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ÚVOD 

áš veľký problém, ktorý ťa veľmi ťaží a trápi, a preto si sa 

rozhodol utiekať k Matke Trikrátobdivuhodnej a Kráľovnej 

Schönstattu. Možno si už niekedy kľačal v Kaplnke milostí 

v Schönstatte. Tam si mohol vidieť napísané na oltárnej prikrývke 

slová: „Nič bez teba, Matka Trikrátobdivuhodná, Kráľovná 

Schönstattu, a nič bez nás“. Prvá časť tohto nápisu nám pripomína, 

že Božia Matka je univerzálnym sprostredkovateľom Božích milostí 

pre nás. Dary od Boha prichádzajú k nám skrze Máriine ruky, ktorá je 

našou Matkou. V druhej časti by sme radi uistili požehnanú Pannu, 

že sme pripravení pomáhať jej pri uskutočňovaní jej úmyslov a cieľov 

vo svete. Ona očakáva našu spoluprácu. Ty vieš,  čo si dúfaš vyprosiť 

si od Božej Matky v tvojej súčasnej situácii a to, čo budeš mať urobiť 

ty, ti povie táto novéna počas nasledujúcich dní. Lebo ona nie je iba 

modlitbou, ktorá sa má odriekať, ale jej cieľom je skôr pomôcť ti 

preniesť niektoré Máriine vlastnosti do tvojho každodenného života. 

Panna Mária ťa zoberie nežne za ruku a predostrie ti svoj vlastný 

život pred očami tak, aby si mohol nasledovať jej príklad 

a praktizovať ho vo svojom živote. Skús to vyskúšať a maj dôveru, že 

Matka, Trikrát obdivuhodná a Kráľovná Schönstattu, odpovie na 

tvoju modlitbu a pomôže ti v tvojich ťažkostiach a trápeniach. 
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PRÍPRAVNÁ MODLITBA  

rahá, Trikrátobdivuhodná Matka a Kráľovná 

Schönstattu, prichádzam k tebe s neochvejnou dôverou 

získať tvoju pomoc , aby si vyprosila od Pána Boha, o čo 

teraz ponížene prosím. Tvoj božský Syn mi ťa dal za Matku. Jeho 

slová: „Hľa, tvoja matka!" (Jn 19, 27) boli adresované tiež mne. 

Tebe povedal: „Hľa, tvoj syn!" (Jn 19, 26). Slovo rovnako 

zaväzujúce po všetky časy, najmä však vtedy, keď tvoje dieťa 

kľačí s prosbou pri tvojich nohách. Aká útecha je to pre mňa, mať 

ťa za Matku. Preto sa obraciam k tebe s  veľkou prosbou. Prosím 

ťa z celého môjho srdca, pomôž mi, ó veľká, Trikrátobdivuhodná 

Matka a Kráľovná Schönstattu, pretože nikdy nebolo známe, že 

ktokoľvek sa k tebe utiekal, o ochranu prosil, alebo o  príhovor ťa 

žiadal, bol by nechaný bez tvojej pomoci. Ty, sama, si niesla 

v živote veľké utrpenie. Ako Matka bolesti si stála pod krížom. 

Teraz, keď prichádzam k tebe so svojou bolesťou, nevšímala by si 

si moju úpenlivú a pokornú prosbu? Nie, nikdy! Pretože ty si 

uctievaná ako Uzdravenie chorých, Útočište hriešnikov, Útecha 

zarmútených, Pomocnica kresťanov, Matka trpiacich. Zvláštnou 

dôverou v teba ma napĺňa i to, že ty si aj mojou nebeskou 

Matkou. To ma utešuje a uspokojuje, lebo viem, že nikdy 

neopustíš svoje dieťa, pretože ty si Panna verná a dobrotivá. Som 

si istý, že dostanem odpoveď na moje ťažkosti a trápenie, lebo ty 

si Matka Božej milosti, Matka dobrej rady, Panna mocná, Panna 

dobrotivá, Príčina našej radosti. Vypros pre mňa, prosím, od 

svojho milovaného Syna odpoveď na moju modlitbu a ja budem 

opakovať tvoj Magnifikat a ďakovať za Pánove milosti naveky. 

Amen. 
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1. DEŇ 

oží pozdrav Márii: „Zdravas', milosti plná, Pán s tebou" (Lk 

1, 28). 

V minulých storočiach zvony na našich kostoloch 

a kaplnkách každý deň všetkým ľuďom ohlasovali toto tajomstvo. 

Trikrát denne nám pripomínali začiatok našej spásy. Chvíľku 

meditujme o Zvestovaní. Koľko svetla muselo obklopiť svätú Pannu. 

Aké veľké tajomstvo do nej vložil Pán! Príchod Mesiáša bol blízko 

a ona, skrúšená a pokorná, sa mala stať jeho Matkou. Aké radostné 

vzrušenie muselo prejsť Máriou pri počutí o tejto neuveriteľnej 

udalosti, že večný Boží Syn si želal  stať sa jedným z nás. Spýtajme 

sa, či táto udalosť znamenala pre Máriu len radosť a šťastie? Ó, nie! 

Veľmi dobre si uvedomujeme, že tak dlho očakávaná hodina 

záchrany zahŕňala v sebe tiež predpoveď veľkých bolestí. Buďme si 

istí, že v čase zvestovania svätá Panna nevidela v detailných 

podrobnostiach udalosti, ku ktorým dala svoj súhlas.  Na druhej 

strane jej boli dobre známe pasáže z Písma odvolávajúce sa na 

Mesiáša, ktorý cenou veľkých bolestí a utrpení mal oslobodiť svet, 

ktorý bol tak hlboko ponorený vo vine a v hriechu. Potom by sa 

azda jeho Matka nemala pripraviť na oceán bolestí a utrpenia? 

