Životopis Panny Márie, Matky Spásy.
Chronológia života Panny Márie.
Úvod
Oslavujeme veľa sviatkov Panny Márie a poznáme ju pritom? Vieme že je Bohorodička, Matka Pána Ježiša,
naša Nebeská Matka, láskavá bytosť, ktorá oroduje za nás a Spoluvykupiteľká, ktorá sa podieľala na Spoluvykupiteľskom diele so svojim Synom Ježišom Kristom, ale poznáme Jej chronológiu života? Tu je prehľad o Jej živote
bytostnom, ľudskom, svetskom a nadprirodzenom.
Tieto údaje viďme nie očami, ale srdcom, počúvajme nie ušami ale srdcom, a skúmajme Ducha a vnímajme
to krásne duchovné a tajomné. Otvorme srdcia pre Máriu!
Pramene
Použitá Literatúra, diela z ktorých sú údaje v týchto výpisov boli písané vnútornou a nadprirodzenou inšpiráciou a preto sú maličké rozdiely v údajoch diel, ale všetky sú správne. Sú to: Mystické Mesto Boží, ktoré podľa
zjavenia a vedenia Pannou Máriou písala služobnica Božia, sestra Mária od Ježiša z Agredy. Cirk. Imprimatur.
– Z diela Život Panny Márie od Gabriela Rossiniho – impr. Biskup František Tondra
– Z diela Život Panny Márie podľa Márie Valtorty a Kataríny Emmerichovej
– Z apokryfných spisov z Jakubovho protoevanjelia
– Z apokryfných spisov Sv. Jána Evanjelium podľa Márie
– Zo Sv. Písma Evanjelium od Sv. Matúša a Sv. Jána apoštola.
Duša
Skôr, než Boh náš Stvoriteľ, stvoril Svet, Zem a priepasť medzi Bohom a tvorstvom, už bolo v mysli Božej
stvorenie krásnej duše, ktorá bude Matkou Jeho Syna. Vonkajšie predstavy o počatí a vytvorení podoby Syna
s Kristovým vedomým a Jeho Matky. Keď pripravoval Nebesia, bola už pritom v Jeho mysli. Celú dobu Boh
pripravoval dušu Panny Márie a vyzdoboval ju cnosťami, vlastnosťami a podobou, aby sa mohol z Nej zrodiť Syn.
Počatie
Deň Nepoškvrneného počatia Panny Márie bolo v Januári v nedeľu, je to deň stvorenia Anjelov. Vývoj jej
ľudského tela trval 7 dní a v sobotu po prvom počatí (tela). Všemohúci vykonal druhé počatie (počatie duše), stvorením duše Panny vdýchnutím duše do tela a tak prišiel na svet čistý Tvor, Najdokonalejší za celé veky. Preto je
sobota zasvätená ako deň Panny Márie v Cirkvi. Prvé pohyby Jej Matka cítila už po 7 dňoch po druhom počatí.
Rodička prežívala veľkú radosť v srdci po celých 9 mesiacov tehotenstva.
Narodenie
Panna Mária sa narodila 8. 9. (septembra) v pondelok o 12 hod. o polnoci v roku 733 po založení Ríma,
/Feéria II/ pri indikácií 15, za Rímskych Konzulov Domytia Enobarbu a Publia Kornélia Scipiona.
Miesto
Kraj, v ktorom sa Panna Mária narodila, kde žila, pracovala, z ktorého sa potom odobrala do Neba, bola
Palestína. Starodávny Kanaán, nazývaný tiež Svätá zem. Národnosť IZRAELITI.
Pôvod
Panna Mária pochádzala zo šľachetných rodičov Joachima a Anny z rodu Kráľovského – DÁVIDOVHO
a kňazského ÁRONOVHO. Je potomkom najprv 14 patriarchov, potom 14 sudcov a potom 14 kráľov. Je potomkom toľkých vznešených mužov, z toho plynie, že podľa ľudskej prirodzenosti bola Najvznešenejšou Vojvodkyňou, Najvznešenejšou Kráľovnou a Najvznešenejšou Cisárovnou, aká bola žila na tomto svete. /sv. Matúš/
Pôrod
Pôrod Matky, Svätej Anny, bol čistý a nepoškvrnený a bez bolesti. Panna Mária sa narodila čistá bez
poškvrny, krásna a plná milosti a oslobodená od zákona a podielu na hriechu. Je to duša mimoriadne výnimočná
z Najvyššími Božími Milosťami. Nová nádej pre duše čakajúce v predpeklí. Bola vyvolená a po narodení mala
v oblasti brucha znak písmeno M, čo utvrdilo rodičov, že je vyvolená, prorokovaná.
