porodí Syna. Bola to správa o Vykupiteľovi a o jeho matke, Panne Márii.

Proroka Jeremiáša Boh povolal trochu inak. Jeremiáš mohol mať vtedy asi 20 rokov. Určil 
mu byť prorokom medzi pohanskými národmi. Jeremiáš sa však bál ťarchy služby, na ktorú 
ho povolal, a preto bedáka pred Bohom: „Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som! Pán 
však na to neberie ohľad, ale mu odpovedá: Nehovor: Mladučký som! a hneď aj dodáva: Pôjdeš, 
kam ťa pošlem! Povieš, čo ti prikážem! A neboj sa! Ja som s tebou, ja ťa ochránim!“ (Jer 1, 4-8).

A Jeremiáš poslúchol a išiel za Pánovým hlasom. Štyridsať rokov ohlasoval židovskému 
národu Božie želania a prikázania.

Ešte veľa podobných príkladov by sme mohli uviesť, ale aj tieto jasne hovoria, že Boh 
v ekonómii spásy sveta vždy používal takéto volania, ktorými od jednotlivcov žiadal 
spoluprácu na tejto veľkej a vznešenej práci. 72

Vieme, že Boh mnohé duše volá viackrát; po každý raz ich volá k dokonalejšej službe. 
Takto postupoval aj s Pannou Máriou. A práve v jej odpovediach na Božie volanie sa ukazuje 
jej krása ako aj jej veľkosť.

Kedy Panna Mária počula prvé Božie volanie, zostáva pre nás tajomstvom. No prvé, nám 
známe Božie volanie, prišlo – ako nám to dodnes zachovala tradícia a podopierajú to svojím 
názorom veľkí cirkevní otcovia (sv. Ambróz, sv. Gregor Nazianský a sv. Augustín) – v čase, keď 

72 GUSIĆ, Juraj; S Máriou vždy vyššie, s. 39.

Dravce, Kostol sv. Alžbety, bočný oltár sv. Anny; F1
Barokový oltár sv. Anny z polovice 18. st. polychrómovaná drevorezba.  

V strede oltárnej architektúry plastika sv. Anny s Pannou Máriou, ktorú učí. Vysoká je 110 cm.
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Máriini rodičia Joachim a Anna priviedli svoju trojročnú dcérku do jeruzalemského chrámu 
a tam ju obetovali Pánovi. Pri tejto príležitosti malá Mária, osvietená Božím svetlom, vedome 
Bohu sľúbila večné panenstvo. Boh dostal dôstojnú odpoveď na svoje volanie. 73

Keď sa naplnili tri roky, ktoré Pán ustanovil, sa sv. Joachim a sv. Anna s niekoľkými 
príbuznými vydali na cestu z Nazareta. Sv. Anna niesla na rukách pravú a živú „Archu zmluvy,“ 
maličkú Máriu, aby ju uložili vo svätom jeruzalemskom chráme. Ľudia si tento nepatrný 
sprievod sotva všimli.

Pri vstupe do chrámu sv. Anna vzala svoju dcéru za ruku a spolu aj so sv. Joachimom vošli 
dnu. Všetci traja predniesli Pánovi modlitbu; rodičia obetovali Bohu svoju dcéru a malá Mária 
obetovala seba. Po vykonaní modlitieb vstali a odobrali sa ku kňazovi. Odovzdali mu do rúk 
svoju dcéru a on im udelil požehnanie. Spoločne ju viedli k tej časti chrámových budov, 
v ktorej bývalo veľa mladých dievčat, aby ich tu v odlúčenosti vychovávali a učili čnostnému 
správaniu, pokým nedosiahli vek pre vstup do manželstva. Bolo to miesto odlúčenosti pre 
zvlášť vybrané prvorodené dcéry z kráľovského rodu Júdovho a kňazského rodu Lévi.

Kňazi prijali Máriu medzi ostatné dievčatá a sv. Simeon ju zveril učiteľkám, z ktorých 
jedna bola prorokyňa Anna. Táto matróna s radosťou vzala dieťa do starostlivosti. Považovala 
to za vyznamenanie od Boha, že dostala za učeníčku tú, ktorá mala byť Božou Matkou. 74

Sv. Joachim zomrel pol roka po vstupe dcéry Márie do chrámovej služby. Mária mala tri 
a pol roka, sv. Joachim mal 69 rokov. 75

Márii bolo oznámené, že jej matka sv. Anna čoskoro zomrie. Anjeli jej oznámili: „Mária, 
podľa ustanovenia Najvyššieho, nadišiel teraz koniec života tvojej matky sv. Anny. Pán rozhodol, 
že ju vyslobodí z väzenia smrteľného tela a privedie ju ku šťastnému naplneniu.“

Pri tejto neočakávanej správe, Mária sa vrhla pred Najvyšším na tvár a vrúcne sa modlila 
za šťastnú smrť svojej matky. 76

Vo veku trinásť a pol roka mala Mária opäť videnie. 77 Vo videní ju Boh skúšal, keď jej 
prikázal, aby vstúpila do manželstva. Pán rozkázal, aby si pre ochranu a bezpečnosť vzala 

73 GUSIĆ, Juraj; S Máriou vždy vyššie, s. 40.
74 Kniha 2. Zväzok 1 Kapitola 1., Mystické mesto Božie.
75 Kniha 2. zväzok 1 Kapitola 16., Mystické mesto Božie.
76 O sv. Anne niektorí spisovatelia vravia, že bola tri krát vydatá a z každého manželstva mala dcéru, a všetkým vraj 

dala meno Mária. Pán mi objasnil život tejto svätice, ale nikdy mi nebolo zdelené, že by bola vydatá aj mimo sv. 
Joachima, alebo že by mala nejakú inú dcéru, okrem Márie, Kristovej matky.
Kniha 2. Zväzok 1 Kapitola 19., Mystické mesto Božie.

77 Podľa Talmudu sa vydávali židovské dievčatá keď mali 12 rokov a 6 mesiacov. V tej dobe boli už úplne vyspelé. 
Rabíni neradi videli, keď niektorý otec svadbu odkladal. 

 Odorín, Kostol sv. Mikuláša, bočný oltár z druhej polovice 18. storočia; F1
Sv. Anna a sv. Joachim vyprevádzajú Pannu Máriu do chrámu.
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manžela; lebo čo sa týkalo jej vôle, priala si prežiť celý život bez muža. Ona však z takého 
Božieho rozkazu bola prekvapená, lebo mala Boha za svojho Ženícha. 78

VII. 4. Márii chystajú ženícha 79

Zatiaľ čo sa Mária oddávala modlitbe, Boh prehovoril vo sne k najvyššiemu kňazovi sv. 
Simeonovi a rozkázal mu, aby všetko zariadil pre manželstvo Márie. Svätý kňaz sa spýtal, 
aká je vôľa Božia ohľadom  osoby, za ktorú sa má Mária vydať. Pán mu nariadil, aby zavolal 
ostatných kňazov a zdelil im, že Mária ostala sama, je sirota a nepriala si vydať sa, ale pretože 
je zvykom, aby prvorodené dcéry neopúšťali chrám bez toho, aby sa o ne nepostarali, bude 
najlepšie keď sa vydá za toho, kto by sa im zdal byť dobrý.

Mária bola jedinou dcérou svojich rodičov a po ich smrti sa stala dedičkou. Tak prešla 
na ňu povinnosť, aby sa vydala za niektorého muža svojho rodu a udržala tak jeho meno. 
Zákon znel doslova: „Boh prikazuje o dcérach – dedičkách: Nech sa vydajú za koho chcú, len 
nech sú to muži z ich kmeňov, aby sa nemiešal majetok jedného kmeňa izraelského s majetkom 
kmeňa druhého. Bolo to tým dôležitejšie, že pochádzala z rodu Dávidovho, z ktorého sa mal 
narodiť Spasiteľ“. 80

Kňazi usúdili, že by bolo najlepšie spýtať sa, aby Pán nejakým spôsobom naznačil, kto 
by bol najvhodnejší stať sa Máriinim ženíchom. Vedeli, že ženích musí byť z domu a rodu 
Dávidovho, aby sa vyhovelo zákonu. Preto určili deň, kedy všetci slobodní muži toho rodu, 
ktorí budú v tom čase v Jeruzaleme, budú zvolaní k zhromaždeniu do chrámu. Stalo sa, 
že určený deň bol práve ten deň, keď Mária mala dokončiť štrnásty rok života. 81 Najvyšší 
kňaz Simeon ju zavolal a oznámil jej ich úmysel, že jej chcú dať ženícha skôr ako ju prepustia 
z chrámu.

78 Dobrovoľné panenstvo prehlasovali rabíní za urážku samého Boha a všemožne sa snažili od neho odhovoriť. 
V dobe, o ktorej práve hovoríme, vyvstal ešte iný dôvod. Vedelo sa, že už skoro má prísť na svet sľúbený Mesiáš 
a každá židovská deva si priala, aby práve ona bola tou šťastnou vyvolenou. V tomto duchu bola vychovávaná 
aj Panna Mária, ale pre ňu tu bol problém. Mária sa dobrovoľne vzdala možnosti stať sa Mesiášovou matkou 
a vyslovila prvý sľub večného panenstva. Zriekla sa sladkých materských radostí a za odmenu sa mala stať 
duchovnou Matkou celého sveta. Splnila sa na nej doslova jasavá Izaiášová predpoveď:
Zaplesaj, neplodná, čo si nerodila,
rozozvuč sa plesaním a jasaj, čo si nekvílila,
lebo dietky opustenej sú početnejšie
ako dietky vydatej – hovorí Pán (Iz 54, 1).
MIKLÍK, Josef; Život Blahoslavené Panny Marie, s. 22.

79 Mária vo svojom bezprostrednom okolí a vôbec v Starom zákone (okrem jej predobrazu prorokyne Márie, 
Mojžišovej sestry) nemala predbežný príklad – vzor pre panenstvo ako mravnú čnosť, ako večný sľub Bohu 
z náboženských dôvodov a pohnútok, ako ideál mravnej dokonalosti. Boh Židom ani neprikázal, ani neradil 
panenstvo, ani nepripojil k nemu prísľub, odmenu.
Židia cenili materstvo viac ako panenstvo aj z náboženských príčin: pre túžbu všetkých manželstiev po zaradení 
do série pokolení, z ktorých sa narodí prisľúbený Mesiáš. Mária, hoci bola na čele tých, čo v jej čase očakávali, 
vymodlievali, obetami urýchľovali príchod Mesiáša (prorokyňa Anna, starec Simeon, Zachariáš s Alžbetou a i.) zdá 
sa, práve prísľubom panenstva, o ktorom bola vnútrorným nutkaním presvedčená, že je Bohu veľmi milý, chcela 
urýchliť príchod Mesiáša. Tým sa, pravda, vedome vylučovala z možnosti a výsady stať sa matkou Mesiáša, po čom 
túžili všetky panny z Dávidovho rodu. Ona jediná, ľudsky povedané, z veľkej pokory pred Bohom sa tej možnosti 
a výsady zriekla celkom vedome a dobrovoľne. Mária teda nemala pre panestvo vzor, ale sama sa preň stala vzorom.
ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 85.

80 MIKLÍK, Josef; Život Blahoslavené Panny Marie, s. 26.
81 Pravdepodobne roky nesúhlasia, lebo dievčatá z jeruzalemského chrámu po završení 12 a pol roka boli 

už prepúšťané, aby sa mohli vydať.

Mária odvetila: „Pane, čo sa týka mňa, prajem si zachovať ustavičnú čistotu, priala 
som si zasvätiť svoj život Bohu v službe tohto chrámu, z vďačnosti za veľké dobrodenia, 
ktoré som dostala. Nikdy som nezamýšľala vstúpiť do manželského stavu. Taká bola moja 
náklonnosť, ale ty môj majster pouč ma, aká je Božia vôľa“. Kňaz odvetil: „Dcéra moja, tvoje 
žiadosti sú Pánovi príjemné, ale pamätaj, že žiadna izraelská deva sa nevyhýba manželstvu, 
pretože podľa proroctiev očakávame príchod Mesiáša. Aby si dostala spoločníka podľa srdca 
Božieho, budeme prosiť Pána, aby ti vybral ženícha, ktorý sa mu bude páčiť a bude z rodu 
Dávidovho…“ 82

Keď Mária dovršila 14. rok svojho života, muži z pokolenia Júdovho a z rodu Dávidovho, 
ktorí boli vtedy v Jeruzaleme sa zhromaždili v chráme. Medzi mužmi bol aj Jozef, rodák 
z Nazareta, bývajúci vtedy v Jeruzaleme. Mal 33 rokov, peknú postavu a bol neobyčajne 
skromný. Vynikal čistotou v myšlienkach a bol veľmi svätý. Od 12 roku zachovával sľub 
čistoty, ktorý zložil. 83

VII. 5. Mária dostala ženícha
Všetci neženatí muži sa zhromaždili v chráme a modlili sa spolu s kňazmi, aby ich Duch 

Svätý riadil v tom, čo mali urobiť. Boh vnukol najvyššiemu kňazovi, aby dal do ruky každého 
muža suchý prút a vyzval ich, aby každý so živou vierou prosil Boha, nech označí toho, 
ktorého si vyvolil za ženícha Márie. Všetci túžili po tom, aby Máriu dostali za manželku.

Keď sa všetci modili, bolo vidno, že prút, ktorý držal Jozef, rozkvitol a súčasne bolo 
vidno bielu holubicu ako sa vznáša a spočinula nad hlavou Jozefa. 84 Boh prehovoril k srdcu 
Jozefa: „Jozef, služobník môj, Mária bude tvoja nevesta, príjmu ju s úctivou pozornosťou, lebo 
ona je milá mojím očiam. Učiň všetko, čo ti ona povie.“ Na taký prejav a dôkaz neba kňazi 
prehlásili sv. Jozefa za snúbenca Márie. 85

Mária sa rozlúčila s kňazmi i so svojou učiteľkou a spoločníčkami. Opustila chrám 
so zármutkom, pretože tým obetovala svoje náklonnosti a túžby. V sprievode dvoch 
chrámových sluhov sa odobrala so svojím snúbencom Jozefom do Nazareta. Jozef, hoci 
sa tu narodil, vedený božským riadením a okolnosťami žil istý čas v Jeruzaleme. Tak sa stalo, 
že sa stal manželom tej, ktorú Boh vyvolil za svoju matku.

Jozef povedal svojej snúbenici: „Moja snúbenica a pani, ďakujem Pánovi, že ma určil 
za tvojho manžela, hoci som sa pokladal za nehodného byť v tvojej spoločnosti. Ale Boh 
rozhodol inak, preto si prajem a dúfam, že mi budeš nápomocná a spoločne budeme Bohu 
s úprimným srdcom slúžiť. Považuj ma za svojho služobníka a prosím ťa, aby si nahradzovala 

82 Kniha 2. zväzok 1 Kapitola 21., Mystické mesto Božie.
83 Väčšina starých apokryfných spisov popisovala sv. Jozefa ako starca, ktorého hlava už bola šedivá. Tak sa píše 

v Protoevanjeliu Jakubovom 9, Evang. De nativ. Mariae, 8. Veľmi pekne to vyvracia Summa aurea, I., 372 a jej 
argumenty sú presvedčivé. Týmto manželstvom sa mal predsa utajiť paneský pôvod Božieho Syna, čo bolo 
nemožné, keby Jozef bol už starcom.

84 Staršie apokryfy (Protoevanjelium Jakuba, 8; Evang. De nativ. Mariae, 7.) hovoria pri tejto príležitosti krásnu 
legendu o Jozefovom prúte. Chceli tak znázorniť, že manželstvo medzi Matkou Božou a svätým Jozefom bolo 
výhradne dielom samého Boha.

85 Podľa všetkého znelo celé jeho meno Jozefel, slovensky „Boh nech pridá.“ Túto formu poznáme z egyptských 
nápisov z doby Jozefa Egyptského. Aj Babylončania mali podobné meno.
HOMMEL, Jasup-il.; Die israel Űberlieferung in inschriflicher Beleuchtung, Mnichov, 1897, 82 a 95.
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 Stará Ľubovňa, Kostol sv. Mikuláša, biskupa. Reliéf Zasnúbenia Panny Márie r.1929; F1
Nezvyklý a vzácny reliéf zasnúbenie Panny Márie s Jozefom je svadobným darom španielskeho kráľa  

infantke (princezne) Izabele de Bourbon, manželke grófa Jána Zamoyského.

moje nedostatky v plnení domácich povinností; povedz mi, aké máš priania, aby som ich 
mohol splniť.“

Mária si vypočula Jozefove slová a odvetila: „Majster môj, som šťastná, že Najvyšší vyvolil 
teba za môjho manžela a tak zrejme mi ukázal svoju vôľu, aby som ti slúžila. Ak dovolíš, 
zdelím ti svoje myšlienky a úmysly.“ Jozef odvetil: „Hovor, pani, tvoj služobník počúva“.

Mária mu povedala: „Môj pán a snúbenec, je spravodlivé, aby sme so všetkou úctou 
vzdávali chválu našmu Bohu. Nám, ktorí sme núdzni, ukázal veľkosť svojho milosrdenstva 
tým, že si nás vyvolil pre svoju službu. Zasvätila som sa Bohu v útlom veku. Jemu patrím 
a jeho uznávam za svojho Ženícha a Pána, a som rozhodnutá zachovať pre Neho svoju čistotu. 
Prosím ťa, pane môj, pomôž mi splniť tento sľub, avšak vo všetkom ostatnom budem tvojou 
služobnicou, ochotnou pracovať pre pohodlie tvojho života. Vyhovej ženích môj, tomuto 
môjmu predsavzatiu a učiň podobne, aby nás Boh prijal ako ľúbeznú vôňu a udelil nám večné 
dobrá, ktoré od neho očakávame.“

Jozef odvetil. „Pani moja, svojimi slovami prenikla si moje srdce. Neoznámil som ti svoje 
zmýšľanie, kým som nepoznal tvoje. Aj ja sa považujem zaviazaný Pánovi vďačnosťou, lebo 
ma volal aby som ho úprimným srdcom miloval. Aby si vedela, pani, že od dvanástich rokov 
som tiež sľúbil Pánovi žiť v ustavičnej čistote. Teraz potvrdzujem tento sľub, aby som 
neprekážal tvojmu sľubu. Prosím príjmi moju čistú lásku a považuj ma za svojho brata.“ Pri 
tomto rozhovore Najvyšší znova potvrdil čnosť čistoty v ich srdciach. 86

VII. 6. Zvestovanie
Druhý vatikánsky koncil (Konštitúcia Lumen gentium, č. 56) vyhlasuje: „Otec 

milosrdenstiev chcel, aby vtelenie predchádzal súhlas predurčenej matky, a tak, ako žena prispela 
k smrti, aby prispela aj k životu. To sa jedinečným spôsobom vzťahuje na Matku Ježišovu, ktorá 
priniesla na svet sám všetko obnovujúci Život a dostala od Boha dary, dôstojné takej vznešenej 
úlohy. Preto niet sa čo čudovať, že sa u svätých Otcov ujal zvyk nazývať Bohorodičku celou svätou 
a bez akejkoľvek škvrny hriechu, sťaby nové stvorenie, dielo Ducha Svätého. Keďže bola od prvej 
chvíle svojho počatia obdarovaná celkom neobyčajnou krásou svätosti, zvestujúci anjel podľa 
Božieho príkazu pozdravil nazaretskú Pannu ako „milosti plnú“ (por. Lk 1, 28).

A tak Mária, dcéra Adamova, súhlasiac so slovom Božím, stala sa Ježišovou matkou. 
Nehatená nijakým hriechom z celého srdca prijala spasiteľnú vôľu Božiu a celkom sa zasvätila 
ako služobnica Pánova osobe a dielu svojho Syna. Pod jeho vedením a spolu s ním sa z milosti 
všemohúceho Boha dala do služieb tajomstva vykúpenia. Preto svätí Otcovia právom 
usudzujú, že Mária nebola iba pasívnym nástrojom v rukách Božích, ale že spolupracovala 
na ľudskom spasení dobrovoľnou vierou a poslušnosťou. 87

86 Kniha 2. Zväzok 1. Kapitola 22., Mystické mesto Božie.
87 SCHMAUS, M.; Život milosti a Milostiplná, s. 210.
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lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí Syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí 
svoj ľud z hriechov“ (Mt 1, 20). 95

„Ona sa nad jeho slovami zarazila a premýšľala, čo znamená takýto pozdrav“ (Lk 1, 29). 
Zarazila sa. Nie tak nad tým čo videla, ako skôr nad tým, čo počula. Nezľakla sa zjavenia, 
prekvapili ju anjelove slová. Aká nezvyklá a záhadná bola táto reč. Boh musel už toľkokrát 
upokojiť človeka v dôvere, keď mu zveroval v dejinách spásy veľké poslanie. Nevyberal 
si príliš sebavedomých, aby mu jeho dielo nezničili pýchou, keby si začali sami pripisovať 
zásluhy. Vyberal si skôr bojazlivých a naoko takmer nesúcich. Tých však bolo potrebné 
povzbudzovať – Mojžiša, prorokov i celý národ. Budúci vodca Izraela Mojžiš dostal vo svojich 
obavách „pri horiacom kríku“ uistenie: „Ja budem s tebou!“ (Ex 3, 12); Izaiáš v hrôze zvolal: 
„Beda mi, som stratený!“ – ale dostal uistenie: „Choď!“ (Iz 6, 5). Aj prorok Jeremiáš sa bál 
a chvel sa ako trstina: „Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som…“ – tiež dostal uistenie: 
„Neboj sa! Veď s tebou som ja!“ (Jer 1, 6-8).

95 Meno Ježiš pochádza od hebrejského Jehóšúa, Hospodin je spása. V Mariinej dobe sa užívalo kratšieho tvaru 
Ješúa.
R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88, s. 40.

  Spišský Hrhov, Kostol sv. Šimona a Júdu apoštolov, hlavný oltár Panny Márie zo 17. st.; F1
V strede je Madona s Ježiškom (výška 200 cm.) Po bokoch sú reliéfy: Zvestovanie, (Zobrazené na detaile), Navšteva 
Panny Márie u sv. Alžbety, Narodenie Ježiša, Klaňanie sa troch kráľov, v štíte oltára je výjav korunovania Panny 
Márie. (Sú to všetky dôležité udalosti zo života Panny Márie.)
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Až do Ježišovho narodenia sa život Panny Márie rozvíjal pod vládou Herodesa Veľkého, 
v atmosfére jeho krutosti i veľkolepej stavby chrámu. Ježiš sa narodil asi v šiestom roku pred 
našim letopočtom a Herodes zomrel o dva roky neskôr.

V Oriente bol bežný zrelý vek devy okolo 13-14 rokov, zatiaľ čo v našich krajoch 
je to o niekoľko rokov neskôr. V Izraeli bolo samozrejmosťou, že mladá deva sa zasnúbi, vydá 
a stane sa matkou. V čase Zvestovania bola mladá deva, menom Mária, zasnúbená, ale nežila 
ešte v manželstve. Zásnuby uprostred Izraela boli však stavom omnoho záväznejším, než 
je tomu u nás – snúbenci si už právne patrili, no nežili ešte spolu ako manželia, lež oddelene 
vo svojich rodinách ako predtým.

Lukáš v evanjeliu píše: „Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá 
Nazaret, k panne, zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom, Jozefovi. A meno panny bolo 
Mária“ (Lk 1, 26).

Podľa našich civilných i cirkevných zákonov jedine sobáš je zaväzujúcim úkonom 
manželstva. Preto u nás porušenie zásnub nevyvoláva nijaké právne nároky. V Izraeli 
znamenali už zásnuby takmer taký právny význam ako samotný sobáš a vyplývali z nich 
takmer všetky právne dôsledky ako z uzatvoreného manželstva, okrem spoločného bývania 
a života. Zasnúbená deva patrila už jeden rok pred manželstvom pod ochranu a práva 
toho, komu sa zasnúbila, hoci až po tomto období si ju snúbenec „vzal k sebe“, aby začali 
spoločný život manželov. Ak sa stalo, že sa v období zásnub alebo po nich narodilo dieťa, 
podľa zákona bolo legitímne a patrilo rovnako matke ako otcovi. Beda však, ak by dieťa 
bolo bývalo ovocím nevernosti snúbenice! Ak by ju snúbenec bol usvedčil a zanechal, 
nemohla uniknúť najhoršiemu trestu. Podľa Deuteronómia mali takú vyhodiť z domu jej 
otca s príkazom: „Mužovia toho mesta nech ju ukameňujú, nech zomrie, pretože sa dopustila 
nešľachetnosti v Izraeli“ (Deut 22, 20). Ak by bol snúbenec vyslovil však krivé obvinenie, 
mali ho zbiť a odsúdiť „pretože uviedol do zlého chýru izraelskú pannu“. Musel si ju vziať 
a nemohol ju prepustiť „po celý čas svojho života“ (Deut 22, 19). Toto nariadenie bolo skôr 
varovné. Na jeho pozadí možno však pochopiť situáciu, do ktorej sa Panna Mária dostala pri 
zvestovaní, ako to ešte uvidíme. 93

Keď Panna Mária po Zvestovaní zostala sama, musela si ľudsky uvedomiť, čo sa v jej 
živote naraz, nečakane a prevratne stalo. Kto vedel o jej tajomstve a ako mala o ňom koho 
presviedčať? Ľudia o nejaký čas isto-iste zbadajú, že sa stala matkou a že čaká dieťa. Ako 
vysvetliť celé tajomstvo ľuďom? Ako ho vysvetliť Jozefovi? Jediné Jozefovo slovo mohlo stačiť 
k tomu, aby navždy stratila dobré meno. Jediné jeho obvinenie mohlo stačiť k tomu, aby 
ju stihol trest, ktorý by sme nazvali dnes „hrdelným trestom“ – popravou ukameňovaním. 94

Panna Mária však pri Zvestovaní dostala uistenie: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ 
(Lk 1, 30). Boh vo svojej starostlivosti riešil aj vážnu otázku, že „zasnúbená panna, menom 
Mária“ čakala dieťa, o ktorom jej snúbenec Jozef nič nevedel. Keď zistil skutočný stav vecí, 
jeho rozpoloženie bolo trápne a zdalo sa mu neriešiteľné. Potom sa stalo čosi, čo mu ukázalo 
cestu a vrátilo pokoj duše. Vo sne dostal výzvu: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu… 

93 R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88, s. 31.
94 R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88, s. 40.

Evanjelium podľa Lukáša podrobne zaznamenalo udalosti zo života Panny Márie, najmä 
zvestovanie Panne Márii (Lk 1, 26-38). 88

Po zásnubách Boh poslal k Márii archanjela Gabriela, ktorý jej zvestoval, že pôsobením 
Ducha Svätého počne Božieho Syna: „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“ (Lk 1, 31-33). 89

Mária oznámila anjelovi, že nemala, nemá a nebude mať styk s mužom, ani so svojím 
snúbencom nie. Preto sa pýta, ako sa môže stať matkou? Anjel jej dal vysvetlenie ako 
sa to stane: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude 
sa volať svätým, bude to Boží Syn“ (Lk 1, 35). U všemohúceho Boha nič nie je nemožné, čiže 
mocou Božou môže aj panna počať bez toho, aby stratila panenstvo, môže počať zvnútra, bez 
styku s mužom. 90

Navonok žila Panna Mária pred i po Zvestovaní podľa obyčají svojho prostredia uprostred 
izraelského ľudu. Jej život si možno dosť spoľahlivo predstaviť podľa zachovaných správ 
o živote drobného ľudu v Izraeli v danom historickom období. Keď sa narodila a keď rástla, 
Palestínu ovládal z milosti Ríma od roku 39 pred Kr. Herodes Veľký ako kráľ „Zasľúbenej 
zeme“. 91

Sledujúc život Márie, vidíme zásahy Boha do jej života. Ona ako dieťa sa mu zasvätila, 
ale Boh jej prostredníctvom anjela Gabriela oznamuje novinu, ktorá mení jej plány. Boh jej 
ponúka možnosť skrášliť obetný dar úplného panenstva dôstojnosťou božského materstva. 
Panna Mária prijala Božiu ponuku s celou poníženosťou a tým umožnila Bohu uskutočniť 
jedinečný zázrak. Spojiť v tej istej osobe čaro a krásu nedotknutého panenstva s dôstojnosťou 
materstva.

Boh chcel tým ukázať všetkým panenským dušiam až do konca sveta, že ani ich panenstvo 
nesmie zostať nikdy neplodné, ale musí prinášať duchovné ovocie. Toto ich má urobiť 
schopnými stať sa duchovnými matkami ľudstva… 92

88 Ďalšie osudy rodičov Panny Márie načrtávajú autori apokryfných spisov a protoevanjelií rozlične. Podľa 
niektorých obaja zomreli krátko po zasvätení svojej dcéry. Podľa iných Anna žila ešte dlho a pomáhala vychovávať 
i malého Ježiška. Väčšinou však ide o neskoršie doplnky vytvorené nábožnou fantáziou, medzi ktorými je ťažké 
nájsť historické jadro.

89 Od jej nepoškvrneného počatia ju viedol Duch Svätý tak, že panenstvo cenila viac ako materstvo, dokonca aj viac 
ako byť matkou Mesiáša, keby sa ňou mala stať čisto prirodzenou stratou panenstva. I do manželstva s Jozefom 
vstúpila len preto, aby ju ochraňoval ako pannu on, ktorý sa tiež z náboženských dôvodov rozhodol zostať navždy 
panicom. Mária je „Pannou panien“ preto, že kresťanské panenstvo má v nej základ i vzor.
ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 86.

90 Vo chvíli zvestovania Mária nosila vo svojom živote dozreté vajíčko, zvnútra oplodnené všemocou Božou, 
privlastnenou Duchu Svätému. Vtedy sa stal zázrak zázrakov. Mária zázračne počala dieťa – chlapca, 
ale po zázračnom počatí ho nosila vo svojom živote ako každá iná žena deväť mesiacov so všetkými vonkajšími 
a vnútrornými príznakmi požehnaného stavu.
ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 92.

91 Bol tzv. idumejského pôvodu, jeho predkovia Idumejci boli podrobení roku 125 pred Kr. Jánom Hyrkánom 
Makabejským vláde Izraela. Boli donútení prijať obriezku a stať sa Židmi. Zmýšľaním a životom sa však nikdy 
nimi nestali. Keď sa preto sami zmocnili vďaka Rímu vlády nad Izraelom a založili dynastiu Herodesov, Židia ich 
nikdy dušou neprijali ako svojich vládcov.
R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88,, s. 29.

92 GUSIĆ, Juraj; S Máriou vždy vyššie, s. 40.
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Panna Mária nebola výnimkou. Aj ona „sa zarazila“ (Lk 1, 29). Nebol to zlý znak a Boží 
posol jej to nezazlieval. Všetko má v rukách Boh! On bude s ňou! On si podrží navždy 
iniciatívu. „Neboj sa, Mária! Našla si milosť u Boha!“ (Lk 1, 30) 96 Isté je, že Jozef je nazývaný 
manžel Márie, lebo bol s ňou zákonite zasnúbený. Jozef dôveroval Márii, keď však pozoroval, 
že je tehotná, hoci ešte nepoznal jej „tajomstvo“, v tej dobe veril a dúfal proti nádeji – hoci 
všetky náznaky boli jednoznačné, a nemali žiaden iný podklad. Pre jeho vieru rozhodla 
svätosť Márie. 97

VII. 7. Navštívenie Panny Márie
Starý zákon pozná celý rad zázračnych narodení, ktoré sa stali v rozhodujúcich 

prelomových bodoch dejín spásy. Napríklad Sára, Izáková matka. „Abrahám sedel pri vchode 
do stanu, keď videl neďaleko seba stáť troch mužov. Pozval ich a pohostil. Keď sa títo neznámi 
muži najedli, jeden z nich povedal: O rok v tomto čase sa vrátim a tvoja žena Sára bude mať 
už syna.“ (Gn 18, 1-10). Samuelova matka Anna nemala deti, a preto bola ponížovaná. Každý 
rok chodila zo svojho mesta s mužom klaňať sa a obetovať Pánovi zástupov do Šíla. Veľkňaz 
Héli ju videl ako plače a trápi sa, pretože nemá deti. Héli jej povedal: „Choď v pokoji a Boh 
Izraela nech splní tvoju prosbu, ktorú mu predkladáš“ (1Sam 1, 1-17). A podobným, nie 
celkom zvyčajným spôsobom sa narodil aj Samson. Jeho otec Manue z kmeňa Danovho, mal 
manželku, ktorá bola neplodná a ešte neporodila. Tu sa manželke zjavil Pánov anjel a povedal 
jej: „Hľa, si neplodná a ešte si neporodila! Ale počneš a porodíš syna… Chlapec bude zasvätený 
Bohu od materského lona“ (Sdc 13, 2-5). Tieto tri spomenuté ženy sú neplodné a každá 
ľudská nádej na dieťa bola márna. Všetkým trom sa narodí dieťa, ktoré sa stane nositeľom 
záchrany pre Izrael, ako čin milostivého zľutovania sa Boha, ktorý robí nemožné možným: 
„Je azda Pánovi nejaká vec nemožná?“ (Gn 18, 14); ktorý povyšuje ponížených: „Pán robí 
chudobným i bohatým, ponižuje aj dvíha“ (1Sam 2, 7); „Mocnárov zosadil z trónov a povýšil 
ponížených“ (Lk 1, 52). Táto línia pokračuje u Alžbety, matky Jána Krstiteľa, a u Márie 
dosahuje svoj vrchol a cieľ. Zmysel diania je vždy ten istý. Záchrana, spása sveta neprichádza 
od človeka a z jeho vlastnej moci; človek si ju musí nechať darovať a môže ju prijať iba ako 
čistý dar. Panenský pôrod neznamená ani nepatrí bezprostredne k učeniu o Ježišovom božom 
synovstve; posolstvom o tom, ako k nám prichádza spása; v prostote prijímania, ako dar lásky, 
ktorý si nemožno vynútiť, ako dar, ktorý zachraňuje svet. 98

Pán prostredníctvom archanjela Gabriela dáva Márii správu, že Alžbeta, jej príbuzná 
je už v šiestom mesiaci, hoci sa o nej hovorilo, že je neplodná. Mária reaguje na túto 
skutočnosť a odpovedá: „Pane, Bože môj, čo najlepšie chcem splniť všetko, čo prikážeš svojej 
služobnici. Dovoľ mi, aby som požiadala svojho manžela Jozefa o dovolenie, aby som vykonala 
cestu k svojej príbuznej. Veď ma, Pane, na tejto ceste a riaď moje kroky.“

96 R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88, s. 44.
Ježišovo počatie je novým stvorením, nie plodením Bohom. Boh sa nestáva Ježišovým biologickým otcom 
a Nový zákon ani teológia Cirkvi nikdy neodôvodňovali to, že Ježiš je Boží Syn na základe správy o počatí. Toto 
neznamená, že by bol Ježiš napoly Boh a napoly človek, veď pre vieru bolo vždy podstatné, že Ježiš je celkom Boh 
a celkom človek. Jeho božské bytie neznamená umenšenie ľudského bytia.
RATZINGER, Joseph; Úvod do kresťanstva, s. 218.

97 Kniha 2. Zväzok 1. Kapitola 23., Mystické mesto Božie.
98 RATZINGER, Joseph; Úvod do kresťanstva, s. 221.

Mária hneď šla požiadať Jozefa o dovolenie vykonať, podľa priania Najvyššieho, cestu 
k príbuznej Alžbete. Povedala mu: „Môj pán, dozvedela som sa, že boli vypočuté prosby mojej 
príbuznej Alžbety, manželky Zachariáša, aj keď bola neplodná, počala syna. Keď ju Pán takto 
požehnal, dúfam, že jej syn bude milý Pánovi. Myslím, že za takých okolnosti mala by som 
ju navštíviť a pomôcť jej a duchovne ju povzbudiť. Keby sa ti to páčilo, môj pane, vykonám túto 
cestu s tvojím dovolením. Uváž čo by bolo pre mňa najlepšie a povedz čo mám urobiť.“

Jozef odvetil: „Ty už vieš pani moja, že mojou túžbou je poslúžiť ti. To isté o tejto ceste 
si myslím aj ja. Aby to nevzbudilo podozrievanie keby si cestovala sama, bez spoločnosti svojho 
manžela, veľmi rád pôjdem s tebou a postarám sa o tvoje potreby na ceste. Povedz kedy a vydáme 
sa na cestu.” 99

Mária a Jozef sa vybrali do domu Zachariáša v judských horách. Bolo to od Nazareta 
asi 90 km. Cesta bola väčšinou hrboľatá. Jediným pohodlím, ktoré mali na ceste, bol oslík, 
na ktorom zväčša sedela Mária. Hoci ho Jozef zaobstaral s úmyslom, aby iba jej slúžil 
k pohodliu, predsa Mária mnohokrát zostúpila a požiadala Jozefa, aby sa s ňou vymenil. Jozef 
však jej ponuku neprijal, občas jej dovolil ísť kúsok cesty peši, ale hneď žiadal, aby si sadla 
do sedla.

Po ceste, ktorá trvala štyri dni, pútnici Mária a Jozef konali cestou skutky lásky k blížnym, 
lebo Mária nemohla zostať nečinná, keď videla núdzu ľudí, okolo ktorých prechádzali. 
Nedostalo sa im vo všetkých nocľahárňach vľúdneho prijatia. Niektorí hostinskí boli 
hrubí, väčšinou bezohľadní, ale boli aj takí, čo ich prijali s láskou. Mária neodoprela pomoc 
žiadnemu človeku, náhlila sa navštíviť chudobných, chorých a zarmútených, potešovala ich 
a hojila ich choroby.

Po štyroch dňoch prišli do Júdovho mestečka, v ktorom žil Zachariáš a Alžbeta. Toto 
bolo pravé meno toho miesta, kde krátky čas žili rodičia sv. Jána Krstiteľa, preto sv. Lukáš 
uvádza, že prišli do mesta Júdovho. Vykladači všeobecne hovoria, že mestečko, kde bývali 
Zachariáš a Alžbeta sa tak nevolalo. Predpokladajú, že je to meno provincie, ktorá sa nazývala 
Juda alebo Judea, práve tak aj pohorie južne od Jeruzalema. 100

Aby sme lepšie pochopili tieto veci, spomeňme si, že keď diabol na Kalvárii poznal, 
že Kristus náš Pán je Boh a Vykupiteľ, s neuveriteľnou zúrivosťou sa snažil vyhladiť pamiatku 
naň. To isté platí aj o pamiatke jeho matky. Tak sa mu podarilo ukryť a pochovať do zeme 
Svätý kríž, aby sa ako korisť dostal do rúk Peržanov. Podobne sa mu podarilo zničiť a zahladiť 
mnohé sväté miesta. Podráždil myseľ obyvateľov až do tej miery, že chceli zboriť a zrovnať 
so zemou dom, v ktorom bývala Mária. Tá istá nenávisť diabla bola príčinou vyhladenia 

99 Kniha 1. Zväzok 2. Kapitola 15., Mystické mesto Božie.
100 Mystičke Márii od Ježiša z Agredy bolo výslovne zjavené, že sa to mesto volalo Juda a evanjelista ho nazýva 

správnym menom. Učenci a bádatelia pod menom Juda rozumeli provinciu, v ktorej mestečko ležalo. Tento omyl 
nastal preto, že o niekoľko rokov po Kristovej smrti mestečko Juda bolo zničené a vykladači nenašli po ňom ani 
stopu.
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mestečka Juda. Pán však nepripustil, aby sa zničili všetky stopy po dome Zachariáša. 101 
Zachariáš zomrel štyri mesiace po narodení Ježiša, čo znamenalo desať mesiacov po narodení 
jeho syna Jána.

S touto informáciou nedá sa celkom súhlasiť, lebo evanjelista Lukáš výslovne píše: 
„V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom 

101 Do mesta Juda k Zachariášovi prišli Jozef a Mária. Jozef predišiel Máriu, aby oznámil ich návštevu a pozdravil: 
„Pán, nech je s vami a nech naplní vaše duše božskou milosťou.“ Alžbeta už bola vo videní upozornená, že Mária 
z Nazaretu sa vydala k nej na návštevu, ale tajomstvo, že Mária je Matkou Božou jej ešte nebolo zjavené. Až keď 
sa obidve súkromne pozdravili.
Alžbeta sa ponáhľala pozdraviť svoju príbuznú Máriu, ale Mária ako mladšia ju predbehla a pozdravila: „Nech 
je Pán s tebou, moja najdrahšia.“ Alžbeta odvetila: „Ten istý Pán nech ti odplatí to, že si prišla a potešila si ma.”
Kniha 1. Zväzok 2. Kapitola 16., Mystické mesto Božie.
Toto mestečko bolo asi 7 km od Jeruzalema. Leží v tej časti júdskych hôr, kde pramení potok Sorec. Po narodení 
sv. Jána, Alžbete bolo zjavením oznámené, že hrozí veľké nešťastie a vraždenie nemluvniat v Betleheme a okolí. 
Spolu so Zachariášom sa odobrali do Hebronu, ktorý je vzdialený od Jeruzalema asi 28 km. Keď Mária a Jozef 
po narodení Ježiša utekali pred Herodesom do Egypta, už boli Zachariáš a Alžbeta v Hebrone.

 Haligovce, Kostol Navštívenia Panny Márie,

hlavný neogotický oltár Navštívenia Panny Márie, zo začiatku 20. st., reliéf; F1
Pri tomto stretnutí Alžbeta kľačí a víta Pannu Máriu: „Blahoslavená, Matka môjho Pána prišla ku mne.“

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?“ (Lk 1, 39-44). V tejto správe nie je vôbec zmienka 
o Jozefovej prítomnosti. Ak by bol Jozef prišiel s Máriou, Alžbeta by svojim natešeným 
pozdravom prezradila „tajomstvo“, ktoré Mária nosila vo svojom srdci. Alžbeta však pozdravila 
Máriu – „čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ (Lk 1, 43) Je tu jasná 
narážka na Máriino vyvolenie, že bude matkou Božieho Syna – matkou Pána. 102

Už uplynuli dva mesiace odkedy prišla Mária k svojej príbuznej Alžbete. Tá si teraz robila 
veľké starosti, čo bude, keď Mária odíde? Táto myšlienka ju znepokojovala a zarmucovala. 
Niekedy v skrytosti si aj poplakala, pretože nemohla nájsť žiadnu zámienku na predĺženie jej 
pobytu. Prosila Boha, nech vnukne Márii takú myšlienku, aby ju neopúšťala alebo aspoň nie 
tak skoro.

Aby našla nejakú útechu, Alžbeta sa rozhodla otvoriť svoje srdce pred Máriou, ktorá 
aj tak poznala jej zármutok. Alžbeta jej povedala: „Drahá Mária, dovoľ, aby som si uľavila 
a niečo ti poviem. Pán mi vo svojom milosrenstve poslal teba, a ty si mi priniesla požehnanie, 
že môžem byť s tebou. Pri tebe poznávam akou bohatou ma spravila Božia velebnosť, že môžem 
mať vo svojom dome poklad nebies, tú, ktorú si Boh vyvolil za svoju matku. Mohla by si zostať 
v mojom dome a zavolať Jozefa sem a žiť s ním tu. Budem vám slúžiť s ochotným srdcom. Prosím, 
neodmietaj moju žiadosť, lebo Pán vo svojom milosrdenstve môže prekonať všetky moje zásluhy 
a túžby.“

Mária si vypočula prosbu svojej príbuznej Alžbety a odvetila: „Najdrahšia priateľka mojej 
duše, tvoje priania sú príjemné pred očami Najvyššieho. Ďakujem ti, ale je potrebné, aby sme 
sa vo všetkom riadili vôľou Božou a jemu sa podrobovali. Prednesme jeho velebnosti tvoje priania 
a urobíme všetko, čo nám ustanoví. Ja musím poslúchať aj svojho manžela Jozefa, lebo bez neho 
nemôžem rozhodovať o svojom zamestnaní ani pobyte. Je spravodlivé, aby sme poslúchali svojich 
predstavených.“

Alžbeta uznala správnosť slov, ktoré počula od Márie a odvetila: „Pani moja, som ochotná 
poslúchnuť a ctím si tvoje poučenie. Prajem si, aby si ma neopúšťala, kým môj syn nepríde na svet. 
Dopraj mi, aby som videla svoje dieťa na tvojich rukách, kde bude odpočívať aj Boh. Neodopri 
mi túto útechu, ani môjmu synovi to veľké šťastie, ktoré pre neho vyprosujem a žiadam“.

Hneď potom sa obe matky odobrali do modlitebne a predniesli svoje žiadosti 
Najvyššiemu. Najsvätejšia Mária prišla do vytrženia, v ktorom bola poučená o tajomstvách 
života a vysokom úrade predchodcu Pána. Čo bolo vhodné z tých tajomstiev prezradiť, 
to oznámila Alžbete. Márii bolo oznámené, že Alžbeta bude žiť iba krátko a Zachariáš zomrie 
skôr než ona. Mária prosila Pána, aby jej pri smrti pomáhal a splnil prianie, ktoré sa týkalo jej 

102 Alžbeta už vedela o šťastí Jozefa, hoci on sám o tom tajomstve ešte nič nevedel. Zhovárala sa s ním a obsluhovala 
ho. Po troch dňoch sa Jozef s Máriou lúčil, aby sa vrátil do Nazaretu. Máriu chcel ponechať pri Alžbete, aby jej 
v tehotenstve pomáhala. Jozef sa dohodol s Máriou, že opäť príde a odprevadí ju domov, akonáhle mu dajú vedieť. 
Alžbeta mu ponúkala nejaké dary, aby si vzal so sebou, ale on na jej naliehanie prijal iba malú časť, lebo sám bol 
milovník chudoby. Vzal so sebou malého oslíka, ktorého si vypožičal a odišiel.
Kniha 1. Zväzok 2. Kapitola 17., Mystické mesto Božie.
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syna. O žiadostiach Alžbety, aby zostala, sa dozvedela, že by nebolo vhodné, keby stále bývala 
v jej dome, ani to nebolo podľa vôle Najvyššieho.

Na tieto žiadosti Pán odpovedal: „Moja nevesta, je mojím prianím, aby si poslúžila Alžbete 
a potešila ju pri pôrode, ktorý nastane už skoro, lebo iba osem dní ostáva do tej udalosti. Keď syn 
bude obrezaný, vrátiš sa do svojho domu so svojím snúbencom Jozefom.“

Alžbeta sa spýtala: „Pani moja, povedz mi, či sa budem tešiť z tvojej pomoci pri blížiacom 
pôrode?“ Mária odpovedala: „Moja milovaná, Najvyšší vypočul naše modlitby a nariadil, aby 
som ti bola pri tej príležitosti k službám. A urobím to až do obrezania tvojho dieťaťa, stane 
sa to do pätnástich dní.“ Takto potešená Alžbeta sa začala pripravovať na pôrod a odchod 
Márie zo svojho domu.” 103

Keď sa Ján narodil, podali ho Márii, aby ho držala vo svojom náručí. Toto bola neobyčajná 
prednosť pre Jána, akú nedostal žiaden zo svätých. Preto ho nazval anjel veľkým pred tvárou 
Božou, lebo prv ako sa narodil, navštívil ho Pán a posvätil. Keď sa narodil, objali ho ruky, 
ktoré budú objímať Ježiša.” 104

VII. 8. Cesta do Betlehema
Cisár Augustus vydal rozkaz – „V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis 

ľudu po celom svete“ (Lk 2, 1). Rímske cisárstvo v tom čase ovládalo väčšiu časť vtedy známeho 
sveta, preto sa nazývali pánmi sveta, ignorujúc všetky ostatné národy. Účelom tohto sčítania 
bolo, aby všetkých obyvateľov prinútili uznať sa za cisárových poddaných, aj aby platili 
svojmu dočasnému pánovi dane. K tomu zápisu mal ísť každý do svojho rodného mesta, 
aby tam bol zapísaný. Táto správa znepokojila Jozefa, lebo pochopil, aké starosti mu spôsobi 
tento rozkaz. Musel cestovať z Nazareta do Betlehema, čo nebolo vôbec blízko. Obával 
sa aj o snúbenicu Máriu, keďže sa blížil jej čas pôrodu. S týmito obávami sa obrátil aj na Máriu, 
aby vedel, čo si o tom myslí. Ona ho však upokojovala: „Neznepokojuj sa pre toto nariadenie, 
môj pán, lebo všetko, čo sa nám prihodí, ustanovil Pán, Kráľ neba a zeme; a vo všetkom, čo nás 
stretne, nám bude pomáhať jeho Prozreteľnosť“.

Jozef sa radil s Máriou, čo majú robiť. Jozef povedal: „Moja Pani, ak ti Všemohúci nedal 
príkaz, zdá sa, že bude nutné, aby som šiel sám. Cisárov rozkaz sa síce týka iba hlavy rodiny, 
ale nechcem ťa opustiť bez pomoci a bez teba nemôžem byť, nemal by som pokoja ani chvíľu, keby 
som sa vzdialil od teba. Moje srdce by nemalo pokoja, keby som ťa nevidel. Tvoj pôrod sa blíži, 
nemôžem ťa žiadať, aby si išla so mnou do Betlehema, kam nás cisárov rozkaz volá. Bojím 
sa vystaviť ťa nebezpečenstvu z dlhej cesty“.

Po tomto rozhovore sa Mária modlila, prosila Boha o poznanie, aby dal vedieť, čo majú 
v tejto chvíli robiť. Mária nakoniec oznámila Jozefovi vôľu Najvyššieho, že má predsa ísť 
do Betlehema. Jozefa to potešilo i keď obavy tu stále boli. Riekol Márii: „Pani moja, jedinou 
príčinou môjho zármutku budú ťažkosti, ktoré na ceste zažiješ, pretože nemám prostriedky, aby 
som ti zaistil pohodlie, aké by som ti rád poskytol. V Betleheme nájdeme príbuzných a priateľov 
našej rodiny a dúfam, že nás pohostinne príjmu. Tam si odpočinieš po namáhavej ceste.“ Takto 

103 Kniha 1. Zväzok 2. Kapitola 21., Mystické mesto Božie.
104 Kniha 1. Zväzok 2. Kapitola 22., Mystické mesto Božie.

Jozef plánoval, ale Pán už všetko usporiadal úplne inak. Keď všetko Jozefove očakávanie 
zlyhalo, cítil horkosť a sklamanie.

Na cestu Jozef zaobstaral oslíka, Mária chystala veci do batožiny, aby vydržali päť 
dní. Výbava týchto pocestných bola skoro rovnaká, akú mali na ceste k príbuznej Alžbete. 
Niesli so sebou chlieb, ovocie a trocha rýb, čo bolo obvyklým jedlom chudobných. Mária 
z opatrnosti vzala so sebou potajomky plienky a veci potrebné pre pôrod dieťaťa, aby ich nič 
neprekvapilo.” 105

Tento cisárov rozkaz spôsobil väčší ruch na cestách a v hostincoch bol nával ľudí. Ťažké 
bolo zohnať nejaký útulok na prenocovanie, pretože boli chudobní a hostinskí uprednostnili 
tých, čo viac ponúkali za nocľah. Zámožní mali výhody, lebo svet obyčajne súdi a preukazuje 
priazeň podľa vonkajšieho výzoru a osobného vplyvu.

V Betleheme Jozefova rodina sklamala, neprijali ich, vraj majú obsadené. 106 Keď Jozef 
klopal na ďalšie dvere, stalo sa, že ich majitelia nevľúdnymi slovami a urážkami odmietli. 
Mária nasledovala Jozefa, keď chodil od domu k domu, od jedných dverí k druhým. Hoci 
vedela, že srdcia ľudí aj ich príbytky ostanú pre nich zatvorené, musela ukazovať svoj stav 
pohľadom verejnosti, čo bolo pre ňu trápnejšie, než neúspech pri hľadaní príbytku. Videla 
ako Jozef trpí pre také odmietanie a poníženie.

Bolo už deväť hodín večer, keď sa Jozef, plný horkosti a zármutku, obrátil k Márii 
a povedal: „Moja milá pani, srdce mi puká ľútosťou pri myšlienke, že ti neviem zabezpečiť 
strechu nad hlavou, ani ťa ochrániť proti nepriazni počasia. Teraz si spomínam, že za mestskými 
múrmi je jaskyňa, ktorá slúži ako útulok pre pastierov a ich stáda. Poďme sa tam pozrieť, možno 
je prázdna a tam môžeme očakávať nejakú pomoc z neba, keď sme žiadnu nedostali od ľudí.“ 
Mária ho upokojovala a vravela: „Poďme s radosťou kam nás Pán zavedie.“ 107

Jaskyňu tvorila holá, drsná skala, bez akejkoľvek prírodnej krásy. Bolo to miesto určené 
iba na skrýšu pre zvieratá. Toto miesto určil Najvyšší pre svojho vlastného Syna.

Jozef rozložil oheň. Pretože bolo veľmi chladno, posadili sa k ohňu, aby sa trochu 
zohriali. Zajedli si z pokrmov, ktoré si priniesli z domu. Pomodlili sa a potom Mária posiela 
Jozefa, nech si trochu pospí. Hoci sa Jozef zdráhal, poslúchol svoju pani a ľahol si pri vchode 
do jaskyne. V noci sa v tichosti narodil Boží Syn. 108

VII. 9. Narodenie Spasiteľa
Cirkevný snem talianskych a afrických biskupov v Lateráne, za pápeža Martina I. 

(r. 649), vyhlásil: „Kto so svätými Otcami nevyznáva, že svätá, vždy panenská a nepoškvrnená 
Mária je Bohorodička, ktorá Božie Slovo, splodené mimoriadne a skutočne bez semena počala 

105 Kniha 2. Zväzok 2. Kapitola 8., Mystické mesto Božie.
106 Lakomstvo zatvrdilo ich srdcia, lebo od cudzích mohli viac získať než od chudobného Jozefa, hoci bol ich 

príbuzný.
107 Kniha 2. Zväzok 2. Kapitola 9., Mystické mesto Božie.
108 Je učením našej viery, že Matka Božia porodila úplne bez bolestí a akejkoľvek slabosti; ani jej panenstvo nebolo 

porušené.
Kniha 2. Zväzok 2. Kapitola 10., Mystické mesto Božie.
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z Ducha Svätého a neporušene ho porodila, pričom si zachovala svoje panenstvo aj po pôrode, 
nech je vylúčený“ (DS 503).

Mimoriadne cenný je text 11. cirkevného snemu v Tolede (r. 675): „Veríme, že z troch 
božských osôb len osoba Syna prijala zo svätej a nepoškvrnenej Panny Márie pravú bezhriešnu 
ľudskú prirodzenosť pre oslobodenie ľudského pokolenia. Narodil sa z nej v novom poriadku 
a novým pôrodom. V novom poriadku, lebo neviditeľný vo svojom božstve stal sa viditeľným 
v tele. Novým pôrodom bol zrodený, lebo neporušené panenstvo, ktoré nepoznalo obcovanie 
s mužom, mu pripravilo telo v lone, ktoré sa zatienením Ducha Svätého stalo plodným… Tento 
panenský pôrod nemožno prirodzeným rozumom pochopiť a nemá príkladu… Neslobodno však 
veriť, že Duch Svätý je otcom Syna, akoby sme uznávali, že Syn má dvoch otcov, čo tvrdiť nie 
je dovolené.“ 109

Sú obdivuhodné okolnosti a podrobnosti spojené s týmto narodením, ale pretože jediní 
svedkovia boli samotná Mária a nebeskí anjeli, pre ľudí sa stali tajomné, neznáme. 110

Mária držala dieťa na rukách, poslúžila ako oltár a svätostánok, pri ktorom sa nebeskí 
anjeli klaňali svojmu Stvoriteľovi.

Teraz už bol čas zavolať Jozefa. Jozef sa predtým modlil a v modlitbe upadol do vytrženia, 
v ktorom mu boli zjavené všetky tajomstvá o tomto posvätnom narodení, ktoré sa udialo 
tej noci. 111 Bolo správne, aby práve on pred všetkými smrteľníkmi prvý videl a poklonil 
sa Božiemu Synovi, ktorý sa stal človekom, lebo on zo všetkých ľudí bol vyvolený, za verného 
strážcu týchto veľkých tajomstiev. Na prianie Márie, prebral sa z vytrženia a prvé čo videl, bolo 
božské Dieťa na rukách panenskej Matky. Ihneď sa mu klaňal v najhlbšej pokore a so slzami 
radosti, s obdivom bozkával jeho nôžičky. Radosť naplnila celé jeho vnútro, v tej chvíli akoby 
zabudol na všetky útrapy a poníženie, ktoré v Betleheme zažil. 112

V Ježišovi začal Boh, uprostred neplodného a beznádejného ľudstva, nanovo svoje 
dielo spásy. Tento nový začiatok nie je výsledkom vlastných dejín, človeka, ale je darom 
zhora. Ak už aj každý človek je niečím nevýslovne novým, nie len súhrnom chromozómov 
a produktom určitého prostredia, je jedinečným Božím stvorením, tak Ježiš je skutočnou 
novotou, nepochádza z vlastných schopností ľudstva, ale od Božieho Ducha. Preto je druhým 

109 SCHMAUS, M.; Život milosti a Milostiplná, s. 223.
Ježišovo narodenie z Panny, o ktorom hovoria evanjeliá, je tŕňom v oku osvietencom každého druhu, nielen 
tým z minulosti. Skúmanie a odkrývanie prameňov má minimalizovať novozákonné svedectvo, zdôrazňovanie 
nehistorického myslenia vtedajších ľudí má samotné svedectvo odsunúť medzi symboly a jeho zaradením 
do dejín náboženstiev sa chce ukázať, že je to iba akýsi variant mýtu. Mýtus o zázračnom narodení dieťaťa, ktoré 
je záchrancom, je skutočne rozšírený po celom svete.
RATZINGER, Joseph; Úvod do kresťanstva, s. 217.

110 Evanjelista Lukáš píše, že Mária porodila svojho prvorodeného Syna bez cudzej pomoci a že si ho sama zavinula 
a uložila v jasliach. Tým sa naznačuje ľahký pôrod, a tým aj jeho iný priebeh a spôsob. Mária je Panna i pri pôrode. 
Ani pôrod neporušil jej fyzické panestvo.
ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 92.

111 Kedy sa Ježiš skutočne narodil, nevieme. Nevedeli to ani najstarší cirkevní spisovatelia. Až v 3, storočí bol zvolený 
25. december, aby bol potlačený pohanský sviatok „boha Slnka“ pripadajúci na tento deň. 