„Anjel Pána zvestoval Panne Márii...“, takto bola Bohom vyvolená 

Mária. Možno si povieš: Boh ešte nikdy ku mne nezoslal anjela, 

ktorý by ma pozdravil, a ktorý by mi priniesol posolstvo. Kto je 

potom ten, kto ti prináša posolstvo? Možno je to poštár prinášajúci 

správy, ktoré môžu zničiť celé tvoje životné plány a šťastie. Alebo sa 

dopočuješ, že iný ťa obral o dobrú povesť a meno..., že si stratil 

prácu, svoj domov, majetok, alebo že niekto, od koho si si požičal 

peniaze, ti hrozí, že ťa materiálne zničí. Možno, že si dostal správu 

o smrti niekoho blízkeho a drahého. Alebo túžobne očakávaš 

správu o niekom, koho miluješ. Možno si obklopený vnútornými 

a vonkajšími problémami, ktoré ti sťažujú život. Alebo ťa trápi 

choroba, duševný nepokoj a strach z budúcnosti. Nehovor teda, že 
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dobrotivý Boh k tebe nikdy nezosiela anjela s posolstvom. Preto 

potichu kľakni pred svojim Bohom tak, ako kľačala Mária pred 

anjelom a premýšľaj: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ 

(Rim 8, 28). Teda  to nepokladaj za kríž, hoc by sa to nazývalo 

akýmkoľvek menom, či už to považujeme za pozdrav od Pána Boha 

a či posolstvo od nášho nebeského Otca svojmu dieťaťu. Vari anjel 

Pána, tak ako vtedy v Nazarete, nestojí tiež aj pred tebou? Rovnako 

ako od  Márie, aj od teba očakáva tvoje „áno“. Uvedom si, že tvoje 

utrpenie má hlboký zmysel. Odvtedy, čo Kristus zomrel na Golgote 

za všetkých ľudí, dovoľuje tým, ktorých miluje, zdieľať s ním jeho 

utrpenie a smrť, aby sa aj oni mohli podieľať na jeho sláve. Spolu 

s Kristom musíme trpieť pre našu vlastnú spásu, pre spásu našich 

blízkych, ale možno aj za ľudí, ktorých ani nepoznáme, lebo Božie 

milosrdenstvo a spása je pre všetkých. Mnohí prinášajú obetu, aby 

sa iným mohla udeliť milosť a zachrániť ich. Možno sa máš len 

zastaviť vo svojom zhone a zamyslieť sa nad svojim doterajším 

životom. Zhodnotiť ho, či si ho žil podľa vôle nebeského Otca a jeho 

prikázaní. Podvoľ sa teda Božej ruke a uver, že je to Božie 

pozdravenie v tvojom utrpení, že je to vlastne posolstvo z neba pre 

teba. Ver pevne, viac než kedykoľvek predtým, že Boh je vždy 

s tebou a ani teraz ťa neopustil a úplne dôveruj, že Boh ťa skrze 

orodovanie Panny Márie, Matky Trikrát obdivuhodnej a Kráľovnej 

Schönstattu vypočuje a pomôže ti.  

MODLITBA 
Drahá Matka, Trikrátobdivuhodná a Kráľovná Schönstattu! Pretože 

ty si kráčala v skúške viery a dôvery a oddala si sa do vôle 

Všemohúceho, pomôž mi objaviť v mojom kríži a utrpení lásku 

môjho nebeského Otca. Sprostredkuj, prosím, aby Boh vypočul 

moju prosbu a ak to bude v súlade s jeho vôľou a jeho plánom so 

mnou, aby splnil, o čo ponížene teraz prosím (v tichosti uveď svoju 

prosbu). 
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CVIČENIE  

Pozorne sleduj a pozoruj každú, aj malú udalosť, ktorú zažiješ 

a premýšľaj, či to nie je pozdravenie od Boha. 
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2. DEŇ 

áriina odpoveď na anjelovo posolstvo. „Hľa, 

služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho 

slova.“ (Lk 1, 38). Bolo Márii jednoduché dať takúto 

odpoveď? Dala ju unáhlene, bez premyslenia, tak ako to často 

robíme my, keď sa modlíme Anjel Pána? Mária sa určite zľakla 

toho, čo videla a počula. Určite ju rozrušilo aj splnenie úlohy, 

ktorú Boh očakával od nej.  Skôr si želala byť služobnicou Pána 

a vo svojej skromnosti si ani netrúfla pomyslieť, že by mohla byť 

matkou Spasiteľa. Toto všetko bolo úplne nepredstaviteľné pre 

Máriu. Chcela zostať pannou a teraz sa to všetko malo zmeniť. 

Nebolo veľa času na premýšľanie, musela sa rozhodnúť  rýchlo. 

