
 

Objasnenie týkajúce sa Panny Márie, Matky všetkých národov, 
ktoré vydal biskup z Haarlemu-Amsterdamu 

 

Po konzultácii s Kongregáciou pre náuku viery a v súlade s ňou vyhlasujem: 

V úcte k Panne Márii, Matke všetkých národov mnoho veriacich vyjadruje svoju túžbu a 
odhodlanie k univerzálnemu bratstvu ľudí s pomocou a podporou Máriinho príhovoru. „Mária 
je našou Matkou, je Matkou našich národov, je Matkou nás všetkých“ (František, kázeň z 12. 
12. 2019) a pozýva nás spolupracovať s Božím plánom a jeho túžbou, aby sme čoraz viac všetci 
boli a stávali sa bratmi a sestrami. (porov. Benedikt XVI., encyklika Caritas in veritate, 42). 

Pápež František vo svojej encyklike Fratelli tutti píše: „Pre mnohých kresťanov má táto cesta 
bratstva aj Matku menom Mária. Toto univerzálne materstvo prijala pod krížom (porov. Jn 
19,26) a jej starostlivosť je určená nielen Ježišovi, ale aj ,ostatným z jej potomstvaʻ (Zjv 12,17). 
V sile Zmŕtvychvstalého chce zrodiť nový svet, v ktorom sme všetci bratmi a sestrami, kde je 
miesto pre každého, koho naša spoločnosť vyčlenila, kde vládne spravodlivosť a pokoj“ (278).  

V tomto zmysle je použitie titulu Matka všetkých národov pre Pannu Máriu samo o sebe 
teologicky prípustné. Modlitba s Pannou Máriou a na príhovor Panny Márie, Matky našich 
národov, slúži na budovanie zjednoteného sveta, v ktorom sa všetci uznávajú ako bratia a 
sestry, všetci stvorení na obraz Boha, nášho spoločného Otca. 

Uznanie tohto titulu však nemožno chápať – ani implicitne – ako uznanie nadprirodzenej 
povahy niektorých javov, z ktorých sa zdá, že vzišiel. V tomto zmysle Kongregácia pre náuku 
viery opätovne potvrdzuje platnosť negatívneho posudku o nadprirodzenosti údajných „zjavení 
a posolstiev“ pani Ide Peerdemanovej, ktorý 5. apríla 1974 schválil sv. Pavol VI. a bol 
zverejnený dňa 25. mája 1974. Tento posudok vyjadruje, že sa od všetkých žiada, aby 
zamedzili akékoľvek šírenie informácií týkajúcich sa údajných zjavení Matky všetkých 
národov. Preto používanie obrazu a modlitby nemožno v žiadnom prípade, ani implicitne, 
považovať za uznanie nadprirodzenej povahy daných udalostí. 

Pokiaľ ide o samotný titul „Žena“, „Madona“ alebo „Matka všetkých národov“, kongregácia 
všeobecne neodmietla jeho použitie za predpokladu, že je jasne oddelený od uznania údajných 
zjavení. Ak je pod týmto titulom vzývaná Panna Mária, pastieri a veriaci musia zabezpečiť, 
aby sa všetky formy tejto úcty zdržali akéhokoľvek odkazu, aj implicitného, na údajné zjavenia 
a posolstvá. 
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