112 Kniha 2. Zväzok 2. Kapitola 10., Mystické mesto Božie.

Važec, Kostol Troch kráľov, hlavný oltár Troch kráľov; F1 
Reliéf z konca 19. st. zobrazuje výjav ako sa traja králi klaňajú novonarodenému Pánovi.
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Pretože anjel hovoril o jasličkách, pátrali sme najskôr v jaskyňach a našli sme to. Keď 
dohovoril, Mária pozdvihla v náručí svoje dieťa s radosťou a hrdosťou. 114

Na druhý deň odišiel Jozef skoro ráno do Betlehema, aby splnil cisársky rozkaz. 
V kancelárii, kde sa robil zápis, bolo už rušno a trvalo dlho, než prišla rada na chudobného 
tesára z Nazareta. Rímsky úradník bez záujmu poznamenal mená svätých manželov, ich 
kráľovský pôvod, pripísal skromný majetok a zapísal aj práve narodené dieťa. 115

VII. 10. Obriezka
„Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval 

skôr, ako sa počal v živote matky“ (Lk 2, 21).

Ako iné izraelské mestá, aj Betlehem mal svoju synagógu, kde sa ľudia zhromažďovali 
k spoločným modlitbám a počúvali Mojžišov zákon. Rabín z rečniska hlasne prečítal úryvok 
zo zvitkov Starého zákona a vysvetľoval, aby ľudia rozumeli jeho predpisom. V synagóge 
sa neprinášali žiadne obety, to bolo vyhradené pre jeruzalemský chrám. V synagógach 
sa vykonávali aj obriezky. Nebolo výslovne určené, že ju mohol vykonať iba kňaz. Mohol 
to urobiť ktokoľvek. Zbožné matky verili, že dieťatko je vystavené menšiemu nebezpečenstvu, 
keď ho obreže kňaz. Mária nemala obavu pred nebezpečenstvom, ale kvôli vznešenosti 
Dieťaťa si priala, aby tento obrad vykonal kňaz.

Kňaza priviedol Jozef k jaskyni narodenia, kde ho už čakala Mária s Dieťaťom. S kňazom 
prišli aj dvaja pomocníci, ktorí pri obrade posluhovali. Nehostinnosť jaskyne kňaza zarazila 
a znepokojila, ale Mária prehovorila k nemu a privítala ho s takou láskavosťou, že sa upokojil 
a obdivoval ušľachtilosť Matky. Keď kňaz pohliadol do tváre Matky a Dieťaťa, prenikla 
ho zbožnosť a útlocit. Dotkol sa rukou Dieťaťa a prenikla ho tajomná moc.

Jozef pre tento obrad pripravil a zapálil dve voskové sviece. Kňaz požiadal Máriu, aby 
odovzdala Dieťa do rúk dvoch pomocníkov a na chvíľu sa vzdialila, aby nemusela byť svedkom 
tohto úkonu obriezky. Mária však poprosila, aby mohla zostať a bude mať dosť statočnosti, 
aby držala Dieťa na svojich rukách. Žiadala, aby obriezku vykonal čo najšetrnejšie. Kňaz 
súhlasil, tak sa stala Mária posvätným oltárom, na ktorom sa uskutočnila starozákonná obeta.

Mária potom rozvinula plienky, v ktorých bolo zabalené Dieťa, pripravila ľanové plátno. 
Držala Dieťa na rukách a plátno podložila tak, aby odrezaná časť a krv padli na plátno, nie 
na zem. Kňaz vykonal obriezku na Dieťati, pravom Bohu a človekovi. Bola to obeta Dieťaťa 
ako ochota trpieť a preliať svoju krv za ľudské pokolenie.

Po obrade sa Dieťa túlilo k svojej Matke, zatiaľ čo ona ho láskavo hladila. Plátno od krvi 
zverila Jozefovi, aby mohla Dieťa očistiť a znova ho zavinúť do plienok. Kňaz bol prekvapený 
slzami Matky, pretože nepoznal tajomstvo, ktoré Mária nosila vo svojom srdci. Domnieval sa, 
že krása Dieťaťa, ktorému dala život, spôsobila v nej takú láskyplnú bolesť.

114 MIKLÍK, Josef; Život Blahoslavené Panny Marie, s. 59.
115 Máme nepochybné historické dôkazy, že Pán Ježiš bol skutočne zapísaný do rímskych úradných zoznamov. Vedel 

o nich ešte Tertulián a odkazoval k nim svojich pohanských protivníkov.
MIKLÍK, Josef; Život Blahoslavené Panny Marie, s. 61.

 Važec, Kostol Troch kráľov, hlavný oltár Troch kráľov, detail; F1
Reliéf z konca 19. st. zobrazuje výjav ako sa traja králi klaňajú novonarodenému Pánovi.

Adamom „Prvý človek zo zeme je pozemský, druhý človek je z neba” (1Kor 15, 47). Ním 
sa začína človek nanovo stávať človekom. Na rozdiel od všetkých ostatných vyvolených pred 
ním, on Božieho Ducha nielen prijíma, ale aj vo svojej pozemskej existencii jestvuje iba 
prostredníctvom Ducha, a tým je zavŕšením všetkých prorokov, skutočným prorokom. 113

Mystička Mária od Ježiša z Agredy pokračuje vo svojich popisoch videní. Hoci sa Mária 
a Jozef veľmi tešili z dieťaťa pred nimi, začuli pri vchode do jaskyne akési rýchle kroky. Jozef 
okamžite spozornel a vyšiel von. Po chvíľke sa Jozef vracia do jaskyne s pastiermi. Cudzí 
hostia vošli dnu a najstarší z pastierov pristúpil bližšie a povedal: „Boli sme práve na stráži 
pri svojich ovciach. Ožiarilo nás jasné svetlo a počuli sme anjelov hlas: Nebojte sa. Zvestujem 
vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil 
Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením; Nájdete dieťatko zavinuté do plienok 
a uložené v jasliach” (por. Lk2, 11-12).

113 RATZINGER, Joseph; Úvod do kresťanstva, s. 222.
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Po obriezke, sa kňaz pýtal rodičov, aké meno si prajú dať Dieťaťu. Mária, z úcty k Jozefovi, 
požiadala aby on povedal meno. Jozef s podobnou úctou sa obrátil na Máriu a povedal, 
že pokladá za patričné, aby meno vyšlo najprv z jej úst. Bolo to božským riadením, že obaja 
naraz povedali: „JEŽIŠ je jeho meno.“ Kňaz iba poznamenal: „Rodičia sa jednohlasne zhodujú 
a veľké je to meno, ktoré dali Dieťaťu.“ Následne napísal na tabuľku, či do zoznamu ostatných 
detí práve vyslovené meno Dieťaťa. Keď písal, citil vnútorné pohnutie, že slzil a sám sa divil 
tomu pocitu, aký doteraz nezažil. Nakoniec povedal: „Som si istý, že toto Dieťa bude veľkým 
prorokom Pána. Staroslivo ho vychovávajte.“ Mária s Jozefom kňazovi poďakovali a darovali 
mu niekoľko sviec. 116

Myseľ Márie bola v deň obriezky a pomenovania Ježiša obrátená k životnému údelu jej 
syna viac, než zvyknú robiť obyčajné matky. Veď jeho meno bolo už predurčené od Boha. 
Anjel Gabriel jej zvestoval: „Počnes syna a dáš mu meno Ježiš“ (Lk 1, 31) – čo znamená „Boh 
pomáha“. Potom uvádza dôvod, prečo ho takto nazvať: „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” (Lk 1, 31-34). Práve takto bol zvestovaný sv. Jozefovi 
s menom Ježiš aj dôvod, prečo sa má chlapec práve takto volať: „Nazveš ho menom Ježiš, lebo 
on vykúpi svoj ľud z hriechov“ (Mt 1, 21).

Čo asi čaká tohto chlapca, keď jeho život Vykupiteľa začína v takých podmienkach?

Inak obriezka sa odbavovala veľmi potichu a smutne. Chýbali susedia a známi, ktorí 
sa obyčajne dostavovali k oslave a prednášali svoje blahopriania. Susedia však boli v ďalekom 
Nazarete. Príbuzných bolo dosť v bezprostrednej blízkosti v meste Betleheme. Títo však 
nechceli z nejakého dôvodu, ktorý nám nie je známy nič vedieť o Jozefovi a Márii. Ostatní 
ľudia z Betlehema, ktorí sa o obriezke dozvedeli, sa asi domnievali, že títo mladí ľudia boli 
postihnutí nejakým zvláštnym nešťastím, že dieťa sa narodilo práve na ceste a že takto nebolo 
možné patrične osláviť obriezku. Tým cudzejšie im pripadalo asi meno, ktoré mu dali títo 
chudobní ľudia –„Boh pomáha!“ 117

VII. 11. Traja králi
Po obriezke Jozef navrhol Márii, aby opustili túto nehostinnú jaskyňu, pretože neposkytuje 

dostatočnú ochranu pre božské Dieťa, ani pre jeho Matku. Teraz by už bolo možné nájsť 
v Betleheme príbytok, kde by mohli bývať do obetovania Dieťaťa v Jeruzalemskom chráme. 

116 Kniha 2. Zväzok 2. Kapitola 14., Mystické mesto Božie.
Obriezka bola síce obvyklá aj medzi Arabmi a Egypťanmi, ale len v Izraeli mala výslovene náboženský význam. 
Obriezka bola tak dôležitá, že „potlačila i sabat“ a bola uskutočňovaná aj v tento deň. Pre slabšie dieťa nebola 
obriezka bez nebezpečenstva, preto bola stanovená až na ôsmy deň. Z toho dôvodu ju veľmi často vykonával 
odborník. Okolostojaci doprevádzali obriezku výrokmi požehnania a rodičia pri tejto príležitosti určili meno 
dieťaťa. V prípade nutnosti, mohol otec sám vykonať obriezku. Bývalo zvykom, že obriezka sa oslávila hostinou.

117 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 126-129.

Spišská Kapitula, Katedrálny kostol sv. Martina, bočný oltár Klaňania sa troch kráľov; F1 
Neskorogotický krídlový oltár Troch kráľov pochádza z čias okolo roku 1490, reštaurovaný v rokoch 1639 a  1888-
1889. V strede oltárnej skrine je vysoký reliéf, predstravujúci troch kráľov (Gašpara, Melichara, Baltazára) 
prinášajúcich dary dieťaťu, sediacemu na lone Panny Márie. Výjav má zlaté brokátové pozadie. 
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V tú noc, keď sa Ježiš narodil, anjeli vo sne oznámili trom kráľom túto novinu. Bolo 
im zdelené, že kráľ židovský sa narodil ako pravý Boh a človek, že je to Mesiáš, ktorého očakávali, 
je to ten, ktorý bol prisľúbený vo Sv. Písme. Každý z týchto troch kráľov bol upovedomený, 
že to isté zjavenie mali aj ďalší dvaja králi, a že sa od nich očakáva spolupôsobenie s božským 
osvietením a majú vykonať to, čo sa im naznačilo. V srdci sa im zrodila túžba poznať Boha, 
ktorý sa stal človekom, aby sa mu poklonili a slúžili mu.

Keď vo sne obdržali toto nebeské zjavenie, všetci traja vstali, velebili nekonečné Božie 
milosrdenstvo, že poslal božské Slovo, aby na seba vzalo ľudské telo, vykúpilo svet a zaistilo 
ľuďom spásu. Potom sa všetci traja rozhodli vydať na cestu do Judska, vyhľadať božské Dieťa 
a pokloniť sa mu. Pripravili dary: zlato, kadidlo a myrhu. Na ten deň si obstarali ťavy na cestu, 
potravu a služobníctvo. Nezisťovali podrobnosti o meste, kam majú ísť, ani nehľadali 
informácie o Dieťati. Rozhodli sa hneď s veľkou horlivosťou a vrúcnou láskou, že sa vydajú 
na cestu, aby vyhľadali novonarodeného kráľa.

Mudrci išli pod vedením hviezdy bez toho, aby ju niekedy stratili z očí, až do Jeruzalema. 
Pretože tam sa im hviezda stratila a bolo to hlavné mesto, domnievali sa, že asi sú v meste 

Tento návrh dal Jozef z obavy o Dieťa a Matku, aby im nechýbalo primerané pohodlie, aké 
vo svojej chudobe mohli si zaobstarať. Rozhodnutie však ponechal na Máriu. 118

Mária odpovedala, bez toho, aby prezradila tajomstvo: „Môj pán nechávam to na tvoju 
vôľu, kamkoľvek si praješ ísť, budem ťa nasledovať.“ Mária mala jaskyňu rada pre jej chudobu 
a aj preto, že vtelené Slovo ju posvätilo tajomstvom svojho narodenia a obrezania a vedela 
ešte o návšteve mudrcov, i keď nevedela, kedy sa to stane. Považovala za dôležité, aby 
sa podriadila Jozefovi a prenechala rozhodnutie jemu. Keď sa spolu radili, Pán im sám oznámil 
prostredníctvom archanjela Gabriela, že Božská Prozreteľnosť určila, aby traja pozemskí 
králi 119 prichádzajúci od východu vyhľadali Kráľa nebies a poklonili sa mu na tomto mieste. 
Sú už desať dní na ceste, lebo v hodine narodenia Ježiša im to bolo oznámene a hneď sa vydali 
na cestu. Čoskoro budú tu a tým sa vyplní všetko, čo proroci od dávnych čias predpovedali.

Týmto oznámením poučila Jozefa o vôli Pána. Mária mu povedla: „Môj pane, toto miesto, 
ktoré si vyvolil Najvyšší pre tieto tajomstvá, aj keď v očiach sveta chudobné, pred Bohom je bohaté 
a najmilšie na tejto zemi, pretože Pán ho posvätil svojou prítomnosťou. Ak sa Bohu bude páčiť, 
poskytne nám ochranu a záštitu proti nepriaznivému počasiu v tých dňoch, ktoré tu máme ešte 
stráviť.“

Jozef povedal, že božské Dieťa má splniť zákon, aby bolo obetované v chráme, tak ako 
sa podrobilo zákonu o obriezke. Môžu zostať na tomto mieste až do dňa obetovania, bez 
toho, aby najprv konali ďalekú cestu do Nazareta. Keby ich nepriazeň počasia prinútila, hľadal 
by príbytok v meste, lebo Betlehem bol od Jeruzalema vzdialený iba na dve hodiny cesty.

Vo všetkých týchto veciach sa Mária podrobila vôli svojho snúbenca, lebo poznala jeho 
starostlivosť. V dobe keď čakala deň, v ktorom mal byť Jednorodený predstavený v chráme, 
starala sa o Dieťa a pripravila jaskyňu na príchod troch kráľov. 120

Traja králi, ktorí išli vyhľadať božské Dieťa po jeho narodení, pochádzali z Perzie, Arabska 
a Sáby – zo zemí ležiacich na východ od Palestíny. Ich príchod predpovedal už kráľ Dávid.

Títo traja králi boli zbehlí v prírodných vedách a poznali aj Písmo vyvoleného národa. Pre 
túto svoju vzdelanosť ich nazývali Mudrci. V dôsledku toho, že poznali Písmo, boli preniknutí 
vierou v príchod Mesiáša, ktorého Židia očakávali. Ich kráľovstvá neboli také rozsiahle, aké 
sú za dnešných čias, preto ich ľahko spravovali ako vladári. Keďže kráľovstvá týchto mudrcov 
susedili, nežili príliš ďaleko jeden od druhého a boli priateľmi, delili sa o vedomosti, ktoré 
získali. V dôležitých záležitostiach sa spolu radili.

118 Mária a Jozef sa zdržali po sčítaní ľudu ešte dlhší čas v Betleheme. Ako len bolo najskôr možné, odsťahovali 
sa z jaskyne do domčeka, ktorý si prenajali. V správe o návšteve mudrcov evanjelista hovorí, že sa hviezda, ktorá 
ich sprevádzala zastavila nad „domom“, kde sa nachádzalo Dieťa. Je pravdepodobné, že sa tu myslí na skutočný 
dom. Pripomína sa to aj neskôr, keď Jozef po návrate z Egypta mal v úmysle usadiť sa v Betleheme, pretože 
si myslel, že „Syn Dávidov“ má aj vyrastať v „meste Dávidovom“.
WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 144.

119 Koľko bolo múdrcov – „kráľov“, nevieme. Písmo sv. počet neuvádza. Obyčajne hovorí o troch, pravdepodobne 
podľa vymenovaných darov.

120 Je málo pravdepodobné že zotrvávali v jaskyni s malým dieťaťom niekoľko dní, pretože noci bývajú v tomto kraji 
studené a tam nebolo nič vhodné. Veď jaskyňa bola bez dverí, kamenná, vlhká a samozrejme nie celkom čistá, keď 
tam občas nocovali ovce.
Kniha 2. Zväzok 2. Kapitola 15., Mystické mesto Božie.

 Spišské Hanušovce, Kostol sv. Ondreja, baldachýn; F1
Rokokový baldachýn Klaňania sa Troch kráľov z druhej polovice 18. st.
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nebolo miesta. Ľudia videli iba to, čo sa dialo navonok, iba chudobu a nedostatok tejto 
rodiny. Divili sa sice týmto udalostiam, ale nespozorovali nič z tých tajomstiev. 122

Z jaskyne Narodenia sa mudrci odobrali do mestečka Betlehema, kde prenocovali. 
Väčšiu časť noci strávili rozhovorom o tom, čo videli, aké pocity mal každý z nich, zvlášť 
čo videli na božskom Dieťati a jeho matke. Divili sa, že Pán neba a zeme si prial narodiť 
sa na takom chudobnom mieste.

Pri týchto rozhovoroch, ktoré sa rozvinuli v jaskyni, sa mudrci rozhodli odovzdať Márii, 
Jozefovi a Dieťaťu dary, aby im ukázali svoju lásku a snahu im pomôcť, keď nič iné pre nich 
nemohli urobiť. 123 Poslali po sluhoch veľa darov, ktoré mali pre nich pripravené. Mária a Jozef 
prijali tieto dary, a vyslovili im poďakovanie spojené s požehnaniami. Tieto dary poskytli 
našej Pani možnosť, aby pripravila hostinu pre svojich pravidelných hostí – chudobných, 
lebo tí vždy dostávali od nej almužnu a ešte viac ich k nej tiahli jej láskavé slová. Králi počas 
spánku boli anjelom upozornení, ktorou cestou sa majú vrátiť domov.

Nasledujúci deň, už za svitania prišli opäť do jaskyne Narodenia, aby odovzdali zvláštne 
dary, ktoré pre Dieťa pripravili. Obetovali mu zlato, kadidlo a myrhu. Rozprávali sa ešte 
s Máriou o veciach ich svedomia a o spravovaní ich zemí, lebo chceli žiť dobrým životom. 
Mária im hovorila o všetkom, na čo sa pýtali. 124

Dve udalosti nasledovali z vôle Božej: klaňanie sa pastierov Izraela a pocta od mudrcov 
pohanov. Tým sa splnilo prorocké slovo Simeona, ktorý nazval Dieťa „svetlom na osvietenie 
pohanov a slávou Izraela“ (Lk 2, 32). Legenda by rada ešte pridala, že mudrci boli aj pri smrti 
Ježišovej. 125

VII. 12. Obetovanie v chráme
„Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, 

aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: Všetko mužského rodu, čo otvára 
lono matky, bude zasvätené Pánovi. A aby obetovali ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo 
dva holúbky“ (Lk 2, 22-24).

Podľa Mojžišovho zákona  „Ak nejaká žena porodí chlapca, je sedem dní nečistá; tak dlho 
bude nečistá ako v dňoch svojej mesačnej nevoľnosti“ (Lev 12, 2). 126

Keď vošli do chrámu, Jozef odišiel, aby na neďalekom nádvorí kúpil dve hrdličky alebo 
holúbky. Mária zostala chvíľu sama s dieťaťom. Jozef sa rýchlo vrátil, prijal od Márie malého 

122 Kniha 2. Zväzok 2. Kapitola 16., Mystické mesto Božie.
123 Podľa východných zvykov bolo urážkou priniesť len jediný dar. Je však možné, že mudrci „králi“ dali ešte aj iné 

dary, o ktorých sa v evanjeliu nepíše.
124 Kniha 2. Zväzok 2. Kapitola 17., Mystické mesto Božie.
125 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 147.
126 Prečo bola matka pokladaná za nečistú, vysvetľovali rabíni rôzne. Iste nemá pravdu traktát Nidda (31, b) keď 

tvrdí, že sa každá matka pri pôrode zariekala, že už nechce mať deti a neskôr svoju prísahu ľutovala. Dr. Hejčl 
–biblista hovorí: Ako učí Biblia, boli pôrodné bolesti priamym následkom prvotného hriechu a živšie ich 
pripomínali. Očisťovanie a obeta bola akýmsi tichým protestom proti neposlušnosti prarodičov (Bible česká I., 
301).
Mária označená v Loretánskych litániach ako „Matka najčistotnejšia“ – teda v najvyššom stupni prisudzuje sa jej 
telesné materstvo a to telesne najčistejšie. Je také, aké má byť pravé materstvo.

narodenia ich pravého kráľa. Vošli do mesta a otvorene sa vypytovali: „Kde je ten novonarodený 
Kráľ židovský? Lebo videli sme jeho hviezdu na východu a prišli sme sa mu pokloniť” (Mt 2, 2). 
Ich dopytovanie sa dostalo k Herodesovi, ktorý v tom čase vládol v Judsku a prebýval 
v Jeruzaleme. Kráľ sa veľmi zľakol pri myšlienke, že sa narodil nový následník trónu. Cítil 
sa znepokojený touto správou. 121 Znepokojené bolo s ním aj celé mesto, Herodes hneď 
zhromaždil všetkých kňazov a mudrcov, spytoval sa ich, kde sa podľa Písma má narodiť 
Kristus. Oni odpovedali, že podľa slov proroka Micheáša sa má narodiť v Betleheme, lebo 
prorok napísal, že odtiaľ výjde izraelský vojvodca. „A ty, Betlehem, primalý si medzi tisícami 
Júdu, z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli…“ (por. Mich 5, 1)

Keď bol Herodes upovedomený o mieste narodenia nového kráľa, začal kuť ukladné 
plány na jeho záhubu. Prepustil poradcov a zavolal si mudrcov a tajne sa ich vypytoval, kedy 
videli hviezdu, zvestovateľku narodenia (Mt 2, 7). Mudrci mu to povedali. Herodes ich poslal 
do Betlehema a povedal im, skrývajúc zlý úmysel: „Choďte a usilovne sa vypytujte na Dieťa a keď 
ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu i ja šiel pokloniť” (Mt 2, 8). Mudrci odišli, zanechajúc 
zlého kráľa. Herodes pri svojich obavách sa mohol utešiť myšlienkou, že novonarodený kráľ 
nemôže čoskoro zasadnúť na trón, ale ľudský blahobyt je taký neistý, že ho môže aj nemluvňa 
pokaziť. Tak môže aj obyčajná myšlienka zničiť všetku radosť a šťastie, tým ktorí sa mu tešia.

Keď mudrci opúšťali Jeruzalem, opäť videli hviezdu, ktorá pri ich príchode do mesta 
zmizla. Jej svetlo ich teraz viedlo do Betlehema a do jaskyne Narodenia. Čím viac sa hviezda 
blížila k jaskyni, tým viac sa zmenšovala a vznášala sa nad hlavou Dieťaťa. Keď Mária poznala, 
že sa už približujú k jaskyni, požiadala Jozefa, aby neodchádzal, ale stál pri nej. V evanjeliu 
sú mnohé veci vynechané, pretože neboli nutné pre potvrdenie pravdy toho, ktorého 
tajomstva. Mudrci už vedeli, že Matka Dieťaťa je panna, dieťa je pravým Bohom a nie synom 
Jozefa.

Traja králi vošli do jaskyne a pri prvom pohľade na Syna a Matku ostali dlhší čas 
omráčení úžasom. Padli na zem a klaňali sa Dieťaťu, uznávajúc ho za pravého Boha a človeka. 
V prítomnosti Dieťaťa obdržali ich duše nové osvietenie. Po tomto blahopriali matke 
Syna večného Otca a na kolenách sa priblížili k nej. Chceli jej pobozkať ruku, ale Mária 
to nedovolila a namiesto toho podala im na pobozkanie rúčku Vykupiteľa sveta, hovoriac: 
„Zaplesal môj duch v Pánovi a moja duša ho chváli a velebí, pretože zo všetkých národov 
si vyvolil a povolal vás, aby ste na to pohliadli a uvideli, čo si mnohi králi a proroci priali vidieť“ 
(por. Lk 10, 24).

Potom traja králi hovorili so svätým Jozefom, blahopriali mu k šťastiu, že bol vyvolený 
za snúbenca Matky Božej. V týchto rozhovoroch strávili tri hodiny. Potom požiadali Máriu 
o dovolenie, aby mohli ísť do mesta a vyhľadať si miesto na prenocovanie, pretože v jaskyni 

121 Herodes Veľký (37 pred Kr.– 4 pred Kr.) po dlhých a vraždených bojoch, v ktorých vyhubil takmer všetkých 
príslušníkov hasmoneovskej dynastie, sa r. 37 pred Kr. stal kráľom Judey. V zahraničnej politike bol závislý 
od Rimanov, vnútropoliticky však bol úplne samostatný. Bol podporovateľom helenistickej kultúry, staval divadlá 
a usporadúval hry, ktoré urážali židovský náboženský cit. Vybudoval viaceré mestá (Cézareu, Samáriu), pevnosti 
(Machérus, Masadu, Heródion). V Jeruzaleme dal vystavať chrám, kráľovský palác a pevnosť Antoniu. Herodes 
nebol u Židov obľúbený pre spomínané nákladné stavby a s nimi spojené vysoké dane, pre svoju oddanosť 
Rimanom, pre šírenie helenizmu, pre nezriadený súkromný život, pre ukrutnosť a zavraždenie viacerých svojich 
synov. Je dostatočne známe, ako úzkostlivo lipnul Herodes na svojom tróne a neštítil sa žiadnych prostriedkov, 
aby si ho udržal.
HERIBAN, Jozef; Príručný lexikón biblických vied, s. 453.
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Ježiška a podal jej kúpené vtáky. Manželia 
sa rozlúčili, pretože sa oba obrady konali 
na rôznych miestach.

Mária kráčala nádvorím pohanov 
a zastavila sa pri východnej Nikanorovej 
bráne, ktorá viedla do nádvoria žien. Ďalej 
zatiaľ nesmela. 127

Bolo tam už niekoľko matiek. Čakali 
na kňaza, ktorý mal vykonať posvätné 
obrady. Prišiel kňaz s niekoľkými levitmi. 
Bol oblečený v bielom rúchu s farebným 
pásom. Vykonal predpísané modlitby, 
v ktorých ich prehlasoval opäť za čisté, 
roztiahol ruky, aby im požehnal. Až potom 
ich uviedol do nádvoria žien. Medzi stĺpmi 
boli pokladničky, do ktorých vložila každá 
nejaký dar a odovzdala kňazovi predpísanú 
obetu, aby ju spálil na oltári. 128

Po tomto obrade sa Mária vrátila 
k svojim – Jozefovi a dieťaťu. Obetovanie 
prvorodeného syna bolo otcovou 
povinnosťou. Keď k ním prišiel kňaz, modlil 
sa nad nimi žalm 117 – „Chváľte Pána, lebo 
je dobrý“ a všetci nadšene odpovedali: „Lebo 
jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ Potom 
Jozef položil Ježiša do kňazových rúk. Ten 
sa s ním obrátil k Veľsvätyni a pozdvihol 
ho k nebesiam. Tak bol obetovaný, a preto 
patril Bohu. Za hlasu modlitieb vrátil 
kňaz Dieťa šťastnému pestúnovi. 129 Jozef 
ho odovzdal Márii a pomaly opúšťali 
chrám. 130

Stalo sa, že v Jeruzaleme najvyšší kňaz Simeon bol osvietený Duchom Svätým o príchode 
Mesiáša a jeho obetovaní v chráme. To isté zjavenie obdržala aj svätá vdova Anna, ktorej boli 
zdelené útrapy a utrpenie Jozefa a Márie. Tieto dve sväté osoby si navzájom oznámili, aké 
zjavenia dostali, a v danom okamihu prišli do chrámu.

127 Nádvorie pohanov sa menovalo tak preto, lebo tu mohli vstúpiť aj pohania. Ísť ďalej im bolo zakázané 
pod trestom smrti.

128 Katolícka cirkev prevzala skoro všetky tieto obrady do svojho „úvodu“. Neočisťuje však matku, pretože Kristus 
svojou smrťou očisťil všetko. Zato ďakuje pri modlitbách za pomoc, ktorej sa matke dostalo a prosí Boha, aby jej 
bolesti obrátil na radosť. Preto sa v uvádzaní prinášala ofera.

129 Aj keď Jozef nebol skutočným Ježišovým otcom, vykonával všetky otcovské práva. Tak chcel Boh odmeniť jeho 
prácu a starosti, ktoré pre sväté dieťa vykonal a ktoré na neho ešte čakali.

130 MIKLÍK, Josef; Život Blahoslavené Panny Marie, s. 65-67.

Simeon, ako hovorí sv. Lukáš, „bol muž spravodlivý a bohabojný a očakával potešenie 
Izraela“ (Lk 2, 24). Duch Svätý, ktorý v ňom prebýval, mu zjavil, že neokúsi smrť, kým 
neuvidí Krista Pána. Z vnuknutia Božieho prišiel do chrámu, lebo mu bolo zjavené, 
že Kristus prichádza, aby sa v chráme obetoval svojmu Otcovi. Aj svätá matróna Anna bola 
v tej istej chvíli obdarená zjavením o mnohých týchto tajomstvách. Evanjelista píše, že „nikdy 
neopúšťala chrám a slúžila v ňom Bohu vo dne – v noci modlitbou a pôstom“ (Lk 2, 37).

Najvyšší kňaz, sv. Simeon, priblížil sa k miestu, kde stála Mária s dieťaťom Ježiškom 
v náručí. Prorokyňa Anna, prišla v tej istej hodine do chrámu, tiež videla Máriu a dieťatko 
obklopené podivuhodným svetlom. Simeon s radosťou vzal dieťa Ježiška do svojho náručia 
a pozdvihnúc oči k nebu obetoval ho večnému Otcovi, pričom povedal tieto tajomné slová: 
„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju 
spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu 
Izraela, tvojho ľudu“ (Lk 2, 29-32). Bolo to akoby povedal: „Teraz, Pane, uvoľníš ma z pút 
tohto smrteľného tela a necháš ma slobodne odísť v pokoji, lebo až doteraz ma v ňom držala 
nádej, že uvidím splnené tvoje sľuby“.

Mária a Jozef počuli tento chválospev Simeona a divili sa tým vznešeným pravdám, ktoré 
obsahoval. Simeon potom oslovil aj Máriu, matku dieťaťa Ježiša a dodal: „On je ustanovený 
na pád a povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať – a tvoju 
vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc” (Lk 2 32-35). Aj prorokyňa 
Anna hovorila o tajomstvách Mesiášových. Tieto dve osoby vydali svetu verejné svedectvo 
o príchode Vykupiteľa.

Po skončení obradov Mária pobozkala kňazovi ruku a znova požiadala o požehnanie. 
To isté spravila aj pri Anne, svojej niekdajšej učiteľke. V Jeruzaleme zostali ešte niekoľko dní. 131

VII. 13. Útek do Egypta
V noci sa Mária prebudila, lebo Jozef ju volal. Oznámil jej, čo mu prikázal anjel vo sne: 

„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, 
lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil“ (Mt 2, 13).

Mária a Jozef hneď vytušili, ako veci súvisia a v akom nebezpečí sa ocitol Ježiš. Herodes 
oklamal mudrcov; mali mu hlásiť, kde je novorodený kráľ, aby ho mohol usmrtiť a nie aby 
sa mu poklonil. Keď už tento starý panovník mal podozrenie, sledoval vec s rýchlosťou 
a bezohľadnosťou jemu vlastnou.

Anjel im prikázal, aby sa obrátili do Egypta. Útek na sever nebol možný, na východ, 
kde púšť susedila s púšťou bola chôdza pre Máriu v jej stave veľmi náročná. Najbližšia cesta 
z dosahu moci Herodesovej bol Egypt. Ale i táto cesta mala niekoľko sto kilometrov. 132

131 Kniha 2. Zväzok 2. Kapitola 20., Mystické mesto Božie.
132 Mnohí sa divili, prečo sv. rodina neutekala do vlasti mudrcov, kde by bola prijatá s najväčšou láskou. A predsa 

i tu sa ukázala Božia prozreteľnosť. Arabský kráľ bol vtedy Herodesovým priateľom a asi by vydal utečencov 
žiarlivému kráľovi. Zato do Egypta vplyv Herodesa nesiahal. Okrem toho mali Židia v Egypte veľké osady; preto 
sa tu mohla sv. rodina ľahšie uživiť. A konečne malo sa tak splniť Ozeášovo proroctvo: „Z Egypta som povolal 
svojho syna.“

 Vyšné Ružbachy, Kostol očisťovania Panny Márie, 
hlavný oltár Obetovanie Pána; F1

Na hlavnom oltári je výjav Očisťovania Panny Márie 
v podobe reliéfu zo začiatku 20. st.
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Ostáva ešte nezodpovedaná otázka, či sa Mária a Jozef dozvedeli, či bolo mudrcom 
vo sne prikázané Bohom, aby sa už nevrátili k Herodesovi? Tento sen museli mať mudrci ešte 
v samotnom Betleheme, lebo ich cesta by viedla do Jeruzalema. Keď ho mali v Betleheme, 
tak pri lúčení istotne rozprávali o tom Márii a Jozefovi, predpokladajúc, že na to bol ešte 
čas. Je tiež možné, že mudrci a Jozef boli varovaní Bohom tej istej noci. Od okamžiku, keď 
Herodes pochopil, že mudrci ho oklamali, nebezpečie pre Ježiša bolo veľké.

Jozef a Mária utekali podľa príkazu anjela ešte tej noci. Obrazy a legendy o úteku 
do Egypta odstraňujú zvláštnym spôsobom práve podstatu úteku. Rozprávajú o palmách, 
ktoré sa skláňali, o prameňoch, ktoré vydávali vodu, o lupičoch, ktorí skrotli. To všetko zakrýva 
podstatný údes skutočného úteku. Pokiaľ sa nedostali Mária a Jozef za step za Gazou, neboli 
si ani na chvíľu istí pred sliedičmi. Kedykoľvek počuli za sebou dupot kopýt, kedykoľvek 
sa vynorila nejaká tvár za hradbou vinice, tak rýcho a ticho, ako by kameň padol, kedykoľvek 
sa niekto skúmavo na nich zadíval, musel v nich rásť strach, že by mohli byť prezradení. Táto 
úzkosť bola pre Máriu a Jozefa horšia ako všetok strach, ktorý sa objavuje iba vo vymyslených 
dobrodružstvách.

Pomyslime na to ako ťažké, ba priam krkolomné cesty museli prekonávať Mária a Jozef 
hneď na začiatku cesty. Z Betlehema, ktore leží asi 800 m nad morom, museli zostúpiť 
do nížiny. Tam však neboli žiadne skutočné cesty, iba strmé úzke chodníky, udržované 
po stáročia jedine kopytami zvierat a nohami ľudí. A veľkú časť tejto cesty museli vykonať 
v temnej noci. Na druhý deň došli do Gazy, posledného väčšieho mesta pred púšťou – tam 
si čosi nakúpili na cestu cez púšť. Potom začala púšť. 133

133 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 147-149.

Po dlhom a namáhavom putovaní došli Jozef a Mária s dieťaťom do údolia Nílu. 
V Egypte boli obaja „úbohými vysťahovalcami“, akí vždy prichádzali zo svojej rodnej krajiny. 
Zvlášť tí, ktorí sa museli obávať krvnej pomsty, utekali do Egypta, čo sa vlastne deje dodnes. 
Preto ich nikto nenútil, aby rozprávali o svojej minulosti viac, než sami dobrovoľne povedia. 134

VII. 14. Návrat do Nazareta
„Anjel sa zjavil vo sne Jozefovi a povedal mu: Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku 

a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli“ (Mt 2, 20). Jozef 
sa s Máriou chystal k odchodu z Egypta. Ešte raz sa rozhliadli po tomto kraji a potom kráčali 
smerom k východu po bahnitých mäkkých cestách k púšti. Zasa putovali. Jednotlivé miesta 
si ešte pamätali z cesty, keď utekali pred Herodesom. Konečne sa objavili prvé skupiny 
stád a pásy pastvín a ornej pôdy. V útulňach pre karavány sa potĺkali obchodníci, ktorí 
predávali potraviny a nápoje. Domáci sa pridružovali k cestujúcim a rozprávali o udalostiach 
z minulosti aj súčasné novoty. Tak sa postupne Jozef a Mária dozvedeli, že Herodes zomrel 
krátko po ich úteku do Egypta. 135

Táto správa sa šírila po krajine ako radostná novina. Niektorí dúfali, že jeho syn 
Archelaus (vládol od 4. roku pred Kr. do 6. roku po Kr.) sa bude chcieť vyvarovať otcových 
chýb. Ukázalo sa však, že pokračuje v hrôzovláde svojho otca. Keď bol Herodes Veľký 
pochovaný s neslýchanou nádherou a Archelaus sa dal sám prehlásiť za kráľa, došlo k veľkému 
zhromaždeniu ľudu - vzbure; žiadali zadosťučiniť za upálenie dvoch zákonníkov, ktoré 
nariadil jeho otec v dňoch svojej choroby. Ako odpoveď na túto požiadavku ľudu poslal 
Archelaus jazdcov rozohnať zhromaždený ľud. Potom odcestoval do Ríma, „aby prijal hodnosť 
kráľa“. V Ríme, prv než bolo rozhodnuté v jeho prospech, poslali občania z Jeruzalema 
posolstvo k cisárovi s prosbou, aby Archelausa nemenoval kráľom. V Judsku došlo zatiaľ 
k novému povstaniu. Vtedy cisár Augustus zvolil strednú cestu. Prenechal Archelausovi vládu 
nad Judskom, ale ešte mu nepriznal kráľovský titul. 136

Jozef a Mária mali v úmysle usadiť sa v Betleheme, meste Dávidovom. Čím viac 
sa dozvedali o udalostiach, ktoré sa práve diali, tým viac zneisteli, nevediac kam sa obrátiť. 

134 Mocní faraóni i starí egyptskí králi, ktorí už nežili, ale duch pohanstva, ktorým boli naplnení, pôsobil v krajine 
ďalej v celej svojej nádhere a moci. V prekrásnych chrámoch s mohutnými stĺporadiami boli vystavené 
k uctievaniu obrazy bohov. Boli to bohovia s ľudským telom a s dobytčou alebo vtáčou hlavou. Boli tam 
aj bohovia vyobrazení ako cap alebo hroch. Okrem bohov boli uctievaní aj démoni a zlí duchovia, od ktorých 
sa vyžadovalo to, čo dobrí bohovia nedali. Okrem verejných kultov sa tam udržovali ešte rôzne tajné cvičenia 
a kúzelnícke zvyky, ktoré sa praktizovali medzi vzdelancami aj ľudom. Mária, pre toto všetko, čo ju obklopovalo 
v Egypte, trpela. Žijúc uprostred pohanstva sa pevne držala proroctva, ktoré vyriekol Simeon v jeruzalemskom 
chráme, že Ježiš bude „svetlom na osvietenie pohanov.“
WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 153-156.

135 Tretí rok po narodení Ježiša Herodes Veľký zomiera. Ešte päť dní pred smrťou rozkázal popraviť svojho 
syna Antipatra, lebo sa mu zdalo, že baží po jeho tróne. Krátko pred smrťou rozkázal zajať 70 najváženejších 
židovských občanov a uväzniť ich. Mali byť po jeho smrti popravení, aby vraj Židia aspoň nejakú dobu trúchlili. 
Ukrutný netvor dokonával v strašných bolestiach, pokrytý vredami. Otvorené rany na jeho tele odporne páchli 
a boli plné červov.
MIKLÍK, Josef; Život Blahoslavené Panny Marie, s. 81.

136 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 157-158.
Po vážnych obžalobách zo strany Židov Rimania pozbavili Archelaua trónu a poslali ho do vyhnanstva vo Vienne 
v Galícii. Jeho krajinu po ňom spravovali rímski prokurátori so sídlom v Cézarey.
HERIBAN, Jozef; Príručný lexikón biblických vied, s. 454.

 Habovka, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, reliéf Útek do Egypta; F1
V minulosti bol súčasťou dnes už neexistujúceho bočného oltára. Pochádza zo začiatku 20. storočia.



86 87

Tu sa dostalo Jozefovi vo sne usmernenie, aby šli do Nazareta. Návrat nebol taký jednoduchý, 
ani radostný, ako si to chceme predstaviť. Jozef a Mária mali obavy, že príbuzní sa ich budú 
vypytovať, prečo sa nevrátili domov už po sčítaní ľudu, prečo putovali do ďalekého Egypta, 
veď Jozef pri odchode na sčítanie ľudu povedal , že nie je vylúčené, že zostane v Betleheme. 
Ale čo povie o ceste do Egypta?

Tým, že sa Mária a Jozef vzdialili z Nazareta, ušli pozornosti zvedavého príbuzenstva 
a tak zostalo skryté tajomstvo, o ktorom vedeli len oni sami. Toto tajomstvo poznali len 
pastieri v Betleheme, mudrci z východu a Simeon s Annou v chráme. Títo jediní svedkovia 
podivuhodných udalostí stratili však útekom do Egypta spojenie s dieťaťom Ježišom práve 
tak, ako príbuzní v Nazarete. Tak vyrastal Ježiš v Nazarete skutočne v „skrytosti“, i keď Jozef 
a Mária tam boli všeobecne známi z doby pred podivuhodným narodením. 137

VII. 15. Dvanásťročný Ježiš v chráme
Každé dieťa príde do obdobia, keď sa pokúša vymaniť z duševnej spojitosti s matkou. 

Robí veci, o ktorých presne vie, že sa matke nepáčia, i keď to azda matka ani slovom 
nenaznačila. Takýmto spôsobom sa medzi matku a dieťa dostanú neviditeľné priehrady, tak 
jemné, že i vo svojom nahromadení sa len ťažko dajú poznať.

Cesta do jeruzalemského chrámu na veľkonočné sviatky to viditeľne odhalila. Obrazy, 
predstavujúce Ježiša na ceste do Jeruzalema, vzbudzujú klamný dojem, že dvanásťročný 
chlapec – pútnik bol ešte dieťaťom. V dvanástich rokoch je na Východe chlapec už duchovne 
tak vyspelý, ako u nás šestnásťročný až dvadsaťročný. Pri Ježišovi sa však nejednalo len 
o obyčajného chlapca, ale ak smieme povedať, tako išlo o náboženského génia. 138

Po dňoch sviatkov sa vydávali karavány pútnikov na spiatočnú cestu. Tisíce pútnikov 
prirodzene nemohli odísť naraz. Cesty boli opäť preplnené, karavány sa navzájom preplietali 
a delili sa postupne cestou. Na východe mali cestujúci istú prax – predovšetkým prvý 
deň sa urobí iba krátky pochod. Zhromaždisko, doba odchodu a miesto prvého nocľahu 
sa dohodne už dopredu. Ak sa niečo zabudlo, a niekto prišiel neskôr, alebo sa stratil, takýmto 
spôsobom sa dajú všetky nehody pomerne dobre napraviť. S jednou karavánou sa vracali 
Jozef a Mária do svojho domova. Ako oni, počul aj Ježiš, keď sa oznamovala doba odchodu, 
zhromaždisko a miesto prvého nocľahu. Dvanásťročnému chlapcovi sa ponechávala sloboda 
pohybu. Veď nasledujúci rok už bude na púti zodpovedný sám za seba.

Keď sa karavána zhromažďovala na mieste večerného odpočinku, dostavili sa všetci, 
len Ježiš chýbal. Jozef a Mária chodili pomedzi ľudí a vypytovali sa príbuzných a známych 
na neho. Nikto ho na ceste nevidel. Museli sa teda vrátiť do Jeruzalema. Dá sa predpokladať, 
že Jozef a Mária sa vydali do Jeruzalema ešte v noci. V Jeruzaleme sa pýtali asi tam, kde jedli 
veľkonočného baránka, pýtali sa známych, pristavili sa pri obchodníkoch a remeselníkoch.

„Po troch dňoch“, podľa nášho počítania, tretí deň „ho našli v chráme“. Až do tej chvíle 
sa domnievali Mária a Jozef, že nielen oni stratili Ježiša, ale že aj Ježiš stratil ich. Boli 
presvedčení, že Ježiš ich hľadá a túži sa s nimi stretnúť.

137 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 159-160.
138 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 206.

V chráme zákonníci počas sviatkov vykladali sv. Písmo. Pre ľudí, ktorí neboli z Jeruzalema 
to bola jediná príležitosť, aby videli a počuli slávnych učiteľov zákona. Jedným z poslucháčov 
bol Ježiš. Pýtal sa a odpovedal tak, že sa to zdalo ako zázrak! Všetci sa divili odkiaľ má takú 
múdrosť. Zákonník nemohol mlčať, aby neupozornil svojich druhov na tohto budúceho 
učiteľa Izraela. Vyvolali ho z prednášok do kruhu medzi učiteľov a hovorili s ním, ako by bol 
býval nejakým učeným zákonníkom z Alexandrie, ktorý sa nakrátko zdržal v Jeruzaleme. 139

Prvé čo si Mária pomyslela, muselo byť: „Ježiš nás nestratil, on nás opustil!“ Tomu 
zodpovedali aj jej slová „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou 
hľadali?“ (Lk 2, 48)

Ježiš odpovdal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ 
(Lk 2, 49) O týchto slovách poznamenáva evanjelista, že „Mária nepochopila slovo, ktoré 
im hovoril” (Lk 2, 50). Aj dnes, keď sa číta tento úsek zo Svätého Písma, ľudia sa pohoršujú. 
Musíme však priznať, že týmto slovám ani dnes dokonale nerozumieme.

„Prečo ste ma hľadali?“ Už táto otázka nie je tak jednoznačná, akou sa zdá byť. Chce Ježiš 
povedať Jozefovi a Márii, že ho vôbec nemali hľadať? Alebo že mali hneď prísť do chrámu 
a len tam ho hľadať? Všimnime si, Ježiš hovorí: „Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho 
Otca?“ V tom okamžiku, keď ho začali hľadať, mali vedieť, že musí byť v tom, čo bolo jeho 
Otca. Znamenalo to, že zostal práve v tomto chráme so súhlasom s vôľou svojho Otca, Pána 
chrámu. 140

Jedna vec sa pri tomto Ježišovom „výroku“ prehliadne. Tu v chráme Ježiš prvý krát pred 
Jozefom a Máriou vyslovene označil svojho nebeského Otca za svojho Otca a odvolal sa naň 
ako na najvyššieho Pána. Mária a Jozef o tajomstve vedeli, ale neboli pripravení na to, aby 
na svoje Božie synovstvo verejne a otvorene poukázal. V Evanjeliu sa hovorí, že Mária a Jozef 
tejto odpovedi nerozumeli. Pre Máriu a Jozefa to bolo zároveň útechou a prekvapením, keď 
sa potom Ježiš opäť pripojil k nim a vrátil sa do Nazareta. Nebolo by teraz pochopiteľnejšie, 
aby sa pridružil k niektorému zákonníkovi v Jeruzaleme a zostal v blízkosti chrámu? Ale 
on „šiel s nimi do Nazareta” (Lk 2, 51). 141

VII. 16. Smrť svätého Jozefa 
Od dvanásteho roku Ježišovho života až do jeho verejného vystúpenia vo veku „asi 

tridsiatich rokov“ sa vo Svätom Písme o sv. Jozefovi nič výslovné nehovorí. Podľa neskorších 
správ možno usudzovať, že pre Máriu a Ježiša sa stala vážna vec – zomrel Jozef, zákonitý 
Ježišov otec. 142

Na túto skutočnosť nepriamo v náznakoch upozorňuje evanjelium. Keď prišiel Ježiš ako 
kazateľ do Nazareta, hovorili ľudia: „Či to nie je syn Márie?“ 143

139 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 212 - 215.
140 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 215.
141 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 217 - 218.
142 Ak sa povie zákonitý, znamená to uznaný pred zákonom za otca, ale nemusel byť biologickým otcom.
143 Synovia sa menujú všeobecne podľa matky len vtedy, ak je matka už dlhšiu dobu vdovou.
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Ďalej sa píše, že „príbuzní si ho chceli vziať domov“. Na takú myšlienku by nemohli ani 
pomyslieť počas života zákonitého otca. Museli by sa najprv obrátiť na neho. O tom, že Jozef 
pri Ježišovej smrti už nežil, možno usúdiť podľa toho, že Ježiš na kríži odovzdal svoju matku 
Jánovi.

Ak by zomrel Jozef pred dvadsiatym Ježišovým rokom, prešiel by Ježiš s Máriou 
pod poručníctvo. Ak však Jozef zomrel potom, čo Ježiš prekročil dvadsiaty rok, mal Ježiš 
prevziať dedičstvo po pestúnovi: spravovať dom, dvor a ďalšiu časť majetku, opatrovať náradie, 
ktoré zanechal. Zároveň naň prešla prirodzená povinnosť, aby sa staral o svoju matku. Mária 
dostala dedičstvo, ktoré jej bolo pri svadbe priznané ako osobný majetok pre prípad vdovstva.

Jozefova smrť spôsobila zmenu aj vo vzťahu medzi Ježišom a Máriou. Jozef bol 
až do posledného dňa svojho života hlavou rodiny a Máriinym ochrancom. Tak mal aj vplyv 
na spolužitie Márie s Ježišom a riadil ich. Po Jozefovej smrti už Ježiš a Mária nemali nikoho 
nad sebou. Ježiš musel ako dospelý syn svoju matku živiť, chrániť ju a právne ju zastupovať. 
V skutočnosti sa spolužite javilo navonok tak, ako to vidíme aj dnes v dobrej rodine 
na východe. Syn vystupuje voči matke ako „pán domu“, avšak ako veliteľ mierny, ktorý svoje 
rozkazy zabaľuje do prosieb. Máriina úloha spočívala väčšinou v tom, že vykonávala v dome 
bežné práce, varila a prala, priadla a tkala, mlela obilie a piekla, nosila vodu a zbierala palivo. 144

VII. 17. Svadba v Káne
Zázrak v Káne má ako prvý zázrak všestranný význam. Ježiš, ktorého doteraz všetci 

poznali ako tesára, vystúpil prvý krát v spoločenstve ako Mesiáš. K tomuto spoločenstvu 
patrili okrem svadobčanov, aj príbuzní, potom učeníci a jeho matka Mária. Zázrak v Káne 
sa stal aj rozlúčením so skrytým životom a slávnostným začiatkom verejnej činnosti.

Účasť na svadobných slávnostiach začínala zdobením nevesty, až k radostnému 
spoločnému posedeniu v ženíchovom dome. Svadby začínali večer verejným odvedením 
nevesty do nového domova. Bývalo to obyčajne v stredu, v deň, rovnako vzdialený od soboty 
nasledujúcej ako i predchádzajúcej. Samotná slávnosť trvala až sedem dní. Mohlo sa teda 
hovoriť o svadobnom týždni, nie iba o svadobnom dni. Zvyk usporiadať veľkú svadbu 
vyžadoval aj značné výdavky. Aby sa snúbenec hneď na začiatku nedostal do finančných 
ťažkostí, každý hosť mal prispieť nejakým darom. Tento zvyk predstavoval skutočne ľudové 
zaistenie svadobnej slávnosti. 145

Pri svadbe vždy vystupoval „starejší“, ktorý na všetko dohliadal – urobil súpis svadobných 
darov od príbuzných a priateľov, zaznamenával, či sú to „darované“ alebo „dané“ dary. Pri 
„darovaných“ nemajú snúbenci v budúcnosti žiadne povinnosti voči darcovi. Pri „daných“ 
však sú zaviazaní pri najbližšej svadbe sa dostaviť s darom rovnakej hodnoty. Obľúbeným 

144 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 227 - 229.
145 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 258.

 Spišská Sobota, kostol sv. Juraja bočný oltár sv. Jozefa, výjav smrti sv. Jozefa; F1
V tomto kostole bola v r. 1711 založená Konfraternita sv. Jozefa, ktorá v rokoch 1777-79 objednala a zaplatila 
nový oltár sv. Jozefa. Oltár vyhotovil prešovský rezbár Matej Köbling. Oltárne obrazy namaľoval Imrich Jagušič. 
Vzácny je práve výjav smrti sv. Jozefa.
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Keď v prvej časti svadby v Káne boli stredom radosti a oslavy ženích a nevesta, teraz 
keď sa objavil Ježiš, Mesiáš, stali sa stredom všeobecného záujmu Ježiš a jeho matka. Medzi 
zástupom hostí, ktorí boli v dome a pred domom, boli aj ľudia, ktorí sa držali bokom: Ježišovi 
príbuzní, ktorí boli tiež pozvaní na svadbu. Neverili Ježišovi, ako neskôr poznamenáva 
evanjelista Ján. Ich nevera začala akosi už teraz, keď videli Ježiša vystúpiť ako Mesiáša. Tento 
ich príbuzný bol síce vždy zvláštnym človekom. Teraz im však pripadal úplne nepochopiteľný. 
Nepovedal nikomu ani slovo! Nespýtal sa ani svojej matky, ani svojich príbuzných! To predsa 
bola vec, ktorá sa týkala aj ich! Svedectvo Jána Krstiteľa, ktorý označil Ježiša za Mesiáša, bolo 
azda u týchto príbuzných tým jediným, čo ich nútilo k zdržanlivosti. 153

Uprostred veselej a slávnostnej nálady sa objavila v pozadí trápna vec: dochádzalo 
víno. Mohli ešte plniť džbány, ale čoskoro už nebude čo nalievať. Mária, ako pomocnica 
a usporiadateľka, ktorá pomáhala pred svadbou a aj teraz pri hostine, bola prvá, ktorej sa zverili 
s nedostatkom vína. Pristúpila k Ježišovi a povedala mu: „Nemajú vína!“ Ježiš jej odpovedal: 
„Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina” (Jn 2, 3-4). Tieto Ježišove slová 
znejú ako by Ježiš Máriu priamo pokarhal. Môžeme však povedať, že táto Ježišova odpoveď 
dala podnet k mnohým výkladom. Ježiš neodpovedal ako Máriin syn, alebo ako pán domu 
v Nazarete, ale ako Mesiáš.

Mária vedela, že vo chvíli, keď bude Ježiš informovaný o situácii, rozhodne sa uchrániť 
svadobčanov od hanby a zbytočných rečí. Veď svojím príchodom s učeníkmi zvýšil počet 
hostí. Ježišovou odpoveďou bola prekvapená. Nevyjadril sa vôbec k otázke či pomôže 
svadobčanom alebo nie. Ona však poznala postavenie svadobčanov, aj zvyky krajiny a dobrotu 
svojho Syna, preto skoro s istotou vedela, že pomôže. 154 Ježiš nepomohol ako obyčajný hosť. 
Pomohol zázrakom, ktorým sa zjavil ako Vykupiteľ a zároveň urobil zo svadby, pri ktorej bol 
nedostatok a potom prebytok, predobraz budúceho kráľovstva a postavenie Márie v ňom.

Mária povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám prikáže” (Jn 2, 5). Naplnenie 
šiestich veľkých nádob, z ktorých každá mala asi 70 až 120 litrov, vyžadovalo dosť času 
aj námahy. Obsluhujúci museli niekoľkokrát ísť k prameňu v dedine alebo k cisterne. Keď 
boli džbány plné, povedal im Ježiš: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ (Jn 2, 8) Ten keď 
ochutnal víno, hoci nevedel odkiaľ je, pochválil ženícha: „Každý človek podáva najprv dobré 
víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz“ (Jn 2, 10). 155 
Obsluhujúci boli pri tom a podali vysvetlenie. Koľkým museli popisovať, čo robili a ako 
sa z vody stalo víno. Razom sa Ježiš stal stredom pozornosti. 156

Zázrak bol prekvapením aj pre učeníkov. Aj keby očakávali zázraky od budúceho 
Mesiáša pred stretnutím s Ježišom, iste by nepočítali s tým, že pri prvom zázraku premení 
vodu na víno v malej galilejskej dedinke. Radovali sa zo zázraku, ktorý urobil ich Majster. Ich 

153 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 271.
154 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 281.
155 Sklenené nádoby či poháre boli v tom čase ešte veľmi vzácne a sotva ich mali v chudobnej rodine. Tak si môžeme 

vysvetliť, prečo sluhovia nepostrehli zmenu, ktorá sa stala s vodou. Ani čuchom sa nemohli o nej presvedčiť, 
pretože vzduch bol už presýtený vôňou vína. Ani Ježiš nemal ešte povesť divotvorcu; preto na túto možnosť ani 
nepomysleli.

156 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 288.

darom od mužov bol džbán vína, ženy sa tešili z krásnych šiat a ozdôb. Džbán na víno v ruke 
muža prezrádzal, že dotyčný kráča na svadbu. 146

Všetci hostia neprichádzali na svadbu už prvý večer. Bolo stanovené, že požehnanie 
nad snúbencami sa má toľkokrát opakovať, koľkokrát sa k slávnosti dostaví väčšia či menšia 
skupina hostí. Medzi neskoršie prichádzajúcimi hosťami bol aj Ježiš s učeníkmi. Ježiš bol 
po právnej stránke „pánom“ domu v Nazarete. Keď pozvali Máriu, museli pozvať aj Ježiša. 
Učeníci boli spolupozvaní ako jeho družina. Podľa ustálených zvykov, mal Ježiš podať 
ženíchovi dar nielen za seba, ale aj za učeníkov. Keďže prišli neskôr a slávnostné odovzdávanie 
darov sa už nekonalo, mohli si k tomu zvoliť vhodnú chvíľu podľa ľubovôle a odovzdať 
svoj dar. Nebolo však možné, aby Ježiš i s učeníkmi prišiel na svadbu týchto chudobných 
snúbencov a nevenoval im nijaký dar. Ak chcel Ježiš dať obvyklý dar, aký nosievali na svadbu 
muži, muselo to byť víno. 147

Okolnosť, že sa Ježiš objavil ako Mesiáš, zmenila situáciu aj inak. Akonáhle sa rozniesla 
správa, že tu je Mesiáš, prišli mnohí, ani nie tak kvôli novomanželom, ale aby uvideli muža, 
ktorého Ján Krstiteľ prehlásil za Mesiáša. Mohli by sme ženíchových hostí do istej miery 
nazvať hosťami Ježišovými. Týmto spôsobom Ježiš ako Mesiáš zvýšil počet hostí. 148

Ak starejší zbadal nejaký nedostatok, neobrátil sa na ženícha, ale na jeho príbuzných. 
Keď pri svadbe v Káne došlo víno, nepovedal preto starejší ženíchovi nič. Ten sa o tom 
dozvedel až medzi poslednými. Starejší mal po ruke vždy ľudí, ktorí pomáhali – mužov pri 
stoloch a ženy v kuchyni. 149

Ak patrili obsluhujúci k príbuzným novomanželov, poznala ich Mária nielen z príprav 
k svadbe, ale mala k ním vzťah ako príbuzná. Obsluhujúci teda v takom prípade boli 
ochotnejší poslúchať pokyny Márie a rozkaz Ježišov. 150

Ešte niečo o počte hostí: počet hostí závisel od početnosti príbuzenstva a veľkosti 
miesta, kde sa svadba slávila. Môžeme si urobiť predstavu o tom z jednej poznámky, koľko 
vína „premenil“ Ježiš. Uvádza sa že „stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili 
na očisťovanie. Každá mala dve až tri miery“ (Jn 2, 6). 151

Môžeme povedať, že šesť nádob spolu obsiahlo asi 500 litrov. Keďže svadba trvala niekoľko 
dní, často až týždeň, spotreba vína na deň mohla činiť 70 litrov. Ak sa počíta na jedného muža 
jeden liter na deň, z toho môžeme približne povedať, že hostí bolo 80 až 120. 152

146 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 259-260.
147 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 261.
148 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 262.
149 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 263.