Archanjel Gabriel tam stál, čakajúc jej odpoveď, ktorá mala 

rozhodnúť o budúcich Božích plánoch s ľudstvom. Bola to 

odpoveď, od ktorej závisela spása celého sveta. Mária sa 

neodela do plášťa falošnej pokory a nepovedala: „Nemôžem to 

urobiť.“ Nedohadovala sa s anjelom, ako to robil Mojžiš 

s Pánom, keď mu nariadil ísť k faraónovi a urobiť zázraky, aby 

prepustil izraelský ľud z Egypta. Mojžiš, zdráhajúc sa, nakoniec  

odpovedal: „Ja nie som výrečný muž... Prosím, Pane, pošli niekoho 

iného!" (Ex 4, 10-13). Pokorná deva z Nazareta konala celkom 

odlišne. Po tom, čo jej anjel zjavil, že sa má stať matkou Boha 

bez straty lesku panenstva, Mária ani chvíľu neváhala. S  detskou 

jednoduchosťou a plná dôvery, vyslovila tieto slová: „Hľa, 

služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). 

Aká je tvoja odpoveď na bolesť, ktorú nesieš? Ako odpovieš na 

posolstvo tvojho Otca? Ako môžem ja odpovedať „áno“ na 

neprávosť, stratu úcty, živobytia, svojho domu alebo majetku? 

Môže niekto dať svoj súhlas, ak ho smrť obrala o  niekoho 

najdrahšieho v jeho živote? Možno ho trýzni choroba a jeho 

existencia sa mu rúca pod nohami? Uvažuj dôkladne. Nech je 

tvoje utrpenie akékoľvek, Boh ho s otcovskou láskou pripúšťa 
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a jeho pozorné oko bdie nad tebou. Žiada si len tvoje dobro. 

Želá si, pritiahnuť ťa bližšie k sebe. Ver tomu celým svojím 

srdcom. Aj vtedy, ak Boh dopustí, aby si žil s vážnym 

nedostatkom ducha alebo tela. Môže to byť  pre tvoje dobro, 

pretože: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28). 

Ako hovorí sv. Pavol: „O nič nebuďte ustarostení. Ale vo 

všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte 

svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú 

chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ 

(Flp 4, 6-7). Daruj Bohu svoju dobrú vôľu a pokús sa aspoň dnes 

dať mu dobrovoľný súhlas ku krížu, ktorý je taký veľký a  tak 

veľmi ťa ťaží. „Boh je Otec, Boh je Láska, dobré je všetko, čo on 

robí.“ Keď sa ti  zdajú byť udalosti bez zmyslu a príčiny, keď sa 

pýtaš: „prečo?“, pros pokorne s Máriou: „Hľa, služobnica Pána, 

nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38).  Áno, nebeský 

Otče, nech sa vždy stane tvoja vôľa, nech prináša čokoľvek, či 

radosť, bolesť alebo žiaľ. 

MODLITBA 
Drahá Matka, Trikrátobdivuhodná, Kráľovná Schönstattu, skromná 

deva z Nazareta, vypros pre mňa milosť, aby som úprimne, pokorne 

a oddane vždy vyslovil „áno“ v mojom utrpení. Nauč ma podvoliť sa 

Božej ruke, pamätajúc na slová: „Dôveruj v Pána, ako ťa učila tvoja 

Matka! Čím silnejšie dôveruješ, o to viac ti Pán ukáže svoju dobrotu 

a milosrdenstvo.“ Amen. 

CVIČENIE  

Dnes povedz rozhodne a dobrovoľne „áno“ všetkým 

nepredvídaným udalostiam, ktoré ťa prekvapia počas dňa. 
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3. DEŇ 

uch Svätý oslavuje Máriu cez Alžbetu. „Blahoslavená je 

tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 1, 

45). V prvý deň tejto novény si prijal svoje trápenie 

ako posolstvo od Otca. V druhý deň si sa pokúšal podvoliť 

Bohu, svojmu nebeskému Otcovi ako dieťa. S Máriou, 

požehnanou Božou matkou, si povedal svoje „áno“ v dôvere, 

že vôľa tvojho Otca ti pripravila len to najlepšie a to aj vtedy, 

ak ti zosiela horké trápenie. Dnes budeme svedkami 

požehnaného stretnutia medzi Máriou a Alžbetou. Budeme 

žasnúť nad slovami Ducha Svätého, ktorý skrze Alžbetu 

vyslovil: „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza 

ku mne?... blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej 

povedal Pán“ (Lk 1, 43-45).  Čomu uverila Mária? Uverila vo 

všemohúcu Božiu moc a nezapochybovala, že splnením jeho 

plánov sa môžu porušiť i zákony prírody. Skutočne veľké 

a nepochopiteľné veci on urobil v nej. Mohla nosiť Božieho 

Syna pod svojim srdcom a stať sa matkou bez porušenia  

panenstva. Áno, „Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, 

čo jej povedal Pán“ (Lk 1, 45). Pamätaj, že toto slovo Ducha 

Svätého skrze pery Alžbety bolo vyslovené aj pre teba. Ako 

Mária, aj ty môžeš uveriť. Dobrotivý a všemohúci Boh je 

ochotný na Máriinu žiadosť  pomôcť ti, ak je to pre tvoju 

spásu,  aj keby to vyžadovalo zázrak. Nie je to jasná hviezda 

nádeje pre teba? Je to potešujúce, že Mária je tvojou Matkou. 