Zázrak
Pri narodení Panny Márie, počas pôrodu sa stal veľký zázrak veľkej búrky, strašných mračien a bleskov aj
veľkej vody, ktorá zachránila úrodu pred veľkým suchom. Tieto čierne mraky vytvorili veľkú strašnú postavu, bol
to sám veľký had, ktorý chcel uchmatnúť dieťa pri pôrode. Ale Archanjel Michal ho zlikvidoval bleskami, spálil
mu chvost, rohy a hlavy. Takto Nebo ochránilo dieťa pred útokom pekla. Bola prenasledovaná Luciferom od
samého narodenia.
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Božská Princezná bola pomenovaná Najsvätejšou Trojicou v Nebi v deň narodenia. Dostala meno MÁRIA,
v preklade znamená Milovaná Bohom. Toto meno od večnosti vybral Boh a On sám Ho vnukol rodičom Joachimovi a Anne. Na 8. deň po narodení veľkej Kráľovny, zástupy Najkrajších Anjelov v nádhernom oblečení zostúpili z výšin a doniesli ERB, na ktorom bolo vyryté meno Mária. Ukázali to rodičom, oni to s láskou prijali a na
8. deň po narodení Ju pokrstili, pomenovali a uctievali milé dieťa.
Obetovanie
Hoci pôrod Svätej Anny bol čistý a nepoškvrnený, ako sa patrilo na Jej Nebeskú dcéru, v Jej čistote mala
podiel aj Jej Matka. Svätá Anna sa podrobila povinnosti zákona, a keď uplynulo 60 dní očisťovania, Svätá Anna sa
odobrala do chrámu na rukách s dieťaťom, aby Ho obetovala, podľa predpisu zákona aj baránka a hrdličku a dala
sľub, že ak dieťa dovŕši patričného veku, bude Ho venovať chrámu.
Detstvo
Panna Mária ako útle dieťa nebolo obtiažne, nikdy neplakala, dobré spala, málo jedla a rodičia Ju veľmi
milovali, lebo bola tichá, trpezlivá a mlčanlivá.
Prvé slová
Prvý krát prehovorila slová k svojim rodičom vo veku 2 a pol roka, s anjelmi a Bohom rozprávala skôr.
Príchod do chrámu
Vo veku troch rokov Jej života Ju rodičia v modlitbách obetovali Bohu v najväčšej pokore a dieťa počulo
pozvanie do chrámu: „Poď, Moja milá, do Môjho chrámu!“ 3 a pol ročná privedená rodičmi do chrámu a tam
vo svätyni Najsvätejšieho strávila 11 rokov svojho života. Po príchode do chrámu Jej pridelili učiteľku menom
Anna. S veľkou smelosťou šla do chrámu.
Sľub
V chráme učinila sľub večného panenstva a čistoty v prítomnosti Pána, čo zahrňuje čistotu tela a duše.
Život v chráme
V chráme sa učila ručným prácam, čítaniu, učila sa dokonalosti skrze Jej spolužiačky, ktoré Ju obviňovali z
toho, čo neurobila, ale Mária z veľkou láskou trpela.
Cnosti
Panna Mária od detstva bola obdarovaná cnosťami, a to: cnosti viery, nádeje, lásky, múdrosti, spravodlivosti,
statočnosti, miernosti a sedem darov Ducha Svätého a mala veľa Božích a anjelských videní.
Rodičia
Z rozhodnutia Boha a zvláštnym ustanovením podľa Jeho Srdca boli Joachim a Anna stvorení, pripravovaní
a vyvolení pre rodičovstvo Panny Márie.
