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Pôvod mena: z hebr. Jochanán – Boh je milostivý, Bohom daný, milostivý Boží dar. Keď mal Indián Juan 
Diego 57 rokov, 9. decembra 1531 sa mu na kopci Tepeyac zjavila Panna Mária a povedala: „Ja som 
Nepoškvrnená Panna Mária, Matka pravého Boha, cez ktorého všetko žije, Pána všetkých vecí, Pána neba 
a zeme. Je mojím želaním, aby mi tu postavili Boží dom, kde celú svoju lásku, svoj súcit a milosť, svoju 
pomoc a ochranu chcem preukázať a venovať ľuďom. Ja som vaša milostiplná Matka, Matka všetkých ľudí, 
všetkých tých, ktorí ma ľúbia, ktorí ku mne volajú, ktorí majú ku mne dôveru. Tu chcem vypočuť váš plač 
a vaše starosti, zmierniť a liečiť vaše utrpenie, vašu núdzu a vaše nešťastie.“ Diego bol vtedy 
katechumenom. Pri zjavení 12. decembra 1531 Diego Panne Márii povedal, že sa ponáhľa do mesta 
po kňaza, pretože jeho strýko je veľmi chorý. Panna Mária ho uistila, že jeho strýko bude žiť a je zdravý. 
Diego podľa rozkazu Panny Márie navštívil biskupa a odovzdal mu odkaz, že Panna Mária si želá, aby na 
pahorku Tepeyac postavili kaplnku. Biskup si žiadal nejaký dôkaz. Na druhý deň zavčas rána Diego zašiel na 
vŕšok a našiel medzi skalami, kde takmer nič nerástlo, krásne kvety, ktoré nepoznal, pretože v Mexiku 
nerástli. Boli to krásne červené kastílske ruže. Diegov údiv bol veľký, lebo bol december a teplota v tú noc 
klesla pod bod mrazu. Juan natrhal veľkú kyticu ruží a uložil ich do svojho plášťa. Keď Diego začal vybaľovať 
ruže, na plášti sa objavil obraz peknej mladej devy. Deva mala oblečené šaty červenej farby, na nich mala 
modrozelenkastý plášť posiaty hviezdami. Tieto okolnosti biskupa presvedčili a na určenom mieste dal 
postaviť kaplnku ku cti Matky Božej. Veľa Mexičanov a Španielov sa prihlásilo dobrovoľne a zadarmo 
do práce. Za dva týždne na Tepeyacu postavili malú kaplnku, kam v slávnostnej procesii preniesli obraz 
Panny Márie, ktorý nebol namaľovaný ľudskou rukou, ale vznikol zázračne v decembri 1531. O kaplnku sa 
staral Juan Diego. Ku kaplnke prichádzalo stále viac pútnikov. Po celom Mexiku boli namaľované tisíce kópií 
obrazu. V r. 1519 prišli španielski dobyvatelia do Mexika a spolu s nimi prišli prví misionári pod vedením 
biskupa Zumárragu. Misionári tu postavili nové kostoly, nemocnice, školy. Medzi prvými Aztékmi, ktorí sa 
dali pokrstiť, bol aj Juan Diego. Aztékovia sa nechávali hromadne pokrstiť. Za sedem rokov sa dalo pokrstiť 
osem miliónov domorodcov. Prekážkou krstu doposiaľ bolo mnohoženstvo, ale Indiáni si teraz ochotne 
vybrali jedinú manželku ako legitímnu. Mnohí kňazi museli v priebehu jedného dňa udeliť sviatosť krstu až 
šesťtisíckrát. Počas svojej apoštolskej cesty do Mexika sa Ján Pavol II. vydal aj do jednej z najznámejších 
mariánskych svätýň, aby na historickom mieste mexickej cirkvi slávnostne pripísal do zoznamu svätých 
domorodého Indiána Juana Diega. Stalo sa tak 31. júla 2002. 
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Ruže pre Pannu Máriu –každú vyfarbi inou farbou: 

Do každej ruže napíš jedno slovo z modlitby k Panne Márii. (slovo je viac ako 2 písmená) 

    

  

      

      

      

      

      

      

      

  

  

 


