
DEVIATNIK 
K NEPOŠKVRNENEJ PANNE MÁRII 

(Pápež František: Máriino plné „áno“ Bohu) 
 

Ako prežiť deviatnik: 
- vzbudiť si úmysel, za čo / za koho chceme deviatnik obetovať 
- podľa možnosti sa hneď na začiatku deviatnika vyspovedať 
- podľa možnosti sa denne zúčastniť na slávení eucharistie a sv. prijímaní 
- priebeh deviatnika: denné zamyslenie s krátkym rozjímaním, modlitba Otče náš... Zdravas.. 
Sláva..., záverečná modlitba 

 Modlitba.  

Svätá a Nepoškvrnená Panna Mária  

na teba, sa obraciame 

s dôverou a láskou. 

Prebuď v nás  túžbu po svätosti, 

nech z našich slov  

vyžaruje krása pravdy,  

nech z našich skutkov  

zaznieva hymnus lásky,  

nech v našom tele a v srdci  

prebýva čistota,  

nech je v našom živote prítomná  

celá krása evanjelia, 

nech s veľkorysosťou a dôverou 

povieme Bohu svoje „áno“. 

Amen. 

 

      *Nepoškvrnená Panna Mária* 

              *Oroduj za nás!* 

 

1.deň  

 Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu 

meno Ježiš. Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel 

potom od nej odišiel.   

(Lk1, 30,31,38) 

 

Boh prichádza prebývať medzi nás a stáva sa človekom ako my. Toto bolo možné prostredníctvom 

jedného veľkého „áno“ – pri hriechu to bolo „nie“, avšak toto je „áno“, veľké „áno“ vyslovené 

Máriou pri zvestovaní. 

 

 

2. deň  
V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k 

panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.  
(Lk1,26-27) 
 
Práve cez toto „áno“ Ježiš začal svoje putovanie na cestách ľudstva; začal ho v Márii, strávením 

prvých mesiacov života v  maminom lone: neobjavil sa ako už dospelý a silný, ale prešiel celým 

procesom, ktorým prechádza ľudská bytosť. Stal sa nám vo všetkom rovnaký, okrem jednej veci: 

onoho „nie“. Okrem hriechu. Pre toto si vybral Máriu, jediného tvora bez hriechu, bez poškvrny. 

 

 



 3. deň 

Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou."    (Lk1,28) 

 

V evanjeliu sa nazýva jedným slovom ako „milostiplná“ , a teda naplnená milosťou. Znamená to, že 

v nej, od začiatku plnej milosti, nie je žiadny priestor pre hriech. A aj my, keď sa k nej obraciame, 

uznávame túto krásu:  vzývajme ju ako „milostiplnú“, bez tieňa zla. 

 

 

4. deň 

 Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od 

nej odišiel. (Lk1,38) 

 

Mária odpovedá na Božiu ponuku so slovami: „Hľa, služobnica Pána“. Nehovorí: „Nuž, pre tento raz 

splním Božiu vôľu, som k dispozícii, potom uvidím ...“ Nie! Jej „áno“ je plným „áno“, totálnym, na 

celý život, bez podmienok.  

 

 

5. deň 
Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa 

bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. (Lk1,35) 
 
A tak ako „nie“ v počiatkoch uzavrelo človeku priechod k Bohu, tak Máriino „áno“ otvorilo Bohu 

cestu medzi nás. Ide o to najdôležitejšie „áno“ v histórii, to pokorné „áno“, ktoré zosadzuje pyšné 

„nie“ počiatku, verné „áno“, ktoré uzdravuje neposlušnosť, pohotové „áno“, ktoré prevracia 

egoizmus hriechu.  

 
 
6. deň 

Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" (Lk1,34) 
 
Aj pre každého z nás je tu príbeh spásy pozostávajúci z „áno“ a „nie“.  Niekedy sme však 

odborníkmi v polovičatých „áno“: sme šikovnými v predstieraní, že dobre nerozumieme, čo Boh 

chce a čo nám svedomie napovedá.   

 

 

7. deň 

Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni“. (Lk1,35) 
 
Sme tiež prefíkaní a preto, aby sme nepovedali Bohu skutočné „nie“, hovoríme: „Prepáč mi, ale 

nemôžem“; „dnes nie, myslím, že zajtra“; „veď zajtra budem lepší, zajtra sa budem modliť, budem 

konať dobro, ale zajtra.“ A táto prefíkanosť nás vzďaľuje od „áno“, vzďaľuje nás od Boha a vedie 

nás k hriešnemu „nie“, ku „nie“ priemernosti. 

 

 
8. deň 

Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" (Lk1,34) 

 
To povestné „áno, ale ...“; „áno, Pane, ale ...“ Takýmto spôsobom však zatvárame dvere dobru, a z 

týchto chýbajúcich „áno“ ťaží zlo. Každý z nás má takú zbierku vo svojom vnútri! Premýšľajme, a 

nájdeme mnoho chýbajúcich „áno“.   

 

9. deň 

On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky 

bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." (Lk1,32-33) 



 
Zatiaľ čo každé úplné „áno“ Bohu dáva počiatok novému príbehu: povedať Bohu „áno“ je naozaj 

„originálne“,  je začiatkom! Každé „áno“ Bohu dáva zrod príbehom spásy pre nás aj pre ostatných. 

Tak ako Mária s jej „áno“. 

Na tejto adventnej ceste nás Boh túži navštíviť a očakáva naše „áno“. Porozmýšľajme: „Aké „áno“ 

mám dnes povedať Bohu?“ Porozmýšľajme, urobí nám to dobre. A objavíme vo vnútri hlas Pána, 

Boha, ktorý nás o niečo žiada, o krok vpred. 

„Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa; nech sa vo mne vyplní tvoja vôľa, ktorá je dobrom“. - 

Tieto „áno“.  

S veľkorysosťou a dôverou, ako Mária, povedzme dnes každý z nás toto osobné „áno“ Bohu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