Evanjelista Ján používa pre sluhov na tomto mieste slovo „diakoni“. To znamená tí, ktorí „obsluhovali pri stole“. 
Domnievame sa, že obsluhujúci pri svadbe v Káne nielen nalievali víno, ale aj nosili pokrmy a konali všetko, 
čo patrilo k obsluhe hostí.

150 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 265.
Obrazy svadby v Káne sa dopúšťajú chyby v tom, že Máriu znázorňujú ako mladučkú ženu, ktorá by mohla byť skôr 
sestrou než Ježišovou matkou. Mária sa blížila k päťdesiatke, patrila medzi ženami na svadbe k starším. Preto mohla 
udeľovať mladým a dievčatám pri práci pokyny tak ako iné staršie ženy.

151 Jedna židovská „miera“ mala asi 40 litrov.
152 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 266.



93

žiariace oči mu prezrádzali ešte väčšiu oddanosť. 157 Boli tu ľudia, ktorí vnútorne verili Ježišovi 
ako Mesiášovi. Našli sa aj takí, ktorí sa zaň zasadzovali skôr z vonkajšej radosti. Boli aj takí, 
ktorých mrzelo, že bol tesárom z Nazareta. Nič však nebránilo tomu, aby sa chýr o tomto 
zázraku rozletel do širokého okolia. 158

VII. 18. Matka bolestná
Keď sa Panna Mária dozvedela, že sa Ježiš, napriek všetkým hrozbám a varovaniam, vrátil 

do Judey a že riskoval svoj život, mala len jedno prianie - chcela byť blízko neho a chcela byť 
s ním i v nebezpečenstve. Prišla preto do Jeruzalema, aby mala účasť na jeho utrpení. Chcela 
byť celkom s ním. Keď už bolo jasné, čo sa deje s Ježišom, možno ju niektorí známi zo šetrnosti 
odrádzali a radili jej, aby nesprevádzala svojho Syna na miesto popravy. Vedeli čo sa tam bude 
diať, vedeli, aký úder to bude pre blízkych, aká záťaž pre nervy a dušu i srdce a chceli ju možno 
ušetriť strašnej scény ukrižovania, ktorá mohla zlomiť srdce ženy a matky. No Mária, aj keď 
chápala túto šetrnosť priateľov a ich pozornosť plnú súcitu, nechcela ostať bokom vo svojom 
tichom žiali. Ona najlepšie vedela, ako dlho už vo svojom živote vystupuje po ceste utrpenia 
k poslednej obeti. Chcela po tejto ceste vystúpiť až na vrchol. Vtedy už vedela, že tento vrchol 
sa volá Golgota. Stála pri ňom cez celé jeho utrpenie - až do konca.

Sv. Ján napísal: „Pri Ježišovom kríži stála jeho matka“ (Jn 19, 25). – ani slova o nárekoch, 
ani slova o zúfalom plači. Panna Mária obetovala celú svoju bolesť, obetovala celým srdcom 
obetu svojho Syna – obetu, ktorá sa stávala aj jej poslednou obetou. Mohla nahlas protestovať, 
že usmrcujú nevinného. Mohla sa ako matka zúfalo vrhať na katov, že surovo mučia jej Syna, 
ktorý robil ľuďom len dobre. Mohla sa vzbúriť proti nespravodlivosti. Ani jedno, ani druhé, 
ani tretie neurobila. Stála prod krížom. Tak ako jej Syn, aj ona prijímala všetku bolesť v mlčaní 
ako obetu. 159

Matka, plná bolesti. Predpovedaný meč bol ostrejší, neslýchane ostrejší, než mohla 
kedysi čo len tušiť. Meč sa dotkol Ježiša tak, že prešiel cez jej dušu. Ježiš už dodýchal. „Jeden 
z vojakov mu kopijov prebodol bok“ (Jn 19, 34). Vojakova kopija sa už nemohla dotknúť jeho 
duše. Keď prebodol jeho mŕtve telo, prebodol dušu Panny Márie, ktorá to pozorovala. „Tvoju 
dušu prebodne meč“- povedal kedysi Simeon. 160

Zdalo sa, že rozsudok a ukrižovanie sú poslednou prehrou, že všetko ohlasovanie 
vychádza nazmar. Zástupy, podnecované farizejmi, sa tiež obrátili proti Ježišovi. Ľudia 
opustili Ježiša. Učeníci sa rozutekali. Nepriatelia sa chvastali víťazstvom. Dielo, na ktoré 

157 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 293.
158 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 294.
159 R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88, s. 176-177.
160 R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88, s. 178.

Spišská Nová Ves, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Bolestná Panna Mária, okolo r. 1515; F4 
Kalvárie sú vynikajúcim dielom pochádzajúcim z dielne Majstra Pavla z Levoče. Po predbežnom výskume 
sa ukazuje, že v jeho dielni pracovali pomocníci, ktorí mali tiež svoje kvality. Jedným z takých tvorivých osobností 
bol Majster spišskonovoveskej Kalvárie, nazývaný tak podľa rozmernejšej skupiny Ukrižovania s postavami 
Bolestnej Márie a sv. Jána apoštola v Spišskej Novej Vsi (okolo 1510 - 15). Výška Bolestnej Márie 163 cm.
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sa Ježiš podujal, sa zdalo byť skompromitované. Podľa mnohých Ježiš pochodil ako iní 
nadšenci, čo na chvíľu oduševnili zástupy, ale potom všetko stroskotalo. 161

VII. 19. Pod krížom
 „Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, 

sestra jeho matky, Mária Kleopasova 
a Mária Magdaléna” (Jn 19 25). Mária 
stála pri smrteľnom Ježišovom zápase 
pri kríži, teda v bezprostrednej blízkosti. 
O ostaných ženách sa hovorí výslovne, 
že „Boli tam a zobďaleč sa pozerali mnohé 
ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley 
a posluhovali mu” (Mt 27, 55). Tieto dva 
údaje si neodporujú. Márii, ako Ježišovej 
matke, bolo dovolené, aby sa k Synovi 
priblížila. Možno sa domnievať, že Ján, 
ako muž, poprosil vojakov, aby to dovolili, 
podobne ako v noci predtým dosiahol pri 
vrátničke v Kajfášovom paláci, aby Peter 
mohol vstúpiť.

Ježišova hodina už nastala! Kedysi 
v Káne na svadbe povedal: „Ešte neprišla 
moja hodina!“ Po celý život Mária túžila 
po dni vykúpenia. Doba čakania sa skončila! 
Teraz stála s Ježišom v hodine dokonania. 
Čo prežívala? Nebola to iba bolesť, ale aj pre 
nás čosi nepochopiteľné – „pripravené 
je moje srdce, o Bože, moje srdce 
je pripravené!“ – tak sa mohla modliť 
so žalmistom, keď zostupovala s Ježišom 
do priepasti poníženia a smrti. 162

Keď Ježiš trpel, bola pre neho len 
jediná skutočná pomoc, ktorá mu mohla 
byť poskytnutá, bez toho, aby jeho utrpenie 
bolo zmiernené alebo odňaté. Táto pomoc, 
táto účasť spočívala v tom, že vedel: Nie 
som sám vo svojej bolesti! Sú okrem mňa 
ešte ľudia, ktorí poznajú a oceňujú zmysel a cenu môjho utrpenia, ľudia, ktorí považujú moje 
smrteľné utrpenie predsa za víťazstvo, ktorým sa platilo za vykúpene! Mať pri sebe v hodine 
smrteľných bolestí len jediného človeka, ktorý zmýšľal o zmysle a cene utrpenia ako on sám, 

161 R. S.; Ježišova Matka k mariánskemu roku 1987-88, s. 179.
162 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 391.

bolo pre Ježiša skutočným dobrodením a znamenalo skutočnú pomoc, ktorá sa ničím iným 
nedala vyvážiť. Ježiš túžil po ľudskej úteche, dosvedčuje to bedlivé čítanie evanjelia, keď 
v Getsemanskej záhrade prosil učeníkov, aby zostali pri ňom a bdeli. V hodine temnoty 
a hrôzy sa vrátil k nim, zobudil ich a prosil: „modlite sa a bedlite!“ Vtedy ho potešoval anjel. 
Teraz stála pri ňom Mária s plnou účasťou. 163

V tejto Máriinej pomoci pri ukrižovaní, v spoluúčasti v utrpení s Vykupiteľom sa spájajú 
všetky čestné tituly, ktorými je ozdobená Mária pred všetkými ostatnými svätými. Pápežská 
encyklika z roku 1901 vyzdvihuje práve túto myšlienku: „Mária sa pod krížom nevyčerpávala 
v pozeraní na hrozné divadlo, bola zároveň aj radostne rozochvená tým, že jej jednorodený Syn 
bol prinášaný za obeť ku spáse ľudského pokolenia.“

Akou útechou by bolo pre Ježiša, keby pri kríži videl aj Petra, alebo keby v duši Jána bola 
nielen osobná vernosť, ale aj hlbšia viera v nenahraditeľnú cenu tohto utrpenia! 164

VII. 20. Mária - matka apoštola Jána
„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“ (Jn 19 
26-27). Týmito slovami bol určený vzťah Márie k vykúpeným pre všetky časy. Ježišove slová 
iste pripomenuli Márii to, čo počula na svadbe v Káne. Tam ju tiež Ježiš oslovil „žena“ toto 
oslovenie spojilo slova umierajúceho syna so slovami na začiatku verejnej činnosti. Vtedy Ježiš 
prehlásil: „žena, moja hodina ešte neprišla!“ Teraz tu bola! V hodine, kedy ľudsky povedané, 
všetko čo Ježiš postavil, sa zrútilo a všetko, čo Ježiš zhromaždil, bolo rozbité, spojil Ježiš svoju 
matku a jediného učeníka, ktorý vytrval, ako začiatok budúcej Cirkvi. Odovzdal svojej matke 
Jána ako syna a prikázal Jánovi, aby sa staral o Máriu ako o svoju matku! 165

Toto Ježišovo slovo k matke: „Žena, hľa tvoj syn!“ bolo aj posledným slovom, ktoré bolo 
Márii adresované z úst Syna. Predtým významné slová určené pre Máriu, slovo Simeonovo 
v chráme, slovo Ježišovo v Káne, poukazovali na búdúcnosť, presnejšie práve na túto hodinu, 
v ktorej Ježiš teraz vyslovil slovo, ktoré už nepoukazovalo na budúcí čas, ale navždy stanovilo 
Máriin vzťah k učeníkom a jej postavenie v Cirkvi.

A slovo, ktorým Ježiš priviedol Jána k svojej matke ako syna, vzniklo vedľa slova 
vyrieknutého k Márii, ktoré preniklo do Cirkvi a putovalo s ňou svetom a rozširovalo 
sa. Nielen veriaci mladej Cirkvi sa zhromažďovali k modlitbe okolo Ježišovej matky, 
ale aj v nasledujúcich dobách zostal vzťah k matke Vykupiteľovej niečim žijúcim a oživujúcim. 
Veriaci sa cítili zvláštnym spôsobom priťahovaní aby sa utiekali vo všetkých úzkostiach 
a biedach k Ježišovej matke a vzývali ju ako svoju vlastnú matku, ktorá nedala život len 

163 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 397.
164 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 399.
165 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 402.

 Čenstochová, krížová cesta,
Bolestná Panna Mária; F1

Výnimočný motív, ktorý autor Pius Weloński zachytil 
pri umieraní Pána Ježiša. Ježišova matka preniknutá 
bolesťou objíma kríž, na ktorom umiera jej Syn. 

Kežmarok, Kostol sv. Kríža, hlavný oltár Ukrižovania; F1  
Oltár pochádza z konca 15. a prvej štvrtiny 16. st. V 19. st. bol upravený do dnešnej neogotickej podoby. V oltárnej 
skrini je skupina, kde Mária Magdaléna a sv. Ján apoštol sú pravdepodobne barokovými doplnkami. Bolestná 
Mária má výšku 160 cm. Pravdepodobne nie je dielom rezbára, ktorý vytvoril Ukrižovaného.
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Vojaci pritom použili slová, akoby ho skutočne osviežovali a chceli ho zachovať nažive. 
Ostatní hovorili: „Počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť“ (Mk15, 36). Mária videla, 
ako sa Ježišova tvár stiahla a počula posmech vojakov. 171

VII. 21. Náreky nad mŕtvym 
Ako sa správala Mária, matka, pri Ježišovej smrti? Doznievajúci stredovek vpísal 

do Máriinho života rysy, ktoré zodpovedali jeho cíteniu. Podľa toho nechal Máriu ako ženu 
preťaženú bôľom, zrútiť sa. Neskôr bolo naopak opäť zdôraznené, že Mária „stála“. Ale príliš 
zotrvávať na tom, že Mária „stála“ hrozilo, že z Márie, živej, trpiacej matky sa urobí necitlivá 
socha.

O Ježišovi sa píše, že pri hrobe priateľa Lazára plakal. Ak považoval Ježiš za prirodzené 
vo svojej božskej dôstojnosti, aby pre zomrelého priateľa pred očami všetkých plakal, musíme 
predsa uznať pri Ježišovej matke za vhodné, že po smrti svojho syna srdce naplnené bolesťou 
sa navonok prejavilo plačom. Je na výsosť ľudské, dôjstojne kvíliť nad svojou najvyššou 
bolesťou - a vybočuje z medzi tejto dôstojnosti i ten, kto bezuzdne beduje, i ten, kto kŕčovitým 
úsilím dusí v sebe svoj bôľ. Ak si uvedomíme orientálne zvyklosti oplakávania mŕtvych, bude 
pravdepodobné, že aj Mária oplakávala svojho syna: Ach, môj synu, môj milovaný! Isté je, 
že Máriin nárek sa vyvaroval všetkého nepravého a nevybočil z hraníc dôstojnosti. 172

Efrém, svätec a básnik pochádzajúci zo Sýrie, ktorý zomrel okolo roku 350, teda z nášho 
hľadiska bol omnoho bližšie ako miestne tak aj časove udalostiam utrpenia Márie, vytvoril 
báseň „Máriino pohrebné kvílenie“. Pohybuje sa celkom v štýle orientálnych pohrebných 
nárekov, v ktorých sa otázky a výkriky striedali vo veršovaných odstavcoch. Básnik dáva 
Márii takto nariekať: „Môj najsladší, najmilovanejší synu, ako len sa mohlo stáť, že si musel 
vziať na seba muky kríža? Môj synu a môj Bože, ako si mohol to všetko vydržať: opľúvanie, klince 
a kopiju, výsmech a potupu, trňovú korunu, purpurový plášť, špongiu s octom a žlč a ocot? Ako 
to, že visíš na kríži obnažený, ty, môj synu, ktorý pokrývaš nebo oblakmi? Ako ty trpíš smädom, 
keď si predsa Stvoriteľ, ktorý stvoril more a všetku pramenitú vodu. Si nevinný a umieraš 
medzi dvoma zločincami! Čo si zlého urobil? V čom si, môj synu, urazil Židov? Prečo ťa teda 
dali títo nespravodliví, nevďační ľudia pribiť na tento kríž? Uzdravoval si predsa ich chorých 
a nemocných a ich mŕtvych si prebúdzal k životu! Kde je teraz tvoja opora, môj najsladší synu 
a veľkomyseľný Bože? Ach, hyniem bolesťou, keď ťa vidím visieť na tomto mučeníckom dreve, 
upevneného klincami a pokrytého ranami!“ Tento úmrtný nárek sa veľmi približuje skutočným 
myšlienkam a pocitom Máriiným v hodinách po Ježišovej smrti. 173

171 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 410.
172 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 413.
173 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 414.

Vykupiteľovi, ale vo veľkej hodine vykúpenia sama spolutrpiac a vnútorne súhlasiac stála 
pod krížom.! 166

V ušiach poslucháčov zneli tieto Ježišové slová k Márii a k Jánovi asi ako posledná vôľa 
umierajúceho. Avšak nemohli mať tieto slová iba jediný zmysel. Podľa zákonného dedičského 
postupu boli Ježišovi príbuzní povinní, aby sa o Máriu postarali. Keby ju bol chcel len 
odovzdať pod ochranu Jána, bolo by potrebné, aby sa najskôr spýtal toho, kto mal tento úrad 
prevziať. V danom prípade by musel Ježiš osloviť najskôr Jána a až potom svoju matku. Ježiš 
povedal však najprv svojej matke: „Ž0ena, hľa tvoj syn!“ Aj keby nepredchádzalo neobvyklé 
oslovenie „žena“, iste by ľudia pochopili, že tu nejde len o občianskoprávne jednanie. 167

Ak si lepšie všimneme správu o umučení Pána ako ju zaznamenáva evanjelista Ján, 
môžeme konštatovať, že túto správu dopĺňa výrokmi Písma sv. presnejšie vkomponuje 
ju do žalmu. „Delia si moje šaty a o môj odev hádžu lós“ (Ž 21, 19). Potom nasledujú slová 
k Márii a Jánovi: „Žena, hľa tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ 
Bezprostredne po týchto slovách k matke a k sebe samému pokračuje popisom Ježišovej 
muky – Ježiš povedal aby sa splnilo Písmo: „Žíznim“. Je to opäť odvolanie sa na žalm 21 verš 
16: „Podnebie mi vysychá ako črepiny a jazyk sa mi lepí k hrtanu.“ 168

Evanjelista Matúš popisuje Ježišovu smrť tak, že tiež vplieta do správy 21. žalm.

Pri rozdelení šiat výslovne uvádza príslušné miesto. Posmešky nepriateľov: „Vysmievajú 
sa mu všetci, čo ho vidia, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, 
nech ho zachráni, ak ho má rád.” (Ž 21, 8)

Aj Ježišov bolestný až sklamaný výrok „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ uvádza 
doslovne ako znie v tomto žalme. 169 Všetko toto Ježiš dopustil, aby sa to vyplnilo. 170

Mária stála pri Ježišovi celkom blízko, ale už jej nepatril. Bol vydaný do rúk katom. Keby 
jej dovolili, aby priniesla džbán vody a naposledy uhasila jeho žízeň! K bolesti, ktorú v nej 
budili synove slová, pristúpila ešte nová z hanobenia Ježiša, ktorá bolo vyjadrená v správaní 
sa vojakov. Jeden z vojakov namočil špongiu do vinného octu, ktorý nosili pri sebe v nádobe 
ako nápoj a zdvihol ju na palici k Ježišovým ústam. Ocot pálil na zapálenej koži ako oheň. 

166 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 403 - 404.
167 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 404.
168 Z dejín vieme, že ukrižovaných sužoval neznesiteľný smäd. Spôsobila ho veľká strata krvi a vody, aj vysoká 

horúčka následkom bolestivých rán.
169 Táto opustenosť bola najstrašnejšou Ježišovou mukou. Pretože vzal na seba dobrovoľne všetky naše hriechy, jednal 

s ním Boh ako s hriešnikom a skryl pred ním svoju božskú tvár. Kristova duša sa ocitla v hlbokej temnote, odtiaľ 
jeho bolestný výkrik.

170 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 405-407.

  Levoča, Bazilika sv. Jakuba staršieho, bočný oltár Vir dolorum (1480); F1
Oltár sa nazýva tiež Korvínovský. Je dôkazom primátu Levoče v umeleckom utváraní stredovekého Slovenska. 
Rezbár tohto oltára sa vyškolil v Beňadiku a významne zapôsobil na ďalší rozvoj neskorogotického rezbárstva 
na Spiši. Umelec tu dosiahol vrchol svojej tvorby a pripojil sa tak k najvýznamnejším sochárom neskorej gotiky 
na Slovensku. Oltár vyhotovili pravdepodobne pod patronátom Bratstva Corpus Christi a nemožno vylúčiť, 
že podnet k tomu dala návšteva kráľa Mateja v Levoči roku 1474 (s Beatrix Aragónskou sa kráľ oženil roku 
1476). Bratia Kotrbovci a E. Riccottiová ho reštaurovali v r.1961. Výška Bolestnej Márie je 142 cm.
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VII. 22. Smrť a Ježišov pohreb
Nepriatelia Ježišovi neverili v zmŕtvychvstanie. Preto hľadali iné vysvetlenie pre 

zmiznutie tela z hrobu. Nazdávali sa, že existuje len jedno vysvetlenie: Učeníci telo ukradli. 
Za túto opovážlivosť bol stanovený trest smrti. 174

Učeníci počuli tieto správy o ukradnutí Ježišovho tela, preto museli počítať s tým, 
že ich môžu zatknúť pre zneuctenie mŕtvoly. Zo strachu pred Židmi sa radšej neukazovali 
na verejnosti a zamkli sa v dome, kde slávili Poslednú večeru.

Pretože Ježiš bol popravený ako zločinec, o jeho tele mohol rozhodovať Pilát. 175 
Odhliadnuc od neho, bola Mária jediná, s ktorou sa bolo potrebné dohovoriť, ak sa chcelo 

174 V Nazarete sa pri archeologických vykopávkach našiel nápis na mramore s cisárskym nariadením, ktoré uvaľuje 
trest smrti na hanobiteľa hrobov.

175 Podľa rímskeho práva bola odsúdencova mŕtvola štátnym majetkom, bývala vhodená do hlbokej jamy a zasypaná. 
Len bohatým príbuzným sa niekedy podarilo vyprosiť si telo a vystrojiť mu slušnejší pohreb. Tento krutý 
predpis platil aj pre ukrižovaných na Kalvárii. Preto vojaci sňali oboch lotrov a vhodili ich telá do blízkej jamy, 
ktorej sa každý Žid zďaleka vyhýbal. To chceli urobiť aj s Ježišovým telom, ale členovia veľrady Jozef z Arimatey 
a Nikodém sa postarali o čestný pohreb.
MIKLÍK, Josef; Život Blahoslavené Panny Marie, s. 155.

  Okoličné, Kostol sv. Petra z Alkantary, Bolestná Panna Mária; F1
Na oltári je Bolestná Panna Mária, ktorá prijíma do náručia mŕtveho Syna. Zvláštnosťou je, že mŕtvy Kristus 
sa opiera o svoju Matku a kľačí na kolenách. Tento oltár dal postaviť Mikuláš Okoličányi v roku 1756.
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niečo urobiť s Ježišovým telom. Jozef z Arimatey a Nikodém, alebo jeden z nich určite hneď, 
ešte pred súhlasom Piláta, oznámili Ježišovej matke, že chcú Ježiša pochovať v blízkom hrobe. 
Toto oznámenie bolo pre Máriu prvou útechou, ktorej sa jej dostalo od ľudí po Ježišovom 
utrpení. Pokým Pilát nedal svoj súhlas, bol tu stále strach i nádej. Ba aj potom sa muselo 
počítať s možnosťou, že Ježišovi nepriatelia budú klásť nejaké prekážky.

Jozef z Arimatey šiel k Pilátovi a vyprosil si dovolenie na pochovanie Ježišovho tela. 
Pilát bol prekvapený, keď člen vysokej rady požiadal o telo ukrižovaného Ježiša. Kto 
by sa v tom mal ešte vyznať! Práve tu boli veľkňazi a vymohli si rozkaz, aby boli zlámané kosti 
ukrižovaných. Teraz prišiel člen veľrady, a hlásil, že Ježiš už zomrel. Pilát dal zavolať stotníka, 
aby podal správu. Keď prijal jeho hlásenie, prenechal Jozefovi Ježišovo telo. 176 Krátko po tom, 
ako vojaci prebodli Ježišovo srdce, prišli Jozef z Arimatey a Nikodém ku krížu, aby Ježiša 

176 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 419.

pochovali. Mária sa potešila pri pohľade na týchto Ježišových priaznivcov. Pre ňu to bola 
záruka, že Ježišovo slovo o vzkriesení tretieho dňa sa vyplní! 177

Pri snímaní z kríža sa prvý krát od hrubého a surového zaobchádzania s Ježišom počas 
procesu až po smrť na kríži zaobchádzalo úctivo aj kvôli matke. Mária znášala bolesti, ktoré 
Ježiš trpel veľmi intenzívne, čo si všetci, ktorí boli v jej blízkosti, všimli. Mária bola vďačná 
každému, kto súcitil s Ježišom a jej bôľom. 178

VII. 23. Vzkriesenie
Kde sa zdržiavala Mária od Veľkého piatku až do veľkonočného rána? Ak berieme zvyky 

krajiny, musíme usudzovať, že bývala so ženami, ktoré vedľa nej stáli pod krížom. Tieto ženy 
sa však po Ježišovom pohrebe rozišli, alebo sa vrátili do domu, v ktorom boli hosťami ako 
veľkonočné pútničky. Kam by teda mohli ísť? Z tohto predpokladu sa vynára nová otázka: 
Bývali tieto ženy v dome, kde sa zdržiavali učeníci alebo niekde inde? Na to nedáva Evanjelium 
priamu odpoveď. Existuje však nepriamy výklad. Správy o ceste žien a učeníkov vo veľkonočné 
ráno sú v evanjeliu tak medzi sebou prepletené, že je ťažké zostaviť postupnosť, ako udalosti 
za sebou nasledovali. Hlavný dôvod bol ten, že ženy a učeníci nebývali v tom istom dome 
a tak konali nezávisle na sebe. Azda neboli ani všetky ženy v jednom dome. Mária Magdaléna 
sa ponáhľala k apoštolom. Spôsob, akým to evanjelium oznamuje vedie k úsudku, že nevyšla 
z domu, kde boli apoštoli, ale vedela, kde môže nájsť Petra a Jána. 179 Peter a Ján išli k hrobu 
sami. Mária Magdaléna sa tam vrátila sama, a keď sa jej Ježiš zjavil, išla podľa jeho rozkazu 
znova k učeníkom, aby im oznámila, že Pán vstal z mŕtvych.

So ženami bola Mária, Ježišova matka, nejako navonok spojená. Buď bývala v tom 
istom dome, alebo v susedstve. Mária síce omnoho viac smútila za Ježišom, ako ostatné ženy, 
ale nebola tak nerozvážne ohromená ako ony. Mária verila nielen v smrť, ale aj v Ježišovo 
zmŕtvychvstanie po troch dňoch. Ženy však mysleli na to, ako po sviatočnom dni dokončia 
pomazanie jeho tela a tak ho pripravia ku konečnému pochovaniu. O Ježišovej matke sa pri 
týchto prípravach nič nehovorí. Nevieme ako si ženy vysvetľovali Máriino správanie. Poznali, 
že Mária ešte stále verí v obrat k dobrému? Potom s ňou cítili sústrasť a jej nádej považovali, 
pri všetkej láske k Ježišovi, za niečo čo ony samy necítili. Významné je, že aj Mária Magdaléna, 
keď našla prázdny hrob, nešla za Máriou, Ježišovou matkou, ale za učeníkmi.

Mária v tejto osamelosti medzi Veľkým piatkom a veľkonočnou nedeľou pre všetky 
zostala ako cudzinka. V sobotný deň nezanedbala návštevu chrámu. V modlitbe, pozdvihla 
Mária v túto sobotu svoju dušu k Bohu. Všetka nádej v Ježišovo zmŕtvychvstanie, ktorá 
zostala na zemi, bola teraz vtesnaná do jej srdca. Ona dúfala za všetkých učeníkov, že sa splní 
čo Ježiš hovoril. 180

177 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 420.
178 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 421.
179 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 427.
180 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 429.

Sv. Bernard Sienský hovorí: „Kto by si mohol len pomyslieť, že Ježiš, ktorý bol vždy plný lásky, zabudol na svoju matku, 
ktorá s ním pila kalich bolestí?“ (Quadregesimale I., sermo 12. , art. 3. cap. 3). Sv. Anzelm sa vyslovuje: „Musíme 
pokladať za isté, že najlepší Syn Márie Panny potešil po svojom zmŕtvychvstaní na prvom mieste svoju matku“ 
(De resurrectione Domini). 

 Slovenská Ves, Kostol Očisťovania Panny Márie; F1
Rezbár zachytil posledný moment prípravy mŕtveho tela pred pochovaním.  

Pri bolestnej Matke, ktorá plače, Jozef z Arimatey a Nikodém upravujú Kristovo telo.



106 107

Všeobecne sa tvrdí, že Ježiš sa po zmŕtvychvstaní zjavil najprv a samostatne svojej matke, 
pretože si to jeho matka zaslúžila. Učeníci museli byť pre vieru teraz opäť získaní. Mária mala 
byť za vieru odmenená. Mária, matka Ježišova, myslela len na jedno: On vstane! Pre ňu bolo 
vylúčené prekvapenie, ktoré uchvátilo učeníkov v takej miere, že sa až postupne vzpamätávali. 
Ako Mária prežila utrpenie teraz s plným citom prijala skutočnosť vzkriesenia. 181

VII. 24. Po Kristovom nanebovstúpení
Je rozšírený názor, že ženy nedokážu mlčať. Sú však aj také prípady, kedy ženy oveľa 

lepšie a vytrvalejšie mlčia než muži. To sa stáva vždy, ak ide o ich dieťa. Ak je v tom prípade 
žena aj zbožná a mlčanie sa javí ako plnenie Božej vôle, vie niesť tajomstvo so sebou po celý 
život. Takto vedela Mária svoje tajomstvo oznámiť až vtedy, keď Ježišovo zjavenie bolo 
zmŕtvychvstaním uzavreté a príchodom Ducha Svätého dovršené. 182

Komu prvému rozprávala Mária o tých udalostiach, ktoré nemohla povedať bez toho, 
aby odhalila zázračné Ježišovo vtelenie, ktoré po celý svoj život chránila ako tajomstvo? 
Nepomýlime sa, ak usúdime, že všetko zverila najprv Jánovi, učeníkovi, ktorého jej sám Ježiš 
odovzdal pri umieraní ako syna. On, Ježišov miláčik, sa dozvedel ako prvý, akým spôsobom 
sa stala Mária matkou Syna Božieho. Aká to bola slávnostná chvíľa, keď Mária rozprávala 
„svojmu synovi“ Jánovi ako prvému o hodine, v ktorej k nej vstúpil anjel a priniesol jej 
posolstvo od Boha. Odhalenie tohto tajomstva urobilo na Jána taký hlboký dojem, že všetky 
jeho vedomosti o Ježišovom živote sa točili okolo tohto tajomstva ako okolo stredu všetkých 
tajomstiev a stali sa hlavnou myšlienkou Evanjelia, ktoré napísal neskôr. Čo Mária „svojmu 
synovi“ Jánovi ako prvému zverila, sa následne stalo spoločným majetkom veriacich. Mária, 
Ježišova matka, ktorá zostávala v pozadí, pokiaľ Ježiš žil, stala sa teraz svedkom pre božské 
synovstvo Ježišovo. 183

Máriu v loretánskych litániách vzývame ako Hviezdu rannú. Hviezda Zornica oznamuje 
prichádzajúci deň. Slabne a stráca sa keď sa rozodnie. Tak zažiarilo Máriino omilostenie 
pred Ježišovým narodením ako svetlo zornice. Keď Ježiš sám vystúpil, vtedy sa strácala, ako 
sa strácajú hviezdy za slnečného dňa. Keď však slnko zapadne, objaví sa znova tá istá hviezda, 
ktorá sa nazýva večernica. Z hvhiezd svieti najjasnejšie.

Traja evanjelisti podávajú správy o udalostiach z Ježišovho života, ktoré sa musia zakladať 
na osobných výpovediach Máriiných. Nerozprávajú to isté. V jednotlivostiach sa rozlišujú 
takto: Matúš obšírne rozpráva o zázračnom Ježišovom počatí. Okrem tejto udalosti hovorí 
aj o návšteve mudrcov z Východu a o Herodesovom vraždení detí.

181 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 430.
182 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 445.
183 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 446.

Žehra, Kostol Najsvätejšej Trojice, hlavný oltár Zoslania Ducha Svätého; F1 
Hlavný ranobarokový oltár z r. 1656. Centrálnu časť tvorí súsošie Zoslania Ducha Svätého.  

Oltár je po krajoch zdobený boltcovými ozdobami a anjelikmi.
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 Žehra, Kostol Najsvätejšej Trojice, detail oltára Zoslania Ducha Svätého; F1
Modliace sa postavy učeníkov zomknuté okolo Panny Márie sú zachytené v momente Zoslania Ducha Sv.  

Veľkosť súsošia je 100 x 85 cm. 

Lukáš v úvode k Evanjeliu vysvetľuje, že sledoval znovu od počiatku udalosti Ježišovho 
života a teraz písomne to, čo sa dozvedel, zaznamenáva: Zvestovanie Jánovho narodenia, 
anjelovo posolstvo pre Máriu, návštevu jej príbuznej Alžbety, Jánovo narodenie, Ježišovo 
narodenie, privítanie Spasiteľa pastiermi, obetovanie Ježiša v chráme, nájdenie Ježiša v chráme. 
Tieto udalosti sa dozvedel od svedkov, medzi ktorými bola predovšetkým Mária. Lukáš 
dvakrát poukazuje vo svojom evanjeliu, že Mária všetky tieto udalosti z mladosti „uchovávala 
vo svojom srdci“ (Lk 2, 51), teda udržiavala v pamäti. Táto poznámka má len vtedy skutočný 
zmysel, ak Lukáš chce tým naznačiť, že jeho správy sa konečne vracajú k svedectvu Márie. 184

Ján podáva správu o Máriinom živote ako posledný. Jemu totiž zveril Ježiš z kríža svoju 
matku a po jeho smrti s ňou žil. Ak si toto uvedomíme, očakávali by sme, že sa v Evanjeliu 
dozvieme najviac o udalostiach, ktoré majú vzťah k Márii. Ján však hovorí o Márii len dvakrát: 
pri svadbe v Káne a pod krížom. Pre udalosti pod krížom nepotreboval svedectvo matky, lebo 
tam bol osobne. O udalosti na svadbe v Káne nebol odkázaný na Máriu, iba v tom prípade 
ak rozhovor medzi Ježišom a Máriou nepočul žiaden učeník. 185

Za tajomstvom Vtelenia stojí v živote Márie ešte jedno tajomstvo, tajomstvo jej vlastného 
života v Bohu, ktorý sa v tichu počal a v tichu sa dokonal. Život v Bohu, ktorý Mária viedla 
bol vlastným prameňom, z ktorého čerpala všetko svoje poznanie o božských veciach. Ján 
sa vyjadruje vždy len s veľkou zdržanlivosťou. Nikdy nemenuje v Evanjeliu ani svoje meno. 
Preto nie je div, že všetko, čo sa od Márie dozvedel, stalo sa akoby jeho vlastným slovom. 
Jeho evanjelium nám odhaľuje ducha „jeho matky“ Márie, ktorá si v duši zachovávala všetky 
Ježišove slová a činy a odovzdala ich ako cenné dedičstvo mladej Cirkvi. 186

VII. 25. K sláve Syna
 Po udalostiach Vzkriesenia a Zoslania Ducha Svätého Panna Mária završovala svoj 

pozemský život uprostred veriacich jej Syna, chránená apoštolom Jánom. Ako každý z nás, 
aj ona začala myslieť na záver svojho života. Keďže jej Syn premohol smrť a znova žil v sláve 
vzkriesenia, smrť stratila v jej očiach hrôzu a temnotu. Zomrieť pre ňu znamenalo stretnúť 
sa s Ním! Či on sám mnohokrát nepovedal apoštolom a zástupom, že kto verí v neho, 
má večný život? Apoštoli hovorili, ako im pri Poslednej večeri povedal: „Idem vám pripraviť 
miesto! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli 
tam, kde som ja!“ (Jn 14, 2-3)

Môžeme predpokladať, že Panna Mária počula tieto slová nielen od apoštolov, ale že ich 
počula i od samotného Ježiša. Pre Pannu Máriu smrť nebola cestou do hrobu. Bol to výstup 
k Bohu cez osláveného Syna. Verila a mala nádej, že Ježiš ju sám uvedie k Otcovi, v ktorého 
„dome je mnoho príbytkov“ (Jn 14, 2). 187

Ako sa tento záver uskutočnil? Apokryfy a iné legendy sa, podobne ako pri popise iných 
udalostí, priam pretekali predstaviť smrť a či „usnutie“ Panny Márie čo najživšie, slávnostne 
a v spojení s mnohými divmi. Popisovali, že apoštoli sa zázračne zhromaždili okolo Ježišovej 

184 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 447.
185 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 448.
186 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 450.
187 R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88, s. 193.
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matky zo všetkých strán sveta, aby boli v jej blízkosti v posledných chvíľach jej života na tejto 
zemi. V skutočnosti ani sv. Písmo, ani prvotná spoľahlivá kresťanská tradícia nám neuchovali 
nijakú konkrétnu spomienku na posledné chvíle života Panny Márie. Toto mlčanie možno 
chápať rozličným spôsobom. Môže to znamenať, že smrť Panny Márie bola taká tichá 
a jednoduchá ako jej život. Jej smrť sa navonok natoľko podobala odchodu iných ľudí z tohto 
života, že nebol dôvod, aby ju niekto podrobne popisoval. Hodnota tejto smrti spočívala 
v rozpoložení srdca Panny Márie, ktorá žila cez celý život pre Ježiša, pre jeho poslanie a dielo 
a na záver svojho pôsobenia v službe a láske očakávala stretnutie s ním.

Možno apokryfné spisy chceli vystihnúť práve toto hrdinstvo, ktoré malo byť príkladom 
pre celú Cirkev: Smrťou sa život mení, ale neodníma a smrť veriaceho človeka je triumfom 
Božej lásky a dobrotivosti. Smrťou Panny Márie v nej všetci stratili viditeľnú Matku, aby 
ju získali cez jej večný život-ešte starostlivejšiu a milujúcejšiu. Jej smrť bola nielen telesnou, 
ale ešte viac duchovnou udalosťou. Uzatvoril sa ňou na tejto zemi jedinečný kresťanský 
život naplnený svätosťou a milosťou. Pravda, jej odchod z tohto sveta sveta sa uskutočňoval 
v inej rovine a v inej atmosfére, aká bola na Golgote. Smrť na kríži bola vykupujúcou 
smrťou Božieho Syna. A bola to smrť bolestná, pretože to bola smrť zriekania a poslušnosti, 
smrť zachraňujúca, smrť ako protiváha hriechu a jeho zrady, smrť ako najvyšší prejav lásky 
Bohočloveka darovaním všetkého, uprostred potúp, opustenosti a utrpenia nad všetku 
mysliteľnú mieru. 188

Pri poslednom čine ustanovenia Cirkvi a Zoslaní Ducha Sv. bola Panna Mária osobne 
prítomná. Sv. Písmo nám viac nehovorí ani o jej živote, ani o jej smrti. Apokryfy v opisoch 
zavŕšenia jej života možno tušili niečo z jej slávneho odchodu z tejto zeme, aj keď to vyjadrovali 
neobratným spôsobom, uvádzaním mnohých podrobností o tom, s akou slávou Ježišova 
Matka odchádzala z tohto života.

Pravá tradícia Cirkvi o zavŕšení jej života mlčí a nijako ho neopisuje. Ale toto mlčanie 
môže byť znakom, že odchod Panny Márie z tohto života bol zvláštny, posvätný a takmer 
nedotknuteľný. 189

O smrti a hrobe Panny Márie niet v tradícii Cirkvi nijakých konkrétnych údajov. 
Čo si Cirkev uchovávala o zavŕšení života Ježišovej Matky? Pozoruhodný text o tejto veci 
nachádzame u sv. Epifánia, ktorý žil v rokoch 315 až 403. V súvislosti so svätým Jánom 
apoštolom, ktorému zomierajúci Pán zveril svoju matku a ktorý žil dlhý čas v Malej Ázii, 
svätý Epifánius vo svojom spise „Panarion“ písal o tajomnom zakončení života Panny Márie 
a na utvrdenie toho poznamenal: „ak sa niektorým zdá, že sa mýlime, nech listujú v Písmach. 
Nenájdu tam nijakú zmienku o konci života Panny Márie – ani o tom, či zomrela, ani o tom, 
či bola pochovaná, ani či nebola pochovaná… Písmo zachovalo v tejto veci úplné mlčanie (možno) 
pre veľkosť neobyčajného divu, aby neochromilo prílišným úžasom ľudského ducha… Čo sa mňa 
týka, ja sa neodvažujem hovoriť o tomto úžasnom dive. Uchovávam si ho v mysli a mlčím… 
Možno sme našli určité stopy… i tým, že je nemožné objaviť, že by bola mŕtva… Netvrdím, 
že zostala nesmrťeľnou na zemi, ale ešte viac netvrdím, že zomrela ako iní a zostala pochovaná 

188 R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88, s. 194 - 195.
189 R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88, s. 196.

 Spišská Kapitula, Katedrálny kostol sv. Martina, bočný oltár Usnutia Panny Márie; F4
Oltár znázorňuje Pannu Máriu upadajúcu do mlôb ako klesá v náručí sv. Jána apoštola k zemi.  
Obklopujú ju v dvoch radoch individualizovane podaní apoštoli.
Oltár bol vyrobený okolo roku 1478. Je to skriňový gotický oltár s párom pohyblivých a párom pevných krídel 
(predela a nádstavec boli doplnené v r. 1888 – 1889). Ústredný reliéf, je vysoký 180, široký 140 cm. (Tvrdí sa, 
že majster levočského oltára Vir dolorum, je aj autorom skupiny Korunovania Panny Márie v nadstavci oltára Smrti Panny Márie v Spišskej 
Kapitule.) Motív smrti Panny Márie sa stal na území Slovenska veľmi obľúbeným. 
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v hrobe… Písmo sa povznieslo nad otázky ľudského ducha a ponechalo tento bod v neistote, z úcty 
k tejto neporovnateľnej Panne.“ (Panarion 78, XI. P. G. c. 715; 24, c. 737) 190

Prastará tradícia Cirkvi hovorila o jej „usnutí“ a vyjadrovala vieru v tajomstvo, ktoré 
Cirkev za našich dní vyslovila pred celým svetom, že Panna Mária, ako korunovanie všetkých 
milostí dosiahla vyznačenie, „aby mohla po víťazstve nad smrťou s telom i dušou byť vzatá 
do nebeskej slávy svojho Syna“ (Pius XII).

To, čo vieme z iných stránok Zjavenia, nám však predsa umožňuje aspoň naznačiť, 
čo znamenal nový život večnosti pre Ježišovu Matku. Vstupom do Božej slávy sa v nej naplno 
rozvinula tá hlboká vďačnosť voči Pánu Bohu, ktorou žila cez celý svoj život. 191

VII. 26. Rozlúčka Márie s týmto svetom
Od slávneho zoslania Ducha Svätého, čiže od Turíc nie je v Písme svätom už ani jedna 

správa, ktorá by osobitne hovorila o Máriinom živote. Jej život teraz splynul v diele jej Syna, 
v mladej Cirkvi, do ktorej ju Ježiš sám vyslal. Tak sú všetky udalosti, o ktorých sa hovorí 
v Skutkoch apoštolov, zároveň udalosťami, na ktorých mala Mária najvnútornejšiu účasť. 192

Ježiš odkázal svoju matku Jánovi. Ján nevidel v tomto Ježišovom odkaze viazanosť, 
ktorá by mu prekážala v jeho apoštolskom pôsobení. S Petrom sa vydal do Samárie, aby tam 
veriacim udelili birmovanie. Kto zastáva názor, že Mária zomrela krátko po Turíciach, mohol 
by uviesť túto cestu ako dôkaz, že Mária vtedy už bola mŕtva. 193

Sú názory, že Mária zomrela krátko po Turíciach. Ale vieme presne čo bolo posledným 
Máriinym skutkom na zemi? Túto otázku by sme mohli zodpovedať iba vtedy, keby sme vedeli 
dobu, kedy opustila zem. Inak zostávame iba pri domnienkach. Z prirodzeného hľadiska 
by sme mohli prijať skutočnosť, že to čo prežila s Ježišom a pri ňom bohato odmenilo jej úsilie 
a obety. Od života už nič nečakala, jej myseľ bola stále spojená s Ježišom, túžila po stretnutí 
s ním v nebi.

Ježiš povedal počas svojho života učeníkom: „Prídu dni, keď si budete žiadať, uvidieť 
jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte” (Lk 17, 22). Takto oznámil Ježiš učeníkom, že raz 
budú trpieť pálčivou túžbou po bývalých časoch, a v tejto túžbe nebudú uspokojení, lebo 
Ježiša už neuvidia. Takéto dni nastali po Ježišovom nanebovstúpení aj pre Máriu. Pre ňu bola 
túžba po Ježišovi väčšia ako u apoštolov. Láska rozpaľovala opäť túžbu po spojení so Synom. 
Mária, ktorá kedysi túžila, aby Vykupiteľ zostúpil na zem, teraz túžila po tom, aby mohla 
vystúpiť k Ježišovi do neba. A ako kedysi dojala jej túžba Božieho Syna a privolala ho na zem, 
tak teraz jej túžba spôsobila, že sa Ježiš chystal vziať svoju matku k sebe do neba. 194

Boží Syn ako Syn človeka sa natrvalo spojil s Máriou, keď si mocou Ducha Svätého 
vzal z nej telo, ktoré trpelo, zomrelo, vstalo z mŕtvych, vystúpilo na nebesia. Jeho Matka 
nemala, ako ostatní ľudia, očakávať vzkriesenie tela až do dňa Súdu, ale hneď po svojej smrti 

190 R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88, s. 197.
191 R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88, s. 198.
192 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 458.
193 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 460.
194 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 461.

  Podolínec, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Antipendium hlavného oltára Panny Márie; F1
Na hlavnom oltári je antipendium,  

drevorezba reliéfu Nanebovzatia Panny Márie pred očami dvanástich apoštolov.
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Otca, kde zasadneš na trón pripravený pre teba po mojej pravici a budeš sa z neho radovať 
po celú večnosť. Pretože som svojou mocou spôsobil, aby si ako moja Matka prišla na svet bez 
hriechu, smrť nemá právo dotknuť sa ťa pri tvojom odchode z tohto sveta.“

I keď len sv. Ján a niektorí apoštoli boli osvietení o prítomnosti Krista Pána, predsa aj iní 
cítili vo svojom vnútri jeho mocné božské účinky.

Po tomto úkone požehnania, sa Mária vrátila k posteli a ľahla si, zahalila sa svojím 
plášťom, zložila ruky a uprela zrak na svojho božského Syna a bola celá rozpálená žiarou 
božskej lásky. Potom zatvorila oči a skonala. Choroba či nemoc, ktorá privodila jej smrť, bola 
láska. Bez akejkoľvek slabosti alebo niečoho mimoriadneho zomrela v tom okamihu, keď 
božská moc jej prestala poskytovať pomoc, ktorá do tej doby účinkovala proti žiaru horiacej 
lásky k Bohu.

Jej najčistejšia duša opustila jej panenské telo, aby v nevýslovnej sláve zaujala svoje miesto 
na tróne po pravici svojho božského Syna. Sväté telo najblahoslavenejšej Panny Márie, ktoré 
za živa bolo chrámom a svätyňou Božou, aj naďalej žiarilo jasným svetlom a vydávalo tak 
podivuhodnú vôňu, že všetci okolostojaci boli naplnení útechou. Apoštoli a učeníci so slzami, 
ale aj s radosťou nad týmito divmi, ktoré videli, začali spievať hymny a žalmy ku cti práve 
zomrelej Panny Márie. Táto slávna smrť sa stala v tú istú hodinu, v ktorej zomrel jej božský 
Syn, keď o tretej hodine v piatok 13. augusta dosiahla sedemdesiat rokov. Mária prežila Krista 
Pána od doby jeho smrti o dvadsať jeden rokov. 197

VII. 27. Pohreb Panny Márie
K tejto problematike sa opäť vyjadruje mystička, sestra Mária od Ježiša z Agredy 

vo svojom diele o živote Panny Márie.

Apoštoli po skonaní Panny Márie mali poradu o pohrebe presvätého tela Panny Márie. 
Vybrali na tento účel nový hrob, ktorý bol záhadným spôsobom riadením Prozreteľnosti. 
Pamätali, že podľa židovských pohrebných zvykov božské telo ich Majstra bolo pomazané 
drahými masťami, obložené vzácnym korením a zabalené do pohrebného plátna. Mysleli si, 
že tak isto urobia aj s telom Panny Márie. Pozvali dve panny, ktoré jej počas života posluhovali, 
a ktorým odovzdala svoje dve tuniky, aby s najväčšou úctou pomazali a zabalili telo Matky 
Božej do plátna, skôr než bude vložené do rakvy. Obe panny vošli s veľkou bázňou do izby, 
kde ležalo telo Panny Márie, ale jasná žiara vychádzajúca z tela, chránila telo Panny Márie 
a oslepila ich tak, že telo nemohli vidieť, ani sa ho dotknúť.

Vyľakané opustili miestnosť a vyrozprávali apoštolom, čo sa im prihodilo. Apoštoli 
prišli k názoru, že tejto posvätnej schránky Božej sa nesmú ľudia dotýkať a zachádzať s ňou 
obvyklým spôsobom. Potom sv. Peter a Ján vošli do izby Matky Božej a videli žiaru a zároveň 
počuli aj nebeskú hudbu. Obaja žasli nad tým, čo videli a počuli o svojej Kráľovne, padli 
na kolená a prosili Pána, aby im oznámil, čo majú robiť. Počuli tajomný hlas: „Nedovoľte, aby 
presväté telo bolo odkryté alebo aby sa ho niekto dotýkal.“

197 Kapitola 19. Zväzok IV.; Mystické mesto Božie.

mala byť s telom a s dušou vzatá do neba. Matka a Syn, ako ľudia telom a dušou spojení 
v utrpení aj v sláve, mali byť spojení telom a dušou v plnosti vykúpeného človečenstva. Fakt 
nanebovzatia Panny Márie s telom a s dušou je od r. 1950 článkom zjavenej viery, neomylne 
vyhláseným blahej pamäti pápežom Piom XII. 195

Pre tých, ktorí Ježiša nasledovali počas jeho pozemského života a stali sa svedkami jeho 
vzkriesenia a nanebovstúpenia, nastalo odlúčenie od Ježiša v deň, kedy aj jeho matka opustila 
svet. 196

Mystička sestra Mária od Ježiša z Agredy v životopise Panny a Matky Božej Márie 
sa dotkla aj tých častí, ktoré sa vôbec nenachádzajú vo Svätom Písme. Ak to bolo jej videnie, 
ktoré potvrdili niektoré cirkevné autority (biskupi a kardináli), uvádzam tieto videnia pre 
úplnosť života našej nebeskej Matky:

Tri dni pred vytúženou smrťou našej vyvolenej Pani, sa zhromaždili v Jeruzaleme 
vo večeradle apoštoli a učeníci. Prvý z nich sa dostavil sv. Peter, ktorý sem prišiel z Ríma. 
V Ríme sa mu zjavil anjel a oznámil mu, že sa priblížil čas odchodu najsv. Márie na večnosť 
a že mu Pán prikazuje, aby šiel do Jeruzalema a bol prítomný pri tejto udalosti. Mária, telesne 
trochu zoslabnutá následkom prudkosti božskej lásky, lebo bola tak blízko svojho konca, viac 
podliehala účinkom lásky.

Apoštoli ju pozdravili ako Matku Božiu, ako svoju Kráľovnu, ale pretože vedeli, že budú 
svedkami jej odchodu na večnosť, boli samozrejme aj smutní. Matka Božia všetkých prijala 
s hlbokou pokorou a úctou a prosila ich o požehnanie. Všetci jej vyhoveli a úctivo ju pozdravili.

Apoštol Peter ako hlava Cirkvy zvolal všetkých a oznámil im príčinu ich príchodu. 
„Moji najdrahší, Pán nás povolal a priviedol do Jeruzalema zo všetkých končín z naliehavej 
a dôležitej príčiny, pre nás veľmi smutnej. Najvyšší si praje povýšiť na trón večnej slávy svoju 
Matku, našu tešiteľku a ochrankyňu. Podľa jeho ustanovenia máme byť všetci prítomní pri jej 
šťastnej a slávnej smrti.“

Prirodzený vzhľad Márie bol taký, akoby mala tridsať rokov. Nijako sa nezmenila. Roky 
na nej nezanechali žiadne stopy, nebolo vidieť žiadne známky slabnutia alebo chradnutia, 
ako tomu býva bežne u ľudí, ktorí pomaly strácajú svoju prirodzenú dokonalosť. Táto 
nemeniteľnosť na vonkajšom vzhľade Márie bola výsadou, ktorá bola udelená len jej, pretože 
bola uchránená hriechu, a preto sa jeho následky neprejavili na jej tele, ani na jej duši.

Mária vyslovila pred všetkými svoje skromné prianie, aby ju požehnali. Opustila svoje 
lôžko, pristúpila k sv. Petrovi a povedala: „Prosím ťa, ako najvyššieho pastiera a hlavu Cirkvi, 
aby si mi udelil požehnanie“. Od sv. Petra išla k sv. Jánovi, pokľakla k jeho nohám a povedala: 
„Odpusť mi, synu môj, že som voči tebe neplnila dostatočne svoje povinnosti matky ako 
mi prikázal Pán, keď na kríži ustanovil teba za môjho syna a mňa za tvoju matku. Zo srdca 
ti ďakujem za láskavosť, ktorú si mi prejavoval ako syn. Udeľ mi svoje požehnanie na cestu 
do večnosti“.

Márii sa zjavil sám Ježiš a povedal: „Moja najdrahšia Matka, ktorú som si vyvoli za svoj 
príbytok, prišla už hodina, v ktorej máš prejsť zo života tejto smrti a sveta do slávy môjho 

195 ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 274.
196 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 462.
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Keď boli takto poučení o Božej vôli, priniesli máry a keďže jasnosť sa zmiernila, pristúpili 
k lôžku a chytili tuniku na oboch koncoch bez toho, aby zmenili polohu tela, zdvihli 
ju a položili na máry v tej polohe, v akej ležalo na posteli. Urobili to veľmi ľahko, pretože 
necítili žiadnu váhu tela, iba šiat, v ktorých bola zahalená. Na márach sa jas tela ešte viac 
zmiernil, takže Božím riadením a pre útechu prítomných, mohli všetci vidieť krásu jej tváre 
a rúk. Ostatné časti svojho svätého tela všemohúci Boh chránil pred zrakmi ľudí, takže ani 
za živa a ani po smrti nikto nevidel žiadne iné časti jej tela než tie, ktoré si ľudia pri bežnom 
vzájomnom styku nezakrývajú – tvár a ruky.

Pán tak chránil svoju najsvätejšiu Matku. Ani o svoje vlastné telo sa tak nestaral 
a neurobil preň také opatrenia, aké urobil pre telo Panny Márie. Lebo ako človek a Vykupiteľ 
sveta skrze svoje umučenie a smrť dopustil, aby sa jeho telu urobilo to, čo nechcel dovoliť s jej 
telom, preto držal jej panenské telo úplne zakryté. Panna Mária už za svojho života prosila, 
aby nikomu nebolo dovolené vidieť jej telo po smrti a jej žiadosť bola splnená.

Apoštoli sa ďalej radili o jej pohrebe. Keď sa o ich rozhodnutí dozvedeli veriaci 
v Jeruzaleme, mnohí prinášali sviece, aby boli zapálené pri márach. Napriek tomu, že všetky 
sviece horeli po celý deň a ešte dva nasledujúce dni, žiadna z nich nedohorela.

Pán vzbudil súcit a sústrasť medzi obyvateľmi Jeruzalema, aby sa zúčastnili pohrebu jeho 
Matky, takže málo bolo tých, ktorí v Jeruzaleme neprišli na pohreb. Apoštoli vzali na svoje 
ramená máry s presvätým telom a niesli v usporiadanom sprievode z večeradla do údolia 
Jozafat. Toto bol viditeľný sprievod obyvateľov Jeruzalema.

Mnoho dní po pohrebe boli apoštoli a učeníci zamestnaní vyučovaním náboženstva 
a krstením tých, ktorí sa toho dňa obrátili a prijali vieru. Apoštoli, ktorí niesli telo Matky 
Božej, cítili podivuhodné účinky božského svetla a útechu. Celý zástup ľudu bol prekvapený 
ľúbeznou vôňou, ktorá sa šírila okolo a hudobu, ktorú počuli. Vyznávali veľkosť a moc Božiu, 
bili sa v prsia a robili pokánie.

Keď procesia prišla k svätému hrobu v údolí Jozafat, apoštoli sv. Peter a sv. Ján, ktorí 
preložili telo Márie z lôžka na máry, položili ho aj teraz s veľkou úctou do hrobu a prikryli 
ľanovým plátnom. Hrob potom uzavreli veľkým kameňom, ako sa to vtedy pri všetkých 
pohreboch robievalo. Zástupy ľudu sa pomaly rozchádzali a aj apoštoli a učeníci sa so slzami 
vrátili do večeradla. 198

VII. 28. Nanebovzatie Panny Márie
Zvítanie Ježiša s Máriou bolo však aj dovršením blaženosti pre Ježiša. Jeho vzťah k Márii 

bol vzťahom syna k matke. Jedine opätovné zvítanie v oslávenom stave, nie iba zvítanie 
sa ducha s duchom, ale zvítanie osláveného tela s osláveným telom bolo v tomto prípade 

198 Kapitola 20. Zväzok IV.; Mystické mesto Božie.

Červený kláštor, Kostol sv. Antona pustovníka. 
Hlavný oltár kláštorného kostola, ktorý slúžil kontemplatívnemu rádu kamaldulov. 
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dokonalým zvítaním. Potiaľ patrí nanebovzatie Márie priamo k dokončeniu Ježišovho 
nanebovstúpenia. 199

Katolícka cirkev učí, že Panna Mária po skončení pozemskej púte prichádza do nebeskej 
slávy, aby prijala korunu slávy, ktorú pre ňu pripravil Boh ako odmenu za jej zásluhy. Ona 
je tá, ktorá sa zrodila ako ruža medzi tŕnim, nedotknutá, čistá a krásna, aby bola posadená 
na trón, ktorý žiaden tvor nemôže dosiahnuť a po ktorom nemôže ani túžiť.

