
MARIÁNSKÉ  

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 
Když Maria po odchodu svého syna žila u Jana, jistě 

ji věřící vyhledávali a tázali se na Ježíše, vždyť byla 

jediná, která mohla svědčit o třiceti letech jeho života. I na 

ni sestoupil Duch svatý a naučil ji chápat tajemství tohoto 

života. Nelze si představit, že by k ní lidé nepřicházeli se 

svými starostmi a nesvěřovali se do její modlitby. Vždyť 

viděli, jak hluboce byla spojena se svým Synem; jistě jí 

mnozí říkali: "Vzpomeň si na mne ve své modlitbě". A tak 

to zůstalo i nadále. 

Co vede věřícího k Marii, nelze vypovědět několika 

slovy. Zvláště zřetelně se projevuje hledání její pomoci. 

Maria je "Potěšení zarmoucených", "Pomocnice křesťanů", "Matka dobré rady". Maria je 

vyvolená, blízká Bohu; ale ne jako bohyně, která žije v blaženosti své povznesenosti, nýbrž 

vším, čím je, je z milosti Kristovy. 

Křesťan si může být jistý její láskou. To znamená, že člověk může do její lásky přinést 

veškerou svou bídu, i tu zcela skrytou a němou, což je zcela nedocenitelné. Proto k ní trpící a 

potřební neustále vysílají své prosby, aby pomohla. Maria ale nepomáhá svou vlastní mocí, 

protože ani ona, ani světci nejsou nějakými pobočnými instancemi vedle Boha, které by 

působily z vlastní vůle a moci; oni za nás u Boha jen prosí. 
(Podle R. Guardiniho z knížky "O modlitbě", s. 221-227) 

 

 

Uhlířské Janovice ve farním kostele sv. Aloise 

- neděle v 18:00 hod. 

- v týdnu navazují na mši sv. a rovněž: 

* 1/5 sv. Josefa, dělníka - mše sv. v 17:30 hod 

* 8/5 Panny Marie Prostřednice všech milostí – mše sv. 17:30 hod. 

* 16/5 sv. Jana Nepomuckého, hl. patrona Čech – mše sv. v 17:30 hod. 

 

Po nedělní mši sv.:  7/5 v Čestíně   14/5 ve Vavřinci 

21/5 v Košicích  27/5 v Sudějově 

 

Zásmuky   - Mariánské litanie navazují na 

nedělní mši sv. v 9:30 hod. 

* 1/5 sv. Josefa, dělníka - mše sv. v 9:30 hod 

 

Losiny -  kpl. sv. Jana Nepomuckého 

- sobota 20/5 2017 v 15:00 hod. 
 