Otec Joachim
Otec Panny Márie Sv. Joachim sa narodil v roku 667 po založení Ríma a zomrel v roku 737 po zal. Ríma
ako 69 a pol ročný. Mal svoj dom, rodinu a príbuzných v Galilejskom meste Nazarete. Bol spravodlivý a sväto žil,
osvietený zvláštnym svetlom z Neba. Bol to sčítaný, pokorný, čistý, vážny, horlivý, skromný a poctivý muž. Veľa
sa modlil, chválil Pána a všetko Mu obetoval, najmä pôsty. Jeho tata sa volal MATTAT a bol to druhým bratom
Jakuba z kmeňa Judy, otca Sv. Jozefa. Prvý brat Jakuba sa volal Jozes. Mattat sa usadil v údolí Zabulon a mal ešte
syna Heliho brata Joachima.
Mama Anna
Mama, Svätá Anna, sa narodila v r.689 za Ríma a zomrela v r. 745 ako 56 ročná. Mala dom v Betleheme,
bola čistá, pokorná a pekné dievča, pracovitá a mala vnuknuté znalosti z Písma. Jej modlitby sa Pánovi veľmi
páčili, modlila sa, aby Jej dal Pán manžela, ktorý by Jej pomohol zachovať staroveké zákony. Pochádzala z rodovej línie starozákonného proroka a prvého veľkňaza Árona.
Príbuzenstvo Predkovia Svätej Anny, Matky Panny Márie, žili v Mare v oblasti vrchu Horeb a mali duchovný
vzťah k zbožným Izraelitom. Dedo Sv. Anny sa volal Stolano a babka Moruni Emorun spolu mali tri dcéry:
Emericia, Ismeria, a Enue. Tata Svätej Anny, Eliud pochádzal z Leviho kmeňa a Mama Ismeria z Benjamínovho
kmeňa a mali spolu štyri dcéry: Sobe, o 18 rokov Annu, Maharu a ešte jednu ktorá sa vydala za pastiera Anninho
stáda. Bola vždy veľmi chudobná a dlho žila v Anninom dome. Mahara, mladšia Annina sestra, zdedila gazdovstvo Sefori. Vydala sa a mala jednu dcéru a dvoch synov: Arastaria a Kocharia, ktorí sa stali Ježišovými učeníkmi.
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Alžbetu, Rhote a Maru, ktorá bola pri smrti Panny Márie.
Emericia a vydala sa za Levitu Stolana, bola to Matka Alžbety, ktorá bola Matkou Jana krstiteľa, Zacharijašová. Druha sa volala Enue. Alžbeta bola sesternica Svätej Anny. Keď Mama Ismeria zomrela, Svätá Anna mala
18 rokov. Svätá Anna od 5 rokov bola v chrámovej škole, kde strávila 12 rokov.
Zasnúbenie rodičov
Boh ich modlitby vyslyšal a bol poslaný archanjel Gabriel, aby to obom oznámil, že patria k sebe. Joachim
hneď požiadal o ruku prečistej Anny. Svätá Anna sa zasnúbila zo Svätým Joachimom vo veku 24 rokov.
Svätý Joachim mal 46 rokov. Zasnúbili sa v r. 713 po zal. Ríma. Vekový rozdiel medzi nimi bol 22 rokov.
20 rokov žili bezdetné manželstvo. Manželia žili v Nazarete a obaja boli už vo veľmi pokročilom veku. Boli bezdetní čo ich veľmi trápilo. Joachim preto odišiel hlboko do púšte kde v modlitbách k Bohu a držaním pôstu strávil
štyridsať dní so svojim stádom. Vtedy sa mu zjavil anjel a oznámil mu, že jeho modlitby boli vypočuté a Jeho
manželka čoskoro porodí vytúžené dieťa. Svätá Anna mala 43 rokov keď počala a porodila ako 44 ročná a Svätý
Joachim 66 ročný. Narodenie dcéry vyvolalo v ich okolí veľký údiv. Svätá Anna ovdovela keď mala 48 rokov
v r.737 po zal. Ríma. Ako vdova žila 8 rokov. Joachim umrel krátko po Máriinom narodení.