Sestra Mária od Ježiša z Agredy popisuje svoje videnie: Na rozkaz Pána duša Panny 
Márie vošla do panenského tela, znova ho oživila a povzniesla, lebo mu dala nový život 
nesmrteľnosti a slávy a udelila mu štyri dary, priehľadnosť, necitovosť, rýchlosť a jemnosť, 
ktoré odpovedajú vlastnostiam duše a prechádzajú z nej do tela.

Panna Mária, obdarená takými darmi, vystúpila z hrobu s telom i s dušou bez zdvihnutia 
kameňa, ktorým bol hrob prikrytý a bez porušenia polohy tuniky a plášťa, ktoré prikrývali 
jej telo.

Sestra Mária od Ježiša predtým povedala, že Panna Mária dostala najvyššie miesto 
a postavenie v nebeskej sláve. Veď v knihe Zjavenia môžeme čítať vyjadrenie v podobnom 
duchu: „Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol 
som s mojím Otcom na jeho tróne” (Zjv 3, 21).

Keď bola Mária posadená na ten najvyšší trón, Pán oznámil všetkým nebeským 
dvoranom všetky privilégia, ktoré bude používať následkom účasti na jeho velebnosti. „Mária 
bola podľa našej vôle vyvolená spomedzi všetkých tvorov, nikdy sa neuchýlila k pýche alebo 
vzdoru voči naším posolstvám, preto má nárok na našej vláde a korunovaním ju uznávame 
za právoplatnú Pani a Vládkyňu. Ona bude zákonitou a najvyššou Kráľovnou, zasluhuje si, 
aby bola korunovaná ako Kráľovná pre celú večnosť.“

Vráťme sa k apoštolom a učeníkom, ktorí oplakávali Pannu Máriu pri jej hrobe v údolí 
Jozafat. Sv. Peter a sv. Ján, ktorí sa pri hrobe najdlhšie zdržiavali, spozorovali, že nebeská 
hudba už prestala. Tretí deň po pohrebe ju už nepočuli. Čiastočne z osvietenia Ducha 
Svätého usúdili, že Matka Božia vstala z mŕtvych a vystúpila do neba s telom i s dušou, tak 
ako jej božský Syn. Sv. Peter ako hlava Cirkvi rozhodol, že taká podivná vec by mala byť, 
pokiaľ sa dá, overená a oznámená tým, ktorí boli svedkami jej smrti a jej pochovania. Ešte 
v ten istý deň zvolal apoštolov, učeníkov a mnoho veriacich ku hrobu. Oznámil im svoj 
úmysel a dôvod, prečo by sa táto pravda a zázrak mali oznámiť celej Cirkvi, zvlášť preto, aby 
táto udalosť bola uctievaná v budúcnosti. Všetci toto rozhodnutie sv. Petra schválili a na jeho 
rozkaz bol kameň, ktorý uzatváral hrob, hneď odvalený. Keď to urobili, videli, že sväté telo 

199 WILLAM, Franz Michel; Život Marie matky Ježišovy, s. 466.

Červený kláštor – kostol sv. Antona pustovníka. 
Na hlavnom oltári, úplne na vrchole je Panna Mária v sláve, ktorú vynášajú anjeli na nebesia. 
Okolo sochy Panny Márie je zlatá mandorla lúčov. Panna Mária stojí na oblakoch v prostom 
rúchu s nakročením pravej nohy s otvoreným gestom rúk. V pravej ruke drží vavrínovú 
ratolesť. Hlavu, nad ktorou je gloriola s 12 hviezdami, má zaklonenú a natočenú doľava. 
 Je to dielo majstra Dionýza Reismayera z roku 1745.
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Panny Márie v hrobe nie je. Boli tam len šaty v takej polohe ako keď prikrývali jej telo, čo bolo 
dôkazom, že telo muselo prejsť skrz tuniku i hrobový kameň bez toho, aby niečo porušilo. Sv. 
Peter vzal z hrobu tuniku i plášť a úctivo ich pobozkal. Teraz už všetci mali istotu, že Panna 
Mária bola vzkriesená a vzatá do neba. 200

Mária sa nemusela prebojovávať z osídiel hriechu k slobode Božích detí. Nemala 
príležitosti potláčať v sebe zlo. No aj jej život bol zmietaný bojmi a víťazstvami. Neodohrávalo 
sa to v oblasti, kde stoja proti sebe hriech a čnosť, svätosť a hriešnosť, ale v rámci poslušnosti 
a lásky. Celý jej život bol vždy ochotou a oddanosťou. Keďže mala účasť na osude svojho Syna, 
ktorý bol aj jej osudom, nadobúdala jej obetavá láska stále väčšiu silu a vrúcnosť. Jej život bol 
neprestajným vzostupom. Boh ju viedol čoraz neschodnejšou a strmejšou cestou, kým nebola 
schopná s ochotným srdcom obstáť v najväčšej životnej skúške pod krížom svojho Syna.

Jej život bol putovaním k Bohu tak ako život každého smrteľníka s tým rozdielom, 
že nik nemiloval Boha s takou čistou a veľkou láskou ako ona. Aj jej život čakal na zavŕšenie. 
Aj ona šla s nádejou v ústrety budúcnosti. I jej život podliehal zákonu „ešte nie“. Napriek 
dôvernej blízkosti Bohu nebola ešte v nebi, nebola vyňatá z pominuteľnosti a neistoty ľudskej 
existencie. Pretože jej život bol životom pútnika a nie osoby, čo už prišla k cieľu, nachádza 
sa v oblaku, ktorý nám zahaľuje Božiu tvár. Ona tiež musela žiť v šere viery. 201

Písmo osvetľuje postavu Márie v rozhodujúcich situáciách. Tak stojí pred nami Mária 
vo vznešenej veľkosti a sláve. Bolo by oslabením predstavy o Márii, keby Písmo zaznamenalo 
veľa podrobností z jej života. Zaujímavé a milé obrazy by nás samozrejme potešili, ale oko 
a srdce by neutkveli na tom, čo je jediné dôležité: Že jej život bol opätovným rozhodovaním 
sa pre Boha, ktoré sa odohrávalo v bolesti a v láske. Preto nie je kladným prínosom pre 
svedectvo Písma o Márii, keď sa apokryfné (neišpirované) evanjeliá pokúšajú vyplniť 
medzery Nového zákona fantastickým opisom jej mladosti, jej života s Kristom v Nazarete 
a jej zázrakov. V skutočnosti sú tieto „doplnky“ kazom, lebo rušia Božie mlčanie ľudskou 
mnohovravnosťou. Ľudská vrava tu prehlušuje jemný hovor Božieho ticha. Boh zahalil život 
Márie pred nezasvätenou ľudskou zvedavosťou do nepreniknuteľnej skrytosti. Apokryfní 
doplňovatelia Ducha Svätého, s ktorými sa stretáme v mnohých gnostických spisoch, 
sa snažia roztrhnúť závoj, ktorým ju Boh zahalil a postaviť jej život do jasného svetla ľudského 
životopisu. A tak na jej tvári retušujú veľkosť, trpkosť ba tvrdosť v prospech ľudskej idyly. 202

V spojení s Máriou sa často zdôrazňuje sila jej viery. Z ľudského hľadiska musíme povedať, 
že jej bolo ťažšie uveriť, ako tým, čo prišli po nej. Ešte nevidela v zázrakoch a veľkých Božích 
činoch dôkaz pre Božie dielo spásy. Ešte nemohla pozrieť späť na Kristovo zmŕvychvstanie 
a nanebovstúpenie. Všetko bolo ešte v neurčitých sférach budúcnosti. 203

Sila jej lásky a odovzdanosti do vôle nebeského Otca, ktorý jej pripravoval stále nové 
prekvapenia, zmohutnela natoľko, že so živou vierou mohla objať aj kríž. Teraz je hotová 

200 Kapitola 23. Zväzok IV.; Mystické mesto Božie.
201 SCHMAUS, M.; Život milosti a Milostiplná, s. 232.
202 SCHMAUS, M.; Život milosti a Milostiplná, s. 233.
203 SCHMAUS, M.; Život milosti a Milostiplná, s. 234.

počuť od umierajúceho Syna slovo „žena“, ktorým, ako sa zdá, sa Ježiš od nej vzďaľuje. 
A vládze zniesť aj to, že Ježiš už nie je jej synom, ale že odteraz ním bude ktosi iný. 204

Nakoniec môžeme konštatovať, že o Márii nie je nikdy dosť povedané. V priebehu vekov 
sa v Písme odkrývajú, akoby zo semienok, nové skutočnosti, ktoré dopĺňajú celkový pohľad 
na Máriu. 205

VII. 29. Posledné biblické a prorocké správy o Márii
O postavení nanebovzatej Márie v oslávenej Cirkvi, podľa všeobecnej mienky katolíckych 

teológov, hovorí Zjavenie sv. Jána. Je to znamenie na nebi: „Žena odetá slnkom, pod jej nohami 
mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd“ (Zjv 12, 1). Ježiš práve v Evanjeliu sv. Jána 
dvakrát oslovuje Matku menom „žena“. Prvý raz na začiatku svojho verejného účinkovania 
na svadbe v Káne Galilejskej „Ježiš jej odpovedal: Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla 
moja hodina“ (Jn 2, 4). Druhý raz z kríža: „Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého 
miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn!“ (Jn 19, 26) Alžbeta, naplnená Duchom Svätým, 
Máriu pre požehnaný plod jej života poznala a velebila ako ženu požehnanú medzi ženami 
(Lk 1, 42). Teda čestné pomenovanie „Žena“, vždy v spojení s Dieťaťom, so Synom, je pre 
Máriu najvlastnejšie, ba priam výlučné. Preto sa videnie Ženy v Zjavení sv. Jána určite vzťahuje 
osobne na Máriu, ako to prijala katolícka liturgia a ikonografia. 206

Mystička Mária od Ježiša z Agredy cez svoje videnia vysvetľuje „tajomnú reč“ sv. apoštola 
Jána.

V knihe Zjavenia čítame: „Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, 
pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd“ (Zjv 12, 1).

Slnko, ktorým je žena odetá, je pravé slnko spravodlivosti. Najvyšší svojou milosťou 
ostáva s touto ženou (Pannou Máriou), aby ju zatieňoval a hájil ochranou svojej pravice. 
Slnko, ktoré je symbolom svetla milosti ju odieva po celú večnosť.

Mesiac ako symbol hriechu je pod jej nohami. Tak isto všetky nedostatky milosti 
všetkých smrteľníkov musia byť pod jej nohami a nikdy nesmú vystúpiť do jej duše, alebo k jej 
telu. Ona jediná má byť vylúčená z tmy a pádu Lucifera i Adama a bude ich šliapať nohami. 
Nebudú jej môcť ublížiť alebo nad ňou vládnuť. Boh symbolicky položil hriech pod jej nohy.

Koruna z dvanástich hviezd – to sú všetky čnosti, ktorými bola ozdobená.

–(Zjv 12, 2) „Žena kričala…“ hoci dôstojnosť tejto Kráľovnej a tohto tajomstva mala byť 
na začiatku skrytá, aby sa Boh mohol narodiť pokorný, chudobný, nepoznaný, predsa správa 
o tomto narodení bola neskôr hlasite ohlasovaná. Jej prvá ozvena pobúrila kráľa Herodesa 
a naplnila ho obavami. Vyvolala mudrcov z ich palácov a kráľovstiev, aby ho hľadali. Niektoré 
srdcia boli dotknuté bázňou, iné boli pohnuté k vnútornej vrúcnosti.

–(Zjv. 12, 2) „kričala v pôrodných bolestiach a mukách“- nejedná sa o telesné bolesti pri 
pôrode, ale bolesť pre matku v tomto prípade je preto, že vidí Dieťa vychádzať z úkrytu jej 

204 SCHMAUS, M.; Život milosti a Milostiplná, s. 237.
205 SCHMAUS, M.; Život milosti a Milostiplná, s. 205.
206 ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 274.



123

panenského života, aby trpelo a zomrelo, ako obeť zadosťučinenia za hriechy sveta. O tom 
Mária vedela už zo Svätého Písma. Teda bolesti tohto pôrodu neboli následkom hriechu, ako 
sú u potomkov Evy, ale následkom vrúcnej lásky k svojmu božskému Synovi.

–Tento syn bude vzatý do neba k Božiemu trónu, kde bude sedieť po Otcovej pravici 
ako Sudca a položím jeho nepriateľov pod jeho nohy, aby vládol nad nimi. (Ž 2, 9) Táto 
žena bude zavedená do ústrania, (na púšť) na svoje miesto, ktoré pre ňu Boh určil. „Žena 
potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto“ (Zjv 12, 6). Tá Žena má vopred pripravené 
bezpečné miesto – je to iste nanebovzatá a v nebi korunovaná Mária. Zjavenie ju už ukazuje 
ako víťaznú a oslávenú. 207 Táto púšť, samota, do ktorej žena utiekla, je to postavenie, ktoré 
zastáva Mária ako jediná nepredstihnuteľná vo svätosti a vyňatá spod každého hriechu, 
že „drak“ ju nemohol ani vidieť. Najvyšší ju postavil samotnú a jedinú na svet, ktorá nikdy 

207 ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 274.

  Stará Ľubovňa, kostol sv. Mikuláša; F1
Na vrchole bočného barokového oltára sv. Rodiny je apokalyptická socha Panny Márie s dieťaťom  

z obdobia okolo r. 1360, známa ako „Ľubovnianska Madona“.
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nemala kontakt s „hadom, podvodníkom a klamárom,“ a nikdy mu ani nepodľahla. Boh 
slávnym sľubom prehlásil: Táto žena od prvého okamihu svojej existencie bude jediná, 
vyvolená pre mňa a ja ju už teraz vynímam od nadvlády jej nepriateľov a určím jej miesto 
vynikajúce a neporovnateľné. 208

Sv. Ján opäť píše „tajomne“ o skutočnosti, ktorú nám objasňuje mystička Mária od Ježiša 
z Agredy: „A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené 
ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. Základné kamene hradieb mesta boli ozdobené 
všelijakými drahými kameňmi: prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý 
smaragd, piaty sardonyx, šiesty sardion, siedmy chryzolit, ôsmy beryl, deviaty topás, desiaty 
chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametyst. Dvanásť brán je dvanásť perál; každá brána 
bola z jednej perly“ (Zjv 21, 2, 19-20).

Keď mal Všemohúci vyvoliť „sväté Mesto“, teda Máriu za svoj príbytok, a ona bola 
zo všetkých najspôsobilejšia a najvhodnejšia, bolo vhodné, že z pokladov Božstva a zo zásluh 
jeho Syna vyzdobil základy týchto „mestkých hradieb“ rôznymi druhmi drahých kameňov.

Pevnosť a sila Márie je znázornená hradbami, krása a vznešenosť jej svätosti prirovnaná 
k drahým kameňom, jej podivuhodné počatie naznačené základmi. To všetko Boh dobre 
primeral a to so zreteľom na jej vznešený cieľ, pre ktorý toto „sväté Mesto“ založil:  že Boh 
má v ňom prebývať a ľudskú prirodzenosť prijať z panenského života Márie. Patrilo sa, 
aby základy hradieb, tohto „svätého Mesta“, ktoré symbolicky znázorňovali počiatky jej 
nepoškvrneného počatia, boli postavené z takých výnimočných drahých kameňov čiže čností, 
že vzácnejšie nebolo možné nikde nájsť.

Rozmanité odtiene farieb a trvanlivosť prvého kameňa základu-jaspisu-znamenajú 
vytrvalosť a silu.

Druhý kameň základu je zafír. Farbou sa podobá čistej jasnej oblohe, možno v ňom 
vidieť roztrúsené zlaté bodky. Farba znázorňuje jasnosť a pokoj. Milosti, ktoré Mária dostala 
ju uschopňujú nazerať na Boha. Počas jej životnej púte bola obdarená jasným nazeraním 
na Boha.

Drahý kameň chalcedón má svoje meno od mesta, kde sa nachádzali najznámejšie 
náleziská tohot kameňa (starogrécky Χαλκηδών). Má červenú farbu a v noci žiari ako maják. 
Skrytý význam tohto kameňa poukazuje na svätosť a moc mena Márie. Prišla na svet 
v nepoškvrnenom počatí, zaplavená darmi, ktoré zmývajú všetku zlobu hriechov a smrti a jeho 
účinky osvetľujú tmu priepasti. Tento základný kameň vyjadruje, že Najvyšší udelil jej menu 
moc rozptyľovať mraky nevery rozšírené na zemi a vykoreňovať bludy, pohanstvo a neistotu 
vo veciach katolíckej viery. Keby sa neverci obrátili k tomuto svetlu vzývaním mena Márie, 
je isté, že ich rozum by rýchlo rozptýlil tmu. Ich bludy by sa utopili ako v mori pod účinkom 
moci, ktorá jej bola udelená zhora.

Smaragd je príjemne zelený a oko sa z neho môže kochať donekonečna. Symbolizuje 
tajomné vnady najsvätejšej Márie v jej počatí, pretože bola pôvabná v očiach Božích. Všetku 
svätosť a dary, ktoré jej boli udelené, si zachovala bez najmenšieho priestupku.

208 Kniha 1. Zväzok 1. Kapitola 8.; Mystické Mesto Božie.

Sardonix je priehľadný, farbou sa podobá ľudskej pleti. Vyskytuje sa obyčajne v troch 
odtieňoch, vo veľmi príjemných rôznych farebnostiach. Dole tmavé, uprostred belavé 
a hore perleťové. Tajomná symbolika tohoto kameňa poukazuje na úzke vzťahy Matky 
k Synovi, ktorého porodila. Tmavá farba naznačuje pozemskú časť Máriinho tela, zatienenú 
umŕtvovaním a prácami počas jej pobytu na zemi. Belavá farba znamená čistotu duše Panny 
Márie. Pleťová farba hovorí o jej účasti v láske jej Syna a jej podieľaní na celej skvelosti 
Božstva. Nebeská Kráľovná sa teší moci, že sa môže prihovárať a získavať pre svojich ctiteľov 
prostriedky zo zásluh vtelenia a vykúpenia.

Sardion je priezračný kameň a zároveň akoby žiaril ohnivým plameňom. Preto 
je symbolom ohňa lásky, ktorá neustále horí v nebeskej Kráľovnej, lebo žiar v jej vnútri nikdy 
neprestáva.

Chryzolit sa farbou podobá zlatu, trblieta sa ohnivým leskom a krajšie žiari v noci než 
vo dne. Tento kameň znázorňuje vrúcnu lásku Márie k Cirkvi bojujúcej, k jej kňazom a najmä 
v noci smrti jej Syna.

Beryl má zelenú a žltú farbu, ale zelená prevláda. Je podobná olivovej a krásne sa trblieta. 
Znázorňuje jedinečnú vieru a nádej udelenú Márii pri jej počatí, ktoré ju uschopnili rozumieť 
a konať skutky, aké vykonala pre slávu svojho Stvoriteľa. Tento dar pomoci Pána jej dal moc 
udeľovať svojim služobníkom statočnosť a trpezlivosť v útrapách.

Topás je priehľadný, má morušovú farbu a je veľmi vyhľadávaný. Symbolizuje panenstvo 
Márie i jej materstvo a vzťah k Ježišovi. Hneď po svojom počatí prosila Najvyššieho o čnosť 
čistoty a sľúbila, že ju zachová po celý život. Pán ju ustanovil za učiteľku všetkých panien 
a milovníkov čistoty. Svojimi príhovormi môže dosiahnuť, že jej ctitelia získajú čnosť čistoty 
a zotrvajú v nej.

Chryzopras má zelenú farbu s nádychom zlatej. Symbolizuje nádej Márie pri jej počatí 
a lásku s akou bola okrášlená. Vnútri našej Kráľovnej stále kvitla živá nádej, ktorú udeľuje 
aj ľuďom.

Hyacint je fialový. Vyjadruje lásku Márie k vykúpeniu ľudského pokolenia. Láska našej 
Kráľovnej je taká mocná, že ani jeden hriešnik, nech by bol akokoľvek veľký, nebude vylúčený 
spred trónu Najvyššieho a dosiahnutia večného života, keď bude prosiť o príhovor túto 
mocnú Pani a Orodovníčku.

Ametyst má lesklú fialovú farbu. Tajomstvo tohto kameňa symbolizuje vrodenú moc 
proti všetkým diablovým zástupom udelenú najsvätejšej Márii od prvého okamihu jej počatia. 
Zlí duchovia cítia úzkosť a mučivú silu, akonáhle sa k nej pokúsia priblížiť. Jej sväté meno 
je tak mocné, že pri samotnej zmienke o ňom sú premožení a strácajú silu.

Týmto sú krátko popísané tajomstvá základov, na ktorých Boh vystaval „sväté mesto“ 
Máriu.

Apoštol Ján ďalej hovorí: „Dvanásť brán je dvanásť perál. Každá brána bola z jednej perly” 
(Zjv 21, 21). Veľký počet brán tohto Mystického Mesta znamená, že cez Máriu, jej dôstojnosť 
a zásluhy by mal byť vchod do života večného taký ľahký, ako je voľný vchod cez otvorené 
dvere. Akosi patrilo k veľkosti tejto Pani, aby v nej a skrze ňu bolo milosrdenstvo Najvyššieho 
oslávené otvorením toľkých ciest vedúcich k spojeniu s Bohom. Neoceniteľná hodnota 
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a krása týchto dvanástich brán vybudovaných z perál poukazuje na veľkosť tejto Kráľovnej 
nebies. Najsvätejšia Mária vedela, že Pán jej udelil výsadu, aby bola zvláštnou prostrednicou 
ľudského pokolenia a rozdávateľkou Božích pokladov. Preto sa snažila urobiť základy zásluh 
také vzácne, že ich obdivujú nebešťania. Tak boli brány onoho Mesta pred zrakmi ľudí i Pána 
skutočne vzácnymi perlami.

Ďalej hovorí: „A námestie mesta bolo z rýdzeho zlata, takého ako priezračné sklo” (Zjv 
21, 21). Námestím tohto Božieho mesta je jej vnútro s jej dušou. Ako na námesti prebieha 
všetok pohyb a život, tak sa tu vybavuje všetok obchod a výmena, lebo tu je stred činností 
zmyslov a iných schopností. V Márii bolo toto námestie z najčistejšieho a priehľadného zlata, 
pretože sa skladalo z múdrosti a lásky samého Boha.

„Ale chrám som v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a Baránok“ (Zjv 
21, 22). Chrámy v mestách sú miestami modlitby a klaňania sa Bohu. Bola by veľká chyba, 
keby v Božom meste nebol žiaden chrám, aký by prináležal jeho veľkosti a dokonalosti. Preto 
v tomto „meste“, čiže v Márii, je taký posvätný chrám, že sama bola pre taký chrám vhodná.

„Jeho brány sa cez deň nezavrú a noci tam nebude“ (Zjv 21, 25). Všemohúci Boh a Baránok 
sú v nej ctené a vzývané v duchu a dôstojnejšie než vo všetkých chrámoch sveta, lebo Boh v nej 
prebýval ako vo svojom vlastnom príbytku. On sám tiež bol chrámom Mariiným, pretože 
Ona bola obklopená Božstvom a človečenstvom, ktoré jej obe slúžili za obydlie a stánok. 
Pretože bola v Bohu, nikdy sa mu neprestávala klaňať. Žila duchom v Bohu ako v chráme. 
Brány milosrdenstva Márie nikdy neboli a nikdy nie sú zatvorené. Tam, kde sú brány stále 
otvorené, všetci, ktorí si prajú vychádzať alebo vchádzať to kedykoľvek môžu urobiť. Tu žiaden 
zákaz nezabraňuje smrteľníkom voľný prístup k Bohu cez brány milosrdenstva najčistejšej 
Márie. V tomto „meste“ je skladisko nebeských pokladov otvorené všetkým bez určenia času, 
miesta, veku. Všetci môžu voľne prichádzať. Brány nechal Najvyšší otvorené pre celé ľudské 
pokolenie. Hoci toto „mesto“ má toľko brán, ktorými vychádza Božské bohatstvo, predsa nie 
je menej bezpečné pred nepriateľmi.

„A nič poškvrnené, nik, kto sa dopúšťa ohavnosti a lži doň nevojde, iba tí, čo sú zapísaní 
v Baránkovej knihe života” (Zjv 21, 27). Apoštol Ján ukončuje 21. kapitolu uistením, že na Nej 
nebolo škvrny, pretože obdržala nepoškvrnené telo i dušu. To by sa o nej nikdy nemohlo 
povedať, keby bola dotknutá dedičným hriechom a už vôbec, keby do jej vnútra našli prístup 
osobné hriechy. Nech hriešni a previnilí Adamovi synovia sa neváhajú približovať k „bránam 
tohto svätého Božieho mesta“, lebo keď sa priblížia s ľútosťou a pokorou, aby hľadali očistenie 
a milosť, nájdu to v bránach veľkej Kráľovnej. Ona je čistá, oplývajúca milosťou a nadovšetko 
je Matkou milosrdenstva. Ona je milostivá, prívetivá a mocná, obohatí našu chudobu a očistí 
nás od všetkých škvŕn našich hriechov. 209

209 Kniha 1. Zväzok 2. Kapitola 19., Mystické mesto Božie.

VIII. Sviatky Panny Márie

210 SCHMAUS, M.; Život milosti a Milostiplná, s. 211.
211 ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 80-81.
212 SCHMAUS, M.; Život milosti a Milostiplná, s. 209.

Panna Mária má od starokresťanského obdobia v kresťanskom kalendári pevné miesto. 
Kým väčšine svätcov je v kalendári zasvätený len jeden deň v roku, deň úmrtia, Panna Mária 
má takmer každý mesiac aspoň jeden sviatok.

Názov Bohorodička po prvý raz výslovne použil Hypolit Rímsky na začiatku 3. st. 
Tento výraz bol objasnený v kristologických sporoch 3. a 4. storočia a presadil sa natoľko, 
že na Efezskom koncile (r. 431) ho použili ako kritérium pravovernej kristológie proti 
nestorianizmu.210

V niektorých otázkach spojených s osobou Panny Márie sa viedli vieroučné boje, 
spory, ktoré vyústili do zvolania koncilu v Efeze v roku 431. Keď sa mních Nestorius, žiak 
Teodora z Mopsuestie, stal carihradským patriarchom, v kázňach preniesol na verejnosť 
učenie antiochijskej školy: Hoci Kristovo telo bolo zázračne utvorené v lone Panny, Mária 
neporodila Boha, nie je rodičkou Boha, Bohorodičkou (Theotokos), ako ani Kristus nie 
je Bohočlovek. Mária je iba Matkou Kristovou (Christotokos). Nestorius tvrdil, že učenie 
o Bohu zavinutom v plienkach a pribitom na kríži je pohanskou bájkou. To vyvolalo 
v Carihrade a na okolí veľké pohoršenie nielen medzi klérom a mníchmi, ale aj medzi laikmi. 
Proti tomuto bludu najprudšie vystúpil Cyril Alexandrijský. Podľa starého cirkevného zvyku 
sa aj Cyril, aj Nestorius obrátili na pápeža sv. Celestína I. (422-432), aby rozriešil spor. 
Stalo sa tak v r. 431 na treťom všeobecnom sneme v Efeze. V súvislosti s učením o Kristovi 
sa na ňom malo rozhodnúť aj o učení o Márii. Či ju totiž treba nazývať Bohorodičkou, alebo 
len Matkou Kristovou. Na koncile sa zišlo dvesto biskupov, ktorí skúmali otázku, či slová 
z evanjelia sv. Lukáša (Lk 1, 26-38; 2, 1-20) potvrdzujú Máriino Božie materstvo, jej najväčšiu 
výsadu (privilégium). Otcovia snemu slávnostne rozhodli a vyniesli uznesenie, potvrdené 
na Vianoce aj rímskym pápežom sv. Celestínom I.: „Kto nevyznáva, že Emanuel je naozaj 
Boh a že svätá Panna je Matkou Božou (porodila totiž podľa tela vtelené, z Boha pochádzajúce 
Slovo), nech je exkomunikovaný.“ Tým sa v Cirkvi definitívne ustálil a ujal Máriin prívlastok 
– Božia Rodička, Bohorodička – (Theotokos) ako článok zjavenej a neomylnej viery.211

Čo sa týka predovšetkým Máriinho materstva, novozákonné texty sú svedectvom 
o historickosti Ježiša Krista a určujú historické miesto jeho života. Môže sa zdať nápadné, 
že nikde niet zmienky o tom, že by bol Ježiš oslovil Máriu menom matka. Treba podčiarknuť, 
že pred telesným Máriinym materstvom má prednosť jej duchovné spoločenstvo s Kristom.212

VIII. 1. Bohorodička (1. Január)
Rímsky kalendár z roku 1969 uvádza ako prvý veľký mariánsky sviatok v roku 

slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Pri oslavách 1500 ročného jubilea definovania dogmy 
o Bohorodičke plesala celá všeobecná Cirkev, ale najviac jej hlava a srdce-Rím. V roku 
1931 pápež Pius XI. ustanovil sviatok Božieho materstva Panny Márie (11. októbra). 
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Liturgická reforma všeobecného rímskeho kalendára po II. vatikánskom koncile ho preložila 
na 1. januára, na prvý deň kalendárneho roku ako vyvrcholenie oktávy Vianoc.213

Božie materstvo je v teológii katolíckej cirkvi základným článkom viery o Panne Márii. 
Opiera sa o mariánske pasáže v Novom zákone, ako aj o spisy najstarších kresťanských 
teológov a filozofov. Panna Mária je Božou Matkou - Bohorodičkou v pravom zmysle, lebo 
porodila dieťa, ktoré je nerozlučne Bohom i človekom v jednej osobe.214

Táto slávnosť poskytuje výbornú príležitosť znova sa pokloniť novonarodenému 
Kniežaťu pokoja, ako sa patrí, aby opätovne zaznievala radostná blahozvesť a vrúcne sme 
prosili od Boha, na orodovanie Kráľovnej pokoja, zvrchovaný dar mieru. Z toho dôvodu sme 
na deň oktávy Narodenia Pána, ktorý šťastne pripadá na žičlivý deň roka, ustanovili slávnosť 
celosvetového dňa mieru. Celosvetový deň mieru sa stretá s čoraz väčším porozumením 
a už prináša v srdciach mnohých ľudí ovocie pokoja.215

Pápež Ján Pavol II. veľký ctiteľ Panny Márie, hovorí: „Nikto iný nás nebude vedieť 
uviesť tak ako Mária do božského a ľudského rozmeru tajomstva vykúpenia. Nik iný doň nebol 
uvedený tak ako Mária samým Bohom. V tom tkvie výnimočný ráz milosti Božieho materstva. 
Nielen dôstojnosť tohto materstva je jediná a neopakovateľná v dejinách ľudských pokolení, 
ale jediná je pre svoju hĺbku a rozsah svojho pôsobenia aj Máriina účasť – práve v dôsledku tohto 
materstva – na Božom pláne ľudskej spásy skrz tajomstvo vykúpenia“ (Vykupiteľ človeka,22). 216

Vianočný čas je akoby stálou pripomienkou Božieho, panenského a spasiteľného 
materstva tej, ktorej „neporušené panenstvo darovalo tomuto svetu Spasiteľa“. Pri slávení 
narodenia Pána sa totiž Cirkev klania Spasiteľovi a zároveň si uctieva jeho slávnu Matku.

Na Zjavenie Pána slávi všeobecné povolanie k spáse a v tom istom čase kontempluje 
Pannu Máriu ako opravdivú Stolicu Múdrosti a skutočnú Matku Kráľa, ktorá predkladá 
Mudrcom na poklonu Vykupiteľa všetkých národov.

A na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (v nedeľu cez oktávu Narodenia Pána) 
s hlbokou úctou pozoruje svätý život Ježiša, Božieho Syna a Syna človeka, jeho Matky Márie 
a spravodlivého muža Jozefa v nazaretskom dome.217

VIII. 2. Obetovania Pána (2. február)
V minulosti sa tento sviatok nazýval Očisťovanie Panny Márie. Súčasťou sviatočných 

obradov v tento deň je požehnanie sviec. Podľa ľudových tradícií mali tieto sviece chrániť 

213 ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 81.
214 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene.
215 PAVOL VI.; Apoštolská exhortácia o Mariánskom kulte, s. 17.
216 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 51.
217 PAVOL VI.; Apoštolská exhortácia o Mariánskom kulte, s. 16.

Liptovské Sliače, Kostol sv. Šimona a Júdu, bočný oltár Panny Márie, Madona detail; F1 
Bočný gotický krídlový oltár Panny Márie z rokov 1500 – 1510. Výška Madony 112 cm.  

Oltár reštauroval v rokoch 1956 – 1961 akad. mal. P. Mendel.
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 Veľká Lomnica , Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, voltár Panny Márie, Madona v oltárnej skrini; F1
Bočný oltár Panny Márie z roku 1494. V strede archy je plastika Madony, výška 120 cm. 

pred chorobami a prírodnými katastrofami, najmä pri búrkach (odtiaľ ľudový názov sviatku 
Hromnice). Cirkev si v tento deň pripomína predstavenie malého Ježiška v jeruzalemskom 
chráme. Vo sviatku sa spájajú židovské, keltské i rímske tradície.

Ako vyplýva z Mojžišovho zákona, žena na štyridsiaty deň po pôrode získava späť 
svoju „čistotu“. Preto je medzi Vianocami – dňom narodenia Ježiša – a Hromnicami práve 
štyridsaťdňový odstup. Podľa Starého zákona sa v tento deň má priniesť Bohu obeta. Mária 
priniesla dva holúbky.

V Márii, novej Eve, sa v neporovnateľne vyššej miere a na celkom inej rovine uskutočnilo 
to, čo sa vôbec neustutočnilo v prvej Eve. V stvoriteľskom Božom pláne sa Eva mala 
stať matkou v stave prvotnej nadprirodzenej svätosti. Ale v skutočnosti sa stala matkou 
až po páde, v stave hriechu, lebo hriechom aj jej ženská prirodzenosť prestala byť číra (bez 
rany hriechu), ale bola poranená (pokazená) hriechom, čo sa prejavilo priam v jej materstve: 
„Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť; v bolesti budeš rodiť deti” (Gn 3, 16). V stave 
padnutej (poranenej, pokazenej) prirodzenosti je materstvo fyziologicky vo všetkých fázach 
a procesoch bolesťou, ranou. Jedine u Márie bolo bez telesného porušenia, bez rany a bolesti, 
bez utrpenia. Fyziologicky čistú povahu Máriinho materstva približuje sv. Augustín dvoma 
podobenstvami. Ako slnečné lúče prenikajú sklo bez toho, aby ho zlomili, tak sa Kristus, 
ktorý je Slnko spravodlivosti, narodil z Márie bez toho, aby porušil jej panenstvo. Ako Ježiš 
Kristus po svojom mŕtvychvstaní prišiel k učeníkom cez zatvorené dvere, tak isto vyšiel z lona 
neporušenej Panny bez toho, aby poškodil jej panenstvo.218

O obetovaní Ježiša Krista v chráme evanjelista Lukáš píše: „Keď uplynuli podľa Mojžišovho 
zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané 
v Pánovom zákone:, Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi‘, a aby 
obetovali ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky“ (Lk 2, 21-24).

Pri tejto príležitosti vzal Simeon Ježiška na ruky a velebil Boha svojím známym 
chválospevom, v ktorom prirovnal Ježiša k svetlu na osvietenie pohanov.

Na Východe a v Byzancii sa tento sviatok už od 4. storočia slávili veľkými procesiami. 
V Ríme ho zaviedli v roku 690 ako mariánsky sviatok a takto sa slávil až do roku 1960. 
V súčasnosti je to spoločný sviatok Matky i Syna.219

VIII. 3. Zvestovanie Pána (25. marec)
Je to spoločný sviatok Ježiša Krista a Panny Márie vychádzajúci zo svedectva evanjelia. 

V Evanjeliu podľa Lukáša sa opisuje anjelské zjavenie, ktoré je obsahom sviatku. Anjelove 
slová „Zdravas, milostiplná, Pán s tebou“ (Lk 1, 28) boli prvou zvesťou vteleného Slova. Stali 
sa nevyčerpateľným bohatstvom liturgie vedno s Máriiným pokorným súhlasom „Fiat!“ 
(Nech sa stane). (Lk 1, 38)

218 ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 112.
Hoci Mária bola „čistá“ pred pôrodom i po pôrode, do chrámu išla nie očistiť sa, ale splniť Mojžišov zákon.

219 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 52.
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Vo vzťahu k Panne Márii je to sviatok novej Evy, poslušnej a vernej dcéry, ktorá 
sa pôsobením Ducha Svätého stala Bohorodičkou, ale zároveň aj Matkou ľudstva.220

Východ i Západ slávia v nevyčerpateľnom bohatstve svojich liturgií túto slávnosť ako 
pamiatku spásonosného „staň sa“ ( fiat) vteleného Slova, ktoré keď prichádzalo na tento svet, 
povedalo: „Hľa, tu som… aby som plnil tvoju vôľu, Bože” (Žid 10, 7). Je to teda pripomienka 
začiatku vykúpenia, a nerozlučného, snubného zjednotenia božskej prírody s ľudskou 
v jedinej osobe Slova. Vo vzťahu k Márii sa tento sviatok slávi ako sviatok novej Evy, poslušnej 

220 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 54.

 Tvrdošín, Kostol Najsvätejšej Trojice, bočný oltár Ružencovej Panny Márie, reliéf Zvestovanie; F1
Na bočnom oltári Ružencovej Panny Márie na ľavej strane retabuly je malý reliéf Zvestovania Pána.

a vernej panny, ktorá sa pôsobením Ducha Svätého a svojím veľkodušným „staň sa“ stala 
Bohorodičkou, ale aj opravdivou Matkou žijúcich a skutočnou Archou zmluvy, ozajstným 
Chrámom Božím, tým, že prijala do svojho lona jediného Prostredníka. Je to pripomienka 
chvíle, v ktorej vyvrcholil dialóg Boha s človekom o jeho spáse, a pripomienka slobodného 
súhlasu Panny Márie a jej spolupráce na Božom pláne ľudského vykúpenia.221

Zvestovanie patrí medzi najstaršie mariánske sviatky. Podľa legendy už sv. Helena dala 
postaviť na mieste Máriinho domu baziliku. Podľa ďalšej legendy anjeli preniesli z Nazareta 
do talianskeho Loreta izbietku anjelského zjavenia, aby ju zachránili pred plienením pohanov. 
Z Východu sa sviatok postupne rozšíril a na začiatku 8. storočia sa už slávil v celej Cirkvi. 
Anjelské zvestovanie sa stalo nevyčerpateľným zdrojom úcty, ktorú evokuje tajomstvo 
Božieho vtelenia. Stalo sa aj bohatým inšpiračným prameňom umelcov, témou mariánskych 
modlitieb a piesní. Ako patrocínium sa priveľmi neujalo. Na Slovensku je len desať kostolov 
a kaplniek zasvätených tomuto sviatku. 222

Anjelovo Zdravas’, alebo latinské Ave, v preklade znamená Raduj sa. Pozdrav, ktorý 
vyslovil archanjel Gabriel je pozdravom nádeje a radosti nad Božím vykupiteľským dielom.223

Neviem, či Panna Mária naozaj mala z anjelovho posolstva radosť. Možno aj áno, v prvej 
chvíli, i keď evanjelista poznamenáva, že ju anjel utešuje: „Neboj sa Mária, našla si milosť 
u Boha“ (Lk 1, 30).

Pozrime sa nie iba na text evanjelia, ale priblížme si aj zvyklosti a tradíciu historického 
obdobia, kedy sa tieto udalosti diali. Carlo Carretto, ktorý niekoľko rokov žil na púšti Sahara 
v komunite Malých bratov otca Foucaulda, napísal svoje skúsenosti a dojmy a myšlienky 
svojich meditácií.

V krátkom čase som sa zoznámil s Tuaregmi. Rád som sa pri nich zastavil, porozprával 
a pokračoval vo svojej ceste za povinnosťami. Pri jednom takom zastavení som sa dozvedel 
zaujímavú vec. Dopočul som sa, že jedno dievča z tábora bolo zasnúbené s mládencom 
z iného tábora, ale ešte sa k svojmu snúbencovi neodsťahovala, lebo bola príliš mladá.

Uplynuli dva roky a v tom tábore medzi rečou som sa spýtal či sa už svadba konala. Môj 
hostiteľ upadol do rozpakov a rozhostilo sa ticho. Aj ja som mlčal. Pri odchode, niekoľko 
stoviek metrov od tábora, stretol som človeka, ktorý patril medzi obyvateľov tábora. Nemohol 
som premôcť zvedavosť, a preto som sa na to dievča spýtal. Najprv sa poobzeral a potom 
urobil gesto, ktorému som dobre rozumel – prešiel si rukou po krku, typickým pohybom, 
ktorým Arabi chcú povedať: „Podrezali jej hrdlo“.

A dôvod? Ešte pred svadbou sa prišlo na to, že je tehotná. Potupila česť rodiny, preto 
musela zomrieť. Zamrazilo ma pri pomyslení na dievča, ktoré muselo zomrieť, pretože 
nebola verná svojmu budúcemu mužovi. Večer pri svieci som si znova prečítal: „Mária bola 
zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha 
Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto zamýšľal 
potajomky ju prepustiť” (Mt,1, 19).

221 PAVOL VI.; Apoštolská exhortácia o Mariánskom kulte, s. 17-18.
222 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 54.
223 RADELLI, Gaudius; Triumf Srdca, s. 215.
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Uvažoval som: Koľko párov očí obyvateľov Nazareta sliedilo po Márii, mladom dievčati, 
so všetkou podozrievavosťou. Zvlášť ženy boli schopné ju vypočúvať: „Kde si prišla k tomu 
decku, ty nemravná nešťastníca!?“

Čo by im mohla Mária povedať? Že otcom toho maličkého je Boh? Kto tomu uverí? 
Nepovie nič. Boh to vie. Boh sa postará… Úbohá, nežná Mária. Zlé začínaš svoju životnú 
cestu. Ako budeš čeliť toľkým nepriateľom? Kto ti uverí?

Teraz chápem, prečo jej sesternica Alžbeta, ktorú Mária po tých udalostiach išla navštíviť 
(kto by rád neunikol zo svojho prostredia, keby pod srdcom nosil dieťa, a na sebe cítil pohoršlivé 
pohľady svojho okolia), mohla na konci svojej reči povedať: „Blahoslavená si, že si uverila” 
(Lk 1, 45).

Mária, k tomu, aby človek niečomu takému uveril, je potrebné mať odvahu! Koľkí 
by uverili tvojmu svedectvu, mysliac si svoje, či dieťa nie je plodom nejakého nočného 
dobrodružstva, ktoré nemáš chuť vysvetľovať. Je to pre teba ťažké! Blahoslavená si, že si uverila.

Mária mala prijať úlohu tehotnej dievčiny. Kto by jej uveril, kto by vzal vážne slová 
dievčaťa, ktoré príde domov a povie: „Viete… to decko, ktoré nosím pod srdcom, je synom 
Najvyššieho?“

U nás doma by schytala prinajmenšom poriadne zaucho od otca, a keby žila v niektorej 
rodine na juhu Talianska, počula by: „Zober sa a viackrát sa tu neukáž, poškvrnila si česť 
rodiny!“ A v arabskom dome, šíitskom či židovskom… tam by v minulých dobách tiekla krv.

Mária mala odvahu zveriť sa vo viere Bohu, pre ktorého nič nie je nemožné a riešenie 
svojich problémov prenechala jemu. Taká bola jej viera.

Pochopila, že slová, ktorými by chcela všetko vysvetliť, neexistujú. Prežívala strastiplné 
týždne. Jedinou útechou bolo, že si opakovala: „…Bohu nič nie je nemožné!“ (Lk 1, 37) Bolo 
na ňom, aby objasnil to, čo bolo potrebné. Dôverovala mu! Utrpenie, ktoré jej v určitých 
chvíľach drásalo dušu, sa tým nezmiernilo. Stačilo, aby Jozef zašiel do synagógy a povedal 
čo sa prihodilo a okamžite by ho obklopil dav horlivcov s kameňmi v rukách.

Ale Boh, ktorý skutočne môže všetko, zasiahol. Prehovoril k Jozefovi. A beh udalostí 
už dostal svoj spád. Najbližším osobám Boh tajomstvo odhalil. A napriek tomu: Nie je ľahké 
uveriť, ľahšie je stavať na rozume, na tom, čo sa dá vysvetliť a pochopiť. Nie je ľahké prijať 
tajomstvo, ktoré presahuje človeka.224

O niektorých náboženských pravdách sa hovorí, že sú tajomstvom. Sú ešte nejaké 
tajomstvá medzi ľuďmi? Vieme ešte mlčať? Zdá sa, že v našom svete už žiadne tajomstvá 
neexistovali. Na mape už sa nevyskytuje žiadne biele, nepopísané miesto. Prírodné vedy 
akoby už všetky tajomstvá prírody vyriešili. Ľudia sa správajú tak, akoby medzi nimi už žiadne 
tajomstvo nebolo.

Keď prišiel anjel k Márii, nebol pri tom ani novinár ani kameraman. Anjel a Mária 
zostali spolu nerušení. K veľkým Božím skutkom spásy vždy dochádza s vylúčením verejnosti, 
v skrytosti. Mária svoje tajomstvo uchováva. Po scéne Zvestovania neusporiadala žiadnu 

224 CARRETTO, Carlo; Blahoslavena, která jsi uvěřila, s. 8 – 24.

tlačovú konferenciu. Je zdržanlivá, i voči tomu človekovi, ktorý jej bol najbližší, voči svätému 
Jozefovi.

Je zvláštne, že v mnohých spoločenských systémoch majú diskusie a konferencie 
významné postavenie. Na tom nie je nič zvláštneho, veď žiadny človek nie je tak ľahko 
manipulovateľný, ako ten, ktorý hovorí, a nikto sa nedá tak ťažko ovplyvniť ako ten, kto mlčí, 
kto sa vie zdržať a vie uchovať tajomstvo.

Na konci rozhovoru medzi Bohom a Máriou je ich podpis daný skoro ako na nevyplnenej 
zmenke: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova” (Lk 1, 38). Celkovú výšku 
obnosu na tento šek uvedie sám Boh. Pre Máriu to predovšetkým znamená toto: Bez prístrešia 
v Betleheme, život bez domova v Egypte, skrytosť v Nazarete, zrada a kríž v Jeruzaleme. 225

Keď poznáme výsledok, známe sú nám okolnosti a udalosti ako po sebe nasledovali, niet 
potom čo riešiť. A predsa to s vierou nie je také jednoduché. Stále sa objavujú pochybnosti, 
námietky, nepochopiteľné javy, ktoré sa neopakujú a čo s tým? Jednoduchšie je nezaoberať 
sa tým, ale to nie je riešenie. Biblia a mnohí teológovia sa snažia vysvetliť, priblížiť tajomstvá 
Boha a nakoniec rezignovane hovoria: To je možné prijať iba vierou, bez viery je to nemožné. 
Teda s vierou pokračujme vo svojich úvahach.

Keď Panna Mária navštívila v Judských horách svoju príbuznú Alžbetu, tá na jej pozdrav 
vyšla a veľkým hlasom zvolala: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života” 
(Lk 1, 42).

Tieto dve vety vyslovené anjelom a Alžbetou sa modlili kresťania hneď v prvých 
storočiach po Kristovi a pridávali k ním rôzne dodatky. Sv. Atanáz pridával: „Oroduj za nás, 
vládkyňa a pani, kráľovná a Božia Rodička“. Pápež Urban IV. (r. 1260) pridával k slovám: 
„požehnaný plod života tvojho“ slová: „Ježiš Kristus. Amen.“

Keď Martin Luther začal popierať mariánsku úctu, zaradili katolíci ďalšie slová: „Svätá 
Mária, Matka Božia, pros za nás.“  Terajší záver, alebo presnejšie dodatok, pochádza od pápeža 
Pia V. (1570), ktorý nariadil, aby bol používaný v celej Cirkvi.

Je zaujímavé, že na šírení mariánskej úcty sa nepriamo podieľali proti svojej vôli práve 
bludári. Keď vystúpil Nestorius a chcel Pannu Máriu olúpiť o titul Bohorodičky, začali 
sa v cirkvi častejšie modliť modlitbu „Zdravas Mária“.

Valdenskí a albigenskí náboženskí horlivci brojili proti uctievaniu svätých vôbec, vtedy 
sa na tých miestach rozmohla zvlášť mariánska úcta. Od tej doby vo všetkých kostoloch a pri 
všetkých verejných pobožnostiach bývala s Otčenášom spájaná aj modlitba „Zdravas Mária“.

Pozdravujeme pravidelne významné osoby, svojich predstavených a osoby, ktoré máme 
radi a sú nám drahé. Mária je takouto vzácnou osobou, lebo sa stala matkou najvyššieho 
Kráľa, kráľovnou všetkých anjelov a ľudí, našou matkou. Jej patrí medzi všetkými anjelmi 
a ľuďmi najvyššia úcta, a preto ju pozdravujeme.

Pozdrav „AVE“, Zdravas Mária, je opakom slova „EVA“. Mária je naozaj opakom Evy. 
Eva bola tá, čo privolila hriechu, ale Mária, bola „milosti plná“, ako ju pozdravil anjel Gabriel. 
S Evou bol diabol, ale s tebou je Pán Boh. Eva bola prekliata medzi ženami, ale ty si „požehnaná 

225 MEISNER, Joachim; Úvahy o Panně Marii, s. 33.
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medzi ženami“. Plodom Evy bol nešťastný zlosyn Kain, ale plodom „tvojho života je požehnaný 
Ježiš Kristus.“ 226

VIII. 4. Navštívenie (31. máj)
Staršia Alžbeta zdraví mladšiu Máriu pre veľkosť jej úlohy a najmä pre jej vieru. Zdraví 

ju ako „požehnanú medzi ženami“, pre „požehnaný plod jej života“ (Lk 1, 42) a teda ako 
„matku svojho Pána“ (Lk 1, 43). Veľkosť poslania Panny Márie sa potvrdila aj tým, že Ján 
Krstiteľ bol už pred narodením „naplnený Duchom Svätým“ pre Kristovu prítomnosť, ktorú 
sprostredkovala jeho Matka. Prvý raz v dejinách priniesol človek Krista ľuďom a sprostredkoval 
jeho posväcujúce pôsobenie. Bol to prvý čin poslania, ktoré mala Panna Mária natrvalo plniť 
vo svojej úlohe Matky.227

Pri svojej návšteve sa Mária pred Alžbetou a jej dieťaťom, ktoré sa práve hlási a ktoré 
bude mať úlohu „svedčiť“, vyznáva zo svojej hlbokej viery, ale aj z radosti a vďaky za poslanie, 
ktorého ďalekosiahlosť si uvedomila práve v tej chvíli. Pripomenula nekonečnosť Božej sily 
a lásky a porozumenia pre hriešny ľud Izraela. Vyslovila aj prorocké slová o svojej osobe 
a predvídala svoju úlohu v spáse ľudstva.228

V tejto obdivujúcej radosti Alžbety evanjelium naznačuje, že prvotná Cirkev chápala 
veľkosť Božieho pôsobenia v živote Panny Márie. Tu sa začína úcta k nej! „Blahoslavená si, 
že si uverila!“ (Lk 1, 45) Uveriť Pánu Bohu raz navždy a ustavične žiť z tejto viery, znamená 
veriť aj v poslanie, ktoré nám zveril. Ak je toto poslanie veľkolepé, viditeľné, ak prináša 
uznanie, vďačnosť ľudí a úspechy, vtedy nemusí byť ťažké veriť v neho. Čo však vtedy, 
ak je poslanie takmer neviditeľné, ak je namáhavé, plné nebezpečenstiev, napätia a neistoty, 
ak človeka zaťažuje a ak človek preň trpí?

Panna Mária uverila vo svoje poslanie a verila v toto poslanie i vtedy, keď jej prinášalo 
neistotu, chudobu, útek cez púšť, premnohé starosti, osamotenosť v Nazarete, strach pred 
nepriateľmi jej Syna a nakoniec nevýslovnú bolesť na Golgote. Až po samý koniec verila.229

Spomienka na túto historickú návštevu sa v ranom kresťanstve slávila v adventnej 
liturgii. Sv. Bonaventúra v roku 1263 zaviedol pre formujúcu sa františkánsku rehoľu osobitný 
sviatok, ktorý sa slávil 2. júla.230

Osobitne sa zaslúžil o zavedenie tohto sviatku v Cirkvi pražský arcibiskup Ján z Jenštejna, 
ktorý na diecéznej synode 16. júna 1386 vyhlásil pre svoju diecézu na 28. apríla sviatok 
Návštevy Panny Márie. Sám pripravil aj texty na tento sviatok. Potom naliehal na pápeža 
Urbana VI., aby tento sviatok ustanovil pre celú Cirkev. Ten aj na verejnom konzistóriu 
8. apríla 1389 formálne sviatok vyhlásil s úmyslom odstrániť vtedajšiu schizmu (v Avignone 
bol vtedy protipápež Klement VII., no v októbri 1389 umrel, a tak až jeho nástupca Bonifác 
IX. Bulou Superni benignitas Conditoris (Najvyššie dobrodenie Pôvodcu) z 9 novembra 1389 

226 BAAR, Jindřich Šimon; MARIA Chvály mariánske, s. 94-95.
227 R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88, s. 76-77.
228 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 55.
229 R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88, s. 78.
230 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 55.
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Maliar tabúľ vyšiel z dielne v Spišskej Kapitule a možno je totožný s tzv. Majstrom oltára v Okoličnom.
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rozšíril sviatok na celú latinskú Cirkev s dátumom 2. júla.) Sviatok ostal aj v potridentskom 
misáli a je aj v misáli Pavla VI. (rok 1969), ale s dátumom 31. mája, no u nás, s povolením 
Svätej stolice (podobne ako v Rakúsku, Nemecku a Maďarsku), sa slávi podľa tradície 2. júla.231

Tento dátum bol často predmetom kritiky, nakoľko narodenie Jána Krstiteľa sa slávilo 
24 júna. A tak v roku 1969, pri úprave liturgického kalendára, bol sviatok stanovený 
na 31. mája. S povolením Svätej stolice sa však na Slovensku a v strednej Európe slávi podľa 
tradície 2. júla.232

Sviatok Navštevy Panny Márie bol významným pútnickým dňom. Bolo mu zasvätených 
veľa kostolov a kaplniek. Na Slovensku najznámejšie pútnické miesto v Levoči na Mariánskej 
Hore, ktorého vznik sa kladie do konca 13. storočia.233

VIII. 5. Karmelská Panna Mária (13. Júl)
Panna Mária Karmelská, toto pomenovanie sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli 

a na rehoľu karmelitánov. (Karmel znamená záhradu alebo sad.) Vrchy Karmelu 
ho pripomínajú, keď na krátky čas v roku sa oblečú do zelene. Pohorie Karmel, sa tiahne 
v dĺžke asi 20 km juhovýchodným smerom od ústia potoka Kison smerom k Stredozemnému 
moru, končí pri zálive Haifa na jeho ľavom brehu. Pohorie dosahuje výšku asi 550 mnm. Hora 
Karmel bývala oddávna útočiskom prenasledovaných, ktorí sa ukrývali v jeho jaskyniach 
a zalesnených údoliach.

Biblia v Prvej knihe kráľov spomína horu Karmel, na ktorú vystúpil prorok Eliáš za čias 
kráľa Achaba, aby sa pred ním ukryl. Na tejto hore sa odohral tzv. „Boží súd“, keď prorok 
Eliáš vyzval 450 Baalových prorokov, aby postavili oltár, položili naň drevo i obetu, ale oheň 
nepodložili. Mali vzývať meno svojho boha. Eliáš sám postaví tiež oltár, položí naň drevo 
aj obeť, ale oheň nepodloží. Bude vzývať meno Pánovo. A Boh, ktorý odpovie ohňom, ten 
je pravý Boh (por. 1Kr 18, 23-24). 234 Výsledkom tohto „súdu“ bolo, že Baaloví proroci 
darmo vzývali svojho boha, nič sa nestalo. Na Eliášovu prosbu oheň vzbĺkol a strávil jeho 
obetu, i drevo. Nato Eliáš rozkázal ľudu pochytať Baalových prorokov a tam ich dal pobiť 
(1Kr 18, 40). Prorok Eliáš neohrozene bránil vieru v pravého Boha proti pohanským 
prorokom boha Baala.

231 Kol. autorov; Matka Cirkvi Blahoslavená Panna Mária 1990, s. 54.
232 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 55.
233 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 56.
234 Kanaánčania označovali menom Baal najvyššieho boha, ktorý personifikoval prírodné sily (búrku, hrom, víchor 

atď.), ale aj ako boha úrodnosti a plodnosti. Baala uctievali najmä na „výšinách“, pod košatými terebintami, dosť 
často aj vo forme sexuálnych výstredností. Stavali mu oltáre, na ktorých obetovali jemu zasvätené býky (symbol 
sily a plodnosti), nezriedka aj ľudské obete.
HERIBAN, Jozef; Príručný lexikón biblických vied, s. 243.

Nová Ľubovňa, Kostol sv. Jána evanjelistu, bočný oltár Panny Márie Karmelskej; F1 
Bočný barokový oltár z druhej polovice 18. st. V strede stĺpovej oltárnej architektúry je obraz Madony,  

prekrytý zdobeným reliéfom. Z obrazu vidieť iba tváre a dlane postáv.
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Uctievanie Panny Márie Karmelskej má svoj pôvod u proroka Eliáša, ktorý z hory 
Karmel pozoroval z mora vychádzajúci obláčik, veľký ako mužská dlaň, ktorý za krátku chvíľu 
priniesol zúrodňujúci dážď. Dážď napojil zem na ktorú nepršalo niekoľko rokov. Tento oblak 
prinášajúci dážď je predobrazom Panny Márie. Toto posvätné miesto priťahovalo mnohých, 
a tak už v prvých kresťanských storočiach bol vrch Karmel sídlom pustovníkov. Kroky sem 
priviedli aj sv. Bertolda, zakladateľa karmelitánov, ktorý sa roku 1185 usadil so svojími 
desiatimi spoločníkmi v jaskyni proroka Eliáša na hore Karmel a žil tam ako pustovník 
pod ochranou Božej Matky.

Roku 1226 pápež Honorius III. potvrdil rehoľu karmelitánov, ale už o niekoľko 
desaťročí jej hrozil zánik, keď ich mohamedánske útoky v polovici 13. st. prinútili presídliť 
sa do Európy a museli zmeniť pustovnícky spôsob života a čeliť rôznym ťažkostiam.

