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Život sv. Jozefa a Modlitby matiek 
Posledná prednáška DC  

Jana Pajanová 

3. deň večer  

 

„Sv. Jozef, teba zvlášť teraz 

prosíme, aby si nás ochraňoval, viedol, aby Duch 

Svätý vstúpil do každej našej pohnútky, do 

každého slova. 

Panna Mária, svojím ochranným plášťom prikry 

naše rodiny, naše domy, naše miesto tam, kde 

práve teraz sme. Amen.“ 

 

Milé mamy, svojimi úvahami nadviažem na slová 

otca Mariána a na myšlienky Svätého Otca 

Františka v liste „S otcovským srdcom“. 

  

Svätý Otec František napísal list o Jozefovi 

s veľkou láskou. Určite má skúsenosť s pomocou 

a ochranou sv. Jozefa. Okrem iného píše, že naše 

životy udržiavajú bežní ľudia, na ktorých sa 

obyčajne zabúda, ale ktorí pochopili, že nikto sa 

nezachráni sám. Teraz sú to ľudia, ktorí nám 

slúžia v prvej línii – zdravotníci, predavačky, 

upratovačky... Tí, o ktorých si myslíme, že máme 

právo na to, aby tu boli a slúžili. V neustálej 

službe sú ale ešte aj tí, ktorí sa za nás modlia – 

kontemplatívne rády, rehole a určite aj MM.  

 

Cez MM sa stretávame so silou modlitby, ktorú 

nevidno, je ako vzduch, ale bez neho nemôžeme 

žiť. Sila modlitby v skrytosti je ten „nízky profil“, 

o ktorom nám tak často hovorí Veronica: aby nás 

bolo čo najmenej vidieť a čo najviac cítiť. Aby 

sme sa cez modlitbu stali šíriteľkami trpezlivosti, 

nádeje, pokoja. Samozrejme, v prvom rade 

v našich rodinách a spoločenstvách, tam je to asi 

úplne najťažšie. Sv. Jozef žil tiež tento nízky 

profil – nenápadne, ale zato zodpovedne.  

 

Tak ako sv. Jozef, aj my mamy zohrávame 

v dejinách spásy nenahraditeľnú úlohu. Ako to 

povedala Veronicina mama, že MM prispejú 

podstatnou mierou k obnove Cirkvi.  

 

Našimi modlitbami a službou sa vkladáme do 

služby celého plánu spásy. Teda tými modlitbami, 

ktoré sú pravidelné, verné, ktoré neustále 

prednášame, keď odovzdávame svoje deti, deti 

celého sveta, ale aj celý svet na našich malých 

skrytých modlitbách, dávame sa do služby 

Božiemu plánu spásy. 

 

Milovaný otec 

Jozef sa dal do služby celkom, úplne. „Svoju 

legálnu právomoc nad Svätou rodinou využil na 

to, aby jej úplne daroval seba samého, svoj život, 

svoju prácu; svoje ľudské povolanie milovať 

domácich tak premenil na nadľudské darovanie 

seba, svojho srdca a všetkých schopností na lásku 

v službe Mesiášovi, ktorý rástol v jeho dome,“ 

píše Svätý Otec František. „Pre túto svoju úlohu v 

dejinách spásy je sv. Jozef otcom, ktorého 

kresťanský ľud stále miluje.“ 

 

V MM je sv. Jozef zvlášť uctievaný ako otec 

Svätej rodiny. V kaplnke v Star Hause sú dve 

krásne sošky – Mária s malým Ježiškom na rukách 

a sv. Jozef s párom holúbkov, ako idú spolu do 

chrámu na obetovanie.  

Svätý Jozef, tak ako Panna Mária, boli za 

všetkým, čo sa dialo v MM od začiatku. Veronica 

so Sandrou vybrali na začiatku MM tretí desiatok 

ruženca „ktorého si, Panna, v Betleheme porodila“ 

práve preto, že tam bola celá rodina: Mária, Jozef 

a Ježiško. Otcovia z Komunity svätého Jozefa v 

Anglicku stáli pri zrode Modlitieb otcov a teda   

sv. Jozef bol pri vzniku našej komunity Útecha. 