Sirota
Panna Mária mala 4 roky keď zomrel Sv. Joachim, 6 mesiacov po príchode do chrámu. Mala 12 rokov keď
zomrela Sv. Anna kedy ostala sirotou. Keď zomierala Svätá Anna, Panna Mária bola prítomná, anjeli ju preniesli
z chrámu. Posledné želanie Svätej Anny bolo na smrteľnej posteli to, že keď by Boh niekedy vyvolil život manželský pre Pannu Máriu, aby zobrala ženícha z rodu Dávidovho, lebo z tohto rodu sa mal zrodiť Mesiáš.
Panna Mária všetko pripravila ku pohrebu, rozlúčila sa s mamkou a po Jej smrti anjeli naspäť odniesli
Pannu Máriu do chrámu, kde za tú dobu bol na Jej mieste v Jej podobe jeden Anjel. Potom v chráme pokračovala
v modlitbách za dušu svojej mamky. Svätá Anna porodila Matku Bohočloveka a bola to obeta, za ktorú ju môžu
blahoslaviť celé ľudstvo v dejinách. Svätá Anna viac deti nemala, iba Pannu Máriu.
Stav
Keď Panna Mária mala 13 a pol rokov, mala videnie, v ktorom dostala pokyn, že má prijať stav manželský.
Bola to skúška, ako na Abraháma. Aj kňazi v chráme mali videnie, a to 9 dní pred dňom Jej rozhodnutia.
Ženích
Voľba ženícha bola riadená Duchom Svätým a kňazom bol vnuknutý spôsob voľby ženícha, lebo mali viacerí neženatí muži záujem, lebo Panna Mária bola veľmi pekné dievča. Všetci sa zhromaždili v chráme na modlitbách. Kňazi každému dali do ruky suchý prút a nabádali ich, aby každý so živou vierou prosil Boha, aby označil
toho pravého ženícha Márie. Prút, ktorý držal Jozef v ruke, zozelenel a zakvitol, tak Boh vybral ženícha pre Máriu.
Zásnuby
Nebeská Kráľovná súhlasila a po zásnubách zo svojim snúbencom sa odobrala do Nazareta do domu, ktorý
dedila a tam si obaja sľúbili lásku, poslušnosť, milosrdenstvo a sľúbili slúžiť Najvyššiemu v ustavičnej čistote, že
ostanú panenskými navždy.
Sobáš
Manželstvo uzatvorili, keď Panna Mária mala 14 rokov dňa 8. 9. (septembra) roku 747 po z. Ríma. Jozef,
z Nazareta z rodu Dávidovho z Judska synom Jakubovým, narodený roku 714 po z. Ríma v Judei. Jozefovu Matku
nepoznáme. Jozef mal 33 rokov keď sa zasnúbil s Pannou Máriou, bol od nej starší o 19rokov.
Sv. Jozef
Bol peknej postavy, príjemnej tváre, vynikal čistotou a pracovitosťou. Od 3 rokov života užíval Svätý Jozef
rozum a bolo mu vliate vedomostí, milostí a cností. Vo veku 7-8 rokov už bol dokonalým mužom, bol iný ako
Jeho bratia, nadaný, jednoduchý, tichý, nábožný, ľahko sa učil a nebol sebavedomý. Jeho bratia si z neho všelijako
uťahovali. A od 12 rokov zachovával sľub čistoty. Preto je aj patrónom čistoty.
Príbuzenstvo
Jozefov tata sa volal Jakub, syn Matanov skrze líniu Šalamúna z rodu Dávidovho. Dedo, Svätého Jozefa,
Matan mal dvoch synov Jakuba a Jozesa. Bol synom Jakoba (Jakuba) z kmeňa Judy. Keď Matan zomrel, vdova,
babka Svätého Jozefa sa vydala za Leviho z rodu Dávidovho a zrodil sa Mattat tata Joachima a Heliho. Sv. Jozef
bol tretí zo šiestich súrodencov. Rodičia bývali vo starom dome blízko Betlehema, ktorý kúpil Davidov otec Izai
Jesse.
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Po 4 mesiacoch strávených z Jozefom v Nazarete, dostalo sa Jej onoho radostného posolstva, zvestované
archanjelom Gabrielom, že počne a porodí Syna a dá Mu Meno Ježiš.