Podľa tradície sa vtedajšiemu generálnemu predstavenému Šimonovi Stockovi v noci 
z 15. na 16. júla 1251 zjavila Panna Mária v sprievode anjelov. Panna Mária mu podala 
škapuliar hnedej fary a povedala: „Príjmi, najmilší synu, škapuliar tvojho rádu ako znak môjho 
bratstva, výsadu pre teba a všetkých karmelitánov. Kto v ňom zomrie, nebude trpieť vo včečnom 
ohni. Je to znak spásy, záchrana v nebezpečenstvách, znamenie pokoja a večného záväzku.“ Sv. 
Šimon Stock po tomto zjavení založil Bratstvo nerehoľných členov, vďaka nim šíril úctu 
k Panne Márii Karmelskej a k svätému škapuliaru po celom svete. Najvýznamnejším dňom 
rehole sa stal 16. júl 1726, lebo spomienka Preblahoslavenej Panny Márie sa začala sláviť 
aj v rímskom kalendári.

Čo je škapuliar? – pochádza z latinského slova scapula – lopatka, označuje pôvodne časť 
odevu, vlastne pruh látky splývajúcej cez prsia a chrbát dole ako zástera. Je bežnou súčasťou 
rehoľného oblečenia nielen karmelitánov. Praktický škapuliar pozostáva z dvoch malých 
kúskov látky, spojených dvoma stužkami. Obvykle je na nich znázornené zjavenie Panny Márie 
Karmelskej a obraz Panny Márie s Ježiškom. Škapuliar sa prijíma zvláštnym obradom len raz 
a odovzdáva ho kňaz, diakon alebo iná poverená osoba. Platený škapuliar môže nahrádzať 
medailón, na ktorom je vyobrazené Srdce Ježišovo a obraz Panny Márie Karmelskej.

Dejiny karmelitánskeho škapuliara sa začínajú v 12. st. Duchovní synovia proroka Eliáša 
viedli na hore Karmel život zasvätený modlitbe. Nosili posvätný škapuliar ako dar Božej 
Matky. Nazývali sa bratmi Najsvätejšej Panny Márie z hory Karmel. Cirkev uznala pravidlá ich 
života a tým dala právny začiatok karmelitánskeho rádu. Rád sa rýchlo rozvíjal a vyznačoval 
sa príkladným životom jeho členov.

Najsvätejšia Panna Mária sa zjavila aj pápežovi Jánovi XXII., ktorý bulou Sacratissimo uti 
culmina (Najsvätejšie kiež vrcholí) z 23. februára 1322 oznámil zjavenie Panny Márie. Panna 
Mária sľúbila hojné milosti a spásu tým, ktorí patria do rádu svätého škapuliara a zachovávajú 
čnosť čistoty podľa stavu a modlia sa za Cirkev. Nakoniec sľúbila mimoriadnu milosť, známu 
pod názvom „sobotná výsada“: „Ja, ich Matka, ich v prvú sobotu po smrti vyslobodím z očistca 
a zavediem na vrch večného života.“

Apoštolská stolica zaradila škapuliar medzi sväteniny. Svojou mocou potvrdila výsady 
škapuliara, opierajúc ich účinnosť o modlitby celej Cirkvi. Škapuliar sa popri ruženci stal 
jednou zo základných mariánskych pobožností. V súčasnosti je pobožnosť k posvätnému 

 Nová Ľubovňa, Kostol sv. Jána evanjelistu, bočný oltár Panny Márie Karmelskej; F1
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škapuliaru známa nielen v Európe, ale na celom svete. Treba pripomenúť, že pápež Ján Pavol 
II. nosil posvätný škapuliar od detstva.235

VIII. 6. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie  
                 (sobota po slávnosti Najsv. Srdca Ježišovho)
„Srdce“ vo Svätom písme znamená centrum celého duchovného, morálneho 

a náboženského života. Výraz „Srdce Panny Márie“ treba chápať v tomto biblickom význame: 
Označuje osobu preblahoslavenej Panny, jej najvnútornejšie, jedinečné bytie. Úcta Srdca 
Panny Márie má biblický podklad; vychádza z výrokov: „Mária zachovávala všetky tieto slová 
vo svojom srdci“ (Lk 2, 19). „Jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci“ (Lk 2, 51). 
A tak možno chápať aj tretí text: „A tvoju dušu prenikne meč“ (Lk 2, 32). Prvé texty vyjadrujú, 
že Mária postavila do centra svojho rozjímania a úvah tajomstvá Ježišovho života a posledný 
text vyjadruje, že všetko, čo sa bude diať v trpiacom tele jej Syna, zasiahne aj dušu a srdce 
matky.

Svätí otcovia a cirkevní učitelia vyzdvihujú srdce Panny Márie ako miesto, kde sa vlastne 
rozhodlo o jej materstve. Sv. Augustín píše: „Materská príbuznosť by nebola osožila Márii, 
keby nebola nosila Krista viac v srdci ako v tele.“ Sv. Bonaventúra hovorí: „Pretože srdcom počala 
slovo viery, v lone počala Božieho Syna.“

Najväčším propagátorom úcty Srdca Panny Márie bol sv. Ján Eudes (1601 - 1680)236 
Dôvod úcty k Máriinmu Srdcu videl v úzkom vzťahu úcty k Ježišovmu Srdcu. Prvá liturgická 
slávnosť Srdca Panny Márie bola 8. februára 1648 v diecéze Autun, pre ktorú zostavil 
texty sám Ján Eudes. Pápež Pius VII. povolil roku 1805 toto liturgické slávenie tým, ktorí 
o to požiadajú, ale texty mali byť zo sviatku Panny Márie Snežnej.

Mnohé mimoriadne udalosti podporovali túto úctu, ako napríklad niektoré udalosti 
vo Francúzsku v rokoch 1790 – 1800; zjavenie Panny Márie na Rue de Bac. Roku 1849, začal 
rozvíjať činnosť sv. Anton Mária Claret, zakladateľ rehoľných inštitútov zameraných na úctu 
Máriinho Srdca.237 Napokon pápež Pius IX. povolil 21. júla 1855 osobitnú sv. omšu aj ofícium 
na počesť Srdca Panny Márie podľa textov Jána Eudesa. Medzitým sa šírilo aj hnutie zasvätiť 
sa Máriinmu Srdcu. Prvá krajina, ktorá sa s povolením Svätej stolice zasvätila Srdcu Panny 
Márie, bolo Taliansko, a to na mariánskom kongrese roku 1897. 

V 20. storočí úcta k Máriinmu Srdcu vrcholí. Významné sú zjavenia Berte Petitovej 
(1870-1943) o bolestnom a nepoškvrnenom Srdci Panny Márie, zjavenia vo Fatime a mystické 

235 RADLINSKÝ, A.; Nábožné výlevy, s. 1358 – 1359.
236 Francúzsky kňaz Ján Eudes v roku 1643 založil „Kongregáciu Ježiša a Márie“. Členovia tejto kongregácie 

sa zamerali na vzdelávanie kňazov a viedli ľudové misie. V seminároch pôsobili zvlášť proti jansenizmu, ktorý 
v tom čase bol rozšírený vo Francúzsku. Ján Eudes vošiel do histórie ako najväčší misionár Francúzska.
SCHAUBER V., SCHINDLER M.; Rok se svatými, s. 432.

237 Anton Mária Claret, zakladateľ najdôležitejšieho španielskeho misijného rádu mladšej doby. V roku 1849 založil 
misijný rád „Synov Nepoškvrneného Srdca Márie“. Od r. 1850 do r. 1857 bol veľkým misionárom aj arcibiskupom 
v Santiagu na Kube a od r. 1857 spovedníkom kráľovnej Izabely II. Španielskej. Zomrel v r. 1870 cestou 
na 1. vatikánsky koncil. 
SCHAUBER V., SCHINDLER M.; Rok se svatými, s. 551.

 Spišské Vlachy, Kostol sv. Jána Krstiteľa; F1
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie; 

 Bobrovec, Kostol sv. Juraja, 
Nepoškvrnené srdce Panny Márie, plastika voľná; F1

zjavenia Alexandrine de Balazar. Najznámejšie sú fatimské zjavenia, kde Panny Mária hovorí 
Lucii: „Pán Ježiš chce vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.“

Pápež Pius XII. zasvätil počas druhej svetovej vojny (31. októbra 1942) svet Srdcu 
Panny Márie a roku 1944 ustanovil sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pre celú 
Cirkev a určil ho na 22. augusta. Nový pokoncilový kalendár (1969) dáva liturgické slávenie 
Nepoškvrneného Srdca na sobotu po slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
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Pod symbolom Máriinho Srdca Cirkev uctieva jedinečnú lásku Ježišovej matky k Bohu 
a k jej Synovi a materskú lásku voči všetkým ľuďom. Vo fatimskom posolstve sa poukazuje 
na túto lásku ako na zvlášť hriechmi sveta zranenú lásku. Ján Pavol II. v encyklike 
Redemptor hominis (Vykupiteľ človeka) hovorí o tajomstve vykúpenia: „Toto tajomstvo 
sa utvorilo pod srdcom nazaretskej Panny, keď vyslovila svoje fiat“ (nech sa stane). Od tej 
chvíle panenské a zároveň i materské srdce zvláštnym pôsobením Ducha Svätého nepretržite 
sleduje dielo svojho Syna a vychádza v ústrety všetkým, ktorých Kristus objal a stále objíma 
svojou nevyčerpateľnou láskou. Preto aj Máriino Srdce musí byť matersky nevyčerpateľné. 
Charakteristická črta tejto materskej lásky, ktorú Božia Matka vnáša do tajomstva vykúpenia 
a do života Cirkvi, je vyjadrená v jej osobitnej blízkosti človeku a všetkému, čo sa odohráva 
v jeho živote. V tom spočíva tajomstvo Matky.“238

VIII. 7. Nanebovzatia Panny Márie (15. august)
Prvý vatikánsky koncil (1869-1870) v dogmatickej konštitúcii De ecclesia Christi 

(O Kristovej Cirkvi) v 4. Hlave vyhlásil, že nástupcovia sv. Petra nedostali Ducha Svätého 
na to, aby jeho zjavením odhaľovali nové učenie, ale na to, aby s jeho pomocou sväto strážili 
a verne vykladali to zjavenie, ktoré prijali od apoštolov. Telesné nanebovzatie Panny Márie 
nijaká schopnosť ľudskej mysle nemôže poznať a presvedčiť sa o ňom číro prirodzenými 
poznávacími prostriedkami. O jeho skutočnosti a obsahu nás upovedomuje Zjavenie, ktoré 
má síce jediný prameň, ale v dvojitej forme Písma a tradície.239

Do 16. st. jestvoval vo Večnom meste Ríme zvyk. V deň pred slávnosťou nanebovzatia 
najsvätejšej Panny Márie vyšla procesia z Baziliky v Lateráne so starobylým obrazom 
Vykupiteľa. Jej posledná zastávka bola v Bazilike Santa Maria Maggiore. Takýmto symbolickým 
spôsobom Syn prišiel k Matke, aby ju vzal do neba.

Oficiálne sa čakalo až do roku 1950 kedy Boží sluha Pius XII. v doktrinálnych statiach 
apoštolskej konštitúcie Munificentissimus Deus (Najštedrejší Boh) z 1. novembra 1950 
zdôvodnil, rozobral a vyložil pravdu o telesnom nanebovzatí Panny Márie. V jej záverečnej 
časti ju predložil celej Cirkvi:

„Celá Cirkev, v ktorej pôsobí Duch Pravdy, aby ju neomylne viedol k plnému poznaniu 
zjavených právd, dávala v priebehu stáročí rozmanitým spôsobom poznávať svoju vieru. Biskupi 
celého sveta predniesli skoro v úplnej jednomyseľnosti žiadosť, aby pravda o telesnom nanebovzatí 
Panny Márie bola slávnostne definovaná ako dogma božskej katolíckej viery, teda ako pravda, 
ktorá sa opiera o Sväté písmo, ktorá zapustila hlboké korene v srdciach veriacich, ktorá je v plnej 
zhode s ostatnými zjavenými pravdami, pravda, ktorú teológovia svojím štúdiom, vedou 
a múdrosťou žiarivo opísali a vysvetlili. Z tohto dôvodu veríme, že rozhodnutím božskej opatery 
už nadišla chvíľa, aby sa táto Máriina jedinečná prednosť milosti slávnostne vyhlásila.

My, ktorý sme svoj pontifikát zverili pod osobitnú ochranu najsvätejšej Panny, ku ktorej sme 
sa utiekali v toľkých navštíveniach najžalostnejších udalostí, My, ktorí sme verejným obradom 
zasvätili celý ľudský rod jej Nepoškvrnenému Srdcu a ktorý sme opäť a opäť skúsili jej najmocnejšiu 

238 RADLINSKÝ, A.; Nábožné výlevy, s. 1304-1305.
239 ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 363.

ochranu, celkom dôverujeme, že toto slávnostné vyhlásenie a definovanie Nanebovzatia iste 
veľmi prispeje k ľudskému údelu. Taktiež treba dúfať, že tí, ktorí budú rozjímať nad slávnymi 
príkladmi Márie, budú viac a viac presvedčení o tom, akú cenu má život, keď sa celkom zasvätí 
plneniu vôle nebeského Otca a obstarávaniu dobra pre všetkých ostatných.

Keď sme sa teda opätovne vrúcne modlili k Bohu a vzývali Ducha Pravdy, vyhlasujeme 
autoritou nášho Pána Ježiša Krista, svätých apoštolov Petra a Pavla a autoritou našou vlastnou, 
že je Bohom zjavená dogma: Nepoškvrnená Bohorodička vždy Panenská Bohorodička Mária 
bola po zavŕšení pozemského života s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy.“240

Dogma o Nanebovzatí Panny Márie, týmto vyhlásením bola potvrdením viery Cirkvi, 
že Pán Ježiš neponechal telo svojej Matky rozmarom zeme. Nedovolil, aby podľahlo rozkladu. 
On ju oslávil, urobil, že stalo sa podobné jeho zmŕtvychvstalému telu. Jednoducho vzal 
ju do neba. Bolo treba veľa modlitieb, štúdií, bádateľských prác, kým sa otázka nanebovzatia 
Panny Márie osvetlila a prehlásila za pravdu viery.

240 ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 364-365.

 Poprad Veľká, Kostol sv. Jána evanjelistu, hlavný oltár; F1
Na vrchole hlavného barokového oltára sv. Jána apoštola z roku 1733 je barokový reliéf  

Nanebovzatie Panny Márie – veľkosť 100 x 100 cm. 
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Kresťania boli o tom už dávno presvedčení, čo v 6. storočí potvrdil byzantský cisár 
Maurícius (588 - 602), ktorý prikázal, aby sa 15. august slávil v jeho krajine osobitným 
sviatkom Nanebovzatia Panny Márie, aby ním vytlačil starú orientálnu slávnosť vinobrania.

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je označovaná rôznymi názvami, napr. Východná 
cirkev nazýva Usnutie Panny Márie alebo Odpočinutie Panny Márie. U Arménov sa touto 
slávnosťou začína nové obdobie v cirkevnom roku, okrem iného takými liturgickými zvratmi: 
„Dnes nebeskí duchovia preniesli do neba príbytok Ducha Svätého (…) Prežijúc v svojom tele 
nepoškvrnený život bola dnes oslávená apoštolmi a z vôle Božej prenesená do kráľovstva svojho 
Syna.“

Iné liturgické texty východnej cirkvi vyjadrujúce sa o Nanebovzatí sú tiež výrečné 
a krásne: „Mária prenesená s telom po usnutí, zmenila svoj príbytok a prebýva v nebeskom 
príbytku, plní úlohu patrónky a opatrovateľky“; „Ten, ktorý prebýval v lone panny, vzal spočívajúcu 
v hrobe, nedovolil rozklad jej tela“; „Ó div, neslýchaný a neviditeľný! Zostupuje z neba Najvyšší 
a ako na Syna sa patrí, vyťahuje svoje životodarné ruky a s radosťou prijíma dušu svojej Rodičky, 
prenesúc zo zeme (aj) telo, v ktorom prebýval.“

Nepoznáme dátum usnutia Matky Božej. Informácie, ktoré máme, možno nájsť len 
v tradíciách, ktoré sú mimo Biblie. Niektoré z nich sú datované už v 4. storočí. Preto 
je skutočne ťažko povedať, kde Mária strávila posledné roky života. Sú teológovia, ktorí 
pripúšťajú, že po Kristovom nanebovstúpení žila ešte asi 22 rokov. Ak prijmeme, že Ježiš 
zomrel a vstal z mŕtvych v 30 alebo 33 roku, v čase jeho smrti Mária mohla mať okolo 
50 – 54 rokov, predpokladajúc, že sa narodila 20 rokov pred Kristom. Akokoľvek to bolo, 
konkrétny dátum jej odchodu z toho sveta nie je možné presne určiť.

Tradične sa prijíma, že Matka Božia bývala s apoštolom Jánom, synom Zebedejovým 
v Jeruzaleme a tam aj usnula. Preto sa pútnikom ukazuje prázdny hrob vedľa Olivovej 
záhrady v doline Cedron. Sú aj takí, ktorí tvrdia, že robila spoločnosť sv. Jánovi apoštolovi 
a bývala u neho v Efeze (dnešné Turecko). Tam tiež ukazujú miesto jej usnutia - hrob (možno 
okolo 50 roku a mala by vtedy 70 – 75 rokov). Starajú sa oň kapucíni. Nie je vylúčené, že raz 
sa dozvieme niečo viac.

Kult Nanebovzatej bol veľmi živý. Hlavné mesto Paraguaja v južnej Amerike sa nazýva 
Asunción (doslova Nanebovzatej), v Mexiku je rieka s tým istým názvom. U nás sa často 
hovorí pri tejto slávnosti o sviatku Matky Božej Zelnej. Žehnajú sa vtedy kvety, bylinky a klasy 
zrna, ktoré majú chrániť pred chorobami a nákazami. Tento zvyk má svoje korene v legende, 
podľa ktorej apoštoli mali nájsť v hrobe namiesto Máriinho tela kvety.241 Východná cirkev 
slávila tento sviatok hneď po koncile v Efeze. Na Západe sa slávil od siedmeho storočia. 
Bol postavený na roveň Veľkej noci, Turíc a Vianoc.242

Je to slávenie plnosti a blaženosti, na ktoré bola určená. Je to slávenie oslávenia jej 
nepoškvrnenej duše a panenského tela, jej dokonalého pripodobnenia so vzkrieseným 
Kristom; je to sviatok, ktorý predkladá Cirkvi a ľudstvu obraz a potešiteľný dôkaz 

241 MOLKA, Jacek; Witaj, Swieta, Wniebowzieta, Niepokalana!- In: Niedziela Tygodnik katolicki nr. 33 2017, s. 18-19.
242 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 57-58.

uskutočňovania vrcholnej nádeje, že budúce oslávenie je šťastným údelom všetkých, 
ktorých Kristus urobil bratmi a sestrami, majúc krv a telo ako oni.243

Napriek tomu, že smrť Panny Márie evanjelisti nezaznamenali, sviatok sa tešil 
mimoriadnej úcte veriacich. Nanebovzatie je jedným zo štyroch základných článkov 
katolíckej náuky o Panne Márii. Potvrdil ho pápež Pius XII. v roku 1950. Ako najväčší 
mariánsky sviatok ho zaznamenáva aj Nitriansky kódex z 11. storočia a v starom 
Uhorsku sa svätil s vigíliou a oktávou. Môžeme predpokladať, že na územie Slovenska 
prišiel s byzantskou misiou sv. Cyrila a Metoda.

V období baroka bolo Nanebovzatie Panny Márie rozšírené na jej korunovanie 
za kráľovnú nebies, ikonograficky zobrazované spolu s Najsvätejšou Trojicou.244

VIII. 8. Panna Mária Kráľovna (22. August)
V mariánskej piesni ospevujeme Pannu Máriu: „Pred vekmi zvolená, Pani anjelská, 

slávnou ozdobená hviezda nebeská!“ Mária však nebola stvorená pred vekmi, pred 
časom. Pred vekmi bola iba istou možnosťou, zámerom. Rozdiel medzi jej predurčením 
a predurčením iných ľudí je predovšetkým kvalitatívny. A to pre stupeň dokonalosti, 
v ktorom bola stvorená. Keď ju anjeli vzali do neba, nadobudla svoju vlastnú mieru, 
oslobodenú od ohraničenia a smrteľnosti. Prechod z časnosti do večnosti aj u Márii 
znamenal bytostnú premenu. Terajšia kresťanská nábožnosť má pred očami vlastne 
večnú Pannu, Matku Boha a Matku ľudí. Vtelením aj Vykúpením spojenú s Kristom, 
Kráľovnú všetkého stvorenia. A tak sa Mária pre svoju vnútornú hodnotu a udelenú 
odmenu vyníma v nebi medzi anjelmi a svätými ako skutočná Kráľovná, usadená pri 
Synovom tróne. Celé nebo ju uznáva za svoju Kráľovnú a ochotne sa jej podrobuje. 
Hoci je Kráľovnou neba i zeme, má iba zverenú a sprostredkujúcu, pravda skutočnú moc 
prosiacej všemohúcnosti. Preto k Márii Kráľovnej voláme: „Oroduj za nás“ a nie „Zmiluj 
sa nad nami“.245

Titul Kráľovná sa Panne Márii dáva už v 4. storočí. Sv. Gregor Naziánsky (†390) 
o nej hovorí: „Matka Kráľa celého vesmíru“; sv. Ondrej Krétsky (†720): „Kráľovná 
ľudského pokolenia“. V stredoveku vznikajú mariánske antifóny: „Zdravas’, Kráľovná“, 
„Zdravas’ Kráľovná nebeská“, „Raduj sa, nebies Kráľovná“. V Loretánskych litániach 
ľudová pobožnosť dáva titul Kráľovná, v slávnostnom ruženci je desiatok: „Ktorý ťa, 
Panna, v nebi korunoval“.

Vo Svätom písme sa o Synovi, ktorého má porodiť, hovorí: „Bude sa volať Synom 
Najvyššieho, Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať…” (Lk 1, 32-
33). Z toho vyplýva, že aj tá, ktorá mu dala život, je kráľovnou, lebo je matkou Kráľa kráľov 
a Pána pánov.

243 PAVOL VI.; Apoštolská exhortácia o Mariánskom kulte, s. 18.
244 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 57-58
245 ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 289.
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Do Ríma prišlo za pápeža Pia XII. vyše tisíc žiadostí, aby sa Panna Mária oslavovala 
ako Kráľovná aj liturgicky. Roku 1933 biskup v Port Saide požehnal základný kameň pre 
katedrálu Kráľovnej sveta, ktorú posvätil sám pápežský legát 13. 1. 1937. Napokon pápež 
Pius XII. Encyklikou Ad caeli Reginam (Ku Kráľovnej neba) 11. októbra 1954 ustanovil pre 
celú Cirkev sviatok Márie Kráľovnej neba a zeme, na zavŕšenie Mariánskeho roka (sté výročie 
dogmy o Nepoškvrnenom počatí) na 31. mája. V novom liturgickom kalendári od roku 1969 
sa slávi 22. augusta ako záväzná spomienka.246 Prvého novembra toho istého roku (1954) 
v Kostole Santa Maria Magiore slávnostne korunoval milostivý obraz Panny Márie Salus 
populi Romani (Záchrankyňa rímskeho ľudu.) Tak dostala najvyššie potvrdenia prastará viera 
kresťanov v kráľovskú hodnosť a moc Márie, úzko spojená s kráľovstvom Ježiša Krista.247

Je pravda, že Pannu Máriu korunoval sám Boh v nebi pre jej čnosti a silu viery, lebo plnila 
všetko čo Boh od nej žiadal.

Vieme však, že Pannu Máriu korunovali aj samotní pápeži, alebo nimi poverení legáti, 
aby vyjadrili väčšiu úctu a vďaku za milosti a aj zázraky, ktorými prispievala k „potešeniu 
zarmútených“ „uzdraveniu chorých“ a „posilneniu viery medzi ľudom“. Akt korunovania 
Panny Márie však nie je bežnou záležitosťou, uskutočňuje sa iba ojedinele na miestach, kde 
sú evidentné zásahy nebeskej Matky, Panny Márie.

Kapitula sv. Petra v Ríme získala výlučné právo korunovania zázračných obrazov alebo 
sôch najsvätejšej Matky, alebo to robili jej členovia, alebo na takú udalosť delegovali iných 
cirkevných predstaviteľov.

246 Kol. autorov; Matka Cirkvi Blahoslavená Panna Mária 1990, s. 56-57.
247 ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 289.

 Pôvodné korunky Madony z hlavných oltárov v Podolínci (vľavo) a v Ľubici (vpravo); F1

Vlková, Kostol Zvestovania Panny Márie, hlavný oltár Panny Márie; F1 
Gotický krídlový oltár z r. 1480. Uprostred plastika Madony, výška 160 cm. V štvrť poliach pod baldachýnkami 
sú sv. Katarína, sv. Margita, sv. Barbora a sv. Dorota vysoké 70 cm. Na neogotickom nadstavci je plastika 
Resurrexit.
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Pokiaľ vatikánska kapitula vydala korunovačný dekrét, predchádzala tomu dlhá 
a neľahká procedúra. Obraz či socha musela byť od vekov všeobecne uctievaná a formálne 
uznaná miestnou cirkvou za zázračnú. Na tento účel biskup musel ustanoviť špeciálnu 
komisiu zloženú z teológov a iných kompetentných duchovných osôb a odborníkov. Takto 
zostavená komisia sa musela vybrať na miesto a pod prísahou vypočuť očitých svedkov 
zázračného obrazu alebo sochy. Komisia sama musela skúmať pravdivosť milosti a zázrakov, 
ktoré sa stali v súvislosti s daným obrazom či sochou. Keď boli výsledky skúmania pozitívne, 
biskup potvrdil skutočnosť zázračného obrazu alebo sochy a až potom bolo možné sochu 
alebo obraz nazvať zázračným. Toto bolo vyhlásené v celej diecéze špeciálnym biskupským 
dekrétom a zodpovedajúca dokumentácia bola zaslaná do Ríma Svätej Stolici. Spolu 
s dokumentáciou bola pripojená prosba o slávnostnú korunováciu. Petíciu obyčajne podpísal 
nielen biskup miestnej diecézy, ale aj biskupi susedných diecéz, potom aj kráľ a kniežatá, 
alebo iné významné osobnosti daného kraja.

Vatikánska kapitula dôkladne skúmala dokumentáciu a ak sa neobjavili žiadne 
pochybnosti pri uvedených zázrakoch, vydala korunovačný dekrét, ktorým bola socha alebo 
obraz slávnostne korunovaný.

Korunu posvätil pápež a farár, kustód svätého miesta, teda chrámu, ktorý ich prijal, 
musel zložiť slávnostnú prísahu v mene svojom aj svojich nástupcov, že bude strážiť korunu 
a nedopustí, aby kedykoľvek bola sňatá alebo stratená. Slávnostné korunovanie sa mohlo 
začať až keď podpísal prísažnú formulu.

Podľa ustanovenia a pápežom nariadených predpisov pri akte korunovania dostal zlatú 
korunku prvý Ježiš (ak sa jednalo o Madonu s Dieťaťom). Nevadí, že Dieťatko na obraze 
je vizuálne menšie. Nezáleží, že obraz sa považuje za mariánsky, lebo Ježiš je dôležitejší a prvý, 
lebo on je Boží Syn. Mária je „len“ trónom, na ktorom sedí Dieťatko Ježiš, Syn Boží, ktorý 
učí, žehná a udeľuje milosti. To skutočné slovo „Kráľovná“ adresované Panne Márii je úplne 
podriadené kraľovaniu jej Syna. Len On je Kráľom a Pánom.

Pannu Máriu môžeme obdivovať a oslavovať, vzývať ako Kráľovnú, lebo Boh chcel dať 
podiel na svojom kraľovaní aj Tej, ktorá je Virgo Sacratissima – Panna Najposvätnejšia.

Už vieme, že ju Ježiš posadil vedľa seba na svojom tróne. Najsvätejšia Matka vždy zostane 
podriadená tomu, ktorému patrí Boží trón – Ježišovi. Preto počas korunovácie Madony, 
pápež, alebo jeho zástupca legát, alebo biskup, ktorého poverila vatikánska kapitula predsedať 
korunovačnej slávnosti, korunuje najprv Ježiša. Ohlasuje to takouto formulou: „Ako našimi 
rukami si korunovaný na zemi, tak tvojou slávou a hodnosťou, aby sme my boli raz korunovaní 
v nebi.“

Spišská Kapitula, Katedrálny kostol, oltár Korunovania Panny Márie; F1 
V kaplnke Zápoľských je umiestnený oltár z roku 1499. Uhorskí magnáti tento pohrebný priestor zasvätili Panne 
Márii ako sprostredkovateľke medzi nebom a zemou, ktorá sa stane hlavnou orodovnicou za nich i za celé hriešne 
ľudské pokolenie. Oslava Kristovej matky sa koncentruje na ústredné, zlatom sa trblietajúce súsošie, ktorého 
neznámy autor bol bravúrnym rezbárom. Posvätnosť výjavu umocňuje trojica drobných anjelov pridržiavajúcich 
zlatý záves. Výška reliéfu je 154 cm a šírka 120 cm.
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Modlitba prednesená pri korunovaní Ježiša má svoj podmet nie Ježiša, ale nás. Hovorí 
sa v nej Bohu o nás, prosíme ho, aby sme aj my vďaka jeho milosti mohli zasadnúť na jeho 
trón ako koneční víťazi, o ktorých hovorí Apokalypsa, kniha Zjavenia sv. Jána. Víťazi 
nad satanom a jeho pokušeniami, ktorými otváral dvere do priepasti pekla. Víťazi majúci 
podiel na Ježišovom kraľovaní, tak ako Panna Mária…

Našou úlohou je nasledovať Nepoškvrnenú Pannu Máriu na zemi, stať sa podľa jej vzoru 
účastníkom slávy v nebi.

Podobne znie nasledovná formula pri korunovaní Božej Matky. Pápež alebo legát 
umiestňuje korunku na hlavu Panny Márie a hovorí: „Ako našimi rukami si korunovaná 
na zemi, tak nech Kristom budeme aj my hodní korunovania v nebi.“

Znova hovoríme Bohu o svojej túžbe nasledovať Pannu Máriu, aby sme si ako 
Ona zaslúžili nebeskú korunu. Teraz sa odvolávame na lásku Najsvätejšej Matky, ktorej 
korunovačným aktom preukazujeme najvyššiu česť a oddanosť. Veríme, že ona nám pomôže 
svojím príhovorom dosiahnuť milosť zasadnúť na Ježišov trón v nebi.248

VIII. 9. Narodenie Panny Márie (8. september)
Evanjeliá neuvádzajú osudy Panny Márie pred zvestovaním. Jej narodenie a detské 

roky poznáme len z podania apokryfov a prostredníctvom autora Legendy Aurey sa stali 
obľúbenou témou veriacich i umelcov. Tridentský koncil sa usiloval očistiť životopis 
Panny Márie od apokryfných prvkov, ale s malým úspechom. Veriaci silou tradície prilipli 
ku všetkému, čo sa vzťahovalo na život Matky Božej.

Cirkev oslavuje narodenie Panny Márie už od 7. storočia. V Uhorsku sa tento sviatok 
svätil už v 11. storočí s oktávou a postupne sa stal pútnickým dňom.

Ľudová tradícia viaže k sviatku množstvo povier, ktoré majú korene v pohanstve. Podľa 
nich Mária predstavuje hviezdu, Zorničku, z ktorej sa zrodí Slnko – zdroj svetla Ježiš Kristus. 
Je známe, že nielen Zornička, ale aj celé súhvezdie Panny, v ktorom sa 8. septembra nachádza 
Slnko, sa pokladajú za symboly Matky Božej.249

V roku 372 bolo v Tours zjavenie, ale bližšie správy o ňom nemáme. V tom istom kraji 
sa odohralo aj ďalšie zjavenie, v roku 430 na mieste zvanom Le Marillais, kde sa aj dnes konajú 
púte. Panna Mária sa zjavila žiakovi svätého Martina (pochádzal z mesta Tours), svätému 
Maurillovi a po prvý raz mu odovzdala posolstvo. Žiadala, aby sa slávil sviatok jej narodenia, 
ktorým je dnes 8. september.250

Sviatok Narodenia Panny Márie bol termínom na začatie jesennej sejby ozimín. V prípade 
Panny Márie slávi cirkev aj jej telesné narodenie, veď prišla na svet čistá, bez dedičného 
hriechu. Okrem nej sa slávi aj narodenie Jána Krstiteľa, lebo ten bol od dedičného hriechu 
očistený už v lone svojej matky pri Máriinej návšteve u Alžbety.251

248 GRZYMALA, Mateusz; Papieska korona Jasnogórskiej Pani, s. 69-72.
249 FRICKÁ, Eva; Mária, s. 60 – 61.
250 COSTELLE, Daniel; Keď sa zjaví Mária, s. 21.
251 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 60 – 62.

Krížová Ves, Kostol Narodenia Pána; F1 
Neogotický Bočný oltár Narodenia Panny Márie z konca 19. st.
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Apokryf píše, že Mária sa narodila v Jeruzaleme. Podľa tradície na tom mieste, kde 
medzi rokmi 400 až 600 stála bazilika k úcte Panny Márie pri betelskom rybníku. Po roku 
603 patriarcha Sofrónius tvrdí, že toto miesto je rodným domom Panny Márie. Túto tradíciu 
potvrdila aj archeológia. Sviatok Narodenia Panny Márie vznikol pravdepodobne z posviacky 
tohto chrámu v Jeruzaleme.252

VIII. 10. Meno Panny Márie (12. september)
U Židov sa toto osobné meno vyskytovalo veľmi často a pravdepodobne sa mu neprikladal 

osobitný význam. Z najstarších čias sa nám zachovali v prvom rade mená kmeňových 
náčelníkov, vojvodcov, panovníkov, veľkňazov, prorokov, ale aj vodcov ľudových povstaní 
a vzdelancov. Zo stredoveku sú známe najmä mená mučeníkov za vieru, dobrodincov ľudstva, 
mysliteľov, ale aj umelcov a dobrodruhov. Väčšinou pozostávali len z krstného mena, ktoré 
sa u niektorých národov doplňovalo prídomkom – miestom narodenia.253

252 Kol. autorov; Matka Cirkvi Blahoslavená Panna Mária 1990, s. 54.
253 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 10.

 Lendak, procesiová Panna Mária; F11  Lechnica, procesiová Panna Mária; F1
Procesiové Madony sú dodnes prejavom ľudovej zbožnosti a nosia sa pri slávnostných procesiách.

Aká je genéza tohto mena? Ktorá žena a kedy 
ho nosila ako prvá? Nech by sme siahli akokoľvek 
hlboko do pamäti ľudstva, ťažko sa dopátrame 
odpovede. História pozná veľa Márií. Nad všetkými 
však vysoko vyniká jedna: Mária z Nazareta, matka 
Ježiša Krista. Jej kult sa oživoval a prehlboval 
najmä v tragických a zlomových obdobiach dejín 
národov či spoločenstiev. Spoločenský a osobný 
život kresťanov sprevádzala po celý rok, od kolísky 
po hrob.254

Meno Mária sa s najväčšou pravdepodobnosťou 
vyvinulo z mien antických ženských božstiev. 
Grécka bohyňa Maia bola dcérou Titana Atlanta 
a Ókeanovny Pleióny, matka boha Herma. Po smrti 
ju vzal Zeus na nebo a premenil na súhvezdie.

Kresťanskej podobe mena Mária je najbližšie 
hebrejské meno Miriam, čo znamená „krása“. 
Postupná premena Miriam na Máriu nastala 
v procese prekladania biblických textov najskôr 
do gréckeho a potom do latinského jazyka.

V latinských prekladoch sa Miriam (Mirjam) 
zmenila najprv na Marjam, neskôr na Maria a tento 
tvar si v jednotlivých národných prekladoch upravili 
podľa vlastnej fonetiky, napr. Mária, Maria, María, 
Marie, Mary a pod.255

Samotné meno Miriam, ktoré cez latinčinu nadobudlo neskôr podobu Mária, bolo v jej 
čase azda najrozšírenejším menom v Palestíne. Zo siedmich žien, ktoré spomína Evanjelium, 
päť ich nosí meno Mária: Mária Kleopasova, Mária Magdaléna, Mária Salome, Mária sestra 
Lazarova, Mária matka Markova. Toto meno malo už od čias Márie, sestry veľkého vodcu 
národa Mojžiša, viac významov, medzi nimi „milovaná Jahvem“. Znalci hovoria, že kniežacie 
dcéry toto meno nenosili, že to bolo skôr ľudové meno.256

Už cirkevní otcovia hľadali význam mena Mária. V stredoveku sa o to pokúšali najmä sv. 
Bernard a sv. Bonaventúra. Viedlo ich k tomu presvedčenie, že meno Matky Božieho Syna 
musí mať nejaký hlboký, hoci skrytý význam. V Biblii sa menu, hlavne vlastnému, pripisuje 

254 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 9.
255 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 16-17.

Zvlášť u dievčat mnoho záležalo na krásnom mene. Pri vypočítavaní výbavy upozorňovalo sa aj na to, že má krásne 
meno. Traktát Tanchuma, Ha’azimu 7 výslovne hovorí, že si rodičia majú meno dieťaťa dobre rozmyslieť, pretože 
je veľmi dôležité. Rozumieme, prečo dával vynikajúcim ľuďom meno sám Boh. Aj Pán Ježiš zmenil meno Šimon 
na Peter, keď ho ustanovil za hlavu svojej cirkvi.

256 R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88, s. 27.
Meno Mária sa vyskytovalo aj vo vládnucich kruhoch (v rodine kráľa Herodesa sa vyskytoval celý rad Márií).
Šmálov, Jozef Kútnik; Litánie LORETÁNSKE, s. 78.

 Kolačkov, procesiová Panna Mária; F1
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osobitný význam preto, že zachycuje a vyjadruje podstatu a poslanie jeho nositeľa. Takej 
mienky neboli napokon len Židia, ale aj Rimania.

Sv. Bernard volal: „Ó, veľká, ó, dobrotivá, ó, prívetivá Panna! Tvoje meno je také sladké 
a ľúbezné, že človek ho nemôže vysloviť, aby sa pritom nerozblčal láskou k tebe a k Bohu, ktorý 
ti ho dal.“ Ctihodný Tomáš Kempenský zasa uisťuje: „Démoni sa tak hrozia Kráľovnej neba, 
že ako od spaľujúceho ohňa utekajú od toho, kto vysloví jej sväté meno.“

Sv. Bonaventúra vykladá vetu z evanjelia sv. Lukáša (1, 27) o mene Panny takto: 
„To najsvätejšie, najsladšie, najdôstojnejšie meno tak najsvätejšej, tak najsladšej, tak 
najdôstojnejšej Panne dali najpríhodnejšie. Mária sa totiž vykladá ako trpké more, hviezda 
mora, osvietená alebo osvecovateľka, Pani.“ Tým sv. Bonaventúra zhrnul mysticko-symbolické 
významy mena Mária, ako ich dovtedy utvorila špekulatívno-mystická teológia.

Vonkajším podnetom k rastúcej úcte mena Márie boli zväčša hroziace nebezpečenstvá 
výbojných nepriateľov kresťanstva. Meno Márie bolo vtedy heslom, pod ktorým sa šlo 
do boja. V križiackych výpravách to bola hymna Zdravas’, Kráľovná. Prv, ako sa Ján Sobieski 
12. septembra 1683 pred Viedňou pustil do rozhodujúcej bitky proti Turkom, obišiel šíky 
svojej pomerne malej armády a bojovníkom opakoval heslo: „Teraz odvážne dopredu, lebo nás 
chráni Matka nášho Spasiteľa. Na znak vzpruženia vezmite sväté meno Márie!“ Po oslobodení 
Viedne od Turkov pápež Inocent XI. ako poďakovanie za pomoc Panny Márie nariadil 
pre celú Cirkev sviatok Presvätého mena Márie (12. septembra). Tak sa kult mena Márie 
zavŕšil v liturgii. V pozadí diplomacie i vojenskej stratégie cisárskeho dvora stál Slovák Juraj 
Pohronec-Slepčiansky (1595- 1685), ostrihomský arcibiskup a kancelár Uhorska. Ako 
skúsený politik si uvedomil, že Turkov môžu poraziť len spojené kresťanské vojská. Priviedol 
do Uhorska poľské vojská Jána Sobieskeho. Pred rozhodujúcim bojom dal v Kremnici raziť 
medailón s nápisom a postavou Panny Márie, ktoré dostal každý vojak. Vo všetkých kostoloch 
Uhorska dal čítať výzvu k veriacim, aby modlitbami prosili o pomoc Pannu Máriu, patrónku 
Uhorska. Pred útokom sa vojská sústredené pri Bratislave zúčastnili na bohoslužbách. 
Na bojové zástavy im obyvateľstvo priplo stuhy s nápisom Mária a s týmto menom na perách 
sa vojská vrhli proti mnohonásobnej presile nepriateľa. Po niekoľkotýždňovom obliehaní 
Viedeň oslobodili a Turci sa dali na ústup.

Po viac ako šesťdesiatich pokusoch vyložiť význam mena Mária dosiaľ nie je tento 
význam vedecky bezpečne vymedzený. Za nevedecké sa pokladajú významy: hviezda morská, 
trpké more, pani a iné vysvetlenia tohto druhu. Sporné sú etymologické výklady: tá, ktorá 
sa vzoprela, odporovala (komu? satanovi?); krásna, obľúbená Jahveho, milovaná Bohom; 
trpká (v mravnom zmysle).257

Nebola však Panna Mária kniežacou dcérou a nebola v tomto postavení potvrdená 
na stáročia a na tisíce rokov? Aké podivné sú hodnotenia ľudí a aké odlišné sú od zámerov 
Božích. Naozaj „zhliadol na poníženosť svojej služobnice“ a vskutku „mocnárov zosadil z trónov 
a povýšil ponížených…“

257 ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Litánie LORETÁNSKE, s. 78-79.

Panna Mária bola podľa mena jednoduchou devou Izraela a roky o nej nikto nič nevedel, 
tak ako neskôr ľudia celé roky nevedeli ani o Ježišovi. A predsa sa jej meno stalo slávnym 
naveky.258

V súčasnosti je vo svete známych viac ako sto podôb mena Mária, no nie všetky sa môžu 
používať v matrike. Aj slovenský jazyk má bohatú škálu jeho variantov –napr. ľudové formy 
Mara, Maňa, Marča, alebo najmä Marienka, čo je najčastejšie meno v slovenských ľudových 
rozprávkach. V minulosti sa tešila obľube aj forma Maryša a v období národného obrodenia 
Marína. Používa sa aj Marika a pod.259

Pri narodení človeka boli prítomní jeho najbližší; matka, otec, príbuzní. Meno pre dieťa 
sa vyberalo podľa rodinných tradícií. Väčšinou sa rešpektovalo meno rodičov alebo slávnych 
predkov. Významnú úlohu zohrávali aj regionálne tradície. Rozhodujúce bolo takisto 
spoločenské postavenie rodiny. V chudobnejších rodinách dávali novorodencom najčastejšie 
meno „podľa kalendára“. V pohanskej rodine dostalo dieťa meno podľa príslušného božstva. 
V kresťanskej rodine podľa svätca,  ktorého v deň oslavy sa dieťa narodilo. Ten sa potom 
stával jeho ochrancom, patrónom a vzorom.260

V novom liturgickom kalendári sa tento sviatok ako duplicita sviatku Narodenia Panny 
Márie vynecháva. Nakoľko však obyvateľstvo strednej Európy lipne na ňom z historických 
dôvodov, zachováva sa v regionálnych kalendároch, najmä na Slovensku, v Rakúsku, 
Maďarsku i Poľsku.261

VIII. 11. Sedembolestná (15. september)
Úcta k siedmim bolestiam Panny Márie sa začala v stredoveku, ktorej výkvetom 

je sekvencia Stabat mater (Stála Matka). Už od najstarších čias si veriaci s úctou spomínali 
na bolestnú Pannu pod krížom. Slávne stredoveké lyrické dielo bolo podnetom pre viaceré 
zhudobnenia. Slovenský text tejto náboženskej lyriky znie:

258 R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88, s. 27.
259 FRICKÁ, Eva; Mária, s. 17.
260 FRICKÁ, Eva; Mária, s. 11.
261 FRICKÁ, Eva; Mária, s. 62.

Stála Matka bolestivá 
vedľa kríža, ľútostivá,

keď na ňom Syn milý pnel.

Ach, tej Matke, prežalostnej,
zarmútenej a ľútostnej,

sedmorý meč v srdci tkvel.

Ach, jak smutná, sužovaná
bola matka požehnaná

pre Ježiša bôľneho.

Ktože by s ňou nezaplakal,
ktože by sa nenaľakal,

vidiac Matku skľúčenú?

Ktože by ju neľutoval,
keď by ju tak pozoroval
so synáčkom strápenú?

Pre hriech ľudu bezbožného
vidí Syna mučeného,
krv sa leje z jeho žíl.
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Vidí, ako Syn milený
dokonáva opustený,
dušu Bohu poručil.

Matka, plná žalosťami,
obdaruj ma milosťami,

ach, veď s tebou nariekam.

Vždy mi srdce láskou planie,
veď sa k tebe, Kriste, Pane,

aj v žalostiach utiekam.

Svätá Matka, Krista rany,
ktorými bol doráňaný,
hlboko mi v srdce vtlač.

Tvojho Syna premilého,
za nás hriešnych mučeného,

bolesť so mnou deliť ráč.

262 PAŽÍTKA, Mikuláš; AVE MARIA Staré Hory a iné pútnické miesta, s. 19.

S tebou cítim tvoju bolesť,
tým chcem svoju dušu povzniesť,

umučenie precítiť.

S tebou, Matka bolestivá,
duša moja vierou živá

pod krížom chce žalostiť.

Kriste, keď zo sveta vyjdem,
nech skrz tvoju Matku prídem

do víťazstva slávneho.

A keď telo moje skoná,
daj, nech duša moja spozná

blaho žitia večného.

Je to jedna z najkrajších básní. Verše naplnené dramatizmom sa stali aj inšpiračným 
zdrojom hudobných spracovaní. Slovenský hudobný skladateľ Mikuláš Schneider-Trnavský 
ju zhudobnil v spomínanom spevníku. Básnik Turčány napísal o tejto skladbe krásne verše:

Kto by túto pieseň  múk,
kto by túto pieseň neznal,
iste nikdy, nikdy nevzal,

spevník náš do zbožných rúk.262

Prvý známy liturgický sviatok nariadila synoda v Kolíne nad Rýnom 22. apríla 
1423 s titulom Spomienka na úzkosti a bolesti preblahoslavenej Panny Márie, na piatok 
po tretej nedeli po Veľkej noci. Roku 1668 dovolil pápež Klement IX. sláviť omšu o Siedmich 
bolestiach Panny Márie reholi Služobníkov prebl. Panny Márie, na tretiu nedeľu v septembri. 
Už predtým Sixtus IV. zostavil omšu Naša Pani bolestná a vložil ju roku 1482 do misála. 
Benedikt XIII. roku 1727 povolil omšu o Siedmich bolestiach Panny Márie pre celú Cirkev. 
Osobitný sviatok Siedmich bolestí Panny Márie ustanovil pápež Pius VII. 18. septembra 
1814 s dátumom na tretiu septembrovú nedeľu. Sviatok mal vlastné ofícium a omšu (ako 
mali Služobníci Panny Márie). Pápež ustanovil sviatok z povďačnosti za svoj šťastlivý návrat 
zo zajatia. Pápež Pius X. preložil sviatok na 15. septembra, aby nedeľa bola voľná.

Nová Ľubovňa, Kostol sv. Jána evanjelistu, Sedembolestná Panna Mária z roku 1858; F1  
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Číslo sedem je symbolom, plnosti. Pri Panne Márii vyjadruje plnosť, veľkosť a množstvo 
jej bolestí. Ľudová nábožnosť tieto bolesti konkretizuje:

1. Simeonova predpoveď.
2. Útek do Egypta.
3. Strata 12-ročného Ježiša.
4. Cesta na Golgotu.
5. Ukrižovanie Ježiša.
6. Sňatie z kríža.
7. Ježišov pohreb.

Simeonovo proroctvo pri obetovaní Ježiša v chráme poznačilo celý Máriin život. Meč 
bolesti sa zvlášť citeľne dotýkal jej duše pri úteku do Egypta, pri úzkostlivom hľadaní Ježiša 
v Jeruzaleme, pri nepochopení a nenávisti voči jej Synovi zo strany Nazaretčanov a napokon 
pri Ježišovom utrpení a smrti na kríži. Keď vojakova kopija prebodla Ježišovo mŕtve srdce, 
vtedy Simeonom predpovedaný meč celkom prenikol dušu jeho matky.

Toto Máriino utrpenie, spojené s vykupiteľským utrpením jej Syna, sa stalo pre mnohých 
kresťanov prameňom hlbšieho chápania, nádeje a sily v životných ťažkostiach. Preto 
si ju uctievajú ako trpiacu, bolestnú nielen jednotlivci, ale celé spoločenstvá, najmä rehoľné, 
ba i národy. Takto si ju ctí ako svoju Patrónku aj slovenský národ.263

Keď sa Panna Mária dozvedela, že sa Ježiš vrátil, napriek všetkým hrozbám a varovaniam, 
do Judey a že riskoval svoj život, mala len jedno prianie: Chcela byť blízko pri ňom a chcela 
byť s ním i v nebezpečenstve. Prišla do Jeruzalema, aby mala účasť na jeho utrpení. Chcela 
byť celkom s ním. Pritom ju neviedol len cit matky, lež chcela tým plniť aj vôľu Božiu. 
Ak vystúpila až na Kalváriu, bol to výstup dobrovoľný – chcela tam byť. Spolu so svojím 
Synom prežívala bolesť. Každá bolesť Syna prechádzala i jej dušou. Počula výsmešné slová, 
videla rúhavé činy, trpela každou Ježišovou bolesťou. Prežívala utrpenie s ním, lebo chcela byť 
s ním do poslednej chvíle spojená.264

Predpovedaný meč bolesti bol ostrejší, neslýchane ostrejší, než mohla kedysi tušiť. Meč 
sa dotkol Ježiša tak, že prešiel cez jej dušu. Ježiš dodýchal. Vojakova kopija sa už nemohla 
dotknúť jeho duše. Keď prebodol jeho mŕtve telo, prebodol dušu Panny Márie, ktorá 
to pozorovala. „Tvoju vlastnú dušu prebodne meč“ (Lk 2, 35) povedal kedysi Simeon.265

Zdalo sa, že rozsudok a ukrižovanie sú poslednou prehrou, že všetko ohlasovanie vyšlo 
nazmar. Zástupy, podnecované farizejmi, sa obrátili tiež proti Ježišovi. Ľudia Ježiša opustili. 
Učeníci sa rozutekali. Nepriatelia sa chvastali víťazstvom. Dielo, na ktoré sa Ježiš podujal, 
sa zdalo byť kompromitované. Podľa mnohých Ježiš pochodil ako iní nadšenci, čo na chvíľu 
oduševnili zástupy, ale potom všetko stroskotalo. Proti všetkej tejto povrchnosti Panna Mária 

263 Kol. autorov; Matka Cirkvi Blahoslavená Panna Mária 1990, s. 57-58.
264 R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88, s. 176.
265 R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88, s. 178.

Liptovské Matiašovce, Kostol sv. Ladislava; F1 
V nike bočného ranobarokového oltára z roku 1675 je Pieta z druhej polovice 18. storočia



162

 Bijacovce, Kostol Všetkých svätých; F1
Gotická Pieta z prvej polovice 15. st., výška 65 cm.

Lendak, Kostol sv. Mikuláša biskupa, Pieta v srdcovom ráme; F1 
Do fondu z gotického obdobia vybavenia vnútra kostola sv. Mikuláša patrí aj torzo niekdajšieho 

polychrómovaného súsošia Piety z druhej polovice 14. st. 
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vytrvala v nádeji. Uchovala si presvedčenie, že všetko, čo sa deje na Kalvárii, je Božia cesta, 
ktorá skončí Ježišovou slávou.266

Pri opise udalostí na Golgote sv. Ján poznamenal: „Pri Ježišovom kríži stála jeho matka…” 
(Jn 19, 25). Tieto stručné záznamy v Evanjeliu nie sú náhodné. Vo chvíli priblíženia Ježišovej 
„hodiny“, vo chvíli zjavenia najvyššej lásky, evanjelista hovorí znova o jeho Matke, o ktorej 
v Evanjeliu dlho mlčal. A čo o nej hovorí! Pod krížom ju jedinú stavia do plného svetla 
Ježišovej pozornosti: Zomierajúci Ježiš, Spasiteľ sveta, ľudstva a dejín sa obracia na ňu a hovorí 
jej z kríža posledné slová, na ktoré svet nesmie zabudnúť. „Keď Ježiš uzrel Matku a pri nej 
učeníka, ktorého miloval, povedal Matke:, Žena, hľa, tvoj syn!‘ Potom povedal učeníkovi:, Hľa, 
tvoja Matka!‘“ (Jn 19, 26 – 27). O jej odpovedi na Ježišove slová sa nehovorí, dala ju už pri 
Zvestovaní a nikdy ju neodvolala.267

Muži zohrali v dráme Ježišovho umučenia veľmi negatívnu úlohu. Z apoštolov jeden 
predal Krista – Judáš: „čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ (Mt 26, 15); iný apoštol – Peter: 
„nepoznám toho človeka a tri krát ho zaprel“ (Mt 26, 72); ostatní ho opustili. Veľkňazi Annáš 
a Kajfáš ho odsúdili na smrť: „Lepšie bude ak jeden zomrie za národ…” (Jn 18, 14). Herodes 
chcel iba nejaký zázrak, znamenie, ináč mu bol osud Ježiša ľahostajný. Pilát, sudca chcel byť 
spravodlivý a vraví „nijakej viny na ňom nenachádzam, ale dám ho zbičovať” (Jn 18, 38). 
Farizeji a saduceji na Krista pľuvali a kričali. Rímski vojaci si robili z neho posmech 
a zauškovali ho. Evanjeliá zvečnili skutky týchto mužov ako odstrašujúce príklady.

Ženy mali účasť v živote Ježiša Krista, niektoré tvorili jeho sprievod a posluhovali mu. 
Tesne s jeho životom je spojený predovšetkým život jeho matky Panny Márie. Sprevádzala 
ho životom, na jej prosbu koná Kristus prvý zázrak v Káne Galilejskej.268

V Betánii sa stretáva Ježiš s dvoma Lazárovými sestrami. Máriou a Martou. Pri Jakubovej 
studni neďaleko Samárie sa dáva do reči so ženou Samaritánkou, ktorá sa netešila dobrej 
povesti. Kristus sa nevyhýba ani notorickej hriešnici, cudzoložnici a keď ju chceli kameňovať, 
zastane sa jej: „Kto z vás je bez hriechu, nech hodí do nej kameňom” (Jn 8, 7). Kvôli ženám 
a na ženách Ježiš robil zázraky: vzkriesil Jairovú dcéru, v bráne mesta Naim sa ujal vdovy, 
ktorá odprevádzala svojho jediného syna a vrátil jej ho živého, uzdravil ženu, ktorá roky trpela 
krvotokom, vyliečil Petrovu svokru…

Hrdinskosť žien, ktoré Ježiša milovali a nasledovali ho je znázornená pod jeho krížom. 
Stáli tam jeho matka Mária, Mária Magdaléna, Mária Kleofášova a Salome (Mt 27, 55).

Poznáme ženu, o ktorej sa nepíše v evanjeliách, ale za to je spomínaná v ústnom 
podaní – Veroniku. V tom dave nenávisti a zloby ozývajú sa kliatby, rúhania, posmech, v zlosti 
pľuvajú na neho. V tom vystúpi žena so súcitným srdcom a pred všetkými mu podáva šatku, 
aby si utrel tvár. Aká odvaha, hrdinstvo, ktorým zahanbila nejedného človeka zúčastneného 
na krížovej ceste.269

266 R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88, s. 179.
267 R. S.; Ježišova Matka k Mariánskemu roku 1987-88, s. 181.
268 BAAR, Jindřich Šimon; MARIA Chvály mariánske, s. 214.
269 BAAR, Jindřich Šimon; MARIA Chvály mariánske, s. 215.

Lendak, Kostol sv. Mikuláša biskupa, Pieta v srdcovom ráme; F1 
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Súcit a vernosť Matky Ježišovej sú v umení znázorňované v podobe piety. Mŕtve 
Kristovo telo je pomerne malé, zatiaľ čo rany sú viditeľné. Cieľom bolo posilniť zbožnosť pri 
obľúbenej „Pobožnosti nad piatimi ranami“. Piety patrili v 14. storočí medzi najpopulárnejšie. 
Poskytovali veriacim pôsobivý vzor ako majú meditovať nad Kristovým osudom i nad 
vlastným životom a smrťou.270

Obraz Máriinho smútku nad mŕtvym Ježišom nepochádza priamo z biblických 
či apokryfných prameňov. Do rozprávania o živote Ježiša a Márie ho zaradili až neskoršie 
mystéria a pašiové hry. Samotná skupina Márie s mŕtvym synom nemá rozprávačský, 
ale lyrický charakter. Jej vlastným zdrojom či literárnou paralelou nie sú rozprávačské žánre, 
ale mariánske hymny, žalospevy a sekvencie, ktoré motív rozvíjali už od 12. storočia, no najmä 
dobová mystika.

Pieta, ako plasticky stvárnená figurálna skupina, príznačne patrí k neskorostredovekým 
devočným (náboženským) obrazom, ktoré sa zamerali skôr na cítenie ako na racionálnu 

270 TOMAN, R.; Ars Sacra, Dejiny křesťanského umění od počátku, až do dneška, s.  574.

 Liptovské Sliače, Kostol sv. Šimona a Júdu, Pieta; F1
Výjav Piety začiatkom 16. storočia sa menil. Umelci začali uprednostňovať nový typ,  

spustili Kristovo telo z Máriinho lona na zem.

špekuláciu. Plasticky stvárnený cit v nej získal nadčasovú platnosť nielen z dôvodov 
náboženských, ale i preto, lebo sa viaže na všeľudsky zrozumiteľný fenomén bolesti matky 
nad mŕtvym synom. Od diváka požaduje vnútorné spolucítenie. Najstaršie Piety začiatku 
14. storočia zo stredonemeckej oblasti zdôrazňovali svojím nadživotným formátom, 
ale hlavne výraznou expresivitou, duchovnú veľkosť Márie a jej syna. I preto sa pre tento raný 
typ ustálil výraz heroická pieta. Na Slovensku sa tento typ neprejavil v čistej podobe.271

Sklon Máriinej hlavy i jej mierny výraz sú už prejavom ďalšieho vývinu témy, ktorý 
v priebehu 14. storočia smeroval od heroickosti, veľkosti a pátosu k intimite náboženského 
citu.

