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Poznáte ich?
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– Ako sa vám podarilo ozdobiť vaše mamič
ky v ich slávnostný deň?
– Svetlúšik, ja som už na fotkách videla nie
koľko pestrých koruniek, ktoré deti vyro
bili svojej mamke – kráľovnej rodiny. Aj tr
blietky tam ponalepovali. Hotové klenoty!
– Určite sa mamičky potešili, Dobromilka. 
Aj dnes si posvietime na mamičky. Niekto
ré z nich sú mamy svätcov, niektoré sú du
chovné mamy, ale všetky žiaria láskou – 
ako Božie klenoty.

a

Ahoj, kamaráti! 
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Ak náhodou nie, tak sa s nimi teraz zozná
mite. Zíde sa vám na pomoc kalendár s me
nami, Sväté písmo alebo pomoc mamky, 
ocka či starých rodičov ☺.

1. Pracovitá a odvážna talianska mama, kto
rá sa po smrti manžela starala o svojich troch 
chlapcov sama. Napriek ťažkým podmienkam 
sa jej najmladší Janko stal kňazom a vychová
vateľom chlapcov na predmestí Turína. Ján Bo
sco pozval svoju mamu 
do domu me   dzi hluk 
a neporiadok uliční
kov. A  ona odtiaľ 
neo dišla. Bola to 
jej obeta a po
volanie. Sta
la sa matkou 
mnohých si
rôt, ktoré ju vo
lali „mama“, le
bo okrem kúska 
chleba im dávala aj 
kus lásky.

2. V starozákonnej Knihe proroka Daniela (13. 
kap.) je opísaný príbeh statočnej manželky 
a matky, ktorú falošní sudcovia nespravodlivo 
odsúdili na smrť, lebo nechcela spáchať hriech. 
Musela byť veľmi odvážna, keď dala prednosť 
smrti pred hriechom a porušením šiesteho Bo
žieho prikázania. Ne
prestala však dô
verovať Bohu 
a  on cez pro
roka Daniela 
ukázal ľu
ďom pravdu 
a  potrestal 
oboch záker
ných star
cov. Kto je to? 
(Jej menovky
ne slávia me
niny 11. augusta.)

3. Bola príbuznou Panny Márie a vychováva
la malého Janka, o ktorom neskôr Ježiš pove
dal: „Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal 
nik väčší ako Ján Krstiteľ“ (Mt 11, 11). Ako sa vo
lala manželka kňaza 
Zachariáša a mat
ka svätého Jána 
Krstiteľa? (Veľ
ký cirkevný 
sviatok, keď 
sa nastáva
júce mamy 
– Panna Má
ria a  jej prí
buzná stret li 
– slávime 2. jú
la ako Návštevu 
Panny Márie.)

5. Len Pán Boh vie zrátať, koľko sĺz vyplakala tr
pezlivá mamina pri modlitbách za svojho syna 
Augustína. Sedemnásť rokov sa vytrvalo modli
la, aby sa obrátil k Bohu. Na
pokon sa Augustín stal 
kresťanom, ba dokon
ca svätcom a učite
ľom Cirvi. A  jeho 
matku si dnes uctie
vame ako patrónku 
manželiek a matiek 
prosiacich za obrá
tenie svojich detí. 
(V cirkevnom kalen
dári si na ňu spomí
name 27. augusta.)

6. Táto žena bola matkou apoštolov Jakuba a Já
na a priamo sa účastnila na udalostiach Ježišov
ho učenia a utrpenia. Táto mama pre svojich 
synov žiadala, aby mohli sedieť v Ježišovom krá
ľovstve po jeho ľavici a pravici (porov. Mt 20, 21). 
Jej meno spomína apoštol Marek, keď vymenú
va ženy, ktoré sa starali o Ježiša na cestách po 
Galilei a z diaľky pozorovali Ježišovo utrpenie 
počas krížovej cesty. Nájdeš ju v Evanjeliu podľa 
Marka (15. kapitola, posledné meno v 40. verši).

4. Volali ju úctivo matka, hoci svoje vlastné de
ti nemala. Starala sa však o tisícky opustených 
detí, chorých, umierajúcich v Indii, pre ktorých 
bola ako mama. A ako 
láskavá, skromná 
mama im približo
vala lásku nebeské
ho Otca. V roku 1979 
dostala Nobelovu ce
nu za mier. Ako 
voláme túto 
sväticu z Kal
katy? (V li
turgickom 
k a l e n d á 
ri si na ňu 
spomína
me 5. sep
tem b ra.)

7. Ak spievate v zbo
re, isto ju poznáte. 
Duchovná mama 
– patrónka všet
kých spevákov 
a  hudobníkov. 
Medzi jej znaky 
patrí organ, lut
na, palma a ľalia. 
(Cirkevný sviatok 
má 22. novembra.)


