
 

 

Bl. Zdenka, ctiteľka Panny Márie 
Bl. Zdenka bola veľkou ctiteľkou Panny Márie. Zložila osobitnú modlitbu Zasvätenia 

slovenského národa Sedembolestnej Panne Márii, ktorú sme spomínali v máji 
minulého roku – v mesiaci Panny Márie.  

Dnes by sme sa zamerali na to, ako sa Máriin príklad života premietal v živote sr. 
Zdenky a v čom by nám mohla byť práve sr. Zdenka inšpiráciou podľa vzoru Panny 
Márie.  

Mária vystupuje vo Sv. písme ako tichá a pokorná služobnica. V evanjeliách sa toho 
veľa nepíše, čo povedala, no na základe jej skutkov možno rozpoznať kým bola, čo 
robila a ako žila.  

O Márii vieme, že  
- žila v Palestíne pred 2000 rokmi 
- Bola Židovka a aj ona očakávala príchod Mesiáša 
- Ako mladá bola zasnúbená s Jozefom, ale Boh zmenil jej plány 

a prostredníctvom anjela jej oznámil že sa má stať matkou jeho syna 
- Podstúpila namáhavú cestu z Nazareta do Betlehema, aby sa dala zapísať na 

sčítaní ľudu 
- V betlehemskej maštali priviedla na svet Božieho Syna 
- S dieťaťom a Jozefom utekala pred Herodesom do Egypta 
- Počas Ježišovej verejnej činnosti prežívala radosť, ale aj obavu 
- Verne stála pri Ježišovi pod krížom 
- Spolu s apoštolmi očakávala zoslanie Ducha Svätého 

V umení sa s ňou môžeme stretnúť v rôznych podobách: ako s Madonnou – Matkou 
s dieťaťom v náručí. Ako s tou, ktorá sa modlí so zloženými rukami – napr. v Lurdoch 
alebo vo Fatime. Môžeme sa s ňou stretnúť ako so sprostredkovateľkou milostí – 
s otvorenou náručou – napr. Panna Mária zázračnej medaily alebo Kráľovná pokoja. 
Mária znázorňovaná s korunou na hlave je Kráľovnou vesmíru. V inej podobe sedí na 
oblakoch ako tá, ktorá je v nebi a je aj sediaca na zemi ako jedna z nás. A napokon 
– s mŕtvym Synom v náručí ako Sedembolestná – naša patrónka.  

Príklad Máriinho života sa veľmi odráža v živote sr. Zdenky.  
Mária  
• žila jednoduchým a skrytým životom 
• aktívne žila vieru, v ktorej bola vychovávaná – modlitba, návšteva synagógy  
• mala otvorené srdce pre Božie volanie  
• dokázala byť vernou Bohu aj vtedy, keď to stálo veľa obety 
• robila veľké rozhodnutia 
• odvážne prekonávala nebezpečenstvá a prekážky.  

O čo iný je jednoduchý Zdenkin život na Orave v rodine, ktorá sa modlila, 
v navšteve kostola, v celoživotnom „áno“ Bohu, keď sa odobrala žiť do kláštora, vo 
vernosti, keď znášala utrpenia a príkoria pre vieru, v riskantnom rozhodnutí 
zachrániť kňaza aj za cenu vlastného života s množstvom nebezpečenstiev 
a prekážok? 

Máriin život sa odráža v živote sr. Zdenky.  
Mária je pre nás vzorom, lebo  
- žila pre iných 
- Myslela viac na iných, ako na seba (samotné prijatie zvestovania, hľadanie 

bezpečia pre Ježiša, keď ho chcel Herodes zabiť)  
- Mária bola vždy ochotná pomôcť (sama, ktorá nosila pod srdcom Ježiša ide 

pomáhať svojej príbuznej Alžbete, prejavuje úctu jej a aj Zachariášovi) 



 

 

- Mária bola všade tam, kde niekto potreboval pomoc (napr. na svadbe v Káne 
Galilejskej, vo večeradle pri ustrašených apoštoloch, s trpiacim Ježišom na 
krížovej ceste a pod krížom) 

- Mária žila podľa evanjelia nielen modlitbou, ale aj osobnou prítomnosťou 
a konkrétnou pomocou 

Sr. Zdenka je pre nás vzorom podľa Máriinho príkladu.  
Či nežila a nemyslela viac na iných ako na seba, keď riskovala svoj život? Či nebola 

ochotná pomôcť, keď sa s obrovskou láskou a obetavosťou starala o pacientov 
v nemocnici, či nebola tam, kde ktokoľvek potreboval pomoc, keď ju nazvali „anjel 
v ľudskom tele“? Či nebola posilou a príkladom aj v utrpení a bolesti pre iných? Sr. 
Zdenka žila podľa evanjelia nielen modlitbou, ale aj osobnou prítomnosťou, 
konkrétnou službou a s neodmysliteľným úsmevom pre iných. 