Tento vývoj, zasiahol napr. i veľkosť tela, pridržiavaného Máriou. Zmenšením Kristovho 
tela (napr. i v Piete z Lendaku) sa divákovi pripomínala veľkosť dieťaťa, čo ho malo viesť 
k mystickému pociťovaniu jednoty medzi vtelením a pašiami. Napriek smerovaniu 
k intimite sa ešte i v záverečnej fáze 14. storočia vyskytovali fyziognómie, ktoré vyjadrujú 
Máriinu intenzívnu bolesť a pôsobia tragicko-heroicky. Tragika a heroický zápas s bolesťou 
však neboli jedinou citovou polohou, v ktorej sa stredoveké Piety pohybovali. Bolesť matky 
sa zmierňovala vedomím spásonosného účinku utrpenia, ktorého stopy na Kristovom tele 
súsošie stavia pred oči diváka. V dôsledku takéhoto poňatia sa výraz bolesti matky zušľachťoval 
prejavmi zmierenia a odovzdanosti do vôle Božej.

Zmena ponímania psychológie utrpenia súvisela aj s obľubou nového, idealizovaného 
typu Márie v umení okolo roku 1400. Tvár staršej ženy, typická pre heroicko-tragický 
typ sa v tomto období nahrádza tvárou mladou aj z dôvodu pôsobenia všeobecnejších 
historických tendencií. Rúcho, ktoré má Mária na hlave, jej niekedy slúži na utieranie sĺz 
a niekedy si ho Mária zaslzené pritláča k hrudi na svoje „bolesťou tlčúce srdce“. Máriine gestá 
nepoukazovali vždy iba na žiaľ a plač. Sochári niekedy priam inscenovali dialóg Kristových 
rúk s ľavou Máriinou voľnou rukou, pričom využívali množstvo možností, od nežného 
uchopenia synovho zápästia bruškami prstov cez vytváranie trojice na sebe položených rúk 
až po jemné prikladanie synovej ruky k matkinmu trupu, či dokonca lícu.272

Skupina bolestnej matky s mŕtvym Ježišovým telom je osobitnou kompozíciou 
stredoveku, ktorej prameň nemôžeme hľadať v Biblii. Vidíme tu básnický námet, spracovaný 
sochársky, v ktorom sa spája poézia s výtvarnou tvorbou. Umelec nebol viazaný zakorenenou 
predstavou, ako pri Madonách alebo iných námetoch, mohol mať k dielu priamy tvorivý 
vzťah a vložiť do neho vrúcnosť invencie. I pri veľkej rozšírenosti piet u nás poukážeme len 
na niektoré známe objekty, geograficky aj časovo diferencované.273

Najstaršia pieta sa zachovala v Lipanoch. Umiestená je do neogotického oltára. Tvarovo 
patrí síce ešte do predošlého obdobia v zovretom bloku, ale charakter tváre Márie, ako 
aj vyspelosť Kristovho tela, moment spoločného kompozičného zvládnutia poukazujú 
už na intencie premeneného náhľadu. Na staršiu metódu poukazuje aj vertikálna snaha, aby 
bola docielená jednosmerná harmónia. Nohy Krista sú pravouhlo prehnuté, taktiež horný 
trup je vyzdvihnutý, pravá ruka priamo spadá do diagonály. Kristus akoby sedel na matkinom 
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273 WAGNER, Vladimír; Umenie dávne i nedávne, s. 35.
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lone, čím je oživená aj strnulosť tela a súmernosť, znásobená ešte miernym, mäkkým sklonom 
Máriinej hlavy. Pôvabne zasnená matkina tvár a v umučení krásny výraz a úmerné telo 
Kristovo sú zasa znakmi nového prúdu, ale zároveň hovoria o prvotriednom umeleckom 
diele, čo nezakryje ani nová polychrómia. Socha vznikla pred r. 1400. 274

Ďalší typ piet je tvarovo zmenený, rozširujú sa v objeme a Kristovo telo je položené 
horizontálne. Tu sa dostáva sochár do nového problému: hľadať a nájsť súlad prvkov 
horizontálnych síl vyplývajúcich z polohy Kristovho tela a sediacej postavy Márie. Harmóniu 
docieľuje predovšetkým rozvlnením záhybov v spodnej časti rúcha do šírky, ako aj väčšou 
úmernosťou obidvoch figúr a prirodzenosťou Kristovej polohy. Kristovo telo fakticky leží 
na matkinom lone, cítiť jeho ťarchu aj vo formovaní sa rúcha na kolene.275

VIII. 12. Ružencová Panna Mária (7. október)
V kláštoroch sa mnísi vo dne i v noci viackrát schádzajú na modlitbu, ktorú 

striedajú s prácou. Pri modlitbe používajú najmä starozákonnú knihu žalmov 
so stopäťdesiatimi  žalmami. V kláštoroch žili i rehoľní bratia, ktorí sa pre rozličné príčiny 
nemohli zúčastňovať na spoločnej modlitbe. Z tejto ich potreby vznikol okolo roku 1000 tzv. 
žaltár Otčenášov. Namiesto žalmov, sa rehoľní bratia modlili stopäťdesiat Otčenášov, 
rozdelených do troch skupín po päťdesiat. Podľa vzoru tohto žaltára vznikol v 12. st. i žaltár 
Zdravasov.

Zdravasy v tom čase pozostávali iba z prvej časti nášho terajšieho Zdravas’ Mária, 
až po meno Ježiš. Meno Ježiš sa v ňom objavuje až koncom 14. st. Druhá časť Zdravasu 
(Svätá Mária, matka Božia…) sa objavuje až o ďalších sto rokov neskôr.276

Ruženec poznáme od roku 1214. Podľa legendy sa v tomto roku zjavila Panna Mária 
sv. Dominikovi, ktorý ju prosil o pomoc s obrátením stredovekých bludárov albigencov. 
Išlo o sektu, ktorá sa šírila na juhu Francúzska. Hlásala veľmi prísnu askézu. Podľa nich 
bol práve fyzický kontakt príčinou každého zla a hriechu vo svete. Zavrhovali manželstvo 
a plodenie detí a hlásali nemožnosť ľútosti a nápravy, ak človek spácha akýkoľvek hriech. Sv. 
Dominik sa pod vedením Ducha Svätého rozhodol týchto bludárov obrátiť späť na pravú 
vieru. Keďže sa mu zo začiatku v jeho úsilí veľmi nedarilo, utiekal sa o pomoc k Panne Márii. 
Tá mu odovzdala svätý ruženec so slovami: „Šír môj žaltár ak chceš tieto zatvrdlivé duše 
obrátiť.“ Dominik poslúchol a pomocou modlitby svätého ruženca, na Máriino orodovanie, 
dokázal s Božou pomocou obrátiť množstvo bludárov.277

274 WAGNER, Vladimír; Umenie dávne i nedávne, s. 35-36.
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276 DAMIÁN P., ZUNÍN A.; Ruženec v našich rukách In: Ty si Mať dobrotivá, s. 93-94.
277 RADELLI, Gaudius; Triumf Srdca, s. 210.

 Lipany, Kostol sv. Martina, biskupa, Pieta.
Gotická Pieta z roku 1370-1400. Vysoká 120 cm.
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 Spišské Hanušovce, Kostol sv. Ondreja apoštola, Ružencová Panna Mária súsošie; F1
Ružencová Panna Mária, pri jej nohách sv. Dominik  

a pápež sv. Pius V., ktorý zaviedol sviatok Ružencovej Panny Márie.

Kartuzián Henrich Kalkar v 14. st. v nemeckom Kolíne rozdelil mariánsky žaltár 
na desiatky a na čelo každého desiatku zaradil modlitbu Otčenáš. Modlitba Sláva Otcu, 
ktorou sa desiatky zakončievajú, sa zaviedla až v roku 1613. 278

Prvé tajomstvá vložil do mariánskeho žaltára nemecký kartuzián Dominik Pruský 
okolo roku 1420. Tajomstiev bolo dovedna päťdesiat. V štrnástich sa rozjímalo o Kristovom 
skrytom živote, v šiestich o jeho verejnom živote, dvadsaťštyri sa týkalo jeho umučenia a smrti 
a šesť sa zapodievalo oslávením Ježiša a Márie.

V 15. st. vzniká i náš terajší ruženec. Jeho pôvodcom je horlivý a svätý dominikán 
blahoslavený Alain de la Roche (1428-1478). Blahoslavený Alain zredukoval ružencové 
tajomstvá na pätnásť a rozdelil ich do troch skupín; päť venoval skrytému životu Pána Ježiša, 
päť jeho utrpeniu a smrti a päť zmŕtvychvstalému Kristovi a jeho nanebovzatej Matke. Tak 
vznikol ruženec s tromi časťami: radostný, bolestný a slávnostný.279

Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dominikanovi Alainovi povedala: „Bolo 
by treba napísať nesmierne veľa kníh, aby v nich boli zaznamenané všetky zázraky môjho 
posvätného ruženca.”280

Definíciu ruženca ako mariánskej modlitby poznáme z buly pápeža Pia V. „Consueverunt 
Romani Pontifices“ (Zvyklí rímski veľkňazi) z roku 1569“. 281

„Ruženec, alebo žaltár Preblahoslavenej Panny Márie je veľmi nábožný spôsob modlitby 
a prosby k Bohu a zároveň ľahký pre všetkých. Je chválou Preblahoslavenej Panny, pričom 
sa stopäťdesiatkrát opakuje anjelské pozdravenie; toľko je žalmov v Dávidovom žaltári. Medzi 
každý desiatok sa vkladá Modlitba Pána (Otčenáš) a meditácia, ktorá sa vzťahuje na život 
Ježiša Krista.” 282

Ctihodný arcibiskup Fulton Sheen o tom píše: „Ruženec je knihou slepých, kde sa duše 
rozhliadajú a kde sa odohráva najväčšia dráma lásky, ktorú svet kedy poznal; je to kniha 
jednoduchých, ktorá ich vovádza do tajomstiev a poznania, ktoré potešuje viac ako vyučovanie 
iných ľudí; je to kniha starších, ktorých oči sa zatvárajú nad tieňom tohto sveta a otvárajú 
sa vo svete budúcnom.“ 283

Námorná bitka flotily Svätej ligy pri Lepante s tureckou námornou mocou, ktorá bola 
rozhodujúca pre nadvládu nad Stredozemným morom, prebehla 7. októbra 1571. Je známe, 
že pápež sv. Pius V. vyzval vtedy celý kresťanský svet k modlitbe ruženca za dobrý výsledok 
boja a sám sa ho po celú dobu trvania bitky na morskom brehu v Taliansku modlil. Už menej 
známa je však iná skutočnosť: Rok pred touto bitkou poslal mexický arcibiskup Alonso 
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Bijacovce, Kostol Všetkých svätých, bočný oltár Panny Márie Ružencovej; F1  
Ružencovej Panne Márii sa klaňajú sv. Dominik a sv. Terézia z Avily.





174

de Montúfar OP. dominikán a nástupca biskupa Zumárragy, španielskému kráľovi Filipovi 
II. ako dar prvý portrét obrazu Panny Márie Guadalupskej. Kráľ obraz odovzdal veliteľovi 
flotily Svätej ligy, Donu Juanovi de Austria, a ten ho zveril rovnako starému janovskému 
admirálovi Giovannimu Andreovi Doriovi ako pálium pre šťastie v nadchádzajúcom zápase.

Bitka bola pre kresťanov už pomaly prehraná. Flotila vplávala do pasce, vietor dul 
proti nej a bola pevne zovretá tureckou presilou. Vlajková loď vrchného veliteľa Janovčanov 
už bola zahákovaná. Giovanni Andrea Doria vbehol do podpalubia a prosil pred obrazom 
Panny Márie na kolenách o zázrak a pomoc. Keď sa vrátil na palubu, vietor sa náhle otočil 
a hnal dym z horiacich lodí do očí Turkom. Spustila sa búrka a rozohnala turecké formácie. 
Španieli konečne mohli uplatniť svoju palebnú silu, zahákovali vlajkovú loď Aliho Pašu 
a priamo na palube mu po útoku sťali hlavu. Turkov zachvátila panika, prestali manévrovať 
a bitku prehrali. Je zaujímavé, že jediná loď, ktorá nebola v bitke vôbec poškodená, bola práve 
vlajková loď Giovanniho Andrea Doriu. V jej kapitánskej kajute bol zmienený obraz Panny 
Márie z Guadlaupe.

Na pamiatku tohto víťazstva ustanovil pápež 7. október ako sviatok Panny Márie 
Ružencovej. V kostoloch sa začali objavovať sochy Panny Márie Víťaznej, stojacej 
na polmesiaci. Samotný obraz z vlajkovej lode sa dodnes uchováva vo farskom kostole Matky 
Božej z Guadalupe v Santo Stefano d’Aveto pri Janove v severnom Taliansku.284

Pri zjaveniach v Lurdoch i vo Fatime najdôležitejším atribútom Panny Márie bol 
práve ruženec. Na začiatku 20. storočia zaviedol pápež Lev XIII. spoločné modlitby 
ruženca v kostoloch v mesiaci októberi. Pápež Ján XXIII. názov sviatku – Sviatok svätého 
ruženca - zmenil v roku 1960 na Sviatok Preblahoslavenej Panny Márie ružencovej. Takto 
sa uvádza aj v novom liturgickom kalendári.285

Kardinál Joachim Meisner o modlitbe sv. ruženca napísal: „Pri našej ceste životom 
potrebujeme sprievodcu, ktorý pozná cestu, potrebujeme niekoho, s kým môžeme počítať, 
potrebujeme cestu, ktorá privedie k cieľu. To všetko nám je ponúkané pri sv. ruženci. Je v ňom 
zahrnuté celé evanjelium a ruženec nás môže sprevádzať od kolísky až do hrobu“.

V Ríme vo Vatikánskom múzeu možno vidieť ruženec zhotovený vo vojenskom 
zajateckom tábore z najdrahocennejšieho materiálu, ktorý tam mali, totiž z chlebových 
odrobiniek. Ak nejaký hladujúci vojak si od úst odoprel životne dôležitý chlieb, aby si z toho 
zhotovil ruženec, hovorí o hodnote tohto posvätného reťazca viac, než nám o tom môžu 
povedať hrubé knihy.286

V ruženci sa nám zviditeľňujú stopy Pána Ježiša vo svete. „Vyšiel som od Otca a prišiel som 
na svet a opúšťam zasa svet a idem naspäť k Otcovi” (por. Jn 20, 17). Od Otca k Otcovi, tak 
sa menuje táto cesta. Medzitým šiel Pán krížom krážom po mnohých cestách tohto sveta. 
Vystupoval na horu Tábor, zišiel do údolia Hebronu, hore na Olivovu horu, dolu do hrobu, 
opäť hore k veľkonočnému ránu a potom domov k Otcovi. Od jedného ružencového zrnka 
k druhému, od jedného článku k druhému ideme spoločne Ježišovou cestou. Od tajomstva 
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jeho detstva, cez jednotlivé zastavenia jeho spásneho utrpenia smieme vstúpiť do jeho 
dokonania spoločne s Máriou. Tak sa jeho cesty stávajú našimi cestami. Pre každého z nás 
to znamená: Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet a zasa svet opúšťam a idem k Otcovi.287

Kardinál spomína na jedno stretnutie. Pred rokmi sa stretol so skupinou katolíckych 
kresťanov, ktorí už od roku 1943 nemali možnosť sláviť katolícku bohoslužbu. Ich túžba 
po vlastnom kostole a tým aj bohoslužbe bola takmer hmatateľná. Počas rozhovoru mi dali 
rozhodujúcu otázku: Čo musíme veriť a odovzdať svojim deťom, aby sme dosiahli večný cieľ?

Nato som im chcel dať do tašky niekoľko náboženských kníh. Ale oni si nemohli vziať 
so sebou ani jednu. Nato som im vtisol do ruky ruženec. Udivila ma otázka, ktorú mi dali: 
Čo to má spoločné s otázkou na obsah našej viery? Stručne som im odpovedal: Na konci 
ruženca visí kríž. Sv. Tomáš Akvinský hovorí: Kríž je kniha, ktorú nikdy nemôžeme 
preštudovať. Pri kríži sa modlime Vyznanie viery. To je naša škola viery. Potom prídu prvé 
tri Zdravasy spolu s troma božskými čnosťami: viera, nádej a láska. To je škola nášho života. 
Konečne potom následuje celý Nový zákon akoby navlečený na šnúrke v tajnom a slepeckom 
písme rozluštiteľný jedine pre veriacich pomocou ich modliacich sa rúk. K viere a životu 
nepotrebujú viac než ruženec. Nato jeden z mužov s veľkým pohnutím pozdvihol do výšky 
ruženec a povedal: Tak vlastne mám celú katolícku vieru v ruke. Ruženec je skutočne rukou 
uchopiteľná formula viery na našej ceste.288 Sv. Ján Pavol II. pridružil k ružencu ďalších päť 
tajomstiev Ruženca svetla.

VIII. 13. Nepoškvrnené počatie Panny Márie (8. december)
Ak sa panenské počatie nejaví hneď od začiatku apoštolskej doby ako predmet 

ohlasovania spásy, ako vidno z Pavlových listov a zo Skutkov apoštolov, dôvod je v tom, 
že najprv bolo treba hlásať hlavné udalosti spásy (Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie).289

Vo východnej Cirkvi sa už v 6. a 7. storočí slávil 9. decembra sviatok „Počatia sv. Anny“, 
omilosteného počatia Márie, dcéry sv. Anny, bez dedičného hriechu. Na Východe boli 
v tejto veci od začiatku jednomyseľní. V byzantskej ríši od r. 1166 to bol štátom prikázaný 
sviatok s povinnosťou zdržovať sa telesnej práce. V Anglicku a Nemecku mali tento sviatok 
benediktínske opátstva už v 12. storočí, ale slávili ho 8. decembra. To preto, že sa jeho 
dátum musel prispôsobiť staršiemu sviatku, Narodeniu Panny Márie, ktorý zaviedol pápež 
Sergius I. (687 – 701) a určil mu deň 8. septembra. V roku1476 Sixtus IV. stanovil texty sv. 
omše. Inocent XII. (1691-1700) zaviedol jeho oktávu. Kliment XI. ho v roku 1708 rozšíril 
na celú Cirkev. Dogmu (ako zjavenú pravdu) o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie vyhlásil 
smelý pápež Pius IX. 8. decembra 1854, v čase víťazného nástupu prírodných vied, medzi 
nimi biológie, poznačenej náukou Darwina o vývine druhov a človeka. Vtedy ho vyhlásil 
za povinný sviatok v celej katolíckej Cirkvi.290

Panna Mária ako Matka Božia musela byť čistá od dedičného hriechu, ktorým bolo 
pre prvotný hriech prarodičov Adama a Evy zaťažené celé ľudské pokolenie. Ona však 
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 Spišský Štvrtok, Kostol sv. Ladislava, reliéf Panny Márie Immaculata; F1
Polychromovaná baroková drevorezba z polovice 18. st., výška 150 cm.  

Immaculata je zakomponovaná do lúčmi lemovaného rámu s rastlinnou ornamentikou a so siedmimi kartušami,  
v ktorých sú namaľované výjavy zo života Panny Márie. Umiestnená je pod víťazným oblúkom.

už od najstarších čias bola predurčená prorokmi, aby sa stala „prečistou nádobou“, miestom 
vtelenia Vykupiteľa.291

Je isté, že rodičia Panny Márie Joachim a Anna za svojho pozemského života nevedeli 
o nepoškvrnenom počatí svojej dcéry. Počali ju prirodzeným spôsobom. O jej mimoriadnom 
omilostenom počatí nemali subjektívnu vedomosť. Vedeli iba to, že si ju vymodlili 
a nadprirodzene získali, ako si biblická neplodná Manueho manželka vyprosila Samsona (Sdc 
13) a neplodná Anna Samuela (1Sam 1).

Ani sama Panna Mária nevedela o svojom nepoškvrnenom počatí. Od chvíle, keď 
prichádzala k uvedomeniu si samej seba, k používaniu rozumu, k pozorovaniu svojho okolia, 
aj príbuzenstva, badala, že je iná, že ju jej srdce ťahá k iným cieľom, že je ostatným cudzia. 
To bol jej najosobnejší zážitok, ktorý si plne uvedomovala a ktorý ju prekvapoval. To bolo jej 
osobnostné tajomstvo, ktorým bola plná bez toho, aby mu pripisovala mimoriadny význam 
a nadprirodzený pôvod. Vo svete, v ktorom žila, sa cítila cudzia, akosi pudovo sa štítila 
všetkého pozemského a v hlbokej pokore ľutovala duchovný stav ostatných, s ktorými 
sa stretávala v nevyhnutnom bežnom dennom živote.292

Prvý raz, na svojej veľké prekvapenie sa o svojom mimoriadnom bytostnom ustrojení 
dozvedela pri zvestovaní archanjela Gabriela, ktorý ju pozdravil priam slávnostne zriedkavým 
pozdravením: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou“ (Lk 1, 28). Panna Mária aj pri výslovne 
nadprirodzenom zjavení bola pri zmysloch, pri kritickom osobnom vedomí. Až keď 
sa dozvedela, že Pán Boh si ju vyvolil, že jej zveril mimoriadnu úlohu a že ju na jej splnenie 
náležite vybavil, povedala svoje rozhodné: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa 
tvojho slova” (Lk 1, 38). Tým sa zjavenie skončilo. Anjel od nej odišiel. A zasa nastali bežné, 
všedné dni, hoci sa stal najväčší zázrak. Z Ducha Svätého (Lk1, 35) počala Mesiáša, ona, ktorá 
sa dozvedela, že je výnimočná, jedinečná žena, povolaná na veľké veci, aby sa skrze ňu ako 
novú Evu (Gn 3, 15) uskutočnilo premoženie hada, zlého ducha, spasenie ľudí a sveta.293

Tento subjekítvny uvedomovací proces u Panny Márie, ako nám ho v skratke zachoval 
sv. Lukáš, sa stal zárodkom objektívneho uvedomovacieho procesu v Cirkvi, ktorý vyústil 
do dogmy. A to sa dialo dlhým myšlienkovým a teologickým bádaním. Otcovia ju napospol 
vyhlasovali za neporušenú, nedotknutú hriechom, celkom bez škvrny, nepoškvrnenú.294

Absolútnu čistotu Panny Márie od počatia Otcovia vyznávali už oddávna. Stačí citovať 
sv. Efréma z roku 370: „Naozaj, ty, Pane, a tvoja matka ste jediní, čo ste z každej strany celkom 
krásni; veď v tebe, Pane, niet škvrny ani v tvojej matke nijakej poškvrny“.295

291 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 66.
292 ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 356-357.
293 ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 357.
294 ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 358.
295 Kol. autorov; Matka Cirkvi Blahoslavená Panna Mária 1990, s. 52.

Klčov, Kostol Narodenia Panny Márie, oltár Panny Márie; F1  
V kostole z roku 1809 sa nachádza neskorogotický krídlový oltár z obdobia okolo r. 1510. Zrejme pochádza 
z pôvodného klčovského kostolíka. V neogotickej architektúre je gotická archa s plastikou Madony, výška 128 cm. 
Po stranách sú sv. Katarína 103 cm a sv. Barbora 101 cm. 
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Sv. Sofronius (560-638), mních, potom jeruzalemský patriarcha, pre svoju učenosť 
nazývaný Sofista, učenec, v liste Sergejovi (Epistola synodica ad Sergium) Pannu Máriu volal 
„praepurificata“ t. j. vopred očistená, zachránená od dedičného hriechu.

Mária, ako každý človek narodený po páde prarodičov, tiež potrebovala zachraňujúce 
vykúpenie, nie oslobodzujúce. Podliehala platnému zákonu dedičného hriechu, ale na nej 
sa neuskutočnil, lebo bola spod neho vyňatá pre budúce predvídané vykupiteľské dielo jej Syna. 
Aj ona, ako každý človek, bola vykúpená, ibaže iným spôsobom. Jej sa dedičný hriech vôbec 
nedotkol pre mimoriadny zásah Ducha Svätého pri jej počatí, ktoré sa stalo výnimočným 
spôsobom. Mária vzhľadom na zásluhy svojho Syna bola vykúpená vznešenejším spôsobom 
a je s ním spojená úzkym a nerozlučným zväzkom (tak sa vyjadrili konciloví otcovia na II. 
vatikánskom koncile v dogmatickej konštitúcii Lumen gentium). 296

Panna Mária sa ako Matka Božia podieľala na oslobodení ľudstva od hriechu. Tento 
boj dobra so zlom je vyjadrený už v Starom zákone, keď Pán riekol hadovi: „Nepriateľstvo 
ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape 
hlavu a ty mu zraníš pätu“ (Gn 3, 15).

Máriino nepoškvrnené počatie je naznačené aj v Novom zákone: „Potom sa na nebi 
ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec 
z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť“ (Zjv 12, 1-2).

V zmysle týchto citátov sa v 15. storočí vyvinul aj ikonografický typ zobrazovania 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie: „odetá do slnka“, stojaca na guli alebo kosáku mesiaca, 
s hadom alebo s drakom pod nohami – Immaculata – Nepoškvrnená.297

V 19 st. dozrela viera o Márii bez dedičného hriechu natoľko, že Pius IX. ju mohol 
vyhlásiť za článok viery. V bule Ineffabilis Deus (Nesmierny Boh) sa okrem iného hovorí: 
„Učenie, že blahoslavená Panna Mária v prvom okamihu svojho počatia ostala zvláštnym darom 
milosti a výsadou všemohúceho Boha, pre zásluhy Ježiša Krista, Vykupiteľa ľudského pokolenia, 
uchránená od každej škvrny dedičného hriechu, je Bohom zjavené, a preto ho musia veriaci 
pevne a stále veriť.” 298

Ak sa pozeráme na podstatu dedičného hriechu nielen ako na nedostatok posväcujúcej 
milosti, ale aj ako na nedostatok spasiteľného vzťahu ku Kristovi, celkom výnimočné 
oslobodenie Márie od dedičného hriechu sa stáva prístupným chápaniu viery, lebo Mária pre 
svoje poslanie v dejinách spásy bola Bohom predurčená pre živý a dôverný vzťah k jedinému 
Pôvodcovi spásy.299

296 ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 360.
297 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 66.
298 DS 2803n. 

Heinrich Joseph Dominicus Denzinger (1819-1883) bol vynikajúci nemecký teológ a autor  diela Enchiridion. Je 
to stručný prehľad všetkých základných textov o katolických pravdách viery a morálke od apoštolského veku. Tento 
Enchiridion je  príručkpi vierovyznaní, definícií a vyhlásení o veciach viery a morálky. Zahŕňa učenie pápežov 
a ekumenických koncilov. Používa sa od roku 1854 a dopĺňa sa dodnes.

299 SCHMAUS, M.; Život milosti a Milostiplná, s. 231.

Jánovce, Kostol Narodenia Panny Márie, hlavný oltár; F1 
V strede stĺpovej architektúry barokový oltár z prvej tretiny 18. st je plastika Madony, výška 150 cm.
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IX. Mariánsky kult v ranej kresťanskej cirkvi

303 GUTH, Klaus; Dějinný nárys Mariánského poutního hnutí In: Učení o Marii, s. 594.
304 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 25.

Dejiny náboženstva poznajú 
od začiatku ľudstva náboženské formy 
správania sa a jednania s božstvom. K nim 
sa počítajú takmer vo všetkých veľkých 
náboženstvách sveta vyjadrenia chvály, 
prosby, vďaky, klaňania sa a úcty. 303

Kresťanstvo sa zásluhou apoštolov 
začalo šíriť po celom svete. Učeníci Ježiša 
Krista sa v duchu jeho misijného rozkazu 
rozišli medzi všetky národy a hlásali 
evanjelium. V roku 50 sa uskutočnil 
v Jeruzaleme apoštolský snem, na ktorom 
bolo rozhodnuté, že aj pohanom sa umožní 
prijať krst, a určili, že predovšetkým sv. 
Pavol sa bude venovať pohanom. Tak 
sa začalo kresťastvo rýchlo šíriť. Apoštoli 
šírili Kristovo učenie, krstili, zakladali 
cirkevné obce. Dostali sa do Afriky, Európy 
i Ázie. Na miestach ich pôsobenia sa začali 
budovať kresťanské strediská. Jedno z nich 
sa sformovalo i v centre rímskeho impéria, 
v Ríme, kde sa usadil sv. Peter ako hlava 
Kristovej cirkvi.304

Kresťanské náboženstvo vzniklo 
na pôde židovského náboženstva, ktoré 
zdôrazňovalo vieru v jedného Boha. 
Okolitý svet bol pohanský a táto skutočnosť 
radila, aby nezdôrazňovali uctievanie 
Márie, ako Ježišovej matky vo verejnom 
kulte ani v liturgii. Prenasledovanie 
kresťanov v celej rímskej ríši ako aj vnútorné 

Spišské Tomášovce, Kostol sv. Michala archanjela, 
Madona; F1 

Gotická Madona z polovice 15. st. vysoká 97 cm. 
Upravená v 18. st.-Ježiško má novú hlavičku.

Pius IX. dňa 8. decembra 1854 slávnostne vyhlásil dogmu o nepoškvrnenom počatí 
Panny Márie. „Na počesť svätej a nerozdielnej Trojice, na ozdobu a poctu panenskej Bohorodičky, 
na povznesenie katolíckej viery a vzrast kresťanského náboženstva, autoritou nášho Pána Ježiša 
Krista, svätých apoštolov Petra a Pavla a našou vlastnou autoritou vyhlasujeme, oznamujeme 
a definujeme učenie, že preblahoslavená Panna Mária v prvom okamihu svojho počatia bola 
jedinečným milostivým privilégiom všemohúceho Boha, s ohľadom na zásluhy Ježiša Krista, 
Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená od akejkoľvek poškvrny dedičného hriechu, je od Boha 
zjavené, a preto ho musia všetci veriaci pevne a stále veriť.“ Toto predložil Celej Cirkvi ako záväzný 
článok viery, neomylne zjavený Bohom. Je hodné obdivu, že fakt svojho nepoškvrneného 
počatia Panna Mária v r. 1858, teda štyri roky po definovaní dogmy, oznámila sama prostému 
vidieckemu dievčaťu, Bernadete Soubirousovej, keď sa jej ukázala v masabiellskej jaskyni 
a prezradila jej svoje meno: „Ja som Nepoškvrnené Počatie.“ 300

Mária, stvorenie, potrebovala tiež vykúpenie od Ježiša Krista. Jej vykúpenie bolo však 
povahy prezervatívnej – (trvalej, nezmenenej) a nie reštauratívnej (obnovenej, vrátenej 
do pôvodného stavu). Mária bola vždy plná milosti, preto ju nebolo treba uviesť do prvotného 
stavu milosti, v ktorom Boh stvoril Adama a Evu.301

Sviatok Nepoškvrneného počatia bol sviatkom žien. Od 8. decembra do 8. septembra, 
po sviatok Narodenia Panny Márie, je presne deväť mesiacov. Sviatok Počatia sa svätil 
v adventnom období a sprevádzali ho typické pobožnosti a ľudové zvyky. Boli to predovšetkým 
modlitby na svitaní  „roráty“ (…roste nebesia). Ľudovým adventným zvykom bolo splietanie 
zelených adventných vencov. Venček sa zavesil na štyri stuhy a osadili sa v ňom sviečky. Prvá 
sa zapálila na prvú adventnú nedeľu, na druhú dve, na tretiu tri. Na Štedrý večer sa rozsvietili 
všetky štyri sviečky, ktorými sa symbolicky privítal príchod svetla, zimný slnovrat, a najmä 
narodenie Svetla sveta, Ježiša Krista.302

300 ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 361.
301 ŠMÁLOV, Jozef Kútnik; Loretánske LITÁNIE, s. 362.
302 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 66- 68.
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spory o jednotlivých kristologických herézach305 nevytvorili priaznivé ovzdušie pre verejný 
mariánsky kult. Táto situácia sa zmenila až rozhodnutím cisára Konštantína, vďaka ktorému 
bolo kresťanstvo prehlásené za štátne náboženstvo.306

Rímski cisári, ktorí uctievali antických bohov a často sa sami vyhlasovali za bohov, začali 
kresťanov prenasledovať. Napriek tomu sa kresťanstvo šírilo nielen medzi najchudobnejšími 
vrstvami, ale aj v radoch slobodných občanov a v rímskom vojsku a prispelo k rozkladu 
svetovládnej Rímskej ríše. Až cisár Konštantín Veľký pochopil dejinný význam kresťanstva. 
Milánskym ediktom v roku 313 ho postavil na roveň ostatných náboženstiev. Svoje sídlo 
preložil z Ríma do antickej osady Byzantion, z ktorej sa vyvinul Konštantínopol - Carihrad, 
dnešný Istanbul. Na rozhraní Európy a Ázie začal budovať novú, Východorímsku ríšu, z dejín 
známu ako Byzantská ríša.

Cisár Theodosius zakázal uctievanie pohanských božstiev. Kresťanstvo sa od roku 
391 stalo štátnym náboženstvom. Jeho syn Theodosius II. dal búrať pohanské chrámy.307

Prví kresťania sa spočiatku schádzali na bohoslužby v súkromných domoch. Počas 
prenasledovania sa utiahli do podzemných chodieb – katakomb. Neskoršie začali budovať 
svätyne, ktoré z kultových dôvodom ozdobovali. Najskôr len obrazmi apoštolov, mučeníkov 
a v prvom rade Ježiša Krista a jeho matky. Maľovali ich v helenistickom duchu, ale aj v duchu 
egyptských posmrtných portrétov. Boli to obrazy oslávených zomrelých (pravý obraz–
eicon), z ktorých sa vyvinuli ikony v dnešnom chápaní. Po roku 224 sa formujú v Ríme prvé 
kresťanské svätyne. V katakombách Priscilly po prvý krát zobrazili Pannu Máriu.308

Konštantín Veľký v Ríme dokončil na Forum Romanum prvý kresťanský chrám Basilica 
Nova, ktorý sa stal prototypom pre ostatné baziliky. Pápež Silvester I. začal s výstavbou 
monumentálnych kresťanských chrámov sv. Jána v Lateráne, sv. Petra vo Vatikáne, sv. Pavla 
a sv. Vavrinca za hradbami v Ríme.

Medzi najstaršie kresťanské chrámy patrí bazilika v Betleheme, postavená na mieste, ktoré 
sa tradične pokladá za miesto narodenia Ježiša Krista. Tam, kde matka cisára Konštantína 
Veľkého sv. Helena našla pozostatky Kristovho kríža, postavili baziliku sv. Kríža a na mieste 
hrobu Ježiša Krista baziliku Svätého hrobu. V Konštantinopole, v cisárskom meste, bola 
postavená Hagia Sofia – chrám Božej Múdrosti.309

Cisárová matka sv. Helena ako aj Konštantín Veľký (306-337) zriadili nad hrobmi 
mučeníkov, apoštolov prvé baziliky. Tak sa stal Rím mestom apoštolských kniežat, katakomb 
a hrobov mučeníkov, symbolom víťazného náboženstva a cirkevnej správy. Jeruzalem 
predmestím pamiatky na utrpenie, smrť a vzkriesenie Pána. Miesto nájdenia Svätého kríža 
ako aj hrob Kristov je aj dnes ohniskom úcty veriacich vo Svätom meste. Tieto pamiatky 
Kríža a Hrobu bývajú Jeruzaleme aj na vidieku obklopené vencom zbožných spomienkových 
miest. Ako loca sancta (sväté miesta) Božích domov a sviatkov ich vyhľadávajú návštevníci 

305 Heréza je bludná nauka, odchyľujúca sa od pravej viery, popierajúca učenie cirkevných otcov prvých kresťanských 
storočí.

306 GUTH, Klaus; Dějinný nárys Mariánského poutního hnutí In: Učení o Marii, s. 594.
307 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 26.
308 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 26.
309 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 28.

 Lendak, Kostol sv. Mikuláša, biskupa, byzantská Madona vo forme reliéfu; F1 
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a pútnici zblízka i zďaleka už aj mimo 
liturgie a uctievajú ich ako pamiatku 
na Ježišove skutky. Samozrejme bol pritom 
pestovaný aj kult Márie, i keď o tom chýbajú 
písomné svedectvá.

Po rozdelení rímskej ríše cisárom 
Theodosiom I. (západnú časť odkázal synovi 
Flaviovi Honoriovi a východnú Flaviovi 
Arcadiovi) a v dôsledku koncilu v Efeze 
(431), na ktorom bola Mária v súvislosti 
s kristologickými rozpormi uznaná ako 
Bohorodička, zdôrazňovala grécka cirkev 
mariánsku úctu v liturgii a v písmach 
svojich cirkevných Otcov. Homílie 
gréckych duchovných 4. a 5. storočia 
oslavovali Máriu ako „novú Evu“, vzor 
kresťanov, matku a ochrankyňu. O Božom 
materstve a panenstve a dokonalej 
svätosti sa v latinskej a gréckej cirkvi rôzne 
diskutovalo.

Odhliadnuc od mariánskej svätyne 
v Efeze so starou tradíciou z doby, keď sa tam 
konal koncil (r. 431), pozná východná cirkev 
mnoho písomných svedectiev o mariánskej 
zbožnosti. V Ríme bol prvý obraz tróniacej 
Márie s Kristom, dieťaťom na jej lone, 
použitý pápežom Sixtom III. (432-444) 
v kostole Santa Maria Maggiore, ktorý 
založil. Zdobil pôvodnú apsidu až do konca 
13. st. kým nebola zničená. Táto úcta Márie, 
v porovnaní s východnou cirkvou pomerne 
neskoro praktizovaná, bola v latinskej 
cirkvi podmienená kristologickými spormi 
a liturgickou praxou. Od koncilu v Efeze 
(431) a Chalcedónu (451) bola Mária 
v Cirkvi uctievaná ako „Bohorodička“ 
a „Panna“, ako panenská matka (Lev I.).310

V konkurencii úcty svätých a ich 
ostatkov sa v starej cirkvi Západu mariánske 
sviatky slávili až od 5. st. V liturgickom 
hodnotení sviatkov nedosahovali 

310 GUTH, Klaus; Dějinný nárys Mariánského poutního hnutí In: Učení o Marii, s. 595.

 Spišské Tomášovce, nike domu,  
replika Madony z Altöttingu; F6

Plastika bola považovaná za napodobeninu gotickej 
madony z 2. polovice 14. st. Plastika je drevorezba 
s výškou 57 cm od neznámeho ľudového rezbára.

zo začiatku veľkosť apoštolov a mučeníkov. Starý liturgický zvyk sláviť Eucharistiu 
na hroboch významných mučeníkov prekážal aj v Jeruzaleme a okolí rozvinutiu mariánskeho 
kultu na určitých svätých spomienkových miestach. Prečo táto rozdielna prax v Ríme? Bola 
tu skutočnosť, ktorá sa nedala zmeniť: Máriin hrob sa nenachádzal v Ríme. Ešte nebolo 
zvykom sväté ostatky z Máriinho prostredia (tzv. ostatky druhého stupňa) 311 uctievať 
na kultových miestach alebo ich dávať cirkevným obciam aj do iných krajín. Na Západe 
sa to uskutočňovalo až v súvislosti so sťahovaním národov a s misijnou činnosťou. Mladé 
(neskôr založené) miestne cirkvi mimo Ríma a jeho okolia tiež túžili mať účasť na poklade 
cirkvi mimo Ríma a jeho okolia. Túžili mať vo vlastníctve ostatky rímskych mučeníkov. 
Už na konci 6. storočia je zvláštnosťou, ak sa v nejakom oltári neuchovávali ostatky svätých. 
Predpísalo sa to však až na II. koncile v Niceji (787, can 8) ako reakcia na obrazoborectvo 
v gréckej cirkvi. Uctievanie ostatkov svätej mŕtvoly bolo však v Máriinom prípade úplne 
nemožné ohľqdom na tradíciu a učenie. Starokresťanská viera o telesnom nanebovzatí Márie 
s telom a dušou zakazovala každý kult jej svätej mŕtvoly. Až vznikajúca úcta obrazov priaznivo 
ovplyvňovala vyriešenie kultu hrobu a vážnosti ostatkov druhého stupňa.312

Až za pápeža Sergia I. (687-701) rímska mestská cirkev slávila štyri mariánske sviatky 
prevzaté z východnej cirkvi: Zvestovanie Márie, Smrť Márie, (ako Nanebovzatie Panny Márie) 
Narodenie Márie a Očisťovanie Márie. V deň sviatku Očisťovania Márie (veľkú úlohu zohral 
sv. Simeon), šla procesia od St. Hadriana na Fóre Romanum k bazilike St. Maria Maggiore 
a tam sa slávila Máriina cesta do chrámu (Hromnice).

Rím však zostal mestom apoštolov a mučeníkov. K ich hrobom putovali veriaci pútnici 
raného kresťanstva. Púť k pamätnému miestu zo života Márie bola možná len v súvislosti 
cesty do Svätej zeme. Ale v ohnisku zbožnej úcty aj tam zostal Kristov hrob. Ako v Ríme, 
tak i v Jeruzaleme slúžil kult Márie k oslave jej Syna. Na to poukazujú prvé znázornenia 
Márie v rímskych kostoloch. Predstavujú Máriu ako tróniacu pani, Kráľovnu, ktorá nesie 
v náručí alebo drží na lone „Salvatora mundi“ (Spasiteľa sveta), vytvorenú podľa gréckeho 
typu Nikopoia.

Rozkvet mariánskych pútnických hnutí na Západe je zaznamenaný v neskorom 
stredoveku, v dobe protireformácie, alebo katolíckej obnovy a obdobia baroka. Veľké národné, 
ľudové alebo ďaleké púte 19. a 20. st. sa odlišujú od tých prvotných novou mentalitou 
pútnikov, novým typom milostivého miesta ako miesta zjavenia, a zmenenými formami 
priebehu púti.313

IX. 1. Mariánsky kult na Východe
Kolískou mariánskeho kultu bol Blízky východ, najmä mestá Betlehem, Nazaret 

a Jeruzalem, kde Panna Mária žila so svojou rodinou. Jej účinkovanie v týchto mestách 
dosvedčujú evanjeliá. Oficiálnu úctu k Panne Márii ako Matke Božej zaviedol cirkevný snem 
v Efeze v roku 431 s platnosťou pre celú cirkev.

311 Relikvie druhého stupňa sú predmety, ktoré svätec používal počas svojho života, napr. odev alebo nádoby…
312 GUTH, Klaus; Dějinný nárys Mariánského poutního hnutí In: Učení o Marii, s. 596.
313 GUTH, Klaus; Dějinný nárys Mariánského poutního hnutí In: Učení o Marii, s. 597.
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Carihradský patriarcha Nestorius totiž začal v roku 429 verejne vystupovať proti názvu 
Bohorodička, ktorým východná cirkev označovala Pannu Máriu. Dôvodil, že bola iba matkou 
Krista človeka, a preto ju možno nazývať iba Kristovou rodičkou.314

Okolo tejto problematiky vznikli 
určité spory, ktoré rozdelili cirkevnú 
hierarchiu na dva tábory. Keďže sa spory 
vyhrocovali, nakoniec zasiahol sám cisár, 
ktorý v tom čase zasahoval do cirkevných 
záležitostí a z jeho podnetu bol zvolaný 
koncil do Efezu (r. 431). Prítomní konciloví 
otcovia odsúdili Nestoria a oficiálne 
vyhlásili, že Panne Márii oprávnene patrí 
titul Bohorodička (latinsky: Dei genetrix, 
grécky: Theotokos), čím jej priznali úctu ako 
Matke Božej.315

Kežmarok, Kostol sv. Kríža, Madona,  
voľná platika; F1 

Neskorogotická Madona zo začiatku 16. st., výška 
185 cm, s korunou 193 cm. Pri nohách Madony 
sú plastiky anjelov. Je umiestnená pri stĺpe. 
Túto plastiku z okruhu Majstra Pavla z Levoče 
reštauroval v rokoch 1993-1994 Peter Gregvorek. 
Je najvýraznejšou zo zachovaných plastík, ktoré podľa 
štýlových znakov sú dielami jedného autora, tzv. 
kežmarského majstra, tvoriaceho v druhom desaťročí 
16. st. (baroková koruna na hlave Panny Márie 
a berla v ruke sú neskoršími doplnkami). Bohato 
riasenú drapériu jej plášťa z oboch strán pridržiavajú 
malé postavy dvoch anjelov pri nohách. Na hlave 
má šatku, ktorá voľne padá z temena hlavy cez prsia 
a okolo bedier Ježiška a voľne visí cez jeho ľavú nohu. 
Tieto kompozičné znaky poukazujú na priamy vzor 
z ktorého je odvodená – Madona z oltára Panny 
Márie Snežnej v Levoči (1494-1500). Napriek 
mnohým podobnostiam však obe diela nemožno 
považovať za rovnocenné. Menej nadaný kežmarský 
rezbár zjednodušil bohato vypracovanú levočskú 
drapériu a modifikuje proporcie sochy. Dodatočná 
konečná úprava súvisí pravdepodobne s obdobím 
rekatolizácie, keď bol kostol odobratý protestantom 
a pridelený rádu paulínov, ktorí v meste pôsobili 
od r. 1670 (vlastný kláštorný kostol si postavili 
až v r. 1747).

314 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 28.
315 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 28.

Z neznámych dôvodov bola neskôr plastika znovu odstránená a zamurovaná na povale kostola. S nájdením tejto 
Madony je spojená táto historka: V Kežmarku pôsobil kaplán Ján Čarnogurský v rokoch 1928. …Raz sa mu prisnil 
sen, že v múre nad malým chórom pri hlavnom oltári kostola sv. Kríža sa mu ukázala krásna socha Panny Márie 
s Ježiškom na rukách. Vraj ho Panna Mária oslovila s prosbou, aby ju vyslobodil z múru. Chce, aby ju ľudia videli, 
lebo im chce pomáhať.
Nasledujúce ráno kaplán tento živý sen rozprával svojmu predstavenému pánu kanoníkovi Janečkovi. Pán kanoník 
pohotovo odpovedal: „Janko, vlani sme tam maľovali! Maliari by zbadali, že je tam duté miesto! Stále myslíš 
na Pannu Máriu, preto sa ti i sníva o nej!“
Kaplán Čarnogurský sa upokojil, ale o týždeň ten istý sen sa opakoval. Zasa sa obrátil na pána kanoníka. 
On mu nato povedal, aby šiel za pánom biskupom na Kapitulu, a keď mu pán biskup dovolí búrať stenu, tak 
i on dovolí.
Kaplán Ján Čarnogurský už o druhej hodine ráno vstal. Šiel na Spišskú Kapitulu pešo. Tam odslúžil sv. omšu 
a šiel za pánom biskupom. Keď mu vyložil, o čo sa jedná, pán biskup mu povedal, že nemôže nerešpektovať pána 
kanoníka. Poradil mu preto, aby ešte počkal.
Po troch dňoch sa sem zasa opakoval. A vtedy mu pán kanoník dovolil búrať, ale s podmienkou, že stenu 
dá na svoje náklady do pôvodného stavu. Kaplán vzal dláto a kladivo, šiel na malý chór a klopkal po stene. 
Počul dutý zvuk. Bezpečný znak, že je tam prázdny priest. Dlátom zaryl do steny, kladivom poklepal a stena 
sa mu otvorila ako dvere. Zbadal prekrásnu sochu Panny Márie s Ježiškom na ruke a v druhej ruke mala berlu. 
Socha bola v nadživotnej veľkosti. Sám sa zaradoval, kľakol na kolená a poďakoval za tú milosť, že si práve jeho 
vyvolila, aby ju vyslobodil zo zamurovania. Socha je drevená, ťažká, ale kaplán Janko ju vzal na ruky a zaniesol 
na stupne oltára v kostole…
Šiel na faru k pánu kanoníkovi a prosil ho, aby išiel do kostola, že tam majú vzácneho hosťa. Pán kanoník si chcel 
práve po obede odpočinúť, preto sa vyhováral. Ale kaplán bol neodbytný: „Nemôžeme nechať takú návštevu dlho 
čakať!“
Keď pán kanoník zbadal krásnu sochu, povedal:“Janíčko, vidím, že ťa má Panna Mária veľmi rada!“ Sochu 
umiestnili na hlavný oltár a počas celého mája májovú pobožnosť odbavoval iba pán kanoník.
Sochu zamurovali v čase keď sa kostolov zmocňovali protestanti a v spišských mestách reformácia nadobudla 
dominantné postavenie. V dôsledku toho sa úplne zmenila vnútorná úprava a výzdoba týchto chrámov. V duchu 
nového učenia sa odstraňovali obrazy a sochy svätých a hlavne všetko, čo pripomínalo mariánsku úctu. Z toho 
dôvodu akýsi neznámi veriaci sochu schovali, zamurovali, aby nebola zničená. Nad sakristiou je osobitná 
miestnosť, odkiaľ sa vchádza len ku malému chóru s organom pre potreby uzavretých kňazských pobožností. 
V jednom z týchto múrov vydlabali potrebnú skrýšu, zakryli otvor po použitej murovke a na vrch obložili doskovou 
stenou s príslušnou starou patinou s celkovým výzorom ostatných častí opusteného priestoru. Viac ako štyri a štvrť 
storočia v suchom, uzavretom priestore sa socha uchovala. Ocitla sa na pôvodnom mieste aj v celej svojej príťažlivej, 
pôvodnej podobe a kráse.316 Rezbársky prepis do materiálu je hrubý, akoby nedokončený. Výška plastiky 185 cm, 
pri nohách plastiky výška anjelov – 60 cm.

Najúčinnejšími prostriedkami šírenia mariánskeho kultu boli výtvarné zobrazenia Panny 
Márie. Jej mozaiky a obrazy zdobili interiéry kresťanských chrámov. Dosky s namaľovanými 
obrazmi na oboch stránách sa nosili na žrdiach pri procesiách. Kronikári zaznamenali, 
že byzantské vojská tiahli do boja s obrazmi Matky Božej, ktoré umiestňovali na predné časti 
vojnových lodí i na mestské brány.

Najstarší obraz Panny Márie, podľa legiend, namaľoval evanjelista sv. Lukáš. 
V Konštantínopole bol vybudovaný chrám Matky Božej s jej takzvaným „nie rukou stvoreným“ 
obrazom. Medzi najstaršie zachované obrazy Matky Božej na Východe patria obrazy maľované 
na dreve – ikony. Najznámejšia pochádza z kláštora sv. Kataríny z hory Sinaj (7. storočie).

316 Dr. Ján Čarnogurský –životopis.
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Len málo dokladov sa zachovalo o tom, ako vyzerala výzdoba najstarších kresťanských 
chrámov. Rím niekoľkokrát vyplienili barbari, v Byzancii začiatkom 8. storočia vypukol 
obrazoborecký boj vedený cisármi a niektorými patriarchami. Tí zakazovali úctu k svätým 
obrazom, ničili ich, vyhadzovali z chrámov a palácov a nahradzovali nefigurálnou, zväčša 
ornamentálnou výzdobou. Boj utíchol až v roku 843 za vlády cisárovnej Theodózy.

Za viac ako sto rokov obrazoborectva veľa umelcov opustilo Byzantsko. Rozišli 
sa po celom vtedajšom kresťanskom svete. S výsledkami ich umenia sa stretávame v Ríme 
i v talianskych a dalmátskych mestách. Aj oni významne prispeli k šíreniu mariánskeho kultu 
a jeho prejavov po celej Európe.

Kristianizáciu riadili biskupi a realizovali najmä rehoľníci, ktorí sa v prvom rade usilovali 
získať vládnuce vrstvy. Byzantskí cisári chceli svoju mnohonárodnostnú ríšu posilniť najmä 
zahraničným spojenectvom. Vysielali kristianizačné misie do okolitých barbarských krajín.317

Pri procese pokresťančovania najdôležitejšiu úlohu zohralo písmo a obraz, bohoslužobné 
knihy a obrazy svätých – ikony. Na všetkých územiach, kam preniklo kresťanstvo z Byzantska, 
sa veľmi skoro ujal kult Matky Božej, ktorý sa tu zachoval do súčasnosti. Je starší a vrúcnejší 
ako mariánsky kult v západnej Európe.

317 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 29.

 Čenstochová, Múzeum, Čierna Madona; F1
Najznámejší a najobľúbenejší obraz Panny Márie, tzv. Čiernej Madony.  

Uctievaný je v Poľsku a jeho úctu šíria po svete predovšetkým Poliaci.

Najstaršie zachované obrazy Matky Božej na pútnických miestach v západnej Európe 
(Rím, Benátky, Mariazell, Čenstochová a iné), fresky a mozaiky vychádzajú z byzantského 
umenia a jeho princípov. Matku Božiu ako hlavnú patrónku Byzanstska, cisárskeho mesta 
i cisárskej rodiny s obľubou a reprezentatívnou nádherou zobrazovali najväčší, zatiaľ 
neidentifikovaní umelci tých čias. Obrazy Matky Božej boli na popredných miestach 
chrámov a palácov. Zdobili sa nimi bohoslužobné predmety i knihy. Jej obraz bol na zlatých 
minciach – solidoch – už od 7. storočia. Križiacke výpravy a nakoniec turecká agresia zničili 
tisícročnú civilizáciu, ktorá našla svoje pokračovanie v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.318

IX. 2. Mariánsky kult na Západe
Rímsky biskup, pápež Gregor Veľký (540-604) sa rozhodol cirkevne zjednotiť západnú 

Európu. Za pomoci benediktínskej rehole začal kristianizáciu Germánov. Ako protiváha 
mohutnej Byzantskej ríše sa na kresťanských základoch utvorila Franská ríša. Kráľ Karol Veľký 
sa dal v roku 800 korunovať za cisára, čím sa jeho ríša mala postaviť na roveň Byzantska.319

Politická stabilita, ktorá zabránila vojenským konfliktom, prispela k ekonomickej 
prosperite a v takých podmienkach sa samozrejme rozvíjal obchod, s ktorým súvisí migrácia 
nielen tovaru, ale aj ľudí. Mladí ľudia chodia na „vandrovky“ (učňovské roky) po cudzích 
krajinách, aby sa zdokonalili vo svojom remesle a umení. Tak sa z jednej krajiny do druhej 
prenášali aj nové myšlienky, remeselné zvyklosti, umelecké prúdy.

Umenie priam hýri veľdielami s vianočnými námetmi. Koľkých umelcov inšpirovala 
mladá matka, ktorá síce ukazuje svetu Ježiška, ktorý je Bohom, ale zároveň ho vrúcne objíma 
v náručí, lebo je jej dieťatkom. Taliani, Francúzi, Nemci, Flámi, Španieli, ba všetky maliarske 
školy majú svoje „Zvestovania“, „Narodenia“, „Poklony Troch kráľov“ i svoje „Úteky do Egypta“. 
Výzdoba jasličiek si požičiavala najrozmanitejšie krajinky. Prostota starých umelcov, ktorí 
nepoznali betlehemský kolorit, nás navykla vidieť tieto scény v našom prostredí, a preto 
nám prešli do krvi. Ťažko si dnes môžeme predstaviť útek do Egypta v krutej skutočnosti 
Sinajskej púšte, keď nám ho Fra Angelico umiestil do toskánskej krajinky okrovej zeme, svetla 
a vysokých cyprusov.320

Udalosti zo života Pána Ježiša inšpirovali obrovský počet umelcov, ktorí vytvorili 
tisíce obrazov. Známa udalosť Zvestovania, ako ju umelci predstavili, môže byť malebnou 
florentskou záhradou, kde anjel kľačí s ľaliou v ruke pred prekvapenou Máriou, alebo 
hornorýnskou meštianskou izbou, kde je anjel oblečený do pekného tmavočerveného plášťa 

318 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 30.
319 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 30.
320 ROPS, Daniel; Ježiš vo svojej dobe, s. 77.

Ako umenie ovplyvňovalo niektoré skutočnosti, podobne aj história so svojimi javmi vplývala na budúcnosť. O. 
Langrange upozornil, že od čias, keď sa začali východní vladári vyhlasovať za bohov a spasiteľov, cítila sa potreba 
okrášliť ich narodenie zázračnými okolnosťami, aby sa potvrdilo ich božstvo. V roku 238 pr. Kr. bolo Ptolemajovo 
výročie. Vyhlásili ho za veľký sviatok, ktorý prinesie radosť celému ľudskému pokoleniu. Istý ázijský prokonzul 
v roku 9 pr. Kr. navrhol, aby sa narodeninami cisára Augusta začínal nový rok, lebo jeho narodenie bolo vraj 
počiatkom veľkého pokroku a obrody ľudstva. Keď evanjelisti žiadali titul spasiteľa pre také chudobné dieťa, ktoré 
sa narodilo v maštali, iste chceli bojovať proti márnej svetskej sláve. Keď však rástlo uctievanie Ježiša, záujem o jeho 
narodenie a detstvo sa zvyšoval.
ROPS, Daniel; Ježiš vo svojej dobe, s. 78.
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a Mária do belasých nedeľných šiat. Každý 
maliar si vyzdobil tento námet podľa 
vlastnej záľuby. Ale archeológia neukazuje 
nič také skvostné. Nazaretské domky 
z tých čias sú buď polojaskyne s dvoma 
izbičkami, z ktorých jedna slúži dobytku, 
alebo štvorhranné domčeky z hliny a slamy, 
roztrúsené medzi olivovníkmi.

Terajšia bazilika Zvestovania, 
postavená na mieste kostola sv. Makária 
z Konštantínových čias, má pod hlavným 
oltárom malú kryptu. Tradícia hovorí, 
že je to izbietka, v ktorej sa archanjel Gabriel 
zjavil Márii.321 Obraz Panny a Matky Márie 
je hlboko zasadený do kultúry západného 
sveta a je mu dôverne blízky. Ťažko by bolo 
odhadnúť, koľko vecí by bolo inakších, keby 
jej postava bola odstránená z našich tradícií. 
Naše sviatky, mená žien a dievčat, názvy 
toľkých miest a dedín, naše zvyky, literatúra 
i umenie, to všetko nosí jej znaky. Úcta Panny 
Márie rástla cez stáročia a od kresťanského 
stredoveku sa stala všeobecne uznávanou 
hitorickou skutočnosťou.

