
2. stretnutie 
Dôverovať Božej prozreteľnosti. 

 
VIDIEŤ 
 

- Sme spolu v spoločenstve KOČ. Ako sa to prejavuje vo svete? 

- Čo nás spája na ľudskej rovine? A čo na duchovnej rovine? 

- Čím je pre mňa osobitne modlitba KOČ?  

  
POSÚDIŤ 
 
SK 1,4. 

 
Druhý vatikánsky koncil chcel osobitným spôsobom zdôrazniť toto puto, ktoré sa viditeľne 

prejavuje v spoločnej modlitbe Márie a apoštolov na tom istom mieste, v očakávaní Ducha 

Svätého. Dogmatická konštitúcia Lumen Gentium o Cirkvi potvrdzuje: „Keďže sa Bohu 

zapáčilo slávnostným spôsobom zjaviť tajomstvo ľudskej spásy až po zoslaní Ducha Svätého, 

ktorého prisľúbil Kristus, vidíme apoštolov pred Turícami jednomyseľne zotrvávať „na 

modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi“ (Sk 1, 14). Teda aj 

Mária vyprosovala dar Ducha, ktorý ju zatienil už pri zvestovaní” (č. 59). Privilegovaným 

miestom Márie je Cirkev a v nej sa aj „uctieva ako jej najvynikajúcejší a celkom jedinečný 

úd… ako predobraz a najosvedčenejší vzor vo viere a v láske” (tamtiež, č. 53). Uctievať 

Ježišovu Matku v Cirkvi znamená učiť sa od nej, ako sa stať spoločenstvom, ktoré sa modlí: 

toto je jednou zo základných myšlienok prvého opisu kresťanskej komunity charakterizovanej 

v Skutkoch apoštolov (porov. 2,42). Naša modlitba je často podmienená ťažkými situáciami, 

osobnými problémami, ktoré nás vedú k tomu, aby sme sa obrátili k Pánovi a dostali od neho 

svetlo, potechu a pomoc. Mária nás pozýva, aby sme rozšírili dimenzie modlitby a obracali sa 

k Bohu nie iba v prípade potreby a nie iba kvôli nám samým, ale spoločne, vytrvalo, verne, s 

„jedným srdcom a jednou dušou“ (porov. Sk 4,32). 

(Katechéza Benedikta XVI. na generálnej audiencii zo dňa 14.03.2012) 

 
Nepoškvrnená Matka Cirkvi!  

 

- Prečo modlitba KOČ je orientovaná (smerovaná) na Pannu Máriu?  

 

Odovzdávame ti celé dielo Kruciaty oslobodenia človeka túžiac, aby bolo tvojím dielom 

a nástrojom v tvojich rukách pre oslobodenie národa ... 

 

Toto je dôležité aj pre našu modlitbu: musíme sa naučiť s dôverou sa vkladať do Božej 

Prozreteľnosti, prosiac Boha o silu vyjsť zo seba samých, aby sme mu obnovili svoje „áno“, 

aby sme mu zopakovali „buď vôľa tvoja“, aby sme svoju vôľu prispôsobili jemu. Je to 

modlitba, ktorú treba opakovať denne, pretože nie vždy je ľahké odovzdať sa do Božej vôle, 

nie je ľahké zopakovať Ježišove „áno“, či zopakovať Máriine „áno“. Evanjeliové 

rozprávania o Getsemani nám s bolesťou ukazujú, že traja učeníci, ktorých si Ježiš vybral, 

aby mu boli na blízku, nedokázali s ním bdieť, ani zdieľať jeho modlitbu a odovzdanie sa 

Otcovi, pretože ich premohol spánok. Drahí priatelia, prosme Pána, aby sme s ním dokázali 

bdieť v modlitbe, aby sme vedeli plniť Božiu vôľu v každodennom živote – aj vtedy, keď treba 

niesť kríž – aby sme s Pánom žili v čoraz väčšej blízkosti, a tak na túto „zem“ prinášali kúsok 

Božieho „neba“. 

Katechéza Benedikta XVI na generálnej audiencii v Ríme, zo dňa 1.02.2012. 



 

K Marii, matce církve a matce naší víry se obraťme v modlitbě. Pomoz, Matko, naší víře!  

Otevři naše slyšení Slova, abychom poznali hlas Boží a Jeho volání.  Probuď v nás touhu 

následovat Jeho kroky, vyjít ze svojí země a přijmout Jeho příslib. Pomoz nám, abychom se 

nechali dotknout Jeho láskou, abychom se jej mohli dotýkat vírou. Pomoz nám plně se Mu 

svěřit, věřit v Jeho lásku, zejména ve chvílích soužení a kříže, když je naše víra volána ke 

zrání. Zasévej do naší víry radost Vzkříšeného. Připomínej nám, že kdo věří, není nikdy sám.  

Nauč nás dívat se Ježíšovýma očima, aby byl světlem na naší cestě. A ať toto světlo v nás stále 

roste, dokud nenadejde onen den, který nezajde a kterým je samotný Kristus, tvůj Syn, náš 

Pán!  

Zdroj: Pápež František, Lumen Fidei 60. (vydanie v českom jazyku) 

 

Ďalej možno povedať, že v tých slovách sa plne udáva i dôvod mariánskeho rozmeru života 

Kristových učeníkov, nielen Jánovho života, ktorý v tej hodine stál pod krížom spolu s matkou 

svojho Učiteľa, ale každého Kristovho učeníka, každého kresťana. Vykupiteľ zveruje svoju 

matku učeníkovi a zároveň mu ju dáva za matku. Máriino materstvo, ktoré sa stáva 

dedičstvom človeka, je darom, ktorý sám Kristus osobne dáva každému človekovi. Ako 

Vykupiteľ zveruje Máriu Jánovi, tak zveruje Jána Márii. Pod krížom sa začína to osobitné 

zverenie človeka Kristovej Matke, ktoré sa potom v dejinách Cirkvi uplatňovalo a vyjadrovalo 

rozličným spôsobom. A keď ten istý apoštol a evanjelista po slovách, ktoré Kristus povedal z 

kríža svojej matke a jemu, dodáva: "A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe" (Jn 19,27), tento 

výrok chce iste vyjadriť, že učeníkovi bola pridelená úloha syna a že sa začal starať o matku 

svojho milovaného Učiteľa. A keďže Máriu dostal za matku osobne on, tento výrok, aj keď 

nepriamo, poukazuje na všetko to, čím sa vyjadruje dôverný vzťah syna k matke. Toto všetko 

možno zahrnúť do slova "zverenie". Zverenie je odpoveď na lásku určitej osoby, najmä na 

lásku matky.  

(zdroj: Ján Pavol II., Redemptoris mater)  

 

KONAŤ 

 

Spoločná modlitba KOČ.  

Ako obnova zverenia seba a celého spoločenstva KOČ Panne Márii Matke Cirkvi.  

 