Jej najkrajšou výsadou materstva k tebe je, že dosiahne  pre 

teba Božiu milosť. „Mária, oroduj za nás“ je napísané tisíckrát 

na všetkých svätyniach a oltároch našej požehnanej Panny, 

ktorú vzývame ako Uzdravenie chorých, Útočište hriešnikov, 

Útechu zarmútených, Pomocnicu kresťanov, Matku trpiacich. Vari 

všetky tieto svätyne našej drahej Božej Matky nenesú 

svedectvo o jej materinskej láske? Vari nie sú  pamiatkami, 
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ktoré svedčia o jej moci? Mária môže vyprosiť zázrak aj pre 

teba. Množstvo zázrakov, uskutočnených na jej žiadosť, je 

nespočítateľné. Zájdi do niektorého pútnického miesta 

a presvedč sa! Sám Kristus nás rozhodne vyzýva k silnej viere 

v zázračnú Božiu pomoc, keď hovorí: „Majte vieru v Boha. 

Veru, hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni 

sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, 

ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Preto vám 

hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už 

dostali a budete to mať“ (Mk 11, 22-25). 

Požehnaný je ten, kto verí, že Boh, skrze orodovanie  Panny 

Márie splní jeho žiadosť. Ak je to pre tvoje dobro, dá ti silu 

niesť svoj kríž a to aj vtedy, ak vo svojej milujúcej láske k tebe 

usúdi, že neodníme kríž z tvojich pliec.  

MODLITBA 
Dôverujem v tvoju moc a láskavosť, drahá moja Matka! Verím, že 

si vždy blízko pri mne, slávna Kráľovná Schönstattu. Ó, Matka 

jemná, zo srdca ti dôverujem ako aj tvojmu Dieťaťu. 

CVIČENIE  

Uplatňuj detskú dôveru počas celého dňa. 
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4. DEŇ 

áriina radostná odpoveď v Magnifikate. Mária 

zvolala: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá 

v Bohu, mojom spasiteľovi... (Lk 1, 46-47). 

Čo má Máriin oslavný hymnus spoločné s touto 

novénou, s pokorne prosiacim plačom tvojho srdca, v  ktorom 

žiadaš odpoveď na svoju úzkosť? Určite by si aj v tvojej duši 

ozval  radostný Magnifikat hneď, ako by si dosiahol splnenie 

svojej prosby..., ale teraz by to bolo pre teba príliš ťažké. 

Rozmýšľaj o Máriiných slovách! So srdcom prekypujúcim 

radosťou, Mária svedčila o veľkých Božích činoch. Nemyslela 

iba na svoju vlastnú poctu, ktorú od Boha dosiahla. Jej radosť 

sa vzťahovala na celý svet, pretože spása bola blízko, „a jeho 

milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja... 

a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami“ (Lk 1, 50; 

1, 52-53). Jasala nad Božou dobrotou, ktorá mala prísť pre 

iných. Mária vo svojom živote ukázala ľudský postoj k iným. 

Odhodlane pomáhala ľuďom vôkol seba. Hneď, ako sa zázrak 

zázrakov uskutočnil a Boží Syn sa počal v jej lone, neskryla sa, 

aby oslavovala Boha svojho srdca a Dieťa svojho tela. 

Ponáhľala sa k Alžbete, ktorú našla pri práci. Požehnaná Matka 

ukázala svoju ľudskosť. Bolo to v službe inému, keď spievala 

svoj oslavný Magnifikat.  

Prichádzaš s veľkou prosbou. Možno si sklamaný v Bohu 

a v ľuďoch, alebo sa nachádzaš v hlbokom vnútornom 

konflikte. Možno sú pred tebou vonkajšie ťažkosti. Ako by  

mohol niekto očakávať od teba, aby si si robil starosti o  iných? 

Máš čo rozmýšľať o sebe! Možno si v duchu myslíš, že nik si 

nerobí starosti o teba. Možno v tebe zavládlo rozhorčenie 

a smútok, alebo závisť a žiarlivosť nad dobrým osudom iných 

ľudí a teraz si nahnevaný na svojho Boha! Uvažujem, či by ťa 

požehnaná Matka nemohla naučiť niečo zo svojho 
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Magnifikatu. Či ti nehovorí , že nemáš myslieť na seba? Prečo 

to neskúsiš a napriek svojmu vlastnému trápeniu, neprinesieš 

aspoň trochu šťastia iným a nepokúsiš sa byť k nim skutočne 

milý cez priateľský pohľad, milé slovo alebo cez dobrý skutok? 

Modli sa za iných! Ak to budeš robiť, rýchlo zistíš, že tvoje 

vlastné utrpenie stratí niečo zo svojej trpkosti. Naučíš sa 

zabúdať na seba, nájdeš hlboké šťastie i vo svojom utrpení tak, 

ako to píše sv. Pavol (2 Kor 7, 4): „Napĺňa ma potecha a 

prekypujem radosťou pri všetkom našom súžení.“ 

MODLITBA 
Drahá Matka, Trikrátobdivuhodná, Kráľovná Schönstattu. 

Zaspievala si svoj Magnifikát, pretože si ťa  Pán vybral za svoju 

matku. Cez svoje materstvo si sa stala služobnicou a Pomocnicou 

všetkých. Vypros pre mňa milosť, aby som mohol niesť svoje 

utrpenie s radosťou a vedel vždy slúžiť iným v nádeji, že snáď Boh 

vyplní moju prosbu skrze tvoje mocné orodovanie. Ó, drahá 

Matka a milujúca Kráľovná! Amen. 

CVIČENIE 

Skús byť dnes veselý a priateľský, vo svojej práci využi každú 

príležitosť slúžiť iným. 
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5. DEŇ 

áriin povzdych. „Syn môj, čo si nám to urobil?“ (Lk 

2, 48). 

