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Odporúčaná literatúra:

• SP: predovšetkým evanjelium

• KKC: kánony 484 – 511, 963 – 975 a ďalšie

• Apoštolská exhortácia Pavla VI. Cultus Marialis, 2.2.1974

• Encyklika Jána Pavla II. Redemptoris Mater, 25.3.1987

• Sv. Ľudovít M. Grignion z Montfortu: O Pravej úcte k Panne Márii



Osobitná úloha Márie: Matka Vykupiteľa

• KKC509: Mária je skutočne „Božia Matka“, pretože je Matkou 

večného Božieho Syna, ktorý sa stal človekom a sám je Boh.

• KKC490: Aby Mária mohla byť matkou Spasiteľa, „bola od Boha 

obdarovaná darmi hodnými takej veľkej úlohy“. Anjel Gabriel ju 

vo chvíli zvestovania pozdravuje ako plnú milosti. A skutočne, 

aby mohla dať slobodný súhlas svojej viery zvestovaniu svojho 

povolania, bolo potrebné, aby ju úplne viedla Božia milosť.



Mariánske dogmy

Mária je skutočne a vo vlastnom zmysle Matkou Božou.

/Efezský koncil, r. 431/

• - Mária je skutočne Matkou

• - Mária je skutočne Božou Matkou

• - Mária je Bohorodička



Mariánske dogmy

Mária bola a ostala pannou: pred pôrodom, pri pôrode a po 

pôrode.

/IV. Lateránsky koncil, r. 1215/

• - Panna Mária bola pannou pred pôrodom: počala z Ducha 

Svätého, bez spolupôsobenia muža;

• - Panna Mária ostala pannou pri pôrode bez porušenia svojej 

panenskej neporušenosti;

• - Panna Mária ostala navždy pannou aj po pôrode.



Mariánske dogmy

• Mária bola uchránená nielen od dedičného hriechu, ale aj 

vždy a úplne od každého osobného hriechu.

/Tridentský koncil, r. 1546/

• Panna Mária bola bez poškvrny dedičného hriechu počatá.

/pápež Pius IX., 8. 12. r. 1854/

• Panna Mária bola s telom i s dušou vzatá do Nebeskej slávy.

/pápež Pius XII., 1. 11. r. 1950/



Prikázané Mariánske sviatky:

• 1. január - Bohorodička Panna Mária

• 15. august - Nanebovzatie Panny Márie

• 8. december - Nepoškvrnené počatie Panny Márie

• Štátny sviatok:

• 15. september - Sedembolestná Panna a Matka Mária

Patrónka Slovenska











KKC149:

Cez celý jej život až po poslednú skúšku, keď jej syn Ježiš zomrel 

na kríži, jej viera nezakolísala.

Mária neprestala veriť, že Božie slovo „sa splní“.

Preto Cirkev uctieva v Márii najrýdzejšie uskutočnenie viery.