Stredovekí križiaci zaujali Jeruzalem 
pri speve hymnu Zdravas’ Kráľovná. Tisíce 
misionárov šíria vieru a kresťanskú lásku 
posilňovaní materinskou láskou Ježišovej 
Matky. O nej vydávajú svedectvá mohutné 
európske katedrály a baziliky.322

Koncom 11. storočia sa začali 
organizovať križiacke výpravy na Blízky 
východ do Svätej zeme. Prvú výpravu 
s cieľom oslobodiť Kristov hrob v Jeruzaleme 
od mohamedánskych Arabov vyhlásil 
v roku 1096 pápež Urban II. Križiacke 
vojská sa vo Svätej zemi stretli s rozvinutým 
mariánskym kultom. V priebehu poldruha 
storočia sa uskutočnilo niekoľko výprav. 
Vojaci z nich priniesli do Európy bohatú 

321 ROPS, Daniel; Ježiš vo svojej dobe, s. 82-83.
322 ROPS, Daniel; Ježiš vo svojej dobe, s. 85.

 Spišský Štvrtok, Kostol sv. Ladislava, Bolestná Panna Mária; F1
Neskorogotická Pieta s polopostavou Panny Márie a Krista. Vytvorili ju v Holandsku alebo v Porýni  

okolo r.1470. Je typickým prejavom neskorostredovekého expresívneho realizmu. 

 Dlhé Stráže, Kostol sv. Juraja, Madona; F1
Plastika Madony z r. 1380 – 1400, výška 117 cm. 
Neznámy gotický rezbár vytvoril plastiku v duchu 
„krásnych madon“. Odetá je do bohatého horného 

plášťa ľahkých tvarov s jemnými líniami. Portrét Panny 
a Matky vzišiel z majstrových predstáv, ktoré iste nosí 

v sebe každý dobrý umelec a neopiera sa len o predlohy.
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korisť: šperky, zlato, umelecké predmety 
a predovšetkým relikvie, ostatky svätých zasadené 
do nádherných schránok.

Podľa legendy priniesli križiaci do Francúzska 
plášť Matky Božej, ktorý mala oblečený počas 
anjelovho zvestovania. Pre uchovávanie tejto 
vzácnej relikvie vystavali monumentálnu katedrálu 
v Chartres. Bola vybudovaná v novom stavebnom 
štýle – gotickom . Odtiaľ sa šíril mariánsky 
kult do nemeckých krajín a ďalej. Aj v iných 
stredovekých mestách sa začali stavať mariánske 
kostoly. Vytvárali sa nové ikonografické typy 
obrazov i sôch, charakteristické pre jednotlivé 
umelecké okruhy.323

Gotické oltáre poskytovali široký priestor 
maľovaným krídlovým tabuliam i dreveným 
plastikám. Madony s Ježiškom v náručí i výjavy 
narodenia či ukrižovania boli vďačnou témou 
pre umelcov, ktorí sa už nemuseli tak prísne 
pridržiavať cirkevných predpisov ako ich byzantskí 
kolegovia. Novým ikonografickým typom tohto 
obdobia sa stala Pieta – bolestná Matka Božia 
s mŕtvym telom Ježiša Krista v náručí. Táto 
kompozícia dosiahla vrchol v diele talianskeho 
majstra Michelangela.324

K šíreniu a prehlbovaniu mariánskej úcty 
najvýznamnejšie prispeli rehole františkánov, 
dominikánov a jezuitov. Pri kristianizácii 
a náboženskej výchove v stredoveku zohrali 
hlavnú úlohu kázne, modlitby, duchovné 
piesne, pašiové hry, ale najmä bohatá maliarska 
a sochárska výzdoba chrámov a kaplniek. Pannu 
Máriu ako sprostredkovateľku Božej milosti 
pokladal stredoveký človek za ochrankyňu 
a pomocníčku. Široká škála sviatkov, z ktorých 
práve mariánske boli najpočetnejšie, obohacovala 
jeho duchovný život.325

Kult bolestnej Panny Márie sa formoval 
v dielach vedúcich osobností cisterciánskych 

323 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 31.
324 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 31.
325 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 32.

 Spišská Kapitula, Bolestná Panna Mária, 
dnes Múzeum Szépmüvészti, Budapešť 2018; F8

a františkánskych kruhov, no súvisel i s ružencovou zbožnosťou, pri ktorej sa od 14. storočia 
zvyklo – analogicky k piatim ranám Kristovým – uctievať päť bolestí Panny Márie. Asketickí 
spisovatelia spomínali i viac Máriiných bolestí (výnimočne dokonca až 150), napokon sa však 
ich počet ustálil na sedem. Znázornenia bolestnej Panny Márie ako samostatnej postavy, 
ktoré umožňujú meditovať pred obrazom alebo sochou nad Máriinou bolesťou oddelene 
od jej príčin sa objavili až v 15. storočí. Ak sa pritom samotné bolesti Panny Márie vôbec 
znázorňovali, tak buď vo forme medailónov, alebo symbolicky v podobe meča, ktorý jej 
preniká srdce.326

Mariánsky kult v Európe nadobúdal nové podoby s nástupom rekatolizácie. Do jeho 
služieb zapojili aj nový umelecký sloh – barok. Mariánsky kult prenikol z kostolov a kaplniek 
na verejné priestranstvá: do ulíc, na námestia a do parkov. Na námestiach sa stavali mariánske 
stĺpy, v prírode sa budovali mariánske kaplnky. Výjavy zo života Panny Márie sa maľovali 
na priečelia meštianskych domov a jej sošky zdobili niky dedinských domčekov.327

Obraz Panny Márie mal aj výchovnú a motivačnú funkciu. Visel na čestnom mieste 
v každej katolíckej rodine. Úcta k nej sa s čoraz väčšou intenzitou obnovovala najmä 
v krízových obdobiach života rodín, spoločenstiev i celých národov.

Popri tradičných mariánskych kultových miestach, kde stáli veľké katedrály zasvätené 
Matke Božej (Rím, Fleury, Chartres, Paríž, Benátky a inde) sa v posledných storočiach 
formovali aj nové. Ich vznik podnietili Máriine zjavenia, po dlhom skúmaní uznané cirkvou. 
Spomeňme z nich Guadalupe v Mexiku (1531) Rue du Bac v Paríži (1830) La Salette (1846) 
a Lurdy (1858) vo Francúzsku, Fatimu v Portugalsku (1917). Aj v posledných desaťročiach 
sa hovorí o mimoriadnych úkazoch a zjaveniach. Ich miesta sa stavajú nie iba predmetom 
zvedavosti, ale aj horlivej úcty a nábožnosti k matke Božej.328

Nevyčerpateľným motivačným žriedlom mariánskej úcty sú mariánske sviatky, ktoré 
sú v liturgickom kalendári najbohatšie zastúpené. K základným mariánskym sviatkom 
postupom storočí pribúdali ďalšie. V súčasnosti podľa nového všeobecného liturgického 
kalendára z roku 1969 slávi katolícka cirkev tri mariánske slávnosti, dva sviatky, štyri záväzné 
spomienky, štyri ľubovoľné spomienky a dva sviatky, ktoré sú spoločným sviatkom Matky 
a Syna.329

326 GERÁT, Ivan; Stredoveké obrazové témy na Slovensku, s. 120.
327 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 32.
328 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 33.
329 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 33.

X. Kresťanstvo na území Slovenska

Na území Slovenska sa dostalo kresťanstvo už v prvých storočiach po Kristovi. Priniesli 
ho sem rímski legionári. Systematická kristianizácia je však doložená až írskoškótskymi 
a nemeckými misionármi z bavorských kláštorov v čase, keď sa už Slovania v karpatsko-
podunajskej oblasti usadili natrvalo.
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Prvé známe knieža, ktoré na našom území prijalo kresťanstvo bol Pribina (približne 
800-861). K nemu sa viaže historická správa, že v roku 828 na jeho majetku Nitrava (Nitra) 
mu salzburský arcibiskup Adalram vysvätil kostol. Moravské knieža Mojmír po krátkom čase 
vyhnal Pribinu z Nitry a pripojil Nitriansko k Moravskému kniežatstvu, čím položil základy 
Veľkomoravskej ríše.330

S kniežaťom Pribinom sa spája aj prvá písomná zmienka o mariánskej úcte v slovenských 
dejinách. Knieža Pribina vo svojom novom sídle v Blatnohrade (dnes Zalavár) na území 
dnešného Maďarska dal postaviť a v roku 850 salzburským arcibiskupom Liupramom 
posvätiť kostol „ku cti svätej Bohorodičky.” 331

V životopisoch svätých bratov Cyrila a Metoda sa zachovalo niekoľko významných 
súvislostí s menom Mária. Ich matka sa údajne tiež nazývala Mária a bola slovanského pôvodu.

Kult Matky Božej sa z centrálneho územia Moravy rozšíril do okolitých krajov 
obývaných Slovanmi. Do Čiech prenikol mariánsky kult v časoch Svätopluka a Bořivoja 
a udržal sa aj neskôr, keď sa české kniežatá vymanili z područia Svätoplukových dedičov.

Staročeské legendy rozprávajú, že pod vplyvom kristianizačnej aktivity svätého Metoda 
české knieža Bořivoj na ostrohu nad Vltavou dal postaviť chrám Matky Božej a okolo neho 
vybudovať hradisko - neskorší Pražský hrad.

Vo svätovojtešskej legende sa zachovala epizóda z detstva sv. Vojtecha Slavníka z polovice 
10. storočia. Podľa nej ako malý chlapec ťažko ochorel a rodičia v obave o jeho život 
ho odniesli do chrámu Matky Božej na rodnom hradisku na Libici. Tu ho položili na oltár 
a zasvätili Bohu. Stal sa „zázrak“. Chlapec vyzdravel a rodičia, dodržiac svoj sľub, dali chlapca 
na kňazskú dráhu. Stal sa veľkým ctiteľom Matky Božej.

Aj na krakovskom Waweli v Poľsku našli archeológovia zvyšky rotundy zasvätenej Matke 
Božej. Podobnú architektúru z 9. storočia objavili na hradisku vo Wislici a v Przemysli. 
V Gniezdne z iniciatívy kniežaťa Mieška I. a jeho manželky, českej kňažnej Doubravky, 
vybudovali kostol zasvätený Nanebovzatiu Matky Božej. Tu boli v roku 977 uložené ostatky 
Doubravky a v roku 997 ostatky mučeníka sv. Vojtecha.332

Na začiatku 9. storočia prijali naši predkovia kresťanstvo. Prostredníctvom evanjelia 
prenikli na naše územie mená matky Ježiša Krista Márie, pestúna Jozefa, apoštolov a ďalších 
biblických postáv. Tieto mená i mená ďalších svätcov sa spomínali pri bohoslužbách, 
v modlitbách, pri vyučovaní, zasväcovali sa im kostoly a kaplnky.

Byzantskou misiou sv. Konštantína - Cyrila a Metoda sa dostali na naše územie východné, 
byzantské zvyky a tradície. Spomedzi mien najfrekventovanejšie a najuctievanejšie bolo 
meno Matky Božej Márie. Matka Božia bola patrónkou cisárskeho sídla Konštantinopolu 
i celej Byzantskej ríše. Ich kult sa na Veľkej Morave udomácnil a výbojmi Svätopluka 
a kristianizačnou činnosťou arcibiskupa Metoda rozšíril do Čiech, na Povislie, do Krakova 
a Panónie. Po odchode žiakov solúnskych bratov z Veľkej Moravy sa aj kult spomínaných 

330 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 34.
331 LETZ, Róbert; Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách, s. 14.
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svätcov presťahoval na Balkán a odtiaľ do Kyjevskej Rusi. Na týchto územiach zapustil korene 
a udržiava sa dodnes.333

X. 1. Umenie na Slovensku
Poznať a vymedziť umenie do geopolitických hraníc nášho územia je azda túžbou 

každého vzdelaného človeka, poznať kultúrnu minulosť krajiny, v ktorej žije. Ale nedá 
sa to ľahko definovať. Umenie sa nedrží vo vymedzených štátnych hraniciach. Pre umenie 
neexistujú takéto jasné obmedzenia či hranice. Preniká na jednotlivé územie buď zvonka 
príchodom cudzích umelcov, alebo domáci umelci sa dočítali alebo osobne stretli s novými 
trendami a začali ich uplatňovať aj oni. Slovensko ako také nemožno vytrhnúť z istého 
kultúrneho kontextu. Vždy tu bola a existuje vzájomná previazanosť so susednými krajinami, 
kultúrne myšlienky si vždy našli cestu, aby sa šírili ďalej. Na Slovensku nachádzame dostatočné 
množstvo tém a ich variácií, aby poskytli viac-menej ucelený obraz o systémovej povahe 
ikonografie v strednej Európe. Nemôžeme jednoznačne povedať, že je to umenie, ktoré malo 
svoj počiatok iba a výlučne na našom území.334

Najstaršie zobrazenie Panny Márie na slovenskom území sa nachádza v kostolíku sv. 
Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom (10-11 st.) Na freske je výjav „Narodenie Ježiša.“ Panna 
Mária tu leží ako šestonedeľka. Radostná atmosféra narodenia Spasiteľa je však vyvažovaná 

333 FRICKÁ-VAVROVÁ, Eva; Mária-Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene, s. 12.
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 Spišská Kapitula, Katedrála, Korunovácia Karola Róberta z Anjóu za uhorského kráľa z roku 1317.
V strede maľby, ktorá obsahuje aj nápisy, sedí na tróne Madona. Po jej ľavici kľačí ostrihomský arcibiskup 
Tomáš Zichy. V ruke drží korunu s vetvami, ktoré sú zakončené guľkami. Za arcibiskupom je spišský prepošt 
a arcibiskupov kancelár Imrich (Henrich), ktorý bol objednávateľom tejto fresky. Nápisy v minuskule pomenúvajú 
jednotlivé postavy. Prepošt drží v ruke jablko s krížikom (symbol vládnucej moci). Môžeme vidieť, že za hlavou 
má svoj „erb“ s prepoštským klobúkom a s iniciálkami svojho mena a hodnosti. Po Madoninej pravici kľačí mladý 
uhorský kráľ. Za chrbtom má svoj štít s anjouovskými ľaliami a arpádovskými brvnami. Panna Mária mu dáva 
na hlavu korunu zakončenú kvetmi, teda druhú korunu s vetvami. V lone má Ježiša, ktorý požehnáva celý tento 
akt. Za kráľom kľačí spišský kastelán Ferenc (Frank) Semsey ktorý má o plece opretý meč. Za ním je štít podobný, 
ako prepoštov, ale má jednoduchší rám. Takisto sú na ňom iniciálky jeho mena a hodnosti.
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vážnym výrazom Máriinej tváre. Mária 
je odvrátená od zavinutého novorodenca. 
Jej bolesť nie je bolesťou spôsobenou 
pôrodom, ale aj vedomím, že bude svedkom 
utrpenia a smrti svojho Syna.335

Mariánsky kult sa šíril a udržiaval 
vďaka umeniu. V katedrále sv. Martina 
v Spišskej Kapitule sa nachádza vzácna 
stará freska „Korunovácia Karola Róberta 
z Anjóu za uhorského kráľa“ z roku 1317.336 
Významnejšie mariánske fresky na Spiši 
sa nachádzajú v kostole Všetkých svätých 
v Batizovciach a v kostole sv. Bartolomeja 
apoštola vo Vitkovciach.337

X. 2. Gotika
Nástup gotického umenia, ktoré 

sa v západnej Európe jednoznačne presadilo 
už v priebehu 13. storočia, bol sprevádzaný 
nemenej radikálnou zmenou duchovnej 
kultúry. Objavil sa nový životný štýl 
so svojskou kultúrou, ktorý bol príznačný 
pre určitú vrstvu stredovekej spoločnosti. 
Bolo to rytierstvo.

Stredoveké Uhorsko a v jeho rámci 
i Slovensko reagovalo na tieto nové 
impulzy a zmeny značne oneskorene 
a bolo pripravené prijímať jednotlivé 
zložky gotickej kultúry spočiatku vo veľmi 
nerovnovážnej a nerovnakej miere. 
Významný nástup gotického umenia 
na Slovensku spadá do druhej polovice 
13. storočia.338

Tatarský vpád na územie Uhorska 
poukázal na slabosť krajiny, predovšetkým 
Slovenska, ktoré malo pomerne riedke 
osídlenie, zvlášť severne položené časti. 

335 LETZ, Róbert; Sedembolestná Panna Mária 
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 Brutovce, Kostol sv. Vavrinca,  
hlavný oltár, plastika Madony; F1

Neskorogotická madona z konca 14. st., výška 13 cm. 
Toto jedinečné dielo je dôkazom, že výtvarné hnutia 
západu prenikli i do uzavretých regiónov Spiša.

Uhorský kráľ Belo IV. pozval do svojej krajiny 
nemeckých osadníkov, aby vyplnili vyprázdnený 
priestor, ktorí po sebe zanechali Tatari. Nemeckí 
osadníci, ktorí prišli na územie dnešného Slovenska, 
sa usadili zvlášť v oblastiach banských miest stredného 
Slovenska a v severnej časti (dnešný Spiš). Prínos ich 
príchodu a života na našom území je dodnes viditeľný. 
Veď sú to oblasti s najväčším počtom vzácnych 
nehnuteľných aj hnuteľných pamiatok.

Veľký význam pre rozvoj kultúry a vzdelania mala 
cirkev, ktorá zriaďovala kapitulské školy. Kapituly 
v Bratislave, Spiši a v Nitre sa stali sídlom prvých škôl. 
Kapitula od druhej polovice 13. storočia sústreďovala 
vzdelancov z radov kléru, ktorí nadobudli vzdelanie 
na univerzitách v Taliansku a v Paríži. Vlastné 
rozvíjanie kultúry a kultúrnych hodnôt pripadlo 
rádom a ich konventom. Na Slovensku to boli 
predovšetkým benediktíni. Postupne sa pridávali 
aj ďalšie rády. Kultúrne prejavy a umenie sa šírili 
aj na svetskej úrovni, keď si mocní mecenáši žiadali pre 
svoje sídla a svoje potreby dobrých majstrov a svojimi 
objednávkami ich priťahovali aj spoza hraníc.

Najdokonalejšiu mieru pre vývin slovenského 
sochárstva dáva rezbárstvo. Štrnáste storočie 
je začiatkom veľkého systematického rozvoja. 
Sochárstvo v drevenom materiáli je vôbec 
najpríznačnejšou umeleckou produkciou na našom 
území v stredoveku. Vyplýva to jednak z charakteru 
materiálu, prístupnejšieho a ľahšie spracovateľného, 
jednak z toho, že pospolitosť miest preberá starostlivosť 

 Slatvina, Madona, dnes Múzeum Szépmüvészti,  
Budapešť 2018; F8
Madona pochádza z obdobia pred rokom 1400 a patrí do skupiny 
„krásnych madon“. Verejnosti bola sprístupnená v začiatkoch 
tohto storočia, keď ju umelecký historik Kornel Divald našiel 
na povale kostola. Odvtedy sa objavila vo všetkých umeleckých 
publikáciách, ktoré hovorili o umení na Slovensku. Madona 
má štíhlu elegantnú postavu. Trochu odlišným vyjadrením 
je dieťa, umiestené na pravej ruke madony, ktoré rozhodne nie 
je motivované z Francúzska ani z Porýnia. V obvyklom type 
madony s dieťaťom sedí dieťa na ľavej ruke. V rámci vývoja 
spišskej drevenej plastiky zohrala slatvinská madona významnú 
úlohu pri formovaní jednej z línií slovenského sochárskeho vývoja 
šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov.
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o umeleckú produkciu až v 14. storočí, 
čím samo umenie dostáva tiež charakter 
pospolitosti, všeobecnosti, ba neraz ľudovosti, 
nie však v zmysle folkloristickom. Tieto 
smernice občianskej pospolitosti zachovávajú 
nášmu umeleckému vývinu lokálny ráz, 
napriek kolektívnym tendenciám stredoveku, 
a po čase umožňujú prácu vynikajúcim 
talentom, ktoré naše umenie zharmonizujú 
s umeleckými výtvormi strednej Európy 
a s ňou zásadne spolupracujú.339

Drevené sochárstvo nie je monumentálne, 
skôr dekoratívne v širšom zmysle slova. Určené 
je pre interiér, aby ho ozdobovalo, alebo aby 
sa zúčastnilo ako čiastka na bohoslužobných 
úkonoch (oltáre). Ako také formálne i celým 
svojím vystrojením vyviera z prostredia. 
Pôsobí farebnou náplňou a neraz je fiktívnym 
zdrojom odhmotňovacích tendencií 
architektúry, najmä odkedy nastupujú 
gotické oltáre. Rezbárstvo sa pevne pridŕža 
vývinových štýlových vlastností, sleduje 
ideologické premeny a mnoho ráz preberá 
spôsoby monumentálneho sochárstva 
západoeurópskych katedrál.

V prvej polovici 14. storočia nastupujú 
začiatky gotickej tvorby u nás, ale už so svojím 
vrcholným úsilím. Táto tvorba vychádza 
z expresívnosti výrazu ako výsledku prvej 
fázy ideologických prúdov nadpozemskosti. 
Začiatky sú kusé, nakoľko podmienky 
obmedzovali okamžitú produktívnosť 
vo veľkých rozmeroch.340

Svetové umelecké centrá boli popudom 
aj pre vynikajúceho majstra našej Madony 
slatvinskej (pred r. 1360). Tu konštatujeme 
už rozhodnú zmenu v štýlovom 
a ideologickom ponímaní. Je to úplné 

339 WAGNER, Vladimír; Vývin výtvarného umenia, s. 25.
340 WAGNER, Vladimír; Vývin výtvarného umenia, s. 25.

 Pongrácovce, Kostol Sv. Stanislava, Madona; F1
Sediaca gotická Madona z druhej polovice 14. st., 
výška 60 cm. V súčasnosti je uložená v Bijacoviach. 
Reštaurovali ju bratia Kotrbovci v r. 1955 -1956.

 Uloža, Kostol Sv. Jána Krstiteľa.
Gotická Madona z polovice 14. st. Výáška 99 cm. 
Momentálne uložená v Kostole sb. Jakuba 
v Levoči.
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odpútanie sa od archaistických motívov, nástup nových síl a umeleckých tendencií v chápaní 
výtvarnej postavy.

Nové prúdy zo západu a z juhu zaplavujú slovenské umenie, umelecká tvorba sa začína 
v plnej miere uplatňovať s motívmi pospolitosti a nová podstata ľudského života formuje 
aj nové estetické normy.341

Realizmus zapríčiňuje, že umelci sa vzdávajú neskutočnej tvarovosti postáv a v ich 
elastickom prehýbaní do formy esovitej línie sa tvorí kompromis. Gracióznosť a elegancia línií 
a formy, vyzdvihnutie plastičnosti rúcha, na začiatku ešte zúženého pre funkciu tvarového 
pohybu, postupná mäkkosť vo výraze a zámena expresívneho naturalizmu a mysticizmu 
sú charakteristickými známkami pre druhú polovicu 14. storočia. Ale je to taktiež vrchol 
gotickej myšlienky, kde je realizmus tlmený idealizmom svetonáhľadu. Slatvínska Madona 
ako začiatok, ale aj najvýraznejší doklad tohto obdobia, o ktorý sa opiera ďalší miestny vývin 
nášho rezbárstva, vznikla pod vplyvom francúzskej malej plastiky. Jej tvorca osobitným 
rukopisom dal dôkaz o vyspelosti umeleckých snáh spišských krajov.342

V nasledujúcich desaťročiach po roku 1300 sa prestali imitovať typy a motívy 
importované zo západu a viac sa začalo presadzovať úsilie o vlastné štýlové razenie. Výsledky 
sú však často umelecky nie príliš presvedčivé a pôsobia dosť provinčne, ako napríklad tróniaca 
Madona z Pongrácoviec, či stojaca Madona zo Strážok. Bohužiaľ socha zo Strážok je zle 
zachovaná, čo sťažuje jej hodnotenie.343

Pred rokom 1350 sa nám zachovali pamiatky len sporadicky, štýlovo sa prikláňajúce ešte 
k mystickému naturalizmu s preexponovaním výrazu.344

Rozšírenie typu tzv. krásnych Madon okolo roku 1400 neznamenalo ani na území 
Slovenska len štylistickú zmenu. Viaceré motívy nového typu sú príznačné i z hľadiska 
ikonografie. Jemnosť, pôvab, milý úsmev a uvoľnený postoj mladej matky sa ani 
v mimoumeleckej sfére nespájajú s predstavou prísnej autority. City, ktoré v človeku 
vzbudzujú, označuje slovo „láska“ oveľa lepšie než slovo „rešpekt“ či „odstup“. Zásadná 
zmena podoby a výrazu ženy, ktorá predstavuje Máriu, znamenala teda i podstatnú zmenu 
námetu diela. Máriinu krásu ako prejav plnosti milostí, vyvolenosti a dôstojnosti tejto ženy 
ospevovali i doboví básnici a kazatelia. Krása vystupovala v ich úvahách ako teologicky 
odôvodnená vlastnosť Márie, nie ako vlastnosť jej umeleckého obrazu. Najznámejší príklad 
krásnej Madony z územia Slovenska pochádza z Lomničky. Ježiška tvorcovia tejto plastiky 
už nepoňali ako vážne stelesnenie svetového poriadku, ale predstavili ho ako hravé nahé 
dieťa. Kontrastom tak umocnili dôstojný dojem, ktorým Madona z Lomničky popri všetkej 
svojej kráse, okrem iného aj vďaka korune na svojej hlave, pôsobí. Motív nahého dieťaťa bol 

341 WAGNER, Vladimír; Vývin výtvarného umenia, s. 26.
342 WAGNER, Vladimír; Vývin výtvarného umenia, s. 26.
343 SUCKALE, Robert; Gotika – Počiatky gotickej skulptúry, s. 126.

Plastiku objavil reštaurátor H. Kotrba na pôjde pongrácovského kostola. On dielo aj reštauroval. Je to jeden 
z najstarších známych typov sediacej gotickej Madony u nás, nadväzujúci na rozšírený starší typ sediacich 
hieratizovaných románskych Madon, významne obohacuje túto východiskovú polohu slovenskej gotickej plastiky. 
Z nej sa po ďalších a ďalších impulzoch rozvinuli mnohostranne diferencované typy druhej polovice 14. storočia.
VACULÍK, Karol; Staré slovenské umenie, s. 17.

344 WAGNER, Vladimír; Umenie dávne i nedávne, s. 17.

 Spišská Kapitula, Madona z roku 1480,  
dnes Múzeum Szépmüvészti, Budapešť 2018; F8

V roku 1963 reštauroval Kálmán Németh. Pre zbierky 
Szépmüvészeti múzea získané v rokoch 1936 – 1939 
z Nemzeti Múzea, kam sa socha dostala zo Spišskej 

Kapituly.

 Toporec, Madona z roku 1420,  
dnes v Szépmüvészti múzeum Budapešť 2018; F8

Jablká, ktoré držia madona i Ježiško 
sa už od antických čias považovali za symbol lásky. 

Teológia vnímala jablko aj ako ovocie z rajského 
stromu poznania (aj kvôli homonymite latinského 

málum=jablko a malum=zlo.)
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úplne cudzí byzantskému chápaniu Madony, jeho zavedením sa prejavil hodnotový posun 
od vyzdvihovania autenticity (dôrazu na pravú podobu Božieho Syna) k oceňovaniu intimity, 
osobného vzťahu k uctievaným osobám.345

V inom známom diele krásneho slohu, v druhej Madone z Toporca (okolo 1420), 
ktorá drží nahého žehnajúceho Ježiška na ľavej ruke a hlavu má zdobenú kráľovskou 
korunou, sa takisto objavujú jablká. Nejde pritom o ríšske jablká symbolizujúce kráľovskú 
dôstojnosť, ako napr. v prípade jablka zdobeného krížikom, ktoré drží rozšafný nahý Ježiško 
Madony levočského minoritského kostola, ale o vzhľadovo celkom bežné ovocie. Za jeho 
prostou podobou sa však skrýva hlboká teologická výpoveď. Jablko sa už od antických čias 
považovalo za symbol lásky a možno ho teda chápať aj ako vyjadrenie ľudskej lásky matky 
a dieťaťa. Dobová teológia však nerozvíjala iba tento motív, ale chápala Máriu aj ako nevestu 
svojho božského Syna stelesňujúceho Slovo. Jablko teda symbolizovalo nielen lásku matky 
a dieťaťa, ale i lásku ženícha a nevesty. Súčasne však pripomínalo i ovocie rajského stromu 
poznania (azda i kvôli homonymite latinského málum = jablko a malum = zlo).

Takto chápané jablko odkazuje na kontext teologických úvah. Podľa nich je Mária 
druhou Evou, ktorá podáva jablko prvotného hriechu druhému Adamovi – Kristovi, čím 
mu pomáha naplniť dielo spásy. Na začiatku biblických dejín prvá žena Eva dáva „zakázané 
ovocie“  (umelcami väčšinou znázornené jablko) Adamovi, a tak sa na svete objavil prvý hriech. 
Mária, pravý opak prvej ženy Evy prispeje k tomu, aby hriech vo svete bol zahladený. Prečo 
sa však pri niektorých z týchto sôch objavujú až dve jablká, zostáva predbežne bez vysvetlenia. 
Prežívanie motívu jablka aj v priebehu 15. storočia môže doložiť spišskokapitulská Madona.346

Krásny štýl možno formálne charakterizovať podľa úpravy rúcha s bohato plynúcimi 
drapériami a mäkko, ale plasticky zostrojenými priečnymi záhybmi, ako protiváhy 
na vyváženie pohybu. Slovensko neprijalo bezpodmienečne všetky formálne vlastnosti tohto 
umeleckého úsilia. Systém, ktorý k nám prišiel najmä cez Sliezsko a Krakov, je zredukovaný 
v dôsledku miestnej umeleckej tradície.347

Súhrnne možno povedať, že obraz Márie s dieťaťom variovaním jednotlivých tematických 
motívov zviditeľnil širokú škálu významov. Jeho hlavným úmyslom však spravidla zostala 
oslava Márie.348

Je síce isté, že základy našej stredovekej kultúry, a teda aj umenia, spočívajú predovšetkým 
v kolonizačnej politike uhorských panovníkov ešte z 13. storočia, keď pre vyhubenie 
značnej časti domáceho obyvateľstva počas tatárskeho pustošenia, ale najmä z dôvodov 
hospodárskych, boli na Slovensko privolaní Nemci z Vestfálska, Durínska a Saska a generačná 
diferencovanosť pravdepodobne zamedzila vnútorné vzťahy s materinskou zemou a nastalo 
pomalé absorbovanie kolonistov s domácim obyvateľstvom. Strediská kultúry a umenia 
sa vytvorili vďaka rozličným výsadam, ktoré panovníci udeľovali novo príchodiacim 
obyvateľom usadeným v niektorých mestách, ktoré samostatne určovali vývinové smernice 
bez potreby dožadovať sa v hospodárskych a kultúrnych veciach panovníckeho dvora.

345 GERÁT, Ivan;Stredoveké obrazové témy na Slovensku, s. 104.
346 GERÁT, Ivan;Stredoveké obrazové témy na Slovensku, s. 104 – 105.
347 WAGNER, Vladimír; –Vývin výtvarného umenia, s. 27.
348 GERÁT, Ivan;Stredoveké obrazové témy na Slovensku, s. 110.

Dôležitosť tohto faktu pochopíme pri posudzovaní vrcholne gotickej plastiky Slovenska, 
lebo keď topograficky preberieme jednotlivé prípady, konštatujeme prevahu východného 
Slovenska nad ostatnými krajmi. Príčinami sú kolonizácia Slovenska; preukázanie 
najväčšej hospodárskej intenzity v oblastiach bohatých na nerasty a na výskyt dôležitých 
obchodných magistrál. Územie východného Slovenska bolo vhodnou pôdou, keďže bolo 
bohaté na nerasty, čím sa vyvinul banícky priemysel, ale zároveň tadiaľ prechádzala dôležitá 
obchodná tepna zo severného Nemecka cez Poľsko k Čiernemu moru. Prirodzené výhody 
boli podporované výhodami danými panovníckym rodom, keďže obyvateľstvo Spiša a okolia 
lojálne podporovalo Anjouovcov a keďže vyspelejší hospodársky systém bol uplatňovaný 
predovšetkým v tomto kraji, patril do záujmovej sféry panovníckeho dvora.349

Naša, čiže slovenská plastika z obdobia vrcholnej gotiky je po stránke ikonografickej 
výlučne náboženská. Rezbári, sochári netvorili svojvoľne, ale boli ovplyvnení predovšetkým 
evanjeliom, ktoré počúvali, a ktorému verili.

Mária je predovšetkým Panna, ktorá počúva; ona prijala slovo Božie s vierou. Viera bola 
pre ňu podmienkou Božieho materstva, cestou k nemu, keďže, ako hovorí dôvtipne svätý 
Augustín: „Blahoslavená Panna Mária vierou porodila (Ježiša), ako ho vierou počala“.350

Sochárske umenie si utvorilo niekoľko formovateľných typov. Vyplývalo to z dobovej 
nálady, ktorá bola podmieňovaná chvíľkovými, ale i zásadnými okolnosťami. Počiatky 
gotického výrazu na Slovensku sa zjavujú už ovplyvnené jeho poldruha storočným vývinom 
na západe Európy a prinášajú koncentráciu rozličných silových výsledníc. V dôsledku toho 
slovenská gotická plastika prichchádza už do poslednej fázy tohto vývinového procesu 
a okrem niekoľkých fragmentov, ktoré sa nám zachovali, nastupuje po polovici 14. storočia 
smer očividne bojujúci za uplatnenie realistických zásad.

Je to prvý veľký umelecký prejav v slovenskej plastike nadväzujúci azda na najsilnejší 
okruh tohto smeru, na umenie českej doby Karola IV., závislé od šťastného prekonania veľkej 
morovej pohromy, ktorá zastihla v tých časoch strednú Európu. Európa si vydýchla ako vtedy, 
keď prekonala hlásaný zánik sveta, a začala budovať nový svet a novú spoločnosť.351

Najstaršie gotické drevené sochy, zvlášť Madony, a vôbec postavy Panny Márie vo všetkých 
životných situáciách, ktorým sme venovali pozornosť v tejto publikácií, pochádzajú takmer 
výlučne zo Spiša. Prečo práve z tohoto regiónu? Ovplyvnila to predovšetkým kolonizácia 
od neskorého 12. storočia. Noví obyvatelia potrebovali duchovnú ochranu, ktorú 
im najnázornejšie mohli poskytovať obrazy Ukrižovaného, Madony a svätých patrónov. 
Sochy so spomínanou tématikou sa stali na dlhý čas aj hlavnou náplňou sochárskeho umenia.

Nemeckí osadníci si pravdepodobne nejaké diela, najmä malé sošky a obrazy priniesli 
do novej domoviny so sebou. S neskoršími staviteľmi však na Spiš zaiste prišli i rezbári 
a maliari. Ich práce pomohli pretvoriť neznámy životný priestor v nový domov. Kontakty 
s pôvodnými miestami sa však i naďalej udržiavali a Spiš sám bol križovatkou obchodných 
ciest, umenie celej oblasti sa vlastne nikdy nestalo provinčným.

349 WAGNER, Vladimír; Umenie dávne i nedávne, s. 15-16.
350 PAVOL VI., Apoštolská exhortácia o Mariánskom kulte, s. 29.
351 WAGNER, Vladimír; Umenie dávne i nedávne, s. 17.
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O umelcov nemohla byť núdza, často ich lákalo bohaté odmeňovanie a veľkoryso 
udeľované privilégiá. Majstri, ktorí sa nemohli presadiť doma hľadali neraz šťastie ďaleko 
za hranicami. Prostredníctvom čulej výmeny medzi dvormi, cestovnými zvykmi šľachty 
a štúdiom na univerzitách vo Francúzsku alebo v Taliansku – priam nevyhnutným pre 
intelektuálov – boli stredoeurópske kniežatá spravidla veľmi dobre informované o umení 
v európskych centrách, najmä v Paríži, prevyšujúcom vtedy všetko ostatné. Dvojnásobne 
to platí pre uhorských kráľov z Anjouovskej dynastie, francúzsko-talianskej vedľajšej línie 
kráľovského rodu Valois (1308-1382) s určitými obmedzeniami i pre českých Přemyslovcov 
a Habsburgovcov v Rakúsku.352

Pre najdôležitejší typ vtedajšieho sochárstva – Pannu Máriu s dieťaťom ako zosobnenie 
krásnej ženy a samozrejme pre kresťanov Matky Božej, ktorá porodila Ježiša Krista Božieho 
Syna – bol definovaný dobrý tucet základných typov. Každý z nich mal inú, v hlavných 
rysoch pevne stanovenú kompozičnú štruktúru, ktorá sa však v jednotlivostiach obmieňala. 
Najdôležitejším obrazovým prostriedkom tohto plošného kompozičného umenia bolo 
tvarovanie drapérie odevov do formy akejsi fasády: Plášť Madony bol najčastejšie umelecky 
stvárnený tak, aby elegantne a rytmicky viedol pohľad diváka k Ježiškovi, v menšej miere 
i k atribútu Panny Márie v pravej ruke, ktorý je žiaľ dnes už najčastejšie stratený. Proporcie 
sochy a jej časti zodpovedali kánonu. Zároveň sa črty tváre a jednotlivé časti tela formovali 
podľa geometricky a stereometricky zostaveného ideálu. Obľuba ornamentálnej výzdoby, 
ktorá zároveň svoju teologickú záštitu nachádzala v biblickej požiadavke na vyzdobovanie 
svätých, vytvárala zo zatáčaných kaskád záhybov, najmä po stranách sôch alebo na Máriinej 
rúške zakaždým inak formovateľný variant ornamentu. Tieto kompozičné typy, ich motívy 
a formy sa dali ľahko sprostredkovať kresbami, pri ich rozširovaní mohli významnú úlohu 
zohrať aj malé sošky alebo odliatky.353

Niečo podobné vidíme i pri stvárnení tvárí: príznačné sú oči formované do podoby 
polovičných mandlí, malé špicaté ústa a jemne vyholené obočie vyrastá, akoby s pomocou 
kružidla prísne narysovaný dvojitý oblúk, z úzkeho chrbta nosa – rovnako ako celá, 
idealizovaná a k brade zašpicatená forma tváre. Štylizácia sa stala leitmotívom, zdá sa, 
že takáto precíznosť sa vtedy vyznačovala mimoriadnou eleganciou.354

Drevená gotická plastika bola prácou dielenskou. V 14. a ešte i začiatkom 15. storočia 
sa tvorilo často spoločne s kamenárskou prácou, ktorá zas patrila k niektorej staviteľskej hute. 
Ale zato aj o cechovom zriadení rezbárov sa dozvedáme pomerne skoro; tí sa pravidelne 
združovali s maliarmi, ktorí v staviteľských hutách zaujímali len podružné miesta. 
O cechovom zriadení sa u nás dozvedáme ešte pred polovicou 14. storočia; vtedy sa totiž 
utvorili bratstvá „maliarov“ a „rezbárov“ v Prahe (1348). Tieto bratstvá pomáhali maliarskej 
a rezbárskej produkcii a dbali o príslušnú výzdobu kostolov. Často boli rezbári pridružení 

352 SUCKALE, Robert; Gotika – Počiatky gotickej skulptúry, s. 121.
353 SUCKALE, Robert; Gotika – Počiatky gotickej skulptúry, s. 122 -123.
354 SUCKALE, Robert; Gotika – Počiatky gotickej skulptúry, s. 123.

 Žakovce, kostol sv. Mikuláša; F1
Neskorogotická  Madona, okolo roku 1500, z okruhu dielne Majstra Pavla z Levoče, vysoká 115 cm. Korunky 
a berla sú barokové.
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k stolárom a skriniarom. Je pravdepodobné, že niečo podobné sa dialo aj na Slovensku. 
Vieme, že v r. 1459 košickí maliari vstupujú do cechového spoločenstva so stolármi, kolármi 
a tesármi. Umenie Slovenska sa v 14. a začiatkom 15. storočia tvorilo viac-menej ešte 
pod vedením cirkvi a malo charakter výsadovej jedinečnosti.355

Nemáme dostatok správ, aby sme si mohli utvoriť jasný obraz o sochárskych dielňach 
a ich práci v 14. a zač. 15. storočia. Predpokladáme, že základ pre činnosť neskorogotických 
dielní bol daný už prv, ale v jednoduchšej miere.356

V 15. storočí ešte mohli prežívať kláštorné dielne, aktívne v čase, keď sa staval alebo 
prestavoval chrám. Maliarska aj rezbárska tvorivá činnosť sa však v strednej Európe stali 
predovšetkým jedným z mestských remesiel, v rámci ktorých maliari zakladali cechy. 
Po vyučení zvyčajne odchádzali na niekoľkoročnú tovarišskú vandrovku do susedných krajín. 
Občas ich nevyspytateľné životné okolnosti mohli zaviesť až na opačný koniec Európy. Z ciest 
sa niekedy vracali domov, inokedy zostali tam, kde sa im pritrafili výhodné možnosti usadiť 
sa a uplatniť sa. Najčastejším dôvodom býval sobáš s dcérou umelca alebo s vdovou, ktorá 
zdedila zavedenú živnosť. Iba v ojedinelých prípadoch je možné v tomto prostredí vysledovať 
„umelecký vývoj“ jednotlivca. Väčšinou maliar či sochár tvoril niekoľko desaťročí v štýle, ktorý 
si osvojil pri vyučení a obohatil ho skúsenosťami na študijnej ceste.357

Postupom času sa začala „špecializácia“ . Jeden umelec nerobil všetko až po finálny 
výrobok (aby sochár bol zároveň aj maliarom), ale práca sa rozdeľovala. Kto všetko pracoval 
v takejto dielni, alebo koľko mal majster pomocníkov nie je možné zistiť.

Zato samotný rezbársky výtvor, viac–menej pôvodne zachovaný, nám dáva spoľahlivejšie 
závery o postupe ako aj o metóde rezbárskej práce. Je isté, že pri tvorbe rezbárskeho diela, ktoré 
spravidla bolo čiastkou oltára, sa uplatňoval v značnej miere moment maliarsky. Išlo to tak 
ďaleko, že rezbár musel svoju prácu už v zásade prispôsobiť konečnému výsledku umeleckého 
výtvoru, polychrómii, aby docielil vyrovnaný účinok. Súviselo to s pestrou farebnou úpravou 
gotických kostolných interiérov.358

Čo sa týka technickej stránky rezbárskej práce, prvým krokom bolo zadováženie si dreva. 
Drevo muselo byť trvanlivé, ľahko spracovateľné, ale ľahké, aby veľmi nezaťažilo oltárnu 
konštrukciu. Na Slovensku sa používalo zväčša lipové drevo, ale aj hruška alebo tvrdší buk. 
Sochy sa pravidelne rezali z jedného kusa kmeňa, dobre vyschnutého, okrem niektorých častí 
(ruky, niekedy aj hlava), ktoré sa vyrezávali osobitne.359

V snahe zabrániť deštruktívnym pohybom dreva sa rozmerné sochy vyrezávali z osobitne 
vybraného a dlho sušeného kmeňa, ktorého jadro bolo treba vybrať. Preto sú drevené sochy 
zozadu najčastejšie vydlabané (vyhlbené). Pokiaľ sa figúry neopierali zadnou časťou o stenu 
retabula, ale bolo ich vidieť celé (ako napr. pri skupine Kalvárií umiestňovaných na brvno pod 
víťazným oblúkom kostola) dutina sa zakryla špeciálne opracovanou tabuľou.360

355 WAGNER, Vladimír; Umenie dávne i nedávne, s. 18.
356 WAGNER, Vladimír; Umenie dávne i nedávne, s. 19.
357 BARTLOVÁ, Milena; Skulptúra a tabuľové maliarstvo 1400 -1470, s. 253 in Gotika.
358 WAGNER, Vladimír; Umenie dávne i nedávne, s. 18-19.
359 WAGNER, Vladimír; Umenie dávne i nedávne, s. 19.
360 BARTLOVÁ, Milena; Skulptúra a tabuľové maliarstvo 1400 -1470, s. 252 in Gotika

Počiatok tvorby naznačovala skica 
na kartóne, potom v hline alebo plastelíne. 
Z nej vybodkovali dôležité, smernicové 
body do hlavného materiálu, aby naznačili 
predovšetkým hlboké tieňové partie a získali 
správny pojem o umiestení neskoršej 
polychrómie.361

Drevorezba sa, až na výnimky v samom 
závere stredoveku, pokrývala rovnako ako pri 
tabuľových maľbách podkladovou vrstvou 
s maľbou alebo zlatou či striebornou fóliou. 
Plastické diela sa v podstate považovali 
za rovnaké ako obrazy, iba ich trojrozmerný 
objem vyjadroval hierarchicky vyššie 
postavenie.

Ak bol rezbár zároveň aj maliarom, išlo 
to, prirodzene ľahšie, ale ak polychrómiu 
vykonával iný, musel mať rezbár tento 
metodický postup vo veľmi bedlivej 
pozornosti.362

Maľovanie sochy bolo poslednou 
fázou tvorby a v stredoveku také dôležité, 
že objednávateľ často väčšiu čiastku 
platil za polychrómiu, ako za sochu 
samotnú. Spôsoby pomaľovania sôch boli 
rozličné, ale najčastejšie sa uplatňoval 
spôsob s kriedovým podkladom, na ktorý 
sa nanášali temperové farby. Keďže 
kriedový podklad, najmä pod pozlátkou, 
bol pravidelne hrubší, musel sochár v tomto 
predpoklade zhotovovať aj kontúrový 
povrch sochy, z čoho vysvitá, že už pri 
objednávaní bol určený spôsob vymaľby 
budúcej sochy.363

V druhej polovici 14. storočia sa mení 
štýlový charakter nášho sochárstva. 
Západné vplyvy ostávajú i naďalej vedúcim 
impulzom v umeleckej tvorbe, ale mení 
sa tvárna aj ideologická predstava. 

361 WAGNER, Vladimír; Umenie dávne i nedávne, s. 19.
362 BARTLOVÁ, Milena; Skulptúra a tabuľové maliarstvo 1400 -1470, s. 252 in Gotika
363 WAGNER, Vladimír; Umenie dávne i nedávne, s. 19.

 Brutovce, Kostol sv. Vavrinca diakona; F1
Neskorogotická Madona z 2. polovice 15. st.,  

výška 122 cm.



210 211

Archaické motívy vymiznú, pohybový moment sochy sa rozvlní do esovitej línie. To znamená 
síce oživenie realistických tendencií oproti predošlej náhlivej expresívnosti, pričom miznú 
väčšie kontrasty tela a rúcha a namiesto telesnosti tela víťazí telesnosť bloku sochy. Cítime 
síce živé telo pod šatami, ale plastický zážitok plynie z bloku šiat. Tvarové línie sa zmäkčujú, 
rúcho uvoľňuje, zjemňuje, rastie šírka a získava sa plastická hĺbka. Tvár už nie je viac masa, 
ale línia, vníma sa stavba kostí a mäsa.

Obdobie tejto štýlovej transformácie sa nesie v znamení tvorby sôch Madony. V ich 
typologickom utváraní sa nám zároveň objasní aj úloha jednotlivých skupín a prúdov, ktoré 
určovali ich výtvarný proces v medziach samostatného lokálneho umeleckého chápania. 
Veľká obľúbenosť Madon v stredovekom sochárstve Európy vyplýva z mentality človeka, 
ktorý sa dostal na hranice prísneho zaprenia vrodených, prirodzených sklonov. Postava ženy, 
očistenej od ľudských pudov a vášní, bola bezpochyby popudom k vzrastu stredovekého 
rytierstva, napomáhaného poéziou trubadúrov a stredovekých potulných spevákov 
spievajúcich ľubostnú lyriku tzv. minnesängerov. V umení to umožnil vyspelý kult Madony- 
matky obdarujúc ju už od počiatkov gracióznosťou a sklonom k prejemnelej štruktúre.364

Ako vo všetkom, aj v umení pozorujeme vývoj a premeny. Vývinový koniec jedného typu 
je zároveň východiskom ďalšieho formovania. V 90-tych rokoch 14. storočia u nás prebieha 
proces, ktorý prináša nové umelecké vymoženosti a nový pohľad na stredovek vôbec. Musíme 
predovšetkým myslieť na dielňu pražského Petra Parléra, geniálneho iniciátora a tvorcu 
neskorogotických smerov v architektúre ako aj výrazného predchodcu renesančného realizmu 
v jeho sochárskych prácach. Čechy za čias Karola IV. všeobecne vystupujú v umeleckom 
vývine na piedestál, z ktorého zachytia iniciatívne prvenstvo v riadení stredoeurópskych 
okruhov a vyžarujú lúče na všetky okolité kraje. Hoci dnes nemôžeme ešte dobre hovoriť 
o priamom vplyve sochárskej dielne na vytvorenie i takého špeciálneho typu, akým boli 
„krásne Madony“, rozhodne bola popudom na premyslené hľadanie nových metód, ktorými 
sa niesla ďalšia práca.

Nový štýl, charakterizovaný dokonalým zmäkčením tvarov a foriem, sa utvára v znamení 
tzv. „krásnych Madon“. Ak by sme tento smer chceli nazvať štýlom, mohli by sme hovoriť 
skôr o „krásnom štýle“, keby sama krása nebola primárnou podstatou každého umeleckého 
podnikania.365

Popularita českého krásneho slohu viedla nielen k importu hotových diel či k pozývaniu 
sochárov vyučených v jeho okruhu, ale približne od druhého desaťročia 15. storočia 
aj k rozvoju jeho miestnych modifikácií v ďalších susedných krajinách vrátane Uhorska, 
resp. Slovenska. Dôležitým rámcom tejto miestnej adaptácie bolo panovanie Žigmunda 
Luxemburského, ktorý súčasne bojoval o svoju vládu v krajinách Českej koruny, 
čo sa prejavovalo okrem iného práve uplatnením českého kultúrneho vplyvu. Z tejto vrstvy 
poznáme celý rad drevených sôch, ktoré pôvodne tvorili súčasti oltárnych retabulí. Aspoň 

364 WAGNER, Vladimír; Umenie dávne i nedávne, s. 25.
365 WAGNER, Vladimír; Umenie dávne i nedávne, s. 34.

Iliašovce, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, bočný oltár Panny Márie; F1 
Madona z prvej polovice 16. st. – Hodegetria, voľnou rukou ukazuje na svoje dieťa Krista.
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čiastočne sa nám takýto súbor zachoval iba z mariánskeho oltára z Lomničky. Hoci sa hlavný 
autor dielne (niekedy označovaný pomocným menom Majster Madony z Lomničky), pôsobiaci 
pravdepodobne v Levoči, musel vyučiť v niektorom väčšom centre, možno v Budine, 
predstavuje okruh jeho tvorby lokálnu produkciu vysokej kvality.366

Predpokladom vyjadrenia nežného vzťahu matky k dieťaťu je aj jeho premiestnenie 
z centrálnej osi tela na matkinu ruku. Najslávnejší variant Márie s Kristom, ktorý sedí na jej 
ľavej ruke, sa podľa konštantinopolského kláštora, v ktorom uctievali podobnú ikonu, 
volá Hodegetria. Tento typ naznačuje ukazovanie cesty, t. j. Krista, výtvarne vyjadrené 
gestom pravej ruky Madony ukazujúcej na Krista. Obľuba tohto typu súvisí i s neskôr 
rozšírenou legendou, podľa ktorej Hodegetriu namaľoval osobne evanjelista Lukáš. Legenda 
o Lukášovom autorstve sa síce na rôznych miestach a v rôznom čase spájala aj s inými typmi 
mariánskych obrazov, zakaždým však slúžila ako „dôkaz“ tradovania domnele autentického 
obrazu od najstarších čias, čím posilňovala autoritu jeho podoby, ale i autoritu inštitúcie, 
ktorá ho vlastnila.367

Veľmi pozoruhodnou črtou slovenského dreveného sochárstva neskorého krásneho 
slohu je skutočnosť, že sa tu často stretávame s kvalitnými sochami, ktorých autori osobitným 
spôsobom aplikovali niektoré nové prvky krásneho slohu na veľmi tradičné tvarové poňatie 
celku drapérie i figúry. Tento kozmopolitný prejav, zaiste tvorivý zámer, môžeme interpretovať 
ako výraz určitého stanoviska, vyjadrujúceho konzervatívnu nedôveru k módnym novinkám 
spolu s dôkazom, že tieto novinky neboli objednávateľovi ani umelcovi neznáme.368

Zásadne je to prechodný stupeň medzi vrcholnou a neskorou gotikou. Už sám 
formalizmus, ktorý toto obdobie ovládne, je symptómom dekoratívnej snahy, ktorú hlásala 
aj neskorá. gotika.369

Otvárajú sa nové kompozičné možnosti a predstava sa začne zahrávať s tvárnymi prvkami. 
Ornament sa stane dôsledným cieľom, ale zároveň prvky prevzaté z predošlej éry ho nemôžu 
po tejto ceste viesť ďaleko, lebo sa dostane do slepej uličky. Rozkvitne manierizmus, vývinová 
stagnácia a úpadok. Toto prechodné obdobie sa pomaly stratí v temnote, aby sa až o niekoľko 
desaťročí neskôr zjavila úplná štýlová premena.

Okrem Spiša môžeme v tom čase (14. a začiatok 15. st.) hovoriť aj o dielni v Košiciach, 
sústredenej okolo staviteľskej huty dómu sv. Alžbety. Jej činnosť bola veľmi rozšírená 
a mnohoznačná. Košická skupina kalvárie zastupuje samostatný okruh, ktorý nie je možné 
spojiť so spišskou tvorbou. Dominuje nadživotná postava Krista na kríži, dokonalého 

366 CIDLINSKÁ, Libuše; Gotické krídlové oltáre.
367 GERÁT, Ivan;Stredoveké obrazové témy na Slovensku, s. 102-103.
368 BARTLOVÁ, Milena; Skulptúra a tabuľové maliarstvo 1400 -1470, s. 255 in Gotika
369 WAGNER, Vladimír; Umenie dávne i nedávne, s. 34.

Spišská Kapitula, Katedrálny kostol sv. Martina, hlavný oltár Panny Márie; F1 
Hlavný gotický krídlový, oltár z r. 1470 -1478. V oltárnej skrini sú dominantné postavy sv. Martina a sv. Mikuláša 
uprostred s Madonou s dieťaťom. Vsadené sú do neogotickej architektúry. Ústredné sochy v oltárnej skrini najprv 
radikálne rezbársky prepracovali a nakoniec, spolu s celým oltárom, koncom 19. storočia regotizovali.
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ustrojenia krásnych telesných foriem. Telo Kristovo sa chápe reálne, s úsilím o krásne formy 
(Kalvária z kalvárskej kaplnky).370

Po roku 1420 vznikla na pôde Spiša nová dielňa, ktorej sídlom bola pravdepodobne 
Levoča. Tu sa v 20-tych rokoch 15. storočia dokončila veľká stavebná činnosť na dvoch 
gotických kostoloch: sv. Jakuba a minoritského. K výzdobe pripútala istotne mnoho 
umelcov. Levočská skupina sa rozšírila po celom bližšom okolí a utvorila najsilnejší umelecký 
celok poslednej fázy vrcholne gotickej plastiky u nás. Nesie na sebe neskoré znaky: prepätosť 
štýlového formalizmu do absolútnej geometrickej ornamentiky, vystupňovanie mäkkých 
tvarov a reality až po manierizmus.371

Vďaka významným spoločenským a triednym presunom, vyjadrovaným v poslednej 
tretine 15. storočia vrcholiacim ekonomickým vzrastom a mecénskou aktivitou miest, 
cechových organizácií a podnikateľských vrstiev (najmä v oblasti banských miest) vznikajú 
na Slovensku od sedemdesiatych rokov prvé, skutočne monumentálne koncepcie 
neskorogotických krídlových oltárov, stávajúcich sa v tomto čase stredobodom umeleckej 
výzdoby chrámových interiérov a najhlavnejším podnetom rozsiahleho rozvoja plastiky 
a tabuľového maliarstva. Košice v období 1474-1747 stavajú na naše pomery mimoriadne 
veľký krídlový oltár sv. Alžbety, z ktorého sa pôvodná sochárska výzdoba zachovala iba 
vo fragmentoch.

V rokoch 1470 – 1478 vzniká monumentálny, vo svojej podstate maliarsky poňatý 
hlavný oltár katedrálneho kostola na Spišskej Kapitule, ktorý v priebehu sedemdesiatych 
a osemdesiatych rokov nasledujú ďalšie rozmerné oltáre. Plastiky oltára Korunovania 
Panny Márie na Spišskej Kapitule (okolo 1478) nielen monumentálnou skupinou oltárnej 
skrine, ale aj množstvom drobnejších plastík predstavujú už zrelé syntetické poňatie 
neskorogotického rezbárskeho slohu.372

V Levoči sa prejavuje nový druh realistickej rezbárskej koncepcie na oltári Panny 
Márie Snežnej (po 1494), ktorý predstavuje prvé vyspelejšie monumentálne prejavy tradície 
neskorogotického realizmu v levočskej sochárskej produkcii.

Z nových vývojových podnetov čerpala aj tvorba autora sochárskej výzdoby oltára 
Korunovania Panny Márie v kaplnke Zápoľských v Spišskej Kapitule (1499) kladúca, okrem 
iného, dôraz aj na osobité podanie typológie a charakteristiky obličajov.373

Doba najväčšej umeleckej slávy vypukla v stredoslovenskej banskej oblasti okolo 
a po roku 1500. V tomto čase rozvíjal v Banskej Bystrici svoje rané dielo rezbár Pavol, neskôr 
sa presídlil do Levoče. Vytváral graciózne postavy, svojou eleganciou, lyricky nežnou typikou 
obličajov a bohatým, rezbársky odvážnym spôsobom záhybovania odevov, sa približuje tvorbe 
holandských rezbárov. Tým vyvolal v stredoeurópskom prostredí istý pohyb, ktorý smeroval 
ku kultivácii ženského výrazu a k odvážnejšej, elegantnejšej výrazovej forme. Je tu typ 

370 WAGNER, Vladimír; Umenie dávne i nedávne, s. 39.
371 WAGNER, Vladimír; Umenie dávne i nedávne, s. 40.
372 VACULÍK, Karol;; Gotické umenie Slovenska, s. 74 .
373 VACULÍK, Karol;; Gotické umenie Slovenska, s. 75.

Spišská Kapitula, Katedrálny kostol sv, Martina, hlavný oltár Panny Márie, detail; F1 
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ornamentiky, napríklad putti, delfíny, poznáme tiež viaceré kompozície tabuľových oltárnych 
obrazov, ktoré vznikali (čiastočne, tiež úplne) podľa predlôh renesančných drevorezcov 
Albrechta Dürera, Lucasa Cranacha, Georga Pencza, spracovaných však v neskorogotickom 

prevedení.377

Madony, alebo akýkoľvek výjav zo života Panny Márie z renesancie, sa u nás 
nenachádzajú. U nás bolo obdobie reformácie a protestanti kult Panny Márie vôbec 
nepestovali.

