
Ahoj, kamaráti!
– Svetlúšik, si pripravený? Môžeme našim 
kamarátom zavinšovať? 
– Počkaj, Dobromilka, hmm. No, azda som 
tie veršíky z koledovania nezabudol.
– Tak poďme na to:

S pomocou Božou prežili ste
zas ďalší v rokov slede.

Nech ruka Božia pevne, iste,
vás v roku novom vedie.
Nech dary jeho milosti
vás po celý rok chránia,

nech vám dá šťastia, radosti
a hojnosť požehnania.

A ja ešte dodám, Dobromilka, 
toto:

Nech sa stane toto prianie,
na Bohorodičky orodovanie.

                 Amen.

(grécky Theotokos) – je titul, ktorým prvotná Cir-
kev poctila Pannu Máriu už veľmi dávno – na 
konci 3. storočia. Keď hovoríme o Panne Márii, 

že je Bohorodička, vyznávame skutočnosť, že Mária bola Matkou Božieho Syna 
nielen ako človeka, ale aj ako pravého Boha. 

Bohorodička je Bohu tak blízko – a zároveň ako nebeská Matka je blízko 
každému Božiemu dieťaťu. Tak si to prial Pán Ježiš, keď za nás zomieral na kríži. 
Dal nám Pannu Máriu za našu Mamu, Matku celého ľudstva.

Panna Mária, Bohorodička, má sviatok na začiatku kalendárneho roka. Ako 
lepšie by sme mohli rok začínať, ak nie s nebeskou Mamou?

Jej môžeme zveriť nový rok v našej rodine, nové zážitky v škole, nové pred-
savzatia, nové túžby a sny.

Na začiatku roka sa stretávame v chráme, aby 
sme oslávili materstvo Panny Márie a veľkú 
udalosť, ktorú vyjadril sv. Pavol takto: „Keď prišla 
plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo 
ženy“ (Gal 4, 4). 
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BOHORODIČKA

Pod jej plášť
Čo z nastávajúceho roka chcete odovzdať pod 
ochranu Bohorodičky, kamaráti? 

Môžete mamičku požiadať, aby vám našla 
nejaký nepotrebný kus bledomodrej látky (ale-
bo si môžete taký vybrať v obchode s látkami). 
Táto látka by vám mala pripomínať plášť Panny 
Márie, v akom ju často zobrazujú maliari. Textil-
nými fixami si na látku napíšte, čo chcete vložiť 

do ochranného plášťa Bohorodičky. Môžu to byť 
vaše novoročné predsavzatia, plány, sny či ná-
ročné úlohy, ktoré vás tento rok čakajú. Plášť si 
môžete prevesiť do modlitebného kútika alebo 
dať ku kalendáru či do detskej izby. 

Pri napĺňaní novoročných predsavzatí 
a zdolávaní prekážok 

rátajte s pomocou 
našej nebeskej Mamy .