Nesieš veľké bremeno svojho trápenia. Včera, 

napriek všetkým starostiam, si sa usiloval, aby si bol veselý 

a príjemný k iným. Možno si pomáhal iným, kým si sa neunavil. 

Teraz sa vnáraš do seba, do svojho vlastnému problému. Niečo 

by v tebe rado povstalo a žiadalo odpoveď na všednú otázku 

„prečo“? Prečo práve mne? Je ľudské pýtať sa, ale nemala by v 

tom byť žiadna horkosť. Možno ťa upokojí, že tú istú otázku 

„prečo“ mala na perách aj Božia matka: „Syn môj, čo si nám to 

urobil?“ (Lk 2, 48). Povedz, mohlo by niečo iné priblížiť Máriu  

k nám, než táto skutočne ľudská ukážka hlbokého 

materinského záujmu? V porovnaní s ňou sú všetky iné 

udalosti jej života nepochopiteľné. Aj to, ako stála pod krížom, 

mlčky a bez sťažnosti. Pýtaš sa, prečo sú vo svete všetky tie 

hrozné utrpenia, bolesti a sklamania? Prečo je tak veľa bolestí 

a utrpenia? Má to vôbec nejaký zmysel? Nech ťa uteší 

nasledujúci verš: „Keď bolesť a utrpenie sa stanú časťou teba, 

vtedy Otec volá: príď do môjho srdca.“ Uvedom si však, že 

Božia láska k tebe je ešte väčšia teraz, keď trpíš. Cez utrpenie 

ťa chce očistiť, odpútať ťa od svetských vecí a pritiahnuť  

k sebe. Ty však rýchlo hovoríš: ,,Boh ma trestá“ a neveríš, že 

teraz je ešte bližšie pri tebe. Miluje ťa, ak svoje utrpenie 

znášaš trpezlivo, akoby si niesol časť kríža jeho vlastného Syna. 

Urobíš dobre, ak prijmeš svoju bolesť v duchu obety. Každý 

z nás má veľa príčin, aby prijal zadosťučinenie za svoje vlastné 

hriechy, ale aj za hriechy iných. Ak prijmeš dobrovoľne svoje 

utrpenie, môžeš vymazať časť svojho trestu v očistci a to už tu, 

na zemi. Je to dôkaz Božej lásky. Bolesť a utrpenie ťa posúvajú 

vyššie po rebríku spásy a svätosti. Existuje ešte jeden väčší 

a šľachetnejší zmysel všetkého tvojho utrpenia. Utrpen ie 

M 
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prijaté v správnom zmysle – dobrovoľne. V duchu obety 

privádza tvoju dušu k láske ukrižovaného Spasiteľa. Vari sa 

nechceš stať v utrpení tak trochu podobný jemu? Skrze bolesti 

a utrpenia vo svojom živote máš najlepšiu príležitosť získať 

mnoho zásluh pre večnosť. Jedného dňa, v hodine svojej smrti, 

sa budeš tešiť, že si bol ako zlato očisťovaný v ohni utrpenia, 

 že si padol k zemi pod váhou svojho kríža ako Kristus. Úspech 

a radosť ti neprinesú žiadne uspokojenie, ale požehnaný si, ak 

si sa narodil pre skúšky života v spojení s Bohom. Utrpenie ti 

ponúka možnosť stať sa apoštolom a zachrániť veľa duší. 

Matka Trikrátobdivuhodná a Kráľovná Schönstattu takto 

pristupuje aj ku tebe a hovorí: „Daj mi všetky svoje utrpenia, 

obety, bolesti, aby som ich mohla ponúknuť Bohu. Môžu 

zachrániť duše a pretvoriť svet podľa Kristovho učenia.“ Môžeš 

odmietnuť žiadosť Matky milostí zo Schönstattu? Nechcel by si 

sa aj ty stať obeťou lásky skrze svoju prácu a trápenia, aby si 

vydobyl veľa milostí pre obrátenie ľudí? Pohliadni na seba 

a odpovedz, či Boh a Matka Trikrátobdivuhodná, Kráľovná 

Schönstattu, sa nepokúšajú v tebe prebudiť ducha hrdinskej 

obety. Možno sa zmysel utrpenia stal pre teba už jasným. Nech 

je to akokoľvek, môžeš sa obrátiť k Márii s úplnou dôverou. 

Možno Boh dovolil toto utrpenie, aby si pochopil Máriinu moc 

a dobrotu. Dôveruj jej ako dieťa. Miera tvojej dôvery je mierou 

jej splnenia. „V bolesti a v žiali choď k Márii, povedz jej 

o svojom smútku a ona ťa upokojí.“ 

MODLITBA 
Drahá Matka, Trikrátobdivuhodná a Kráľovná Schönstattu. 

V bolesti si hľadala svojho Syna a s úzkosťou si ho našla. Všetok 

svoj smútok si vyjadrila týmito slovami: „Syn môj, čo si nám to 

urobil?“ (Lk 2, 48). Prinášam ti všetky svoje starosti a na kolenách 

ťa prosím so všetkou vrúcnosťou svojho srdca, vypros odpoveď na 
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moju modlitbu. Nech sa však vo všetkom stane svätá Božia vôľa. 

Amen. 