Jozef slúžiaci s láskou, vypros mi milosť radostnej 

služby v mojej rodine a v MM. 

 

Otec nežnej lásky 

Svätý Otec František hovorí o otcovej nežnej 

láske a predstavuje nám sv. Jozefa ako nežného 

otca. My mamy sme mamami nežnej lásky. 

„Ježiško videl v Jozefovi Božiu nežnú lásku“, 

hovorí Svätý Otec František. Takúto lásku v nás 

videli a zakúsili naše deti a aj mamy, ktorým 

slúžime. Videli a zakúsili Božiu nežnú lásku, 

ktorú máme hlboko v našich srdciach. Ovocím 

tejto Božej nežnej lásky v MM, ktorú sme dávali 

v našej službe, je to, čo teraz vidíme. Mnohé 

uzdravenia, zmierenia a neustále pribúdanie 

nových mám a skupiniek MM. Bez akejkoľvek 

reklamy.  

 

Myslím, že mamy dostali nežnosť do vienka. 

Každá mama dostala ako veľký dar nežnosť od 

Boha Otca.  

Ale ako je potom možné, že dokážeme byť 

niekedy také tvrdé, sebecké, netaktné...? Je to 

preto, lebo mnohé rany, ktoré sme v živote dostali 

a naše hriechy, nežnosť v našom srdci zakryli, 

dokonca zabetónovali. Zrazu akoby sme sa báli 

byť nežné, aby sme znovu nemohli byť zranené.  
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Práve pre naše rany, ktoré máme, potrebujeme, 

chodiť pravidelne na adoráciu. Veronica nám to 

hovorila od začiatku – len ísť, sedieť, za nikoho sa 

nemodliť a nič nehovoriť.  

V tichu prísť a poprosiť:  

„Pane, tu som. Prosím ťa, očisti ma,  

uzdrav ma a osloboď ma.“ 

To je všetko. Raz do týždňa je dôležitá hodinová 

dialýza pre našu dušu. Kvôli tomu, aby mohli naši 

najbližší cítiť Božiu nežnosť z tlkotu nášho srdca.  

Adorácia je pre duchovný život taká dôležitá ako 

dialýza pre človeka chorého na obličky. 

Prijať svoju slabosť s hlbokou nežnosťou sa dá 

tiež len z Božej milosti. Keď nielen v druhých, ale 

aj v sebe, vo svojom srdci uvidím Ježiša. Je to 

o úprimnom sebaprijatí. Pán Ježiš hovorí:  

„Milovať budeš Pána Boha celým svojím srdcom 

a svojou mysľou a blížneho ako seba samého.“ 

Mt 22, 37 

Modlíme sa za to na každých MM: „Pane Ježišu, 

prichádzame k tebe také, aké sme...“ Teda aby 

sme prijali seba samé také, aké sme, potrebujeme 

uzdravenie srdca. 

Zdá sa, že Pán rád používa naše slabosti a naše 

úbohosti. Na základnej škole som nikdy nevedela 

napísať sloh.  Keď sme mali priniesť sloh, napísal 

mi ho buď môj ocko, alebo sestra. Takže to, že 

teraz skladám LISTY MM, alebo som schopná 

niečo napísať, je oslava Boha cez moju 

neschopnosť. 