Zvestovanie Anjel Pána zvestoval P. Márií 5. 1. (januára) r. 748 po z. Ríma.
Počatie
Vtelenie Slova sa počalo 25. 3. (marca) v r.748 v onen 6-ty mesiac do Najčistejšieho Lona Panny Márie
v Galilei – severnej časti Palestíny v najopovrhovanejšom Nazarete 14 km od Jeruzalema v 330 m nad morom,
blízko prameňa, nazvaný Prameňom Panny. V dobe Ježiša Krista bol jediným prameňom, zhromaždiskom
vysmädnutých karaván.
Navštívenie
Pri zvestovaní Slova Nebeského posla archanjela Gabriela, bolo oznámené Najsvätejšej Márií, že Jej príbuzná, mamina sesternica Alžbeta, ktorá bola neplodná, počala syna a je v 6 mesiaci tehotná. Bolo jej ukázané, že by
bolo Pánovi milé a príjemné keby Alžbetu navštívila. Pokorná Nevesta hneď požiadala Svätého Jozefa o dovolenie
na navštívenie. Jozef dovolil, za čo Mu Panna Mária poďakovala a hneď sa vydali na cestu z Nazareta do Judska
do domu Zachariašovho. Cesta trvala 4 dni.
Narodenie Jána
Keď ta prišli, Kristov predchodca dosiahol 6 mesiaca od počatia v živote Sv. Alžbety a 8 dní od Vtelenia
Slova dňa 2. 4. (apríla) r. 748 po z. Ríma. Panna Mária zotrvala u Alžbety asi 3 mesiace až do pôrodu predchodcu
Krista proroka Sv. Jána, ktorý sa narodil 24. 6. (júna) r. 748 po z Ríma. Po narodení a pomenovaní, obrezaní Sv.
Jána v 9-ty deň ráno sa vrátila do Nazareta. Aj keď bola pri narodení Sv. Jána a aj sa z ním hrala, nedala Nebeská
Matka telesný bozk dieťaťu. Svoj prvý telesný bozk si ponechávala až pre svoje dieťatko, Ježiška. Po návrate
domov sa pripravovala v modlitbách na pôrod.
Pôrod
Keď PANNA Mária porodila Svetlo tohoto sveta, mala 15 rokov, 3 mesiace a 17 dní veku. Pôrod bol Extázny, za prítomnosti veľkého svetlá a žiari.
Narodenie Ježiša
Pán Ježiš sa narodil v Betleheme v jaskyni na slame 25. 12. (decembra) r. 748 po z. Ríma, za konzulov
Oktaviana a Silvána, 2 roky pred smrťou Herodesa Veľkého. Ten po trvácej chorobe v r. 750 zomrel a po ňom
nastúpil na trón jeho syn Archeolaos, ktorý panoval do roku 754, kedy padol Rím. Panoval 4 roky. A začína sa náš
letopočet, vo veku 6 až 7 rokov Pána Ježiša, vo veku 21 rokov Panny Márie a vo veku 40 rokov Svätého Jozefa.
Očisťovanie
40 dní po narodení, obetovali Ježiša v chráme a obrezali Ho. Podľa vtedajšieho zvyku, po skončení očistného šestonedelia išli rodičia obetovať dieťa v chráme. Panna Mária dodržala tento predpis, napriek tomu, že nemusela, lebo bola čistá. Porodila extáznym spôsobom a teda bez dedičného hriechu.
Obeta
Do veku polroka Ho navštívili Králi – Mudrci z východu a obetovali Mu zlato, kadidlo a myrhu.
Útek
Do veku 1 roka života začal útek do Egypta pred Herodesom. Po návrate z Egypta do Nazareta mal Pán Ježiš
2 a pol roka, kedy začal rozprávať. Prvé slová boli Imni, čo znamená Mama Moja. Ďalej žili v Nazarete.