CVIČENIE 

Dnes si často pre seba povedz, že tvoje utrpenie má hlboký 

zmysel a že Boh urobil, čo je pre teba najlepšie. 
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6. DEŇ 

ožia odpoveď Márii. Na Máriinu výčitku v chráme: „Syn 

môj, čo si nám to urobil?“ (Lk 2, 48) jej syn odpovedal 

„Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde 

ide o môjho Otca?“ (Lk 2, 49). Mária nebola pripravená na takúto 

odpoveď. Ako ju to muselo zarmútiť! Bola vôbec schopná 

rozmýšľať o tom? Všetko utrpenie a žiaľ posledných troch dní opäť 

doľahli na jej srdce. Prebdené noci, úzkosť a neistota nad jej 

strateným synom. A potom jej syn so vztýčenou hlavou, plný krásy 

a božskej majestátnosti, stál pred ňou a jeho odpoveď hlboko 

zasiahla jej materinské srdce. Mária síce opäť našla svoje dieťa, ale 

zároveň si uvedomila, že ho stratila. Nebeský Otec si po prvýkrát 

uplatnil svoj nárok na srdce svojho Syna. Jej materinské srdce 

muselo ustúpiť. Ona sa však zjednotila s Ježišom a vyslovila „áno“ 

vôli nebeského Otca. Mária nepochopila hneď, čo Ježiš mieni 

týmito slovami, ale „zachovávala všetky slová vo svojom srdci“ (Lk 

2, 51). Nachádzaš sa aj ty v podobnej situácii? Možno si tiež stratil 

svoje dieťa a obava o jedného z tvojich milovaných priniesla 

smútok do tvojho srdca. Možno si stratil prácu, domov, majetok, 

alebo si videl slnko zapadať nad tvojim šťastím. Stratil si zdravie, 

alebo čo je ešte horšie, pokoj svojho srdca alebo snáď samého 

Boha. Vari nevieš, že ty tiež máš byť tam, kde ide o tvojho Otca? Či 

si nestratil najvyššie dobro, samého Boha, skrze smrteľný hriech? 

Ak je to tak, vráť sa rýchlo na cestu a hľadaj svojho Boha „v 

chráme“. Obnov pokoj svojej mysle skrze dobrú spoveď. Ak však 

sú to pozemské dobrá, čo si stratil, potom sa úplne odovzdaj do 

vôle nebeského Otca. Možno ešte nerozumieš lekcii, ktorú ťa Boh 

chce naučiť skrze utrpenie. Jedno však vieš určite: tvoj nebeský 

Otec je vždy prítomný všade vôkol teba a dáva na teba pozor. 

Preto nehnevaj sa na Boha! Rob ako urobila Mária! Premýšľaj, 

modli sa a oddaj sa úplne do Božej prozreteľnosti. Božie plány sú 

plány múdrosti a lásky. Mária ti rozumie, zvlášť teraz, keď ťa 

B 
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obklopujú trápenia. Zostaň blízko pri Bohu a drž pevne ruku svojej 

Matky. Modli sa k Márii v každej neistote: 

„Ak ja neviem cestu, ty ju dobre poznáš a to mi dáva pokoj 

a upokojí ma to viac, než môžem povedať. Nič na zemi nie je 

jednoduchšie, lebo kto dôveruje Márii, nikdy neverí nadarmo!“ 

MODLITBA   
Drahá Matka, Trikrátobdivuhodná a Kráľovná Schönstattu! Vypros 

pre mňa schopnosť hlbokej dôvery v Boha a milosť pokladať Božiu 

vôľu vždy za to najvyššie a najlepšie pre mňa. Všetku dôveru 

vkladám v teba a prosím vrúcne, aby si ma nikdy neopustila 

a nenechala samého, aby si vyprosila u Boha, o čo ponížene 

prosím (uveď to v tichosti). Amen. 

CVIČENIE  

Dnes sa nesťažuj na ťažký život. Miesto toho pamätaj, že aj ty 

môžeš plniť Otcov úmysel a plán tým, že plníš jeho múdru 

a svätú vôľu.  
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7. DEŇ 

árina prosba: „Nemajú vína“ (Jn 2, 3).                                            

Matka Pána jednoducho a s bezhraničnou dôverou 

povedala: „Nemajú víno“ (Jn 2, 3). Mária vyslovila 

tieto slová na svadobnej hostine v Káne. Boží Syn žil 30 rokov 

skrytý život v Nazarete a pokračoval v remesle sv. Jozefa. Teraz 

začal učiť a hovoriť ako ten, kto má moc. Doposiaľ neurobil žiaden 

zázrak. Jedného dňa bol Spasiteľ so svojou Matkou Máriou 

pozvaný na svadbu. Nepohrdli pozvaním. Keď počas oslavy došla 

zásoba vína, Mária si to všimla a vstala. Azda bola pripravená 

odísť, aby ušetrila mladomanželom zahanbenie? Nie, to nebola 

príčina jej odchodu od stola. Podišla k svojmu Synovi a pošepkala 

mu: „Nemajú víno“ (Jn 2, 3). Tieto slová obsahovali viac, než úplné 

vysvetlenie faktov. Mária očakávala od Pána zázrak vody a vína! 