Spomínam si aj na prvé trojdnie v kostole v jednej 

farnosti. Volala mi koordinátorka a hovorila, že to 

bolo ťažké. :) V piatok mali všetky roztrasené 

hlasy, boli z toho nešťastné. A že tam bolo dosť 

ľudí. V sobotu to už bolo lepšie a v nedeľu sa im 

konečne zdalo, že je to dobré. Po skončení 

v nedeľu prišla za ňou jedna mama a povedala: 

„Bolo to veľmi pekné, ďakujem vám, bola som 

s vami všetky tri dni, ale najkrajší bol piatok.“ 

 

Svätý Otec ďalej píše: „Zlý nás núti hľadieť na 

našu krehkosť negatívne, Duch ju však vynáša na 

svetlo s nežnou láskou. Nežnosť je najlepší spôsob 

ako sa dotýkať toho, čo je v nás krehké.“ 

Jozef nežný a láskavý, vypros mi uzdravenie srdca. 

 

Poslušný otec 

Svätý Otec František hovorí, že dejiny spásy sa 

uskutočňujú prostredníctvom našich slabostí.  

Cituje knihu Jana Dobraczyńského „Otcov tieň“. 

Dlhé roky som ju pokladala za najkrajšiu knihu, 

akú som v živote prečítala. Píše sa v nej, že Jozef 

sa obával vziať zodpovednosť za rozhodnutia, 

napr. na ceste do Betlehema, a hovoril Márii, aby 

ona rozhodla a on to spraví. A Mária mu 

povedala, že rozhodnúť musí on, lebo jeho im Boh 

dal, aby ich viedol a chránil. „Keď ty rozhodneš 

a ja poslúchnem, budeme požehnaní.“ A naozaj 

vždy, keď tak spravil, videl požehnanie, ktoré 

prišlo cez jeho rozhodnutie a poslušnosť Panny 

Márie.  

 

Na začiatku MM nebolo pre mňa ľahké robiť to, 

čo žiadala naša zakladateľka Veronica. Lebo na 

Slovensku bola iná situácia ako v Anglicku alebo 

v iných krajinách, kde bolo pár skupiniek. Nebolo 

jednoduché prijať všetko, čo Veronica hovorila, 

ale keď som si z milosti Božej uvedomila, že Pán 

Boh zoslal MM Veronice, nie mne, takže ja, keď 

poslúchnem Veronicu, sa nemôžem pomýliť. Ona 

sa môže pomýliť, lebo je len človek, ale ja, keď ju 

poslúchnem, sa pomýliť nemôžem.  

Keď som Veronicu poslúchla napriek mojim 

výhradám, vždy prišlo požehnanie nielen pre mňa, 

ale aj pre celé MM.  

„Poslušnosť Jozefovi pomohla vyriešiť problém 

a zachrániť Máriu.“ Naša poslušnosť manželom 

a predstaveným tiež môže vyriešiť naše problémy.  

 

Keď sme v MM vydali Novénu odovzdanosti, 

mali sme s ňou nesmiernu robotu. Pri jednom 

vydaní sme poslali do tlačiarne zlú verziu, celé 

sme to potom spálili. Stále bol s tou novénou 

problém. Ale videli sme, aké obrovské ovocie 

novéna prináša.  

Keď sme šli do Betlehema a Veronica videla na 

našom stolíku Novénu odovzdanosti, povedala, že 

to nevyšlo z MM, tak to musíme dať preč, 

nesmieme to ponúkať mamám s materiálmi o 

MM. Vysvetliť sa to nedalo, povedala to jasne 

a rázne. Po návrate domov sme si povedali, že 

keď to zakázala, tadiaľ cesta nevedie. Ešte sme 

neboli ani rozhodnuté, čo urobíme ďalej, keď mi 

zavolal známy vydavateľ zo ZAEXu, ktorý nič 

nevedel o tom, čo povedala naša zakladateľka, a 

povedal, že by chceli od nás Novénu 

odovzdanosti, lebo veľa ľudí ju pýta a nikde ju 

nedostať.  

Neviete si predstaviť našu vďačnosť Pánu Bohu, 

že sa o všetko postaral. Nič sme nemuseli spraviť. 

Tým, že sme poslúchli Veronicu, my sme mali 

menej starostí a cez poslušnosť sa Novéna 

odovzdanosti dostala všetkým ľuďom, nielen 

mamám z MM.  