16. storočie je bohaté na udalosti. Popri vojne s Turkami, hospodárskom úpadku, 
či reformácii sa u nás objavuje renesančný sloh, ktorý vzhľadom na celkovú situáciu v krajine 
a kostoly oplývajúce gotickým zariadením nemá ani veľa možností pre svoj rozvoj. No čas 
a meniaci sa dobový vkus začínajú zatláčať krídlové oltáre do pozadia, obdobie ich slávy 
sa minulo. Rozoberajú ich, zachované časti niekedy použijú sekundárne ako výzdobu v rámci 
nového kostolného nábytku. To sa stalo aj v Ľubici.378

Novej pozornosti sa krídlovým oltárom dostane až v druhej polovici 19. storočia 
pod vplyvom romantizmu, ktorý sa o stredovek a jeho umenie intenzívne zaujímal. Pri 
reštaurovaní svätyne kostola sv. Martina v Spišskej Kapitule v rokoch 1888 -1889 barokový 
hlavný oltár z roku 1680 odstránili a nahradili ho neogotickou architektúrou, do ktorej vložili 
obrazy a sochy bývalého gotického hlavného oltára. Do podobnej neogotickej architektúry 
sa dostali aj bočné oltáre sv. Michala, Klaňanie sa troch kráľov a Smrti Panny Márie. Oltár 

377 RUSINA, I.; Renesancia na Slovensku a jej kontexty, s. XII.
378 CIDLINSKÁ, Libuša; Gotické krídlové oltáre, s. 31.

 Spišská Sobota, Kostol sv. Juraja, hlavný oltár sv. Juraja, predela Posledná večera; F3
Majster Pavol pri svojich dielach používal už aj renesančné prvky, napr. ryby, či delfíny…

vysokého klenutého čela, motív úzkeho vyholeného obočia, guľatý typ tváre a našpúlených 
úst, ktoré najvýstižnejšie charakterizujú tvorbu tohto výslovne mestského a pre meštiansku 
vrstvu určeného umenia, hľadajúceho vzory pre ženské typy práve v tomto prostredí.374

X. 3. Renesancia
William Shakespeare vo svojej komédii Mnoho kriku pre nič z roku 1599 do úst Dona 

Pedra vkladá slová: „Dnes sa oblieka ako Holanďan, zajtra ako Francúz, alebo kombinuje dve 
krajiny naraz, od pása dolu ako Nemec, široké nohavice, od pása nahor ako Španiel, len tak 
v košeli.“

Tento popis týkajúci sa miešania módnych prvkov a kombinovania nesúrodých 
elementov odevu, by sme mohli použiť i pre charakteristiku jedného z kľúčových fenoménov 
umenia na sever od Talianska – zaalpskej či severskej renesancie. Koexistencia viacerých 
slohových prúdov a štýlový pluralizmus sú základnými znakmi nielen nášho umenia druhej 
polovice 16. a začiatku 17. storočia, ale aj ďalších krajín strednej Európy.

Z textu citovanej divadelnej hry tiež vyplýva, že už Shakespearovi súčasníci vedome 
či podvedome citlivo reagovali na regionálnu štýlovú „čistotu“, rovnako ako vnímali jej 
porušovanie, hybridizáciu a vnútorné premeny. Kombinovanie a miešanie rôznych štýlových 
prvkov sa netýkalo iba módy odievania, boli všeobecným dobovým trendom. Skutočnosť, 
že v umení strednej Európy sa v tomto období prelínali viaceré slohy – gotika, renesancia, 
manierizmus, historizmus a barok – nedovoľuje jednoducho označiť umeleckú produkciu 
na našom území zastrešujúcim pojmom renesancia, ale skôr nazvať ho „umenie medzi 
neskorou gotikou a barokom“.375

V rokoch 1520 – 1620 krajiny strednej Európy žili nielen v znamení plurality 
a koexistencie „nesúrodých“ prvkov v sfére výtvarného umenia. Pluralita prúdov v tomto 
období na Slovensku nie je typická iba pre jedno konkrétne dielo, v ktorom sa stretajú 
viaceré slohové prvky, ale v koexistencii „veľkých“ základných štýlov umenia 16. st. a začiatku 
17. st. – renesancie, manierizmu, historizmu a nakoniec aj baroka. Tieto vzájomne paralelné 
štýly, občas u nás hlbšie neukotvené a často bez svojich typických fáz, existovali jednak 
samostatne, častejšie sa navzájom miešali, preplietali, zanikali a niekedy sa aj znovu objavili. 
Sloh tohto obdobia ako celok má hybridný ráz, hoci jednotlivé štýly majú jasne vyhranené 
svoje formálne znaky. Renesancia, ako jeden zo slohových prúdov umenia 16. a 17. storočia, 
mala na Slovensku pomerne dlhé trvanie. Jej začiatky, prvé ojedinelé stopy sú zreteľné okolo 
roku 1500, v kulminujúcej neskorej gotike.376

Renesancia na Slovensku tak začala na jednej strane importom umeleckých diel, 
na druhej strane tu pracovali aj miestni sochári, predovšetkým na východe krajiny. V tomto 
regióne nevzniklo žiadne umelecké centrum, renesančné diela sú tu „roztrúsené“ pozdĺž 
diaľkovej cesty medzi Budínom a Krakovom – dvoma významnými centrami stredoeurópskej 
renesancie. Renesančné elementy sa však v tomto období objavili nielen v architektúre, 
kamennej plastike náhrobkov, ale aj na gotických krídlových oltároch. Okrem italizujúcej 

374 VACULÍK, Karol;; Gotické umenie Slovenska, s. 76.
375 RUSINA, I.; Renesancia na Slovensku a jej kontexty, s. X. 
376 RUSINA, I.; Renesancia na Slovensku a jej kontexty, s. XI.
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Korunovania Panny Márie dostal neogotickú predelu. Tieto výtvory z 19. storočia pri 
všetkom úsilí doplniť a zlepšiť vzhľad oltára, prípadne ho priblížiť pôvodnému, sú nakoniec 
ťažkopádne remeselné rezbárske a stolárske produkty, ktoré povrchne a nevhodne používajú 
originálne gotické prvky. Oslabujú do veľkej miery výpoveď, pôsobivosť pôvodného diela, 
k čomu prispievajú aj rozsiahle premaľby obrazov a nová, farebne nevhodná polychrómia 
plastík. Takýchto oltárov je viac, spomeňme len hlavný oltár sv. Štefana a sv. Imricha 
v Matejovciach, kde mohutný ťažký štít a bočné baldachýny s anjelmi ostro prehlušujú 
jemnosť a nehu vyvierajúce z malieb Majstra z Matejoviec.379

X. 4. Barok
Obdobie baroka je pod všeobecným vplyvom súčasnej stredoeurópskej tvorby 

so živým, sebavedomým výrazom a eleganciou postoja, prekypujúcou radosťou a nábehom 
k patetičnosti. Ťažké postranné drapérie, sformované do trubicových záhybov, vyvažujú 
dekoratívnosť úpravy plášťa.380

Zvláštne obdobie 17. a 18. st., v ktorom boli reformačné i protireformačné spory, 
stavovské povstania, vzbury mestského obyvateľstva, turecké nájazdy, morové rany a iné 
epidémie – to všetko doliehalo na ľudí a nikoho nenechalo ľahostajným, lebo zasahovalo 
každú rodinu, každého človeka. Toto bolestné obdobie s mnohými pohromami využila 
Cirkev, ktorá utŕžila veľkú ranu odtrhnutím sa veľkej časti katolíkov. Aby si získala naspäť 
svoju dominanciu, zvýšila angažovanosť o dušu človeka. K tomu napomáhali novovznikajúce 
rehole, ale aj uhorskí králi.

Z týchto podmienok sa potom rodili nové formy zbožnosti, ktorých znakom bola 
na jednej strane prehlbujúca sa pokora a túžba vrátiť sa k jednoduchým podobám uctievania 
sviatosti a života prvých kresťanov a na druhej strane exaltovanosť, mystická viera v zázračnosť 
a očakávanie mimoriadnych znamení alebo vizionárstvo rozličných foriem.381

Barokové umenie, často interpretované ako harmonická jednota a označované ako 
celistvé umelecké dielo, ponúka mnohé a nezriedka aj protichodné podoby. Na jednej strane 
vytvorilo ilúziu v zmysle prepychového a nákladného štýlu života, na druhej strane i tvrdú 
realitu každodennosti.382

Talianski majstri zohrali rozhodujúcu úlohu v umení strednej Európy v 17. a 18. storočí. 
Boli to hlavne oni a flámski umelci, ktorí sa zaslúžili o prenesenie a udomácnenie barokového 
štýlu na tomto území. Umelci zo všetkých krajín Európy boli v tom čase vítaní v strednej 
Európe, najmä v jej hlavných mestách – vo Viedni, Benátkach, Prahe a pod. Odtiaľto sa potom 

379 CIDLINSKÁ, Libuša; Gotické krídlové oltáre, s. 21-22.
380 WAGNER, Vladimír; Umenie dávne i nedávne, s. 40.
381 ZERVAN, Marian; Regnum Marianum a baroková zbožnosť In: Barok, s. 37.
382 RUSINA, I.; Svätci v strednej Európe, s. 8.

Levoča, Minoritský-gymnaziálny kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov, hlavný oltár Panny Márie; F1 
Madona miestnená na barokovom hlavnom oltári, nazývaná aj Kráľovná anjelov.  

Bola vyhotovená v rokoch 1695 – 1699 dielňou Olafa Engelholma. 
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šíril vplyv ich vlastnej tvorby. Išlo o silnú vlnu umeleckej migrácie do strednej Európy a hoci 
prichádzajúci majstri rozprávali rozličnými jazykmi, zjednocoval ich rovnaký vkus a umelecké 
ideály, vďaka čomu bolo ich dielo zrozumiteľné pre všetkých.383

Bohatstvo náboženských tém, rozmanitosť ich typov a funkcií v období baroka zapríčinili, 
že svetské témy v oblasti výtvarného umenia i literatúry boli zatlačené do úzadia. Výnimku 
tvorili niektoré profánne motívy, ktoré boli mimoriadne obľúbené u mecenášov a zberateľov. 
Tak vzniklo množstvo zátiší, žánrových obrazov, krajiniek, alegorických a bojových scén skôr 
pre umelecký trh, než na zvláštnu zákazku.384

Svätci sa stali jednou z kľúčových a dominantných tém barokového umenia v čase 
medzi Tridentským koncilom a osvieteneckou vládou Jozefa II. V 16. storočí vystúpili 
reformační kazatelia proti uctievaniu a zobrazovaniu Panny Márie i svätcov. Vo viacerých 
oblastiach vypukli dokonca vlny obrazoborectva, ktoré mali za následok ničenie obrazov, 
sôch, ostatkov svätcov i kultových predmetov. Zmena nastala až po nástupe protireformácie, 
po Tridentskom koncile (1545 – 1563), ktorý na svojom poslednom dvadsiatom piatom 
zasadnutí prijal dekréty o uctievaní svätcov, ostatkov a dekrét o obrazoch. Na ich základe 
sa veriaci mali uchyľovať pod ochranu svätcov, nasledovať ich v čnostiach, uctievať obrazy 
a sochy svätých – ale nie preto, že je v nich božská sila, ale pre vzory, ktoré predstavujú. 
A tak sa obrazy a sochy Panny Márie a svätcov v nasledujúcich dvoch storočiach stali jednou 
z kľúčových tém zobrazovania až do konca 18. storočia. Táto obrovská explózia, ktorá 
znamenala rozkvet zobrazovania Panny Márie sa skončila osvieteneckou vládou Jozefa II. 
(1780 – 1790). Počas jeho vlády došlo k výrazným zmenám v cirkevnom živote, počnúc 
rušením niektorých reholí, zabraním cirkevného majetku, zákazom púti až po zásahy 
v liturgických obradoch a obmedzení počtu oltárov.

Cirkevný učiteľ sv. František Saleský vo svojom Úvode do zbožného života z roku 
1609 úctu k Panne Márii zdôvodňuje: „Veď ona je Matkou nášho zvrchovaného Pána,… 
Utiekajme sa teda k nej… volajme k tejto nežnej Matke, vzývajme jej materinskú lásku, snažme 
sa napodobniť jej čnosti…“ Panna Mária tu mala dominantné postavenie. Bola patrónkou 
a ochrankyňou mnohých krajín. Uhorsko bolo Máriinym kráľovstvom Regnum Marianum.385

Jednou z kľúčových integračných koncepcií týchto nových foriem zbožnosti bola 
aj myšlienka Mariánskeho kráľovstva (Regnum Marianum). Vyrastala z dávnych historických 
tradícií svätoštefanských legiend, podľa ktorých patrón Uhorska sv. Štefan „sľubom 
a ustavičnými prosbami sa spolu so svojím kráľovstvom odovzdal pod stálu ochranu Panny 
Bohorodičky Márie; jej sviatok Nanebovstúpenia volajú dňom Veľkej Panej (Kráľovnej)“. 
Na tomto texte z Legendy maior sa zakladajú nielen predpoklady, podľa ktorých už sv. 
Štefan vybral za najvyššiu patrónku Uhorska Pannu Máriu, ale aj frekventovaná baroková 

383 RUSINA, I.; Svätci v strednej Európe, s. 14.
384 RUSINA, I.; Svätci v strednej Európe, s. 14.
385 RUSINA, I.; Svätci v strednej Európe, s. 18

Stará Ľubovňa, Kostol sv. Mikuláša biskupa, bočný oltár Sedembolestnej Panny Márie; F1 
Barokový oltár z prvej polovice 18. st. V strede nika s plastikou Piety (130 cm),  

ktorú obklopujú výjavy tajomstiev bolestného ruženca.
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ikonografická téma, zobrazujúca sv. Štefana ako odovzdáva (a tým ju akoby aj korunuje) 
kráľovské insígnie Panne Márii. Na tieto tradície sa zrejme v začiatkoch tureckého 
nebezpečenstva odvolával aj kráľ Matej Korvín, keď so súhlasom pápeža nechal raziť mince 
s obrazom Panny Márie a nápismi „Patrona Hungariae“ a „Regnum Marianum“ a neskôr 
aj Ferdinand II. a Ferdinand III., ale predovšetkým Leopold I. a ostrihomskí arcibiskupi 
Peter Pázmaň a Juraj Selepčéni, ktorí stoja pri zrode myšlienky obnovy Regnum Marianum. 
V koncepcii Regnum Marianum sa dokázali spojiť do jedného celku idea mocensko-
politického spojenia svetskej moci a cirkvi, obrany a záchrany pred pohanmi a inovercami, 
myšlienka národnej identity a územnej celistvosti, idea prepojenia stredovekej a barokovej 
zbožnosti, začlenenia Rakúska i Uhorska do európskych súvislostí mariánskeho barokového 
kultu, myšlienka príhovoru, vďaky, „materskej“ milosti, dobrej rady, zázračného vyliečenia 
i pôvodnej čistoty náboženského citu. Preto bola takmer všeobecne prijímaná ľudovými 
vrstvami, šľachtou, panovníkom, mníšskymi rádmi i kongregáciami.386

Pietas Mariana sa stala významnou súčasťou dvornej zbožnosti celého habsburského 
rodu, ktorý sa postavil, podporovaný jezuitmi, do čela „ideologickej“ protireformácie. 
Jeho patrónkou, a tým aj patrónkou Rakúska, sa stala Panna Mária Nepoškvrneného 
Počatia – Imaculata Conceptio, ktorá dominovala aj v barokovej mariánskej ikonografii. 
U mnohých Habsburgovcov prevládal intímny a vrúcny vzťah k Panne Márii. Leopold I. 
dokonca v rokoch 1659 až 1693 sedemkrát putoval do Mariazellu a do pútnickej knihy 
napísal tieto slová: „Svätej Panne Márii najnehodnejší a najnepatrnejší otrok Leopold“.

Napriek tomu však habsburgovský rod presadzoval triumfálny obraz Panny Márie 
ako „Generalissimy“ a „najvyššej veliteľky vojska“ (Ferdinand II), „cisárovnej“ a „kráľovnej“ 
(Leopold I.).

S tým veriaci nemajú žiaden problém, lebo naozaj Panne Márií prináleží takýto titul. 
Čo je však paradoxné, že jeden z Habsburgovcov, Jozef II., svojimi reformami tak zasiahol 
do cirkevných záležitosti, že to viedlo k zrušeniu mariánskej zbožnosti a mariánskych pútí.387

Postupne aj významné uhorské šľachtické rody pochopili, že koncepcia Regnum 
Marianum im môže zabezpečiť tradičnú nezávislosť od viedenského dvora a oslavovali 
prechod svojich rodín ku katolicizmu za pomoci Panny Márie, spojený s mimoriadnou 
mariánskou úctou, tak ako jágerský biskup Juraj Báršoň vo svojom testamente napísal: „Keby 
som kedykoľvek z Božej vôle zomrel, len to si žiadam, aby moje telo previezli k rehoľným pavlínom 
do Mariatálu a tam ma pred hlavným oltárom aj pochovali, a to preto, že sa tam moja matka, 
keď ma ešte v živote nosila, podivne obrátila z protestantizmu a ja som tam bol po tridsiatich 
rokoch na to, vo výročný deň jej obrátenia, vysvätený za opáta.” 388

Cirkev, rehoľní bratia, panovníci i šľachta tak z rôznych dôvodov a s rôznymi úmyslami 
vychádzali v ústrety široko rozšírenej mariánskej zbožnosti, ktorá začala bohato prekvitať 

386 ZERVAN, Marian; Regnum Marianum a baroková zbožnosť In: Barok, s. 37
387 ZERVAN, Marian; Regnum Marianum a baroková zbožnosť In: Barok, s. 38.
388 ZERVAN, Marian; Regnum Marianum a baroková zbožnosť In: Barok, s. 38.

Stará Ľubovňa, Kostol sv. Mikuláša biskupa, bočný oltár Sedembolestnej Panny Márie, detail; F1 
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XI. Atribúty pri Madonách

393 GERÁT, Ivan; Stredoveké obrazové témy na Slovensku, s. 103.

XI. 1. Kniha 
Malý Ježiško má v ruke knihu. 

Kniha je znakom a nositeľom vedomosti 
a múdrosti. Umelec cielene chce poukazať 
na jeho budúce poslanie hlásateľa a učiteľa 
Božej múdrosti.

XI. 2. Vtáčik
Vtáčik, ktorý Ježiškovi zobe 

do palca, nie je žánrovým detailom, 
ale má mnohostranný kristologický 
význam. Keďže duša v protiklade k telu 
sa pokladala za ľahšiu, spájala sa už oddávna 
s myšlienkou letu, a teda s vtákom. V spojení 
s obrazom Madony sa vtáčik (stehlík) 
od 2. polovice 13. storočia vyskytoval 
v Taliansku a vo Francúzsku a v neskorom 
stredoveku sa tesne spájal so symbolikou 
Kristovho utrpenia. Verilo sa, že stehlík 
sa živí tŕňmi bodliakov. Vo vzťahu k tŕňom 
znamenal dušu, ktorá sa svári s telom, tŕne 
pripomínajú aj Kristovu korunu. V obraze 
Madony, stehlík prenikal do idyly Ježišovho 
detstva ako zlopovestná predtucha 
budúceho utrpenia.393

najmä v druhom desaťročí 17. storočia. Po tomto období sa začali budovať chrámy 
s mariánskymi patrocíniami, repliky loretánskej svätej chyže stavať ako druhy triumfu a votívne 
dary mariánske stĺpy a kalvárie z vďaky za víťazstvo či pomoc pri morových epidémiách, 
ale predovšetkým vzrástol počet pútnických miest a úcta k milostivým a zázračným obrazom 
a sochám Panny Márie.389

Takýto prebudený duch doby naklonený úcte Panny Márie sa samozrejme prejavil 
aj vo výtvarnom umení. Vznikli vrcholné podoby barokového umenia na východnom 
Slovensku, ale znamená aj jedno z najplodnejších období v jeho výtvarnej kultúre vôbec. Svoj 
umelecký zenit domáca plastika zaznamenala za tereziánskych čias (1740-1780), aby vzápätí 
vplyvom jozefínskych reforiem a nástupom industrializmu zaznamenala svoj pokles a rozklad 
barokovej formy a tvaroslovia. Hlavnými objednávateľmi rezbárskych prác aj v tomto regióne 
bola cirkev a šľachta. V rámci presadzovaného protireformačného hnutia cirkev povolávala 
do svojich služieb aj sochárstvo. Malo prezentovať „zjavenú“ pravdu cirkvi, viesť pospolitý 
ľud k odovzdanosti a hlbokej zbožnosti podľa dekrétov tridentského koncilu.390

Na záver je potrebné konštatovať, že barokové sochárstvo 18. storočia na východnom 
Slovensku v jeho neskorej fáze popri gotike znamená najvýznamnejšie obdobie vo výtvarnej 
kultúre tohto regiónu. Vizualizuje kultúrne symptómy tej doby, dokumentuje základné idey, 
výtvarné myslenie aj sociálny kontext dobových neskorofeudálnych vzťahov. Nenachádzame 
tu silné gestá, ani objaviteľské počiny, ale pracovalo tu niekoľko tvorcov, ktorí svojou činnosťou 
prevýšili bežnú provinčnú polohu a dali jej osobitý charakter istej výtvarnej enklávy.391

Plastická práca barokového obdobia je tiež dielom cudzích umelcov, Talianov a Nemcov, 
ktorí k nám prenášali umenie, vykryštalizované v susedných krajoch. Barok bol väčšinou 

importovaným, okrem malých miestnych výnimiek sa u nás nezakorenil.392

389 ZERVAN, Marian; Regnum Marianum a baroková zbožnosť In: Barok, s. 38.
390 BESKID, Vladimír; Sochárstvo 18. storočia na východnom Slovensku In: Barok, 
391 BESKID, Vladimír; Sochárstvo 18. storočia na východnom Slovensku In: Barok, s. 87.
392 WAGNER, Vladimír; Vývin výtvarného umenia na Slovensku, s. 65.
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XI. 3. Vtáčik a cumlík
Tieto atribúty sa nachádzajú na oltári 

Panny Márie v Spišskej Sobote. Ježiško drží 
v rukách na prvý pohľad podivné predmety. 
Čo majú symbolizovať? Musíme si pomôcť 
biblickou správou: „Ježiš Kristus hoci 
má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej 
rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, 
vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný 
ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol 
pokladaný za človeka“ (Fil 2, 6-7). Správal 
sa ako človek, iba že nemal žiaden hriech. 
Ako každé dieťa aj on mal cumlík – autor 
to znázornil ako textíliu, do ktorej sa dával 
cukor alebo čosi sladké, čo dieťa cmúľalo, 
a vtáčik nie je iba hračkou, ale aj symbolom 
jeho budúceho utrpenia. Má to byť stehlík, 
ktorý sa živí semenami z tŕnia, náznak 
na budúcu tŕňovú korunu.

XI. 4. Granátové jablko
Motív granátových jabĺk ako predmetu 

hry a vzťahu medzi Madonou a dieťaťom 
je obohacujúcim motívom v ikonografií. 
Na rozdiel od symbolickej funkcie jablka 
ako mocenského znaku a osobitne významu 
granátového jablka ako starodávneho 
symbolu plodnosti a životodarnej sily 
dostáva sa v našom prípade granátové jablko 
ako predmet detskej hry do významovej 
a funkčnej polohy žánru. Vychádzajúc 
z vlastnosti vyschnutého granátového 
jablka, ktorého bohaté semená pri zatrepaní 
nárazom na stvrdnutú šupku ovocia vydávajú 
hrkotavý zvuk, a ktoré sa v stredoveku bežne 
používalo ako detskej hrkálky. Objavenie 
sa motívu granátového jablka v súvislosti 
s ikonografickým konceptom Madony 
s Ježiškom v 1. štvrtine 15. st. súvisí u nás 
so zúžením jeho významovej podoby 
na prostý žánrový motív.

XI. 5. Ríšske jablko
Madona z oltára v Spišskom Hrhove 

držiaca dieťa Ježiša v náručí. Malý Ježiš drží 
v ľavej ruke ríšske jablko, čo symbolizuje jeho 
kráľovskú moc. Je to veľmi často používaný 
atribút.

XI. 6. Slnenčné lúče 
Slnečneé lúče vychádzajúce spoza 

Madony, nie sú obyčajnou dekoráciou, 
ale vychádzajú zo základnej informácie z 
knihy Zjavenia sv. Jána: „Žena odetá slnkom, 
pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec 
z dvanástich hviezd“ (Zjv 12, 1).  Žena z 
knihy Zjavenia je obrazom Márie, Ježišovej 
matky, ktorá je oslávená a víťaziaca, zaháňa 
temnotu hriechu.
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XI. 7. Bochník chleba
Malý Ježiško, sediaci na rukách 

svojej matky, obidvoma rukami skrýva 
v dlaniach čosi malé, akoby chránil niečo 
drahé a vzácne. Je to malý bochník, plochý 
chlebík, symbol významného posolstva, 
ktorého vnútorný zmysel má korene 
v poetickej sfére duchovna. Gotický majster 
emotívne lyricky a pohotovo interpretoval 
dramatickú skutočnosť Ježišovho života. 
Vzácnosť chleba je tu ako motív a koreň 
kultu v darovaní seba. Tento ikonografický 
prvok je svojbytným prínosom, ktorým 
dielo vstupuje do širších súvislostí v rámci 
univerzálneho učenia o sprítomňovaní 
Kristovho tela v chlebe, v Eucharistii

XI. 8. Mesiac pod nohami
Mesiac pod nohami Madony 

je najčastejším z motívov apokalyptickej 
Madony, ktorú popisuje evanjelista Ján 
vo svojom videní. Od čias cirkevných 
otcov mesiac symbolizoval cirkev. 
Najčastejšie sa zobrazoval spolu so slnkom 
(sol iustitiae-slnko spravodlivosti=Kristus). 
V karolínskom období ho Alquin vykladal 
ako symbol pominuteľnosti sveta. Pod 
Máriinými nohami však mesiac podčiarkuje 
aj vzťah Márie k apokalyptickej žene, odetej 
slnkom, ktorá sa často vykladala ako Mária 
víťaziaca nad diablom. Mesiac túto jej 
úlohu vyjadruje vizuálne menej názorným 
spôsobom ako drak, ktorého pri jej nohách 
namaľovali napríklad na strednej tabuli 
oltára v Strážkoch. 394

394 GERÁT, Ivan; Stredoveké obrazové témy na Slovensku, s. 105.

XII. Katalóg

 Bušovce, Kostol sv. Vavrinca diakona,

hlavný oltár sv. Vavrinca; F1
Neskorobarokový hlavný oltár z druhej polovice 18. st. 

s neskorogotickými plastikami zo začiatku 16. st. 
z okruhu majstra Pavla z Levoče.  

Madona vysoká 130 cm.

 Bobrovec, Kostol sv. Juraja, Madona; F1
Pravdepodobne bola pôvodne ústrednou súčasťou 
menšieho krídlového oltára. Akiste stála v strede 

jeho archy. Madona z Bobrovca zaujíma tradičný, 
uvoľnený postoj, založený na spojení kontrapostu 

(naznačeného vysunutým kolenom voľnej pravej nohy) 
s typickým esovitým prehnutím tela. Ježiško s veľkou, 

doprava sklonenou hlavou, pokrytou zvrchu kučerami, 
drží v ľavej ruke zlaté jablko ako Vládca všehomíru 

s krížikom vo vrchole a zdvihnutou pravou rukou, ktorá 
je celá novodobou náhradou. Ukazuje na svoju matku, 

Nebeskú kráľovnú. 
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 Kežmarok, Kostol sv. Kríža, Madona; F1
Gotická Madona z konca 15. st., výška 110. cm, 

umiestnená v architektúre pastofória.

 Dravce, Kostol sv. Alžbety, bočný oltár Panny 
Márie, Madona výrez; F1

V barokovej arche z 1. polovice 18. st. je gotická plastika 
Panny Márie s dieťaťom na pravej ruke, v ľavej ruke 

drží berlu, výška 130 cm. 

 Liptovský Ján, Kostol sv. Jána Krstiteľa, erbový panel, grófa Szenthivanyiho; F1
Pri vchode do kostola, po ľavej strane, je epitaf z roku 1672 grófa Petra Szenthivanyiho mladšieho  

aj s rodinným erbom. Na jeho vrchole je Madona. 

Lendak, Kostol sv. Mikuláša, Hlavný oltár; F1  
Neskorogotický krídlový oltár z roku okolo 1500. Panna Mária má výšku 140 cm.
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 Liptovský Mikuláš, Kostol sv. Mikuláša, bočný oltár Panny Márie; F1
Bočný gotický krídlový oltár Panny Márie z rokov 1470 – 1480. Je to tzv. typ Viereraltar. Madonu obklopujú 
staroveké svätice: sv. Katarína, sv. Dorota, sv. Margita a sv. Barbora, ktoré nie sú pôvodné. Na tabuľových krídlach 
sú výjavy zo života Panny Márie.

Levoča, Bazilika sv. Jakuba staršieho, bočný oltár Panny MárieSnežnej; F1  
Z rezbárskej dielne, ktorá pracovala v Levoči pred príchodom Majstra Pavla, pochádza oltár Panny Márie 
Snežnej z roku 1496, ktorý patrí k najstarším a najrozmernejším oltárnym celkom tohto kostola. Na plastike 
Panny Márie Snežnej môžeme sledovať isté podobné vzťahy k švábskemu sochárstvu. Zdá sa, že švábske sochárstvo 
malo význam pre levočských sochárov už skôr, na konci 15. storočia, čo by mohlo vysvetľovať, prečo sa na južné 
Nemecko orientovaný Majster Pavol usadil práve na Spiši. V oltárnej skrini je socha Madony s dieťaťom, po jej 
stranách vo výklenkoch pod baldachýnmi vždy dve menšie plastiky svätíc, umiestnené nad sebou (sv. Barbora, sv. 
Dorota, sv. Katarína a sv. Margita). Výška: Madona 180 cm, sv. Barbora 76 cm, sv. Dorota 75 cm, sv. Katarína 
74 cm, sv. Margita 74 cm. Tento oltár bol zhotovený pri príležitosti stretnutia štyroch jagellovských bratov poľského 
kráľovského rodu, v Levoči. Oltár je prácou tej istej dielne, ktorá vytvorila aj retábulum oltára sv. Petra a Pavla.

 Lendak, Kostol sv. Mikuláša biskupa, Madona; F1
Gotická „Lendacká Madona“ (1420), výška 90 cm. Slohovo 
pripomína radostné Matky Božie zo začiatku 15. storočia, 

koncepčne spríbuznené s viacerými českými Madonami 
a poľskými sochami krásneho slohu.

 Lendak, Kostol sv. Mikuláša, Ruskinovská Madona; F1
Madona z Ruskinoviec (1350). Ukazuje na silnú 

gotickú tradíciu na Spiši, výška 130 cm. Madona drží 
dieťa v dlhej košieľke na jej ľavom predlaktí. Dieťa 

má v ľavej ruke vtáčika podľa príbehu z apokryfov. Je to 
kópia, originál sa nachádza v SNG v Bratilsave.
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 Liptovské Matiašovce, Kostol sv. Ladislava, Madona; F1
Neogotická madona zo začiatku 20. storočia. Madona 

ozdobená kráľovskou korunou na hlave, pravou rukou drží 
Ježiška a druhou rukou ukazuje na neho.

 Levoča, Bazilika sv. Jakuba staršieho,  
bočný oltár sv. Alžbety; F1

Gotická Madona v nadstavci oltára sv. Alžbety 
Durínskej. v 19 st., výška 110 cm. Oltár sv. Alžbety 
Duríínskej so všetkými svojími tabuľami pochádza 

z niekdajšieho hlavného oltára kostola sv. Alžbety pred 
hradbami mesta, zbúraného v 1. polovici 14. st.

Podolínec, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, hlavný oltár Panny Márie; F1  
Barokový ambitový oltár (1723). V strede stĺpovej architektúry je gotická plastika Madony z 2. polovice 14. st., 

výška 140 cm. Po stranách sú plastiky sv. Jána Krstiteľa a sv. Jána apoštola, 140 cm. V nadstavci v strede 
je Panna Mária, výška 110 cm.

 Olcnava, Kostol Panny Márie, Madona; F1
Kópia gotickej madony z konca 14. st., výška 130 cm.  

Originál sa nachádza v SNG v Bratislave.

 Markušovce, SNG, Múzeum Spiša,  
kaštieľ v Markušovciach, Madona; F1

Voľná gotická plastika Madony zo 16. storočia 
bez polychrómie. 
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 Spišská Belá, Kostol sv. Antona pustovníka, 
Madona; F1

Voľná plastika neskorogotickej Madony  
zo začiatku 16. st. vysoká 150 cm.

 Odorín, Kostol sv. Mikuláša,  
bočný oltár, Madona; F1

Na bočnom oltári je neskorogotická Madona  
z konca 15. st. výška 140 cm.

 Stará Lesná, Kostol sv. Petra a Pavla, bočný oltár Panny Márie, Madona z oltárnej skrine s krídlami; F1
V gotickej arche bočného oltára je Madona z konca 15. storočia. Na oltárnych tabuliach sú namaľované svätice: sv. 

Katarína, sv. Barbora, sv. Dorota a sv. Margita. Výška Panny Márie je 145 cm.

Slovenská Ves, Kostol očisťovania Panny Márie;  
Hlavný barokový oltár Panny Márie z polovice 18. st.  

Madona je gotická zo začiatku 16. st. z dielne Majstra Pavla z Levoče, výška 180 cm. 
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 Spišská Teplica, Kostol sv. Trojice, Madona; F1
Voľná gotická plastiky Madony z polovice 14. st., 130 cm. 

 Slovenská Ves, Kostol Očisťovania Panny Márie, 
Madona; F1

Madona z hlavného oltára pochádza z neskorogotického 
obdobia (1510 – 1515), výška 180 cm. Je to dielo, ktoré 

vyšlo z dielne Majstra Pavla z Levoče. Madona bola 
na niekoľkých miestach poškodená. V roku 1956 bola 

reštaurovaná bratmi Kotrbovcami. Posledné reštaurovanie 
sa uskutočnilo v roku 2002.

Strážky, Kostol sv. Anny, bočný oltár Panny Márie; F1  
Neskorogotický krídlový bočný oltár Panny Márie z r. 1524. V oltárnej skrini Madona, výška 110 cm. 

Pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. Chýbajú dve plastiky, ktoré tvorili súčasť oltárnej skrine.

 Spišské Podhradie, farský kostol Narodenia Panny 
Márie, Madona; F1

Gotická socha Panny Márie s dieťaom v náručí v nie celkom 
životnej veľkosti pochádza z nezachovaného bočného oltára.

 Teplička nad Hornádom,  
Kostol Narodenia Panny Márie, Madona; F1

Madona z 18. st. Telo má prehnuté do písmena „S“ podľa 
vzoru gotických Madon, výška 150 cm.





 Lipany, Kostol sv. Martina. 
Hlavný neskorogotický oltár sv. Martina  

z r. 1513-1520 s okruhu Majkstra Pavla z Levoče.



252 253

 Spišské Matiašovce, Kostol sv. Petra a Pavla,  
Madona; F1

Voľná Madona z polovice 14. st., výška 136 cm.  
Nachádza sa vo svätyni farského kostola.

 Vojňany, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, 
Madona; F1

Neogotická Madona z konca 19 st., výška 140 cm. 

Važec, Kostol Troch kráľov, bočný oltár Panny Márie, F1 
Madona uprostred oltára je gotická, pochádzajúca zo 16. st. Oltárna architektúra je oveľa mladšia, siaha do 18. st. 
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 Štrba, Kostol sv. Ondreja apoštola, Madona; F1
Gotická Madona z polovice 15. st., výška 111 cm. 

Je po reštaurovaní v ŠRA v Levoči.

 Žehra, Kostol Ducha Svätého,  
bočný oltár Panny Márie; F1

Madona uprostred oltárnej gotickej archy pochádza 
zo začiatku 15. st., výška 116 cm.

Kežmarok, Kostol sv. Kríža, bočný oltár Panny Márie Kráľovnej; F1  
Neogotická architektúra z konca 19 st. 

 Hraničné, Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, bočný oltár sv. Kríža, sediaca Panna Mária; F1
Na vrchnej rímse je umiestnená sediaca Madona. Je to práca ľudového rezbára zo začiatku 20. storočia. 
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 Liptovské Matiašovce, Kostol sv. Ladislava, Madona; F1
Polychrómia maličkej Madony je značne poškodená.  

Obe postavy, majú na hlavách korunky. Ježiško je bez šiat 
čo naznačuje napodobnenie gotického vzoru,  

ale Madona má už barokové rúcho. 

 Spišské Hanušovce, Kostol sv. Ondreja apoštola; F1
Madona zo začiatku 20. st.

Spišské Podhradie, farský kostol Narodenia Panny Márie, bočný oltár Panny Márie; F1 
Neskorogotický oltár zo začiatku 16. storočia.  V neogotickej oltárnej architektúre je plastika Panny Márie.
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 Stará Lesná, Kostol sv. Petra a Pavla, hlavný oltár, 
v nadstavci Panna Mária-Samotretia; F1

Na hlavnom oltári, ktorý bol zbarokizovaný koncom 18. st., 
je v nadstaci sv. Anna, ktorá drží na jednej ruke  
Pannu Máriu s kráľovskou korunkou na hlave  

a na druhej drží malého Ježiška.

 Stará Lesná, Kostol sv. Petra a Pavla,  
bočný oltár sv. Anny; F1

V oltárnej skrini je gotická plastika sv. Anny Metercie. 
Je vysoká 90 cm. 

Veľký Slavkov, Szépmüvészti Budapešť 2018; F8 
Detail z mariánskeho gotického krídlového oltára z Veľkého Slavkova, 15. st. 

Oltár z Ľubice, Szépmüvészti Budapešť 2018; F8 
Gotický krídlový oltár sv. Anny od neznámeho autora zo 16. st.

Hrabušice , Kostol sv. Vavrinca,  bočný oltár sv. Anny; F1 
Neskorogotické súsošie zo začiatku 16. st. z dielne Majstra Pavla z Levoče. Oltár má neogotický upravenú 

architektúru. Súsošie sv. Anny s Pannou Márou a Ježiškom (110 x 100 cm).
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  Podolínec, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, antipendium; F1
Na bočnom barokovom oltári sv. Anny Metercie z 2. polovice 17. st. je antipendium spracované ako reliéf. 

V centrálnej časti sa nachádza Metercia orámovaná srdcom.

Levoča, Bazilika sv. Jakuba staršieho, bočný oltár sv. Anny; F1 
Skriňový oltár (1520) s pevnými krídlami (pravé krídlo chýba), párom pohyblivých krídel a nadstavcom. 
V architektúre i dekorácii oltára sa uplatňuje renesančný vplyv. Výška sv. Anny 88 cm, Panny Márie 95 cm.
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 Kežmarok, Kostol sv. Kríža, Metercia; F1
Neskorogotické súsošie okolo r. 1500. Rozmery 120 x 100 cm.

 Lipany, Kostol sv.Martina, Metercia z r. 1526.
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 Kolačkov, Kostol sv. Michala archaniela, Metercia; F1
Neskorogotický bočný oltár bočný oltár sv. Anny zo začiatku 16. st. Rozmery 135 x 140 cm.

Strážky, Kostol sv. Anny, hlavný oltár sv. Anny, Metercia z oltárnej skrine; F1  
Neskorogotický krídlový hlavný oltár zo začiatku 16. st. V strede gotickej archy je súsošie Metercie 110 x 90 cm.

 Stará Ľubovňa, Kostol sv. Mikuláša biskupa, Metercia; F1 
Bočný barokový oltár sv. Anny, okolo r. 1700.  

V strede oltárnej archy je reliéf sv. Anny s Pannou Máriou a Ježiškom o veľkosti 160 x 100 cm.

 Ľubica, Kostol Ducha Svätého, oltár sv. Anny; F1
Bočný oltár sv. Anny z 20. st. v neogotickom štýle. Reštaurovaný bol r. 2014.
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 Bijacovce, Kostol Všetkých svätých, procesiová Panna Mária; F1
Plastika zo začiatku 20. st. Sv. Anna učí Pannu Máriu.

 Kolačkov, Pieta; F1
Pieta od ľudového rezbára zo začiatku 20. storočia, výška 35 cm.
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 Levoča, Minoritský -gymnaziálny kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov; F1
Pomerne rozmerná Pieta s poškodenou polychrómiou.

Levoča, Bazilika sv. Jakuba staršieho; F1 
Renesančná Pieta zo 17. storočia, výška 120 cm.
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 Spišský Štvrtok, Kostol sv. Ladislava, oltár smrti Panny Márie, kaplnka Zápolského, Pieta v nike, detail; F1
Plastika Piety uprostred oltára je neskorobaroková polychrómovaná ľudová drevorezba z konca 18. st. 

 Spišský Štvrtok, Kostol sv. Ladislava, kaplnka Zápoľských, oltár smrti Panny Márie; F1
Ide o majstrovské dielo norimberskej maliarskej školy, vytvorené okolo roku 1450 vtedajším najvýznamnejším 
norimberským maliarom, majstrom Tucherovho oltára. Je aj autorom kresbového náčrtu tabule uchovávaného 

v Univerzitnej knižnici v Erlangene. Kaplnka bola postavená v roku 1473.
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 Lechnica, Kostol sv. Jodoka, Pieta; F1
Pieta od neznámeho rezbára z 18. st. Výška 160 cm. Reštaurovali ŠRA Levoča v r. 2010.

Lučivná, Kostol sv. Martina biskupa, Pieta; F1 
Bočný neskorobarokový oltár Sedembolestnej Panny Márie z konca 18. st. Plastika Piety je novšia.



280 281

 Spišské Podhradie, Kostol Narodenia Panny Márie; F1
Pieta z konca 19. st. je poškodená  

pozdĺžnou prasklinou. 

 Ľubica, Kostol Nanebovzatia Panny Márie; F1
Procesiová Pieta zo začiatku 20. st.

 Predela oltára z Ľubice, Szépmüvészti Budapešť 2018; F8
Výjav pochovavania Pána Ježiša z oltára dvoch biskupov. 

 Bušovce, Kostol sv. Vavrinca, diakona; F1
Pieta z konca 19. st.

 Bobrovec, Kostol sv. Juraja, Pieta; F1
Pieta z konca 19. st.

 Hrabušice, Pieta; F1
Pieta zo začiatku 20. st.
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 Bystrany, Kostol sv. Petra a Pavla, Pieta.

Habovka, Kostol Sedembolestnej Panny Márie; F1 
Po povodni, ktorá v roku 1813 vzala kostol aj so zariadením, bol postavený nový kostol v r. 1829.  

Oltár pochádza z tohoto obdobia. 
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 Dravce, Kostol sv. Alžbety, hlavný oltár Vir Dolorum; F1 
Gotický oltár Vir dolorum z rokov 1480 – 1490. V strede gotickej archy je plastika Krista – vysoká 124 cm, 

po stranách sv. Ján a Panna Mária, vysoké 105 cm. 
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 Slovenská Ves, Kostol Očisťovania Panny Márie, Kalvária; F1
Novodobá práca nie veľmi zručného rezbára z 20 st.

 Lechnica, Kostol sv. Jodoka, hlavný oltár, Kalvária; F1
Neogotický oltár zo začiatku 20. storočia.
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 Dravce, Kostol sv. Alžbety, Kalvária; F1
Gotická kalvária z konca 14. st. Sv. Ján a Panna Mária (výška oboch 75 cm). Plastika Ukrižovaného   

je z r. 1747, kedy bola celá kalvária reštaurovaná. Pôvodná plastika Ukrižovaného sa nachádza v predsieni. 

 Spišská Belá, Kostol sv. Antona pustovníka, Kalvária; F1
Plastiky sú barokové z druhej polovice 18. st., vysoké 120 cm. Plastika Ukrižovaného má výšku 210 cm.

Spišská Sobota, Kostol sv. Juraja, Kalvária; F1 
Pod víťaznym oblúkom sa nachádza jediná Kalvária na Spiši aj s lotrami na kríži. Pochádza z r. 1489. 
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 Lendak, Kostol sv. Mikuláša biskupa, Kalvária; F1
Pod víťaznym oblúkom je Kalvária z konca 18. st. V strede Ukrižovaný 150 cm, po stranách Panna Mária 70 cm, 
sv. Ján 65 cm.

 Výborná, Kostol sv. Uršule, Kalvária pod Víťaznym oblúkom; F1
Baroková plastika z roku 1828. Ukrižovaný má výšku 140 cm, Mária a sv. Ján 130 cm.
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 Strážky, Kostol sv. Anny, Kalvária; F1
Neskorogotická Kalvária pod víťazným oblúkom zo začiatku 16. st. Ukrižovaný pochádza z dielne Majstra 

Pavla z Levoče. Panna Mária a sv. Ján pochádzajú od iného autora. 
 Tvrdošín, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kalvária; F1

Bočný oltár z 19. st.
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 Spišský Štvrtok, Kostol sv. Ladislava, oltár Kalvárie; F1
Rezbár Olaf Engelhom vytvoril neskorobarokový oltár z druhej polovice 18. st. Plastika Ukrižovaného s výškou 

120 cm. Po stranách Panna Mária, výška 83 cm a sv. Ján, výška 78 cm.

 Spišská Belá, Kostol sv. Antona pustovníka, Kalvária pod víťaznym oblúkom; F1
Socha Ukrižovaného má ruky na kĺboch, ktoré sú funkčne pohyblivé, pre možnosť uloženia tela do hrobu.
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 Kežmarok, Kostol sv. Kríža, Kalvária; F1 
Neskorobarokové súsošie Kalvárie z konca 18. st.  

V strede Ukrižovaný 170 cm, po stranách Panny Mária 156 cm a sv. Ján 170 cm. 



300 301

 Spišské Hanušovce, Kostol sv. Ondreja apoštola, Kalvária; F1
Na severnej stene vo svätyni je pomerne malá Kalvária. Je to práca ľudového rezbára zo začiatku 20. st.

 Spišský Hrhov, Kostol sv. Šimona a Júdu, apoštolov, Kalvária pod víťazným oblúkom; F1
Neskororenesančná Kalvária z r. 1669.  

Ukrižovaný Kristus, výška 160 cm, Bolestná matka a sv. Ján apoštol 80 cm.

Levoča, Bazilka sv. Jakuba, kalvárie; F1
Gotické súsošie z druhej polovice 15. st. Výška Panny Márie 140 cm. 

Neskorogotická kalvária z r. 1500 umiestnená na oratóriu. Výška Panny Márie 145 cm. 





 Lipany, Kostol sv. Martina, Kalvária.

Kristus na kríži je gotický z poslednej tretiny 15. st.  
z dielne Majstra Pavla z Levoče. Ostatné sochy sú mladšie.

 Klčov, Kostol Narodenia Panny Márie, Kalvária.
Ľudová práca zo začiatku 19. st. Výška Panny Márie 50cm.
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 Hraničné, Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, hlavný oltár; F1
Baroková Immaculata z polovice 18. st., výška 145 cm.

 Podbiel, Kostol Navštívenia Panny Márie, Imaculata; F1
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 Liptovské Kľačany, Kostol sv. Alžbety, Panna Mária, Kráľovná anjelov; F1  Lendak, Kostol sv. Mikuláša biskupa, Ružencová Panna Mária; F1
Barokový oltár zo začiatku 18. st. Výška 140 cm.
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 Podolínec, Kaplnka sv., Anny,  
modliaca sa Panna Mária; F1

 Lendak, Kostol sv. Mikuláša, biskupa,  
Bolestná Panna Mária; F1

V minulosti bola postavená Kalvária v chotári. Dnes 
je Bolestná Panna Mária umiestnená v kostole.

 Tvrdošín, Kostol Najsvätejšej Trojice, bočný oltár Ružencovej Panny Márie; F1
Oltár z prvej polovice 19. st.
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 Oravský Biely Potok, Kostol sv. Štefana Uhorského, bočný oltár Korunovania Panny Márie; F1

 Oravský Biely Potok, Kostol sv. Štefana Uhorského, bočný oltár Korunovania Panny Márie; F1
V nadstavci bočného oltára v Oravskom Bileom Potoku  

je reliéf Ružencovej Panny Márie spolu so sv. Dominikom a sv. Teréziou z Avilly.
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 Spišská Kapitula, oltár Usnutia Panny Márie; F4
V neogotickom nadstavci oltára je súsošie Korunovania Panny Márie. 

 Vyšné Ružbachy, Kostol očisťovania Panny Márie, Ružencová Panna Mária; F1
Reliéf s pätnástimi tajomstvami posvätného ruženca. Uprostred Panna Mária 
so sv. Dominikom a sv. Teréziou z Avilly.
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 Oravský Biely Potok, Kostol sv. Štefana Uhorského, bočný oltár sv. Rodiny zo začiatku 19. st.; F1
V nadstavci je reliéf Narodenia Paán; F1

 Oravský Biely Potok, Kostol sv. Štefana Uhorského, bočný oltár sv. Rodiny zo začiatku 19. st.; F1
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 Tvrdošín, Kostol Najsvätejšej Trojice, hlavný oltár Korunovania Panny Márie; F1
Výjav Korunovania Panny Márie z 18. st.

 Krížová Ves, Kostol Narodenia Pána, hlavný oltár, koniec 19. st.; F1
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 Podbiel, Kostol Navštívenia Panny Márie, hlavný oltár Navštívenia Panny Márie z 19. st.; F1

 Kežmarok, Kostol sv. Kríža, bočný oltár Korunovania Panny Márie; F1 
Neskorogotický oltár Korunovania Panny Márie zo začiatku 16. st. V oltárnej arche je plastická scéna Korunovania 
Panny Márie, výška 100 cm. Po stranách sú Boh Otec s Kristom 125 cm.
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 Výborná, Kostol sv. Uršule, procesiová 
neskorobaroková Panna Mária z konca 18. st; F1

 Vlková, Kostol Zvestovania Panny Márie, 
Nepoškvrnené srdce Panny Márie z 20. st.; F1

 Liptovské Matiašovce, Kostol sv. Ladislava, bočný oltár Nanebovzatia Panny Márie z 18. st.; F1 
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 Štrba, Kostol sv. Ondreja apoštola, bočný oltár Jána Nepomuckého, nika Klaňanie sa Panne Márii; F1
Barokový oltár z polovice 18. st. Sv. Ján Nepomucký, sa klania Madone (výška 120 cm). 

 Kežmarok, Kostol sv. Kríža, sv. Terézia 
z Lisieux; F1
Neogotický oltár Panny Márie s Ježišom, ako 
obdarúva sv. Teréziu z Lisieux kvetmi.

Stará Ľubovňa,  
Kostol sv. Mikuláša biskupa, F1  

Bočný oltár, barokový reliéf Panny Márie 
Škapuliarskej  

z druhej polovice 18. st.
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 Veľká Lomnica, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, reliéf Korunovania Panny Márie; F1
Na hlavnom neskorobarokovom oltári z r. 1793 je v nadstavci výjav Korunovania Panny Márie 150 x 120 cm.

 Olcnava, Kostol Panny Márie, reliéf Panny Máie, Kráľovnej; F1

Veľký Slavkov, Kostol sv. Ondreja, Madona z hlavného oltára; 
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XIII. Resumé

XIII. 1. Slovensky
Mariánska úcta má hlboké korene v zjavenom Božom slove a pevný základ v pravdách 

katolíckeho učenia. Prezentácia umenia s tematikou života Panny Márie v kontexte jej života, 
smrti a postavenia podľa Svätého Písma tvorí hlavné poslanie tejto publikácie.

Ide o pohľad na Pannu Máriu nielen z historického hľadiska, jej postavenia v dejinách 
ľudstva, náboženského života, ale aj o pohľad prostredníctvom umeleckých diel, ktorými 
sú ozdobené naše kostoly. V spišskej diecéze existuje veľké množstvo vzácnych, umelecky 
majstrovsky zvládnutých plastík Panny Márie, ktoré sú súčasťou oltárov, alebo osamote 
umiestnené v bočných kaplnkách, prípadne tvoria súčasť interiérového zariadenia kostola.

Mariánske výjavy sa formovali od najstarších období kresťanského umenia, najmä 
však od obdobia efezského koncilu v r. 431, na ktorom bola Panna Mária prehlásená 
za Bohorodičku, čiže Matku Boha, keďže jej Syn Ježiš Kristus, ktorého počala a porodila 
podľa tela, je Boh, druhá božská osoba.

Po koncile v Efeze sa kult Márie rozšíril na celý kresťanský svet.

Pápež Ján Pavol II., veľký ctiteľ Panny Márie, jej počas svojho pontifikátu venoval 
mimoriadnu pozornosť vo svojich príhovoroch, alebo návštevou Mariánskych pútnických 
miest.

Otvorenie Mariánskeho roku na vigíliu Svätodušných sviatkov 1987 urobil impozantným 
spôsobom - celosvetovou modlitbou ruženca. Petrov nástupca sa modlil ruženec v prastarej 
bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, spojený komunikačnými satelitmi s mariánskymi 
svätyňami všetkých kontinentov. Podľa údajov odborníkov prenosom 35 televíznych staníc 
sledovalo svetovú modlitbu ruženca okolo jeden a pol miliardy ľudí.

Ďalšia časť publikácie je venovaná priblíženiu tvorby Majstra Pavla z Levoče.

Región Spiš je obzvlášť bohatý na umelecké diela a historické pamiatky a Majster Pavol 
svojím dielom ešte viac prispel k jeho zveľadeniu a obohateniu. Životným dielom rezbára 
Pavla bol levočský hlavný oltár v kostole sv. Jakuba, na ktorého realizácii umelec pracoval 
takmer celé desaťročie.

Nasleduje prierez jednotlivými slohovými obdobiami z pohľadu umeleckého stvárnenia 
Panny Márie. V období renesancie, ktorá mala na Slovensku pomerne dlhé trvanie a ktorej 
začiatky sú zreteľné v kulminujúcej neskorej gotike okolo roku 1500, sa Madony u nás 
nenachádzajú – prebiehalo obdobie reformácie a protestanti kult Panny Márie neudržiavali.

V druhom desaťročí 17. storočia už bola mariánska zbožnosť rozšírená. Po tomto období 
sa začali budovať chrámy s mariánskymi patrocíniami, mariánske stĺpy a kalvárie z vďaky 
za víťazstvo či pomoc pri morových epidémiách, ale predovšetkým vzrástol počet pútnických 
miest a úcta k milostivým a zázračným obrazom a sochám Panny Márie. Takýto prebudený 
duch doby, naklonený jej úcte, sa prejavil aj vo výtvarnom umení. Vznikli vrcholné podoby 
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barokového umenia na východnom Slovensku, barok znamená aj jedno z najplodnejších 
období v jeho výtvarnej kultúre vôbec.

Publikácia pokračuje prierezom života a smrti Panny Márie, ako o tom píše Písmo sväté 
a učenie katolíckej Cirkvi. Nasleduje časť, venovaná sviatkom zasväteným Panne Márii, 
mariánskemu kultu v rannej kresťanskej cirkvi, na Východe a v Západnej Európe.

Prácu uzatvára kapitola, venovaná pútnickým mariánskym miestam, ich vzniku, 
charakteristike a významu.

Vnútornou túžbou autora je nádej, že kniha bude čitateľovi podnetom k zastaveniu 
a vlastnej meditácii o Panne Márii, Matke Božej a jej hlbokej prítomnosti v živote veriacich 
kresťanov katolíkov.

XIII. 2. English
Marian‘s reverence has deep roots in the revealed Word of God and a solid foundation 

in the truths of Catholic learning. Presenting the art focused on Virgin Mary in the context 
of her life, death, and status according to the Holy Scriptures is the main mission of this 
publication.

It is a view of Our Lady not only from the historical point of view, of her position in the 
history of mankind, religious life, but also the view through the works of art decorating 
our churches. In the Spiš diocese, there is a large number of precious, artistic masterpieces 
of Madonna, which are embedded in the altars, or soloed in the side chapels, or they form 
part of church interior arts.

The Marianist scenes formed from the earliest periods of Christian art, especially from 
the time of the Ephesus Council in 431, when Virgin Mary was proclaimed to be the Mother 
of God, since her Son, Jesus Christ, whom she conceived and delivered, is God, the second 
Divine person.

After the end in Ephesus Council, the cult of Saint Mary spread to the entire Christian 
world.

During his pontificate, the Pope John Paul II, a true Marian, paid great attention to her 
in his speeches and by visiting Marian pilgrimage sites.

In 1987 he made an opening of the Marian year at the vigils of the Pentecost 
by an impressive way-the rosary‘s worldwide prayer. St. Peter‘s successor prayed a rosary 
in the old basilica of Santa Maria Maggiore in Rome, connected by communication satellites 
with Marian sanctuaries of all continents. According to the official data, the rosary prayer 
broadcasted by 35 TV stations was watched by about one and half billion people.

Another part of the publication is dedicated to the Works of Master Pavol from Levoča. 
The Spiš region is particularly rich in works of art and historical monuments and Master 
Pavol has contributed even more to the region’s appreciation and enrichment. The life piece 
of the wood sculptor Pavol was the main altar in the Levoča‘s church of St. Jacob, the artist 
has been working on for almost a decade.

The following is a cross-section of each artistic style period from the point of view 
of artistic rendering Our Lady. In the period of Renaissance, which had a relatively long 
duration in Slovakia and whose beginnings are evident in the culminating late Gothic around 
1500, Madonnas did not occur-the Reformation era was going on and the Protestants did 
not build the cult of the Virgin Mary.

In the second decade of the 17th century, Marian devotion was already widespread. 
After this period, the churches with Marian patrociniums, Marian columns and Calvaries 
began to be built in gratitude for the victory or for help with plague epidemics. Moreover, 
many pilgrimage sites originated and reverence to the merciful and miraculous paintings 
and sculptures of Madonna. Such an awakened spirit of the times, inclined to her reverence, 
was also reflected in the arts. The top forms of baroque art were created in Eastern Slovakia, 
baroque also meant one of the most fertile periods in its artistic culture in general.

The book continues by a summary of the Virgin Mary’s life and death, as written 
in the Holy Scriptures and interpreted by the learning of Catholic Church. It is followed 
by a chapter devoted to the celebration of the consecrated Virgin Mary, to the Marian cult 
in the early Christian churches, in Eastern and Western Europe.

The last chapter of the book is focused on the Marian pilgrimage sites, their origination, 
characteristics and meaning.

The inner desire of the author is a hope that the book will inspire the reader to stop 
and meditate over our Lady, Saint Mother of God and over her deep presence in the lives 
of faithful Christian Catholics.
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