Strava
Stravovali sa jednoducho, veľa nejedli. Jedli chlieb, ovocie, ryby a posúchy upečené na kameni. Jedli tri krát
denne spoločne podľa zvyklostí Svätého Jozefa. Po smrti Svätého Jozefa upravili stravu a jedli iba raz denne okolo
18 hodiny večer. Panna Mária deň trávila domácimi prácami, vyšívaním, pradením, upratovaním a modlitbami,
velebením Boha Otca. Svätý Jozef chodil za prácami stavbárskymi a tesárskymi a malý Ježiš Mu pomáhal, učil sa.
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Sv. Rodina s 12 ročným Ježiškom sa zúčastnila na Veľkonočnej hostine v Jeruzaleme 14. Nizana roku 6 po
Kristovi na dobu 7 dní. Na siedmy deň sa chlapec stratil. Hľadali Ho 2 dni. Našli Ho pri učiteľoch, v chráme, kde
sa s nimi rozprával o očakávanom mesiášovi. Bola to najväčšia bolesť pre Jeho Matku – strata Syna.
Smrť Jozefa
Po tejto kráľovskej ceste Kríža, viedol Pán aj manžela svojej požehnanej Matky, Svätého Jozefa, ktorého
miloval nad všetkých synov ľudských. Aby rozmnožil Jeho zásluhy a aby mohol získať slávnejšiu korunu v Nebi,
navštevoval Ho Pán v posledných 8 rokov života s istými chorobami a utrpením ako sú horúčky, veľké bolesti
hlavy, reumatizmu a slabosti. Jeho manželka pozorovala všetky tie tajomstvá a trpela spolu s Ním a pomáhala Mu
uľavovať bôle. Prosila Boha, aby už ukončil Jeho trápenie. Jozef musel zomrieť prv než Pán, lebo by nemohol
prežiť Jeho ukrižovanie. Svätý Jozef dosiahol vek 60 rokov a 3 dni, zomrel v r. 20 po Kristovi. Hlavnou príčinou
smrti, okrem chorôb, bola Láska. Spolu s Máriou žil ponad 27 rokov ako manžel a pestún.
Vdova
Keď zomrel Svätý Jozef, Panna Mária mala 41 a pol roka. Pán Ježiš mal 26 rokov. Svätý Jozef zomrel v náruči Pána Ježiša a sám Pán Mu zatvoril oči a dal príkaz anjelom odniesť dušu Jozefovu do limba, t. j. do miesta,
kde boli zhromaždení patriarchovia, proroci a svätí. Jeho príchod tam spôsobil veľkú radosť. Panna Mária bola
vdovou 28 a pol roka. Ako vdova žila so Synom 7 rokov a z toho 3 a pol roka bez Syna, lebo odišiel vyučovať.
Opustenie
Po smrti Svätého Jozefa, žili spolu Panna Mária a Pán Ježiš 4 roky. Za tú dobu videla Panna Mária všetko
budúce utrpenie na ktoré sa Jej Syn pripravuje. To všetko prežívala v bolestiach a krvavých slzách.
Blížil sa čas, keď Najmilší Syn vstupoval do svojho veku 30 rokov, do doby a miesta priniesť obetu pre
zaplatenie dlhu, ktorý na seba prevzal. Keď prišla tá hodina, Panna Mária prišla do vytrženia a mala videnie, pocítila a bola povolaná a postavená pred trón Najsvätejšej Trojice. Z trónu sa ozval mocný hlas a riekol: ,,Mária,
dcéra a nevesta Moja, daj Mi svojho Jednorodeného Syna za obeť.“ Tak poznala vôľu Všemohúceho. Tak náš
Vykupiteľ vykročil už pred dosiahnutím 30 rokov svojho veku od svojej Matky Márie. Po ťažkom lúčení odišiel
hľadať Svätého Jána Krstiteľa, aby prijal Krst.
Krst
Medzi brehmi rieky Jordán, krstil Sv. Ján a Pán Ježiš prijal krst z Jeho rúk. Asi za 30 dní po dovŕšení
29 roku svojho veku, odišiel ako dobrý Pastier hľadať svoje stratené ovečky.
Účinkovanie
Začína svoju učiteľskú púť, odchádza pohrúžiť sa do búrlivého, židovského, farizejského oceánu v ktorom
stroskotali už mnohí iní Boží poslovia. Účinkuje 3 roky a pár mesiacov do veku 33 rokov a 3-och mesiacov.
