
Panna Mária 
Prečo Cirkev uctieva Pannu Máriu? 

 Mariánska úcta je súčasťou celej histórie Katolíckej cirkvi. Mariánska úcta je hlboko 
zakorenená už od počiatkov cirkvi, nezrodila sa vystúpením Martina Luthera.  
Cirkev nám Pannu Máriu predkladá ako tú, ktorú máme nasledovať v jej čnostiach. Každý 
mariánsky sviatok je oslavou Boha. 

Najbližšie z ľudí bola Ježišovi práve jeho matka Panna Mária. Nielen fyzicky, ale hlavne 
duchovne. Ježišova matka je Panna, lebo Ježiš nemal pozemského otca, ale Duch Svätý zostúpil 
na ňu a moc Najvyššieho ju zatienila, ako jej to povedal anjel Gabriel pri zvestovaní. 

Panna Mária – Kristova Matka má v Cirkvi po Ježišovi najvyššie a pritom nám najbližšie 
miesto. Teraz už žije v oslávenej Cirkvi. Pán Ježiš ju s telom a dušou vzal k sebe do neba a 
z neba nám pomáha svojim orodovaním. 

Ježiš nám z kríža daroval veľkolepý dar: Pannu Máriu. Hovorí o tom Evanjelium: „Pri 
Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. 
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, 
25-27) 

Pán Ježiš nám na kríži daroval Pannu Máriu za našu duchovnú nebeskú Matku. Voláme 
ju Matka Cirkvi, lebo je s ňou zjednotená a stále ju sprevádza materinskou láskou a ochranou. 
Kým žila na zemi, bola zjednotená s Cirkvou. Spolu s ňou sa modlila a bola jej oporou. O Cirkev 
sa neprestala starať ani potom, keď ju Ježiš vzal k sebe do neba. Vtedy sa stala počiatkom 
a obrazom oslávenej Cirkvi. Božiemu ľudu svieti na zemi ako znamenie bezpečnej nádeje 
a útechy. Cirkev sa k nej ustavične vinie, vzýva ju o pomoc a napodobňuje jej čnosti. 

Panna Mária veľa trpela s Ježišom. Najmä pri kríži s ním spolupracovala na našom 
vykúpení. Dávame jej meno SEDEMBOLESTNÁ, lebo jej dušu prenikol meč bolestí. Naši 
predkovia si oddávna zamilovali Prebolestnú Matku a mali v úcte jej bolesti. Pri uctievaní 
siedmych bolestí Panny Márie máme na mysli tieto: bolesť pri Simeonovom proroctve, bolesť 
pri úteku do Egypta, bolesť pri hľadaní strateného Ježiša, bolesť pri stretnutí Ježiša na krížovej 
ceste, bolesť pri ukrižovaní a smrti Ježiša, bolesť, keď držala jeho mŕtve telo v náručí, bolesť 
pri jeho pochovávaní. 

Aj dnes si na Slovensku uctievame Bolestnú Matku ako hlavnú patrónku Slovenska. 
Často sa k nej utiekame a vzývame ju v modlitbách o pomoc a ochranu. Jej najmilšou 
modlitbou je ruženec. 

V Panne Márii máme vynikajúci vzor kresťanského života. Učíme sa od nej ako deti od 
svojej matky. Úcta k Panne Márii nás privádza k Ježišovi. 

Panna Mária je Matkou Cirkvi preto, lebo je s ňou zjednotená a stále ju sprevádza 
materinskou láskou a ochranou. 
  
 
 
 
 


