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AI Pred mnohými rokmi, keď som ešte pôsobil ako správca farnosti Velké 
Karlovice, som hovoril o histórii kostola. Pri jednej z takýchto príležitostí 
som opísal aj mariánske obrazy, ktoré sú v kostole. A tak som vymenoval: 
obraz Panny Márie Pomocnice kresťanov, obraz Ružencovej Panny 
Márie, obraz Sedembolestnej Panny Márie, obraz Snežnej Panny Márie. 
Keď som skončil, pristúpila ku mne jedna pani a spýtala sa ma: "Koľko 
tých Márií máte v katolíckej viere?" Na túto nečakanú otázku som trochu 
zaskočený odpovedal: "Len jednu, ale má veľa prívlastkov." 
KE Dnes vám chcem predstaviť ďalší, pomerne nový prívlastok: Panna 
Mária - Matka ticha. Aj dnešné evanjelium mi k tomu dáva príležitosť. 
Počujeme tieto slová svätého Lukáša: "Ale Mária zachovávala všetky 
tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich." 
DI Mária prežíva veľké udalosti svojho života v tichosti. Prečo? 
Jednoducho preto, že Boží jazyk, ktorým k nám hovorí, je práve ticho. 
Možno niektorí z vás videli ikonu Panny Márie, Matky ticha. Mária, ktorá 
si priložila ukazovák k ústam, nás vyzýva, aby sme najmä neohovárali 
druhých a aby sme každému prejavovali lásku. Ikonu zhotovila mníška z 
najväčšieho benediktínskeho kláštora Mater Ecclesiae, ktorý sa 
nachádza na malom ostrove San Giulio na jazere Orta (Taliansko). 
Mníšku o jej zhotovenie požiadal kapucínsky kňaz brat Emiliano, ktorý sa 
venuje privádzaniu ľudí k duchovnému tichu. Ikona sa nachádza v 
kapucínskom kláštore v Penne v Taliansku. V roku 2015 bola jej kópia 
odovzdaná pápežovi Františkovi. Ikona sa pápežovi tak zapáčila, že ju 
dal zavesiť vedľa hlavného vchodu do Apoštolského paláca, ktorým 
prechádza každý, kto ho chce navštíviť. O rok neskôr pápež požehnal 
pôvodnú ikonu Panny Márie, Matky ticha, a na zadnú stranu dal zlatým 
perom napísať: "Nikomu neubližuj svojimi ústami." To je tá časť, ktorú by 
sme nemali robiť. Táto ikona nám však môže povedať oveľa viac o tom, 
čo by sme mali robiť. 
PAR Každá doba má svoje atribúty: doba kamenná, doba bronzová, 
doba ropná, doba priemyselná, doba uponáhľaná, doba moderná, doba 
postmoderná, doba mediálna, doba hlučná. Posledné dve sú príznačné 
pre našu dobu. Technológie a rôzne médiá vytvárajú hluk, ktorý nemá v 
dejinách ľudstva obdobu. Svet nás doslova ohlušuje. Aby sme tento hluk 
prekonali, ešte viac sa ohlušujeme. Všimnime si len množstvo ľudí so 
slúchadlami na ušiach. Hluk zabíjajú ďalším hlukom. Naša duchovná 
matka nám chce veľmi, veľmi pomôcť, aby sme sa nestratili v hluku. 

Navyše nás povzbudzuje k aktívnemu mlčaniu, ku každodennej tichej 
modlitbe. Do každodenného zhonu by sme mali zaradiť čas na pokoj a 
ticho. Čas na osobnú modlitbu, ktorou sa Boh môže dotknúť nášho srdca, 
nášho srdca. Spiritualitu mlčania možno najlepšie zhrnúť pomocou "veľmi 
múdreho dievčaťa" s výstižným menom Sofia, ktoré povedalo svojej 
matke: "Ak nás Panna Mária žiada, aby sme mlčali, je to preto, lebo jej 
Syn nám chce niečo povedať." Pokiaľ hovoríme my a Boh musí počúvať, 
je to v poriadku. Ale dialóg znamená aj to druhé: denne počúvame a Boh 
môže hovoriť. Môže sa stať, že mnoho mesiacov nebude hovoriť, ale 
jedného dňa bude chcieť, a my máme byť stále pripravení. Ježiš, Boží 
Syn, nám to ukazuje. 
MY Mladý podnikateľ bol finančne úspešný, ale veľmi nespokojný so 
svojím životom. Preto sa obrátil na mnícha, aby mu poradil. "Nie som 
spokojný so svojím životom. Cítim v sebe prázdnotu. Nevidím zmysel 
života." Mních odpovedal: "Tak ako ryba trpí na súši, aj ty trpíš, keď si 
zapletený vo svojom svete. Ryby sa musia vrátiť do vody a ty musíš nájsť 
ticho." Obchodník sa nervózne spýtal: "Myslíš, že by som mal ísť do 
kláštora?" "Nie," odpovedal mních, "drž sa svojej práce a niekedy sa pozri 
do svojho srdca." 
Otec Lev je novicmajster v trapistickom kláštore. Jedného dňa mu položili 
otázku: "Ako zosúladiť modlitbu a bežný život?" Odpovedá: "Skôr by som 
povedal: aby bol náš život normálny, musíme ho zakoreniť v modlitbe. 
Základným problémom dnešnej doby a nášho života je strata skutočných 
hodnôt, identity. Nevieme, kto sme. Nepoznáme hlboký zmysel a cieľ 
svojho života ani prostriedky na jeho dosiahnutie. Naše srdcia sú 
roztrieštené a my sme stratení sami v sebe. Je to úplne nenormálny stav. 
Ak sa chceme vymaniť zo zovretia tejto prázdnoty a beznádeje - bez 
toho, aby sme upadli do dvoch veľmi módnych extrémov: 
prepracovanosti alebo depresívnej rezignácie - musíme nájsť svoju 
konečnú identitu. A odpoveď na tieto otázky nám môže dať len modlitba, 
pretože to, čo najhlbšie formuje každého človeka, je jeho schopnosť 
poznať a milovať Boha. Len ak dáme čas a priestor Bohu, teda 
jednoduchej a vytrvalej modlitbe, nájdeme cestu k druhým i k sebe 
samým a náš život sa stane skutočne "normálnym". 
ADE Nech nám Panna Mária Bohorodička, Matka ticha, vyprosí 
trpezlivosť v osobnej modlitbe mlčania a tiež milosť nehrešiť zbytočne 
jazykom. Amen. 