Ukrižovanie
Ukrižovanie a smrť Syna Panny Márie, Ježiša Krista, nastáva v r. 27 a 4 mesiace, nášho letopočtu. Pán Ježiš
zomrel o 15-tej hodine, v piatok 13. 4. (apríla) v roku 27. Strašná bolesť a strata pre Pannu Máriu, ktorá cítila na
svojom Panenskom Tele všetky muky Krista Pána. Tak vnútorne, ako aj vonkajšie.
Môžeme povedať, že Nebeská Matka bola bičovaná, tŕním korunovaná, opľuvaná, päsťami bitá, obťažená
krížom a pribitá na kríži. Tieto a všetky ostatné bolesti na svojom Najčistejšom Tele cítila, ale nie krvavým, ale
iným spôsobom v takej zhode a miere, že Matka bola úplne vernou podobou svojho Syna. Ona je Matkou Spasiteľa, Spolutrpiteľka a Spoluvykupiteľká, ktorá sa podieľala na Spoluvykupiteľskom diele na Jeho umučení a obeti.
Smrť Syna
Zomierajúci Ježiš na Kríži zveril Bolestnú Matku do starostlivosti Sv. Jánovi apoštolovi:
,,Žena, hľa syn Tvoj a hľa Matka Tvoja“.
Až do svojej smrti Panna Mária žila so Sv. Jánom. Zaiste to je veľká bolesť pre ubolenú Matku,
Pannu Máriu, keď stála pod Krížom na Kalvárii a videla veľmi bolestnú Ježišovu smrť. Jozef Arimatejský a Nikodém sňali telo svojho Majstra z Kríža a vložili Ho do náručia Najdrahšej Matky sediacej na Zemi.
Zmŕtvychvstanie
Božská duša Krista, nášho Vykupiteľa, zostala v predpeklí od pol štvrtej poobede v piatok až do 3. hodiny
nasledujúcej nedele ráno, kedy vstal z mŕtvych a vyšiel z hrobu takým spôsobom, ako vyšiel zo života Najblahoslavenejšej Matky. Bol mŕtvy iba 36 hodín. Slzy Panny Márie spôsobili skrátenie dĺžky úmrtia o polovicu. Povďačný sa prvej zjavil Panne Márii zmŕtvychvstalý a oslávený Kristus, náš Spasiteľ.

-6Život po smrti Syna
Panna Mária strávila 40 dní v prítomnosti svojho Syna a apoštolov a svätých, celej Jej rodiny. Pri modlitbách, chválospevoch v takých, akoby duchovných cvičeniach. Obdivuhodná bola útecha, akú čerpala z pohovorov
so svojou Sv. Matkou, Sv. Annou, s otcom Sv. Joachimom, so Sv. Jozefom a Sv. Jánom Krstiteľom a vynikajúcimi patriarchami.
Zjavenie
Niekoľko dní pred Nanebovstúpením Pána, Večný Otec a Duch Svätý sa zjavili vo večeradle, sediac na tróne
v nevýslovnom lesku obklopenými chórmi anjelov a Svätými s Nebeskými Duchmi a božskými osobami. Vtelené
Slovo tiež vystúpilo na trón a posadilo sa s Otcom a Duchom Svätým. Vždy pokorná Matka Najvyššieho padla
v kúte izby na svoju tvár a v najhlbšej úcte sa klaňala Najvätejšej Trojici. Večný Otec prikázal dvom najvyšším
anjelom, aby zavolali Máriu, čo aj urobili. Mária najhlbšou pokorou a úctou povstala z prachu a pristúpila k Trónu,
znova sa pokoriac. Večný Otec Jej riekol:
,,Milovaná postup vyššie“ /Luk.14.10./, čo znamená, že bola vyzdvihnutá a posadená na Trón Kráľovskej
Velebnosti Troch Božských Osob. To vzbudilo u Svätých nový obdiv, keď videli jednoduchého tvora povýšeného
k takej dôstojnosti. Nebeský Otec riekol Blahoslavenej P. Márie: „Dcéra Moja, zverujem Ti Cirkev založenú