- Mária, ako aj sr. Zdenka je pre nás modelom opravdivej lásky. Lásky, ktorá je 
verná, nezištná a čistá.  

A keďže dnes máme mládežku, na ktorej si vždy hovoríme niečo o sv. Don Boscovi, 
tak dnes by som chcel povedať jeho prvý sen, ktorý sa mu sníval a ktorý krásne zapadá 

do dnešnej našej témy o Panne Márii v súvislosti s bl. sr. Zdenkou a zároveň ten sen 
je aj teraz rozdelený na jednotlivé dni deviatnika, ktorý sa modlíme.  

Don Bosco rozpráva: „Asi v deviatom roku som mal sen, ktorý mi ostal cez celý 

život hlboko v pamäti. Zdalo sa mi, že stojím na širokej lúke, na ktorej behalo veľké 

množstvo chlapcov. Jedni sa smiali, iní sa hrali a ostatní kliali. Keď som počul ich 
reči, urážajúce Boha, skočil som medzi nich a chcel som ich bitkou a pokarhaním 
zahriaknuť. V tom okamihu sa mi zjavil ctihodný muž vo vznešenom rúchu. 
Snehobiely plášť zahaľoval celú jeho postavu. Tvár sa mu skvela, že nebolo možné sa 
na ňu pozerať. Oslovil ma menom a kázal mi postaviť sa na čelo chlapcov, pričom 
povedal: „Nie bitkou, ale vľúdnosťou a láskou si musíš získať týchto priateľov. Začni 
ich hneď poučovať o zlobe hriechu a kráse čnosti.“ 

Zmätený a zahanbený som namietal, že som chudobný a nevedomý chlapec, 
neschopný rozprávať o nábožnosti takým chlapcom. Medzitým chlapci prerušili 
hádky, prestali kričať a kliať a zhromaždili sa okolo tajomnej osoby. A hneď, bez 
toho, žeby som si rozmyslel, čo poviem, spýtal som sa ho: „Kto ste Vy, že vyžadujete 
odo mňa nemožnosti?“ 

„Práve preto, že sa ti zdajú nemožnými, musíš sa pričiniť poslušnosťou a vedou, 
aby sa ony stali možnými.“ 

„Kde a ako mám nadobudnúť potrebné vedomosti?“ 
„Pošlem ti učiteľku. Pod jej vedením sa môžeš stať múdrym a bez nej každá 

múdrosť je hlúposťou!“ 
„Kto ste, že so mnou tak rozprávate?“ 
„Som Synom tej, ku ktorej ťa tvoja matka naučila tri razy denne sa modliť:“ 
„Moja matka mi zakázala rozprávať sa bez dovolenia s cudzími ľuďmi. Povedzte 

mi vaše meno!“ 
„Na moje meno sa spýtaj mojej Matky!“ 
Vtom som zbadal vedľa neho vznešenú pani s majestátnym výrazom, odetú so 

plášťa, ktorý sa skvel akoby bol hviezdou. Keď spozorovala moje rozpaky, pokynula 
mi, aby som prišiel k nej. Chytila ma láskavo za ruku a povedala mi: „Pozri sa!“ 

Obzerám sa a vidím, že sa všetci chlapci stratili. Na ich mieste však stálo množstvo 
capov, psov, mačiek, medveďov a iných zvierat. „Hľaď! Toto je pole tvojho 
účinkovanie. Buď poníženým, statočným a silným a to, čo sa teraz deje pred tvojimi 
očami s týmito zvieratami, ty musíš urobiť s mojimi deťmi.“ 



 

 

Obzrel som sa a na miesto divej zveri som videl krotkých baránkov, ktorí veselo 
obskakovali okolo akoby chceli oslavovať toho Muža a Pani. 

Nato, stále ešte vo sne, som sa rozplakal a prosil Pani, aby hovorila zrozumiteľne, 
lebo nechápem, čo to má znamenať. Položila mi ruku na hlavu a povedala: „V pravý 

čas všetkému porozumieš!“ Na tie slová ma prebudil akýsi šramot a všetko zmizlo. 
Bol som nastrašený a zdalo sa mi, že ma ruky bolia od rán, ktoré som rozdával a že 
ma líca pália od faciek, čo som dostal od tých faganov. To, čo som počul od toho 
Muža a Pani, ma tak zamestnávalo, že som tej noci už nemohol zaspať.  

 
Modlitba na záver: Mária, Matka krásneho milovania, pomôž nám s pomocou 

blahoslavenej sestry Zdenky a sv. Don Bosca podľa príkladu a vzoru tvojho života 
milovať viac, milovať stále, milovať čisto a nezištne. Veď nás k tvorivej a nikdy 
nehasnúcej láske voči našim bratom a sestrám. Amen.  