Zdá sa nám to neuveriteľné. Nebolo by jednoduchšie povedať: 

„Odíďme, poďme domov.“ Ona však tak nerozmýšľala, ale 

požiadala o pomoc. Toto bol čas, podľa jej priania, kedy Boží Syn 

mal uskutočniť svoj prvý zázrak. Nie v chráme alebo v synagóge, 

akoby sme mohli predpokladať, ale na svadobnej hostine. Aká 

bola Mária  ľudská! Jej slová „Nemajú víno“ ti musia dodať 

neuveriteľnú istotu. Neprosíš o víno, máš skutočnú, oveľa väčšiu 

potrebu a to nielen v nepríjemnej situácii, kedy by si sa mohol cítiť 

zahanbený. Ťažké bremeno spočíva na tvojej duši. Možno celá 

tvoja existencia, život tvojich milovaných, alebo spása tvojej duše 

je v stávke. Nepochybuj ani na chvíľku, že Mária práve tak, ako 

v Káne, stojí teraz po boku nášho Pána, šepkajúc mu: „Sú 

v problémoch, potrebujú tvoju pomoc, majú ťažkosti, ktoré len ty 

môžeš vyriešiť.“ Ak Kristus na žiadosť Panny Márie premenil vodu 

na víno, aby tak pomohol mladomanželom v ťažkostiach, vari 

nebude počúvať Máriu vtedy, keď prosí za teba, keď si v oveľa 

väčšej núdzi? 

M 



19 
 

MODLITBA 
Drahá Matka, Trikrátobdivuhodná a Kráľovná Schönstattu! 

 Prihovor sa za mňa s rovnakou horlivosťou, ako si vtedy prosila 

v prípade svadobného páru v Káne: „Pane, nemajú víno!“ 

Predostri moju veľkú žiadosť pred Pána, lebo potom budem určite 

vypočutý a vyvedie ma z môjho trápenia, alebo mi dá silu niesť ho 

ďalej. Amen. 

CVIČENIE  

Opakuj s našou požehnanou Matkou: „Pane, nemajú víno!“ 

a uveď i svoje vlastné potreby. Cvič sa v dôvere a vytrvaj 

v modlitbách! 
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8. DEŇ 
ožia odpoveď Márii: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte 

neprišla moja hodina“ (Jn 2, 4). Nie je to prekvapujúce, ak 

je tvoje srdce ešte aj dnes stále okúzlené zo včerajšieho 

láskyplného obrazu Božej Matky ako chápajúcej Matky. Bol to 

smelý krok, keď požiadala o zázrak  slovami: „Pane, nemajú 

víno!“ Aká bola odpoveď jej Syna, ktorý pred ňou stojí v celej 

svojej božskej dôstojnosti. „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte 

neprišla moja hodina“ (Jn 2, 4).  Možno sa jej srdce v tej chvíli 

stiahlo úzkosťou pri týchto ráznych Pánových slovách. Nestiahla sa 

však do urazenej a poníženej mlčanlivosti, ako by sme to snáď 

urobili my. Mária je vo svojej viere pevná, lebo vie, že on pomôže. 

Ani na chvíľku nezapochybuje. Čo ťa chce požehnaná Matka naučiť 

v tvojom trápení? Mal by si si osvojiť podobný postoj, ako vyplýva 

z jej príkladu. Vytrvaj v neustálej modlitbe. Nikdy sa neuzatvor do 

urazenej mlčanlivosti preto, že si sa už raz modlil a tvoja modlitba 

nebola vypočutá. Sme prekvapení, že Mária, napriek ráznej 

odpovedi, ktorú dostala od svojho Syna, prehovorila 

k služobníctvu a dala mu príkazy. V skutočnosti jej istota nemala 

hraníc. Aj ty musíš ako Mária, prijať všetko od nášho Pána. „Ešte 

neprišla moja hodina“ znamená, že máš celkom dôverovať, až kým 

nedostaneš odpoveď na svoju prosbu. Sám Kristus nás naučil 

takýto postoj. Pripomeňme si jedno z jeho podobenstiev. 

Vytrvalá modlitba.  Potom im hovoril: „Niekto z vás má priateľa. 

Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: »Priateľu, požičaj mi tri chleby, 

lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.« 

A on zvnútra odpovie: »Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté 

a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.« Hovorím 

vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre 

jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje“ (Lk 11, 5-8). 

Cez toto podobenstvo ti Pán odovzdáva túto myšlienku: Musíš 

konať ako priateľ, ktorý vytrval vo svojej prosbe. Nestrať teda 
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dôveru a bez prestania sa modli, očakávajúc pomoc vo svojej 

veľkej potrebe, hoc by si aj musel čakať dlho na vypočutie svojej 

modlitby:  

„Ty poznáš cestu pre mňa, ty poznáš čas, 

vložím sa s dôverou do tvojich rúk, 

tvoj plán so mnou je ten najlepší, 

zrodený z dokonalej lásky. 

Ty poznáš cestu pre mňa a to mi stačí.“ 

MODLITBA 
Drahá Matka, Trikrátobdivuhodná a Kráľovná Schönstattu! Na 

svadobnej hostine v Káne si prijala starosť mladomanželov za 

svoju. Neprestávaj prosiť za mňa u svojho Syna. Vkladám do teba 

všetku svoju dôveru a istotu v neodolateľnú moc tvojho 

orodovania. Ó, veľká, milujúca Matka môjho Pána.  

CVIČENIE 

Dnes praktizuj trpezlivosť. 
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9. DEŇ 

áriine slovo. „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5). 

Mária stále stojí pri Pánovi. Nie je znechutená jeho 

slovami. Jej viera a dôvera sú pevné ako skala. Verí, že 

on môže pomôcť. Volá služobníctvo k sebe a v neochvejnej viere 

im nariaďuje: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5). Skutočne, 

jej úplná dôvera je odmenená veľkým víťazstvom. Kristus 

uskutočňuje svoj prvý zázrak. „Urobte všetko, čo vám povie!“ – sú 

to nádherné slová z Máriiných pier, ktoré sú platné po všetky časy 

a generácie. Naozaj, tak ako to urobila v Káne, tak i dnes a vždy 

Mária pripravuje cestu pre Krista. Aká bola Pánova odpoveď? 