Keď bolo pred niekoľkými rokmi medzinárodné 

stretnutie MM v Poľsku, Anna z Austrálie tam 
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doniesla Novénu odovzdanosti ako niečo úžasné 

a Veronica povedala, že by sme sa mali modliť 

túto novénu každý deň :) Takže niekedy aj 

Veronica, aj ja, aj každá jedna z nás potrebujeme 

mať nejaký čas, kým niečo prijmeme, kým to 

dozrie v nás. A ak to neprijmeme, Pán Boh to 

všetko využije tak, ako využil Novénu 

odovzdanosti, aby bola dostupná všetkým ľuďom.  

Jozef poslušný, vypros mi dar radostnej 

poslušnosti. 

 

Prijímajúci otec 

Svätý Otec František hovorí, že Jozef bol otec, 

ktorý prijal Máriu bezpodmienečne. „Šľachetnosť 

jeho srdca je taká veľká preto, lebo čo sa naučil zo 

zákona, podriaďuje láske.“ A ďalej: „Ježišovi 

rodičia dodržiavali všetky predpisy zákona.“ 

 

V poslednom čase som si uvedomila, že napriek 

lockdownu a všetkým obmedzeniam sa stále 

ponáhľam. Keď idem z domu do nášho 

komunitného domu na Haanovu, utekám do auta 

a ponáhľam sa. Hovorila som si, že musím 

spomaliť. Už keď vyjdem von, poviem si: 

„Neponáhľaj sa. Nemáš sa prečo ponáhľať.“ 

A povedala som si, že musím dodržiavať rýchlosť, 

keď idem autom. Je to pre mňa veľký problém. 

Často si spomínam na otca Stana Fortunu, ktorý sa 

venuje v Bronxe v Amerike drogovo závislým 

mladým ľuďom. Keď bol vo Walsinghame, 

hovoril, že má vždy vynikajúce auto a chodí 

veľmi rýchlo a že mu raz Pán Ježiš povedal, že ak 

nebude dodržiavať rýchlosť na ceste, tak je pre 

neho absolútne nepoužiteľný.  

 

Začala som si strážiť rýchlosť v meste, aby som ju 

náhodou neprekročila. V mojom aute sa mi zdá, že 

keď idem päťdesiatkou, stojím. :) Ale vnímam, že 

aj cez toto prijatie značiek na ceste ma Pán 

pripravuje k väčšej poslušnosti a vnímaniu jeho 

vnuknutiam, ktoré mi bude dávať. Ak budem 

dodržiavať rýchlosť, môžem si byť istá, že budem 

v správnom čase na správnom mieste.  

Raz dávno som zažila veľmi nepríjemnú situáciu 

na ceste. Auto, ktoré išlo naproti mne, predbiehalo 

a minuli sme sa o vlások. Išli sme obidvaja tak 

rýchlo, že by sme to pravdepodobne neboli prežili. 

Zostala som v šoku a začala som nadávať na 

protiidúceho šoféra. Ale po chvíli, keď mi zrak 

padol na tachometer, som si uvedomila, že keby 

som bola dodržiavala rýchlosť, tak to druhé auto 

stretnem v úplne inej situácii, ktorá by ma nebola 

ohrozovala. 

Duchovný život, ktorý žil sv. Jozef, je cestou 

prijímania, ako to hovoril aj o. Marián. „Prijatie je 

v našom živote spôsob, akým sa prejavuje dar sily, 

ktorá prichádza od Ducha Svätého,“ hovorí Svätý 

Otec František.  

 

Myslím, že my všetky, ktoré čítame tieto riadky, 

sme prijímajúce mamy. Máme skúsenosť, aké je 

to aj v MM bezpodmienečne prijať novú mamu 

takú, aká je. Aké to bolo, keď sme my samy prišli 

do MM a boli sme prijaté. A tiež vieme, koľko 

zranení bolo z toho, keď niektoré skupinky 

povedali, že je ich už osem a ďalšiu mamu už 

prijať nemôžu. Prijatie samotné je uzdravením. 

