
Druhý deň 

Panna Mária mi prináša ošklivosť pred hriechom. 

 Ako sa zmenil život sv. Jána po príchode Matky Ježiša do jeho domu? 

Sv. Ján jej odovzdal kľúč a zveril jej celé vedenie domu. Chcel, aby sa cítila naozaj 
doma, aby sa cítila dobre, aby sa stala paňou domu. Jej najmenšie túžby považoval za 
rozkazy. Chcel, aby sa stala nežne milovanou Matkou, prítomnosť ktorej sa stáva 
nevýslovnou radosťou srdca.  

Pre teba, dieťa Panny Márie – vziať si ju k sebe – znamená prežívať svoje oddanie sa. 
Nazdávaš sa, že je to len nábožná myšlienka? Nie! To je skutočnosť. Skutočnosť, ktorá 
závisí od tvojej pozornosti, od tvojich túžob... od tvojej čistoty a detinskej lásky. Vezmi ju 
k sebe. Urob jej malý oltárik! 

Nos stále jej medailu! Ruženec! Pripravuj sa na jej sviatky a pouč o nich aj tých, 
s ktorými prichádzaš do styku. Toto je však len vonkajší prejav! Ty ju môžeš a máš aj iným, 
dôvernejším spôsobom, zasvätiť do svojho života!  

Ona čaká len na tvoju láskou preniknutú výzvu, na tvoju láskyplnú bedlivosť... 

Predovšetkým však musíš odstrániť zo svojho života všetko, čo by ju mohlo oddialiť 
od teba... Veď to je otázkou slušnosti. Nepozveme si niekoho k sebe preto, aby sme  jeho 
prítomnosti robili niečo, čo sa mu nepáči! Čo zaráža jeho pohľad... 

Či nenájde nebeská Matička pri podrobnej prehliadke tvojho domu niečo, čo zarazí jej 
pohľad? Prezeraj spolu s ňou a pýtaj sa jej, čo si myslí o knihe, ktorú si nechal otvorenú na 
stole, alebo v spálni... o tvojom obleku... o mimoriadnej sympatii, ktorá ti škodí... O tajne 
pripravenej pomste... Ona nemôže bývať u teba spolu s hriechom! Hriech vyháňa z tvojej 
duše Krista, teda aj ju... Keď páchaš hriech, pohŕdaš jej láskou. Ak chceš vziať Pannu Máriu 
k sebe, musíš sa bezpodmienečne zrieknuť hriechu, hlavne dobrovoľného hriechu! Nehovor 
ľahkomyseľne ani o hriechoch všedných! Panna Mária by ťa nechápala... Uprela by na teba 
bolesťou dojatý pohľad... Veď aj za naše všedné hriechy, ktorých sa my tak ľahko 
dopúšťame, ktoré neveľmi ľutujeme, zadosťučinil jej Syn vlastnou krvou. Za ne bol 
bičovaný, tŕnim korunovaný... Za ne trpel smrteľný boj... 

Pros ju, keď príde k tebe, aby ťa naučila chápať toto všetko. Čím ochotnejšie 
a rozhodnejšie sa zriekaš dobrovoľného hriechu, čím väčšiu cenu budeš pripisovať sv. 
spovedi a sviatostnému rozhrešeniu, tým viac budeš cítiť prítomnosť Panny Márie. Ju 
priťahuje čistota duše, lebo čistota duše samozrejme predpokladá prítomnosť jej Syna.  

Ona ju dá pociťovať ešte mocnejšie. Dá nám sily, povzniesť sa nad všetky slabosti... 
naučí nás chodiť po blate a nezašpiniť sa... 

 