Mária a  služobníctvo sú šťastní, keď počujú jeho slová: „Naplňte 

nádoby vodou!“ (Jn 2, 7). Okamžite spĺňajú nariadenie Pána. Aj ty 

sa musíš pripraviť, ak očakávaš odpoveď na svoje modlitby. Musíš 

odstrániť hriech zo svojho srdca prostredníctvom dobrej svätej 

spovede. Musíš zo seba úplne odstrániť všetky zlé sklony 

a odhodiť všetku závisť a žiadosti. Ponúkni ruku zmierenia svojmu 

nepriateľovi, miluj svojho Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom 

a celou svojou dušou a zo všetkých síl! Miluj svojho blížneho ako 

seba samého! Tých, ktorí žijú s tebou, tých, s ktorými pracuješ, 

ako aj tých, ktorých stretávaš a sú vôkol teba. Naplň nádoby 

svojho srdca vodou, čo symbolizuje tvoju prácu pre Boha, ľudí 

a čistotu tvojich úmyslov. Ale predovšetkým naplň svoju dušu 

nekonečnou dôverou a priprav sa niesť svoje utrpenie tak dlho, 

ako bude Božia vôľa. Buďme si istí, Pán očakáva, že mu ho 

ponúkneme so správnym úmyslom v našich srdciach. Nie je to už 

časťou odpovede na tvoje modlitby? Nech ťa preto prenikne 

radosť a istota Márie: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5). 

Urob to dnes, urob to hneď teraz, bez meškania ,a potom pokorne 

dôveruj, že skrze Máriu, Trikrátobdivuhodnú a Kráľovnú 

Schönstattu, Boh odpovie na tvoju prosbu.  

 

M 
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MODLITBA 
Ó, Mária, Matka Trikrátobdivuhodná a Kráľovná Schönstattu! 

Vypros pre mňa milosť premeny a obrátenia a pomôž mi 

s dôverou plniť Božie prikázania a  jeho svätú vôľu. Nedovoľ, aby 

sa môj život stal prekážkou v naplnení mojej modlitby a zázrakov 

milostí, ktoré chceš pre mňa vyprosiť. Ó, zhovievavá, ó, milujúca, 

ó sladká Panna Mária. Amen.  

CVIČENIE  

Dnes sa priprav na dobrú spoveď. 
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ZÁVER 

eraz si prišiel ku koncu tejto novény. Nie vždy bolo 

jednoduché v nej vytrvať. Ak tvoja modlitba bola vypočutá, 

nezabudni sa poďakovať  Bohu a Panne Márii. Ak však ešte 

stále musíš čakať, nestrácaj dôveru. Konaj túto novénu dvakrát, 

trikrát alebo dovtedy, kým tvoje prosby nebudú vypočuté, alebo 

kým nedostaneš odpoveď na tvoje otázky. Svoje prosby môžeš 

oznámiť sestrám Márie Nového Schönstattu, ktoré radi zahrnú 

tvoje úmysly do svojich modlitieb v Kaplnke milostí. Žiadaš Matku 

Trikrátobdivuhodnú o veľkú láskavosť. Môžeš si byť istý, že si svoje 

prosby vložil do jej srdca. Ona ti odpovie na  modlitbu v čase, 

ktorý je pre teba najlepší. Ak Boh neodníme od teba tvoju bolesť, 

dá ti silu niesť ju hrdinsky a s tichou odovzdanosťou. Panna Mária 

zmení tvoj duchovný život, dá ti novú odvahu pokračovať ďalej 

a vloží do teba  schopnosť pokorne a úplne sa odovzdať do Božej 

svätej vôle. Potom tvoja nespokojná a zmučená duša zažije zázrak 

milosti. Povedz, nebol by to dostatočný dôvod, aby si neustále 

ďakoval  Matke milostí zo Schönstattu? Ona by ťa rada pritiahla 

k sebe a učinila ťa  apoštolom, ktorý túži posvätiť seba tak, že 

privedieš aj iných k večnému šťastiu s Bohom. Rada by vstúpila 

s tebou do zmluvy lásky. Preto sa jej oddaj a predostri jej všetky 

svoje dobré skutky, radosti, svoje modlitby, práce, svoje denné 

starosti a obety, svoje úzkosti a bolesti, všetko svoje utrpenie. Vari 

nevidíš, že Matka Trikrátobdivuhodná a Kráľovná Schönstattu ťa 

privádza so všetkým, čo si a čo máš, večnému Bohu ako modlitbu. 

Chce obnoviť celý svet a priviesť ľudstvo odvrátené od svojho 

nebeského Otca domov, späť k jeho láske. Si ochotný pomôcť 

vyplniť toto veľké prianie nebeskej Matky? Ona ťa iste prekonáva 

v láske a v štedrom darovaní sa.  
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 MODLITBA 
Moja Kráľovná, moja Matka, vkladám sa úplne do tvojich rúk. Na 

dôkaz mojej hlbokej úcty k tebe, zverujem ti v tento deň svoje oči, 

svoje uši, svoje ústa, svoje srdce – všetko, čo je moje – a to bez 

akejkoľvek výhrady. Pretože teraz patrím tebe, moja drahá Matka, 

ochraňuj a opatruj ma ako svoje milované dieťa, ktoré Ti úplne 

dôveruje. Amen. 
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