Mojim Jednorodeným a Nový Zákon milosti, ktorý založil na svete, a ľud, ktorý vykúpil, toto všetko Ti
zverujem.“
Tiež Duch Svätý k nej prehovoril: „Nevesta Moja vyvolená zo všetkých tvorov, Ja Ti udeľujem múdrosť
a milosť, s ktorými budú v Tvojom Srdci uložené tajomstva, skutky, učenie a všetko, čo Vtelené Slovo
vykonalo na svete.“ Syn tiež prehovoril: „Moja Najmilšia Matka Ja idem k svojmu Otcovi a na miesto seba
ponechávam tu Teba a zverujem Ti starosť o Moju Cirkev, odporúčam Ti jej deti a Mojich bratov, ako ich
Otec zveril Mne.“ Potom Tri Božské Osoby oslovili všetkých prítomných a povedali: „Táto je Kráľovná
všetkých stvorených vecí v Nebi i na Zemi a udelili jej obdivuhodné dary a milosti, v ktorých sú ukryté
tajomstvá Všemohúcnosti pre spásu človečenstva.“
Nanebovstúpenie
Keď nadišiel večnou Múdrosťou stanovený čas, aby sa navrátil k svojmu Otcovi. Svojim zjavením, dôkazom
pravdivosti svojho Zmŕtvychvstania sa rozhodol ukázať ešte raz celému zhromaždeniu apoštolov a učeníkov.
Spolu prítomných bolo 120 osôb. Toto zjavenie sa stalo vo večeradle v deň, kedy došlo k Nanebovstúpeniu.
Posledné roky života
Po Nanebovstúpení Pána Ježiša, Panna Mária žila po boku Sv. Jána apoštola, najviac milovaného medzi
apoštolmi. Po 10 dňoch vo večeradle očakávali Turíce, Zoslanie Ducha Svätého. Ten bol sľúbený a ktorý naplnil
všetkých, keď zostúpil v podobe ohnivých jazykov. Posledné roky strávila Panna Mária na Zemi so Svätým Jánom
v Efeze a zväčša v Jeruzaleme. Spolu 22 rokov od Turíc do Jej smrti a Nanebovzatie.
Smrť P. Márie
Panna Mária ako 33 ročná dosiahla úplného prirodzeného vzrastu a na svoju krásu, sviežosť tela a duše si
zachovala až do poslednej hodiny. Panna Mária zomrela na diagnózu Láska. Zomrela časovo podobne ako Jej Syn
a bolo to o 3 hodine v piatok, 13. 8. (augusta) v roku 49 po Kristovi (nášho letopočtu), v Jeruzaleme, kde má svoj
hrob. Dožila sa veku 70 rokov bez 26 dní. Svojho Syna prežila od narodenia o 55 rokov viac a od smrti o 21 rokov, 4 mesiace a 19 dní. Keď Jej Syn zomrel, Panna Mária mala 48 rokov a 6 mesiacov a 17 dní. Pán ježíš žil na
Zemi 33 rokov a 3 mesiace.
Nanebovzatie
Nakoľko nepoznáme presný dátum Máriinho Nanebovzatia, nemôžeme tvrdiť, žeby P. Mária nasledovala
Sv. Jána do Efésu, kde jej postavil kamenný domček. Isto vieme, že zomrela v lone Lásky a bola vzatá do Neba
s dušou i telom, za sprievodu mnoho anjelov a spevu, chválospevov a napokon sa v celej Cirkvi slávi Nanebovzatie Panny Márie ako zvláštny sviatok.
Doslov
Tohoto roku (2018) v septembri má Panna Mária 2039 rokov a v decembri (2018) má Pán Ježiš 2024 rokov.
– a ja Ti ďakujem Matka Spásy a obetujem túto chronológiu – životopis, Tvojho života za obrátenie
a záchranu i spásu všetkých duší na svete skrze umučenie Tvojho Syna Ježiša a želám Ti Triumf Tvojho
Nepoškvrneného Srdca a za vyhlásenie piatej dogmy SPOLUVYKUPITEĽKA SVETA so Zjednotenou Cirkvou
v Srdci Ježiša. Amen. Nehodný služobník Anton.