 

Každá z nás môže povedať, že len Pán nám môže 

dať silu, aby sme sa prijali navzájom, veď sme 

mamy rôzneho veku, vzdelania a postavenia. 

A tiež aby sme prijali mamy, ktoré prichádzajú, 

také, aké sú, bez podmienok. To je len Božia 

milosť. To z vlastnej sily nedokážeme.  

Jozef prijímajúci, vypros mi milosť otvoreného 

srdca pre tých, ktorých stretám. 

 

Tvorivo odvážny otec 

Jozef bol človek, prostredníctvom ktorého sa Boh 

postaral o začiatky dejín spásy. On bol skutočným 

„zázrakom“, pomocou ktorého Boh zachránil 

Dieťa a jeho matku.  

Boh dôveruje v našu schopnosť niečo naplánovať, 

vymyslieť, nájsť riešenie. 

Na konci každej udalosti, v ktorej bol Jozef 

hlavným hrdinom, evanjelium poznamenáva, že 

vstal, vzal so sebou Dieťa a jeho matku, a urobil, 

čo mu Boh prikázal. Ježiš a Mária, jeho Matka, sú 

vskutku najcennejším pokladom našej viery. 

V Božom pláne spásy nemožno oddeliť Syna od 

jeho Matky. Musíme sa preto stále pýtať, či my 

sami zo všetkých svojich síl chránime Ježiša a 

Máriu, ktorí sú tajomne zverení aj našej 

zodpovednosti, našej starostlivosti, našej 

ochrane.“ 

 

Mamy, ktoré stretávame v MM, sú nádherne 

kreatívne. Ukázalo sa to aj teraz počas pandémie. 

Našli sme riešenia pre stretávanie sa cez počítač, 

mobil, keď sa nedá stretnúť osobne. V MM sme sa 

od začiatku modlili za dieťa, ktoré malo problém, 

a za jeho matku alebo rodičov. Tušili sme, že to, 

čo sa deje s dieťaťom, je problémom aj jeho 

matky. Že našimi modlitbami môžeme chrániť 

dieťa i jeho matku. Našimi modlitbami môžeme 

chrániť aj Cirkev, ktorá tak veľmi potrebuje 
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modlitby a nie posudzovanie, ani kritiku. Aj 

v Cirkvi modlitbami môžeme chrániť Ježiška 

a jeho a našu Matku Máriu. 

Jozef tvorivo odvážny, vypros mi milosť veľkej 

dôvery v Božiu lásku a starostlivosť. 

 

Pracujúci otec 

„Jozef bol tesár, ktorý poctivo pracoval, aby 

zaistil živobytie pre svoju rodinu. Od neho sa 

Ježiš učil, čo znamená jesť ovocie svojej práce a 

akú hodnotu, dôstojnosť a radosť to prináša. 

Pracujúci človek spolupracuje so samotným 

Bohom a stáva sa istým spôsobom tvorcom sveta, 

ktorý ho obklopuje. Práca sv. Jozefa nám 

pripomína, že sám Boh, ktorý sa stal človekom, 

nepohŕdal prácou,“ píše Svätý Otec František. 

 

Milé mamy, ako je dobré, že sme sa v MM učili 

celé tie roky dôverovať Bohu a vkladať všetky 

problémy do rúk nášho Pána Ježiša. 

Veľmi veľa ľudí prišlo o prácu. Je bolestné vidieť 

mladých mužov, ktorí ešte nedávno robili 

a nestíhali, teraz sa len potulujú a na ich pleciach 

leží obrovský balvan strachu o zabezpečenie 

svojej rodiny. Som si istá, že prosíme spolu za 

týchto mladých ľudí, veď oni všetci sú „naše deti 

a deti celého sveta“, ktoré potrebujú, aby sme ich 

sprevádzali a chránili našimi modlitbami. 

