
Príhovor k chorým 

O múdrosti matiek 

Pochválený buď  Ježiš Kristus! 

 

Drahí bratia a sestry v Kristovi, ktorý uzdravoval chorých, ale aj sám veľmi trpel. V týchto 

dňoch si spomíname na naše matky a dnešný príhovor ku Vám sa bude niesť v tomto duchu. 

Určite mi dáte za pravdu, že matkino pohladenie dokáže zmierniť nejednu bolesť a zastaviť 

nejednu slzu. Matkina láska a starostlivosť dokáže zahojiť aj tie najhlbšie rany  a vyliečiť 

nevyliečiteľné choroby. Matkina múdrosť vie ochrániť pred nebezpečenstvami a predchádzať 

úzkostiam, strachu, zatrpknutosti a chorľavosti. Tak, ako Mária, Matka Dobrej rady radila na 

svadbe v Káne galilejskej, keď nemali vína: „Urobte všetko, čo vám povie,“ tak radia 

a napomínajú všetky láskavé a starostlivé matky svoje deti slovami, ktoré sú potrebné pre 

dobrý a zdravý život. Najčastejšie sú to slová podobné týmto: „Obleč sa, aby si 

neprechladol,“, „Najedz sa, aby si bol silný,“ „Uč sa, aby si bol múdry,“ „Dobre sa vyspi,“ 

„Dávaj si pozor, „Vráť sa skoro“, „Choď do kostola“, „Choď na spoveď,“ „Hľadaj si 

dobrých kamarátov“. 

Priznajme si, že nie vždy radi počúvame podobné slová našich matiek, aj keď sa snažia o naše 

dobro. Matkám predsa záleží na tom, aby sme žili náš život v plnosti zdravia a šťastia. Takéto 

konanie majú matky od Boha. Keď Boh dával ľuďom desatoro prikázaní, povedal: „Dnes 

teda vedz a vezmi si k srdcu, že Pán je jediný Boh hore na nebi a dolu na zemi, iného niet. 

Zachovávaj jeho prikázania a ustanovenia, ako som ti dnes prikázal. Aby sa tebe a tvojim 

deťom po tebe vodilo dobre a aby si ostal v krajine, ktorú ti Pán, Tvoj Boh dáva na večné 

veky.“ 

Spomínam si na mladú dievčinu z istého spevokolu, ktorý spieval pacientom v našej 

nemocnici. Celý spevokol bol ubytovaný v dome, kde našiel útočisko aj istý mladý muž , 

ktorému sa aj pričinením nedobrého príkladu jeho matky vyšmykol život z rúk a po výkone 

trestu za finančné podvody si začínal hľadať svoje nové miesto v spoločnosti. Mladý muž sa 

rád ukazoval medzi mladými dievčatami a rád sa uchádzal o priazeň dievčat z bohatších 

rodín. O pár dní po odchode spevokolu prišla pošta od spomínanej dievčiny, ktorá prosila 

o kontakt na toho úžasného vysokoškoláka, ktorý býva v dome, kde boli ubytovaní. Dostala 

odpoveď, že žiaden vysokoškolák v tom dome nebýva. Následne prišla ďalšia pošta, že v tom 

dome predsa býva vysokoškolák, ktorý zabával všetky dievčatá spevokolu a ešte im dával aj 

cenné rady do života. Odpoveď na jej list bola strohejšia: „Áno, v tom dome býva mladík, 

s ktorým sa rozprávali, ale nie je vysokoškolák a sám potrebuje veľa dobrých rád do života, 



aby sa vedel postaviť na vlastné nohy. Keď ešte raz prišla pošta s naliehavou prosbou od 

zamilovanej dievčiny o kontakt na mladého muža, ktorého si vraj určite mýlime s niekým 

iným, tak na radu istej dobrej matky aj otca dostala pravdivú odpoveď o tomto mladom 

mužovi a viac už o kontakt naňho nežiadala.“   

Obdivujem múdrosť tohto mladého dievčaťa, za ktorou cítiť to, čo píše svätý Pavol v 1. Liste 

Solúnčanom: „Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami, sú Vašimi 

predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo. Žite jeden 

s druhým v pokoji. Vyzývame vás, bratia, napomínajte neporiadnych, posmeľujte 

malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví. Dajte si pozor, aby sa nik 

nikomu neodplácal zlým za zlé. Ale vždy usilujte o dobro – medzi sebou i všetkým. Ustavične 

sa radujte.  Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa- v 

Kristovi Ježišovi pre Vás. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte. Všetko skúmajte a čo 

je dobré, toho sa držte. Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe. Sám Boh pokoja nech Vás celých 

posvätí , aby sa zachoval Váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán 

Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá a On to aj urobí. Bratia, modlite sa aj za nás.“ 

Zostaňme teda otvorení dobrým radám našich matiek a obzvlášť radám Panny Márie – Matky 

Cirkvi a urobme všetko, čo nám povie jej Syn. Veď ako Ježiš premenil vodu na dobré víno, 

tak dokáže premeniť aj naše nemoci a utrpenia na radosť a život. neskrývajme sa pred Pánom 

Bohom ako Adam, keď podľahol pokušeniam, ale povedzme mu, ako svadobčania v Káne 

galilejskej cez Pannu Máriu, že nám došlo víno- teda víno lásky ku Bohu, ku blížnym a láska 

ku nám samým. Potom neváhajme prijať Pána Ježiša – ako Panna Mária, keď za ňou prišiel 

Anjel Pána. Pán Ježiš nám poslal Ducha tešiteľa, dal nám odpustenie, zmierenie a prisľúbil 

nám večný život. 
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