 

Môže sa nám zdať, že sa „len modlíme“. Ale 

modlitba je niekedy veľmi náročná práca. A veľmi 

dôležitá práca. Modlitba je akoby základným 

kameňom všetkých našich denných aktivít 

a nezáleží na jej dĺžke, ale na úprimnosti nášho 

srdca. Modlitba je práca, ktorú nemôžeme stratiť, 

ktorej sa môžeme len zriecť, alebo na ňu 

zabudnúť. Modlitba je jediný dar, ktorý si 

môžeme zobrať do neba a ktorý si môžu zobrať do 

neba aj tí, za ktorých sa modlíme. 

Jozef pracujúci, pros, aby moje srdce bolo vždy 

otvorené pre službu modlitby. 

 

Tieň Otca 

Ako sv. Jozef, aj my sme pozvané, aby sme sa 

starali v prvom rade modlitbou o tie mamy, ktoré 

do MM prídu ubolené a bez nádeje.  

 

A znovu sa dostávame ku knihe Otcov tieň. Jan 

Dobraczyński ju napísal nádherne. Písal o tieni 

Boha Otca, ktorý je stále s nami, podobne ako 

vlastný tieň. „Pre Ježiša je Jozef akoby tieňom 

nebeského Otca na zemi, ktorý chráni, stráži, 

nikdy sa od neho neodlúči, ale stále sleduje jeho 

kroky.“   

V 17. žalme v 8 verši sa píše:  

„Chráň ma ako zrenicu oka,  

skry ma v tôni svojich perutí.“ 

Niekedy sa chceme ukryť v tôni Máriinho plášťa 

a spomínam si na Jonáša, keď krík, v tôni ktorého 

sa skryl, mu zachránil život. No len čo červík 

prehryzol koreň kríka a ten vyschol, Jonáš 

omdlieval a duša si mu žiadala zomrieť.  

 

V MM je tým ochranným tieňom modlitba za 

čistotu spirituality v našich skupinkách MM. Je to 

Modlitba za komunitu, ktorú sa naše 

koordinátorky modlia každý deň. Touto modlitbou 

sa stávame aj my ochranným tieňom nad mamami, 

ktoré sa modlia v skupinkách MM.  

Jozef šľachetný, vypros mi milosť čistého 

a verného srdca, aby som aj ja mohla byť tieňom 

Otca pre svojich najbližších. 

 

Na záver si môžeme zaspomínať: 

– na tých, ktorí sú pre nás veľmi dôležití, a predsa 

akoby ich nebolo vidno,  

– na prejavy nežnej lásky, ktoré sme prežili vo 

svojom živote od druhých, a ďakujme Pánovi za 

milosť tých chvíľ, 

– na situácie, keď sme poslúchli a prinieslo nám to 

požehnanie. Ďakujme za milosť poslušnosti, 

– na našu prácu a všetko, čo sme robili s láskou, 

– na  naše začiatky v MM a mamičky, ktoré sme 

stretli.  Za všetko ďakujme a chváľme Pána.  

„Oslavovať ťa chcem, Bože môj kráľ  

a tvoje meno velebiť navždy a naveky...“  

Žalm 145 

 

Na kríži zvíťazila Láska 

     Teraz si položme pred seba kríž a zostaňme 

chvíľu úplne ticho. Pozerajme na Lásku, ktorá sa 

nám dáva. 

     Zajtra (v nedeľu) skoro ráno alebo ešte v noci, 

keď sa prebudíme, pozdravme Svätú rodinu 

Ježiša, Máriu a Jozefa a poďakujme sa, že 

môžeme byť ich súčasťou. A ďakujme... 

     Na najbližšom stretnutí našej skupinky sa 

môžeme zdieľať s tým, čo Pán spravil v našom 

živote cez túto duchovnú obnovu. 

     Mamičky buďte požehnané! 
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