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Raz som èítala mylienku: Boh nás niekedy
ponorí do tmy, aby sme videli, e on je svetlo.
Ko¾ko bolestí, sklamania, zrady musíme èasto zakúsi v naom ivote?! Niekedy a strácame silu
a chu s tým bojova, ís ïalej. Ale je tu niekto,
kto chce, aby sme ili ïalej, kto chce, aby sme
napriek vetkým akostiam zápasili, bojovali
a hlavne vytrvali v láske. Je to Jei, ktorý nám
chce pomôc, ktorý z kadej bolesti nachádza východisko.
Preívame pôstne obdobie, ktoré nás má viac
priblíi k tomu najväèiemu Svetlu  k Bohu.
Boh nás chce naplni svojou láskou, pokojom, milosou, ale potrebuje, aby sme mu otvorili svoje
srdce tým, e sa budeme snai s odovzdanosou
do jeho vôle prijíma vetko, èo nám pole. Preto
(pokraèovanie na nasledujúcej strane)
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Rodina Nepokvrnenej spracúva osobné údaje v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany
osobných údajov, pod¾a ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu, sa nachádzajú
na www.gdpr.kbs.sk.
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mu skúsme viac dôverova, viac odovzdáva svoje problémy, viac ho
milova v naich blínych.
Skúsme sa poèas tohto obdobia viac pozera na Máriu, ktorá stála
pod kríom svojho Syna, ktorá pod kríom nenadávala, nepreklínala, nezúfala, ale milovala. Milovala svojho Syna Jeia a skrze túto lásku milovala aj tých, ktorí Jeia zradili, urazili èi potupili. Uème sa od Márie
milova aj naich nepriate¾ov a modli sa za nich, lebo práve vtedy vnútorne dozrievame, lebo práve vtedy sa v nás rodí nieèo nové, nieèo pekné,
nieèo vzácne  práve vtedy sa v nás rodí láska  Boh.
Nech aj toto èíslo èasopisu prispeje k tomu, aby sme vzrastali v láske
k Bohu a k blínym.
Sr. M. Norberta

Posolstvo Svätého Otca Frantika
k 27. svetovému dòu chorých 2019

Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte (Mt 10, 8)
Drahí bratia a sestry!
Zadarmo ste dostali, zadarmo
dávajte (Mt 10, 8). To sú slová, ktoré Jei povedal, keï posielal apotolov hlása evanjelium, aby írili
jeho krá¾ovstvo prostredníctvom
skutkov nezitnej lásky.
Pri príleitosti 27. svetového dòa
chorých, ktorého centrálne slávenie
sa bude kona 11. februára 2019
v Kalkate v Indii, Cirkev  ako matka vetkých svojich detí, predovetkým vak tých chorých  pripomína, e najdôveryhodnejou cestou
evanjelizácie sú skutky nezitnej lásky, aké konal milosrdný Samaritán.
2

Starostlivos o chorých si vyaduje
profesionalitu a jemnocit, nezitné,
bezprostredné a jednoduché gestá,
ako je pohladenie, prostredníctvom
ktorých dávame druhému pocíti,
e je nám drahý.
ivot je Boím darom, ako nás upozoròuje svätý Pavol: Èo má, èo si
nedostal? (1 Kor 4, 7). Práve preto,
e je darom, nemono ivot povaova len za majetok èi súkromné vlastníctvo, najmä s oh¾adom na výdobytky
medicíny a biotechnológií, ktoré by
mohli èloveka zvádza, aby pod¾ahol
pokueniu manipulova so stromom
ivota (porov. Gn 3, 24).
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Vzh¾adom na kultúru vyraïovania
a ¾ahostajnosti chcem zdôrazni,
e dar má by paradigmou, schopnou sta sa výzvou pre individualizmus a dnenú spoloèenskú roztrietenos, aby vznikli nové vzahy
a nové formy spolupráce medzi národmi a kultúrami. Predpokladom
daru je dialóg, ktorý otvára priestor
vzahov pre ¾udský rast a rozvoj, èo
umoní prelomi zavedené schémy
vykonávania moci v spoloènosti.
Dar nie je totoný so skutkom obdarovania, pretoe ho mono takto
nazýva iba vtedy, ak zahàòa darovanie seba samých a nie je len odovzdaním istého majetku alebo predmetu.
Dar sa líi od obdarovania, pretoe
obsahuje slobodné darovanie seba samého a predpokladá túbu nadviaza
s druhým vzah. Je predovetkým
uznaním druhého, ktoré je základom
spoloèenskej väzby. Dar odráa
Boiu lásku, ktorá svoj vrchol dosahuje vo vtelení jeho Syna Jeia a vo
vyliatí Ducha Svätého.
Kadý èlovek je chudobný, trpí
núdzu a potrebuje pomoc. Po narodení potrebujeme pre ivot starostlivos naich rodièov a v iadnej
etape ivota sa nikto z nás nemôe
úplne oslobodi od potreby a pomoci druhých. Vdy si budeme uvedomova nau bezmocnos voèi nie-

komu alebo nieèomu; práve tým sa
ako stvorenia vyznaèujeme. Poctivé priznanie si tejto skutoènosti
nám pomáha, aby sme ostali pokorní a odváne praktizovali solidaritu ako ènos nevyhnutnú pre ivot.
Toto vedomie nás vedie k zodpovednému a zodpovednos podporujúcemu konaniu s oh¾adom
na dobro, ktoré je neoddelite¾ne
osobné i spoloèné. Iba vtedy, ak sa
èlovek nechápe len ako nezávislý
svet, ale ako stvorená bytos, ktorá
je zo svojej povahy spojená so
vetkými ostatnými bytosami  ktoré pôvodne vnímala ako súrodencov  je moná solidárna spoloèenská prax zaloená na spoloènom
dobre. Nesmieme sa bá prizna si,
e sme biedni a neschopní da si
vetko, èo potrebujeme. Pretoe
sami a iba vlastnými silami nedokáeme prekona vetky nae obmedzenia. Nebojme sa tohto poznania,
pretoe sám Boh sa v Jeiovi uponíil (porov. Flp 2, 8) a skláòa sa
k nám a naej biede, aby nám pomohol a daroval nám vetky dobrá, ktoré sami nemôeme nikdy dosiahnu.
Pri príleitosti slávenia Svetového dòa chorých v Indii by som chcel
 naplnený radosou a obdivom 
spomenú osobnos sv. Matky Terezy z Kalkaty, vzor milosrdnej lás3
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ky, zvidite¾òujúcej Boiu lásku
k chudobným a chorým. Ako som
spomenul pri príleitosti jej svätoreèenia: Matka Tereza bola celou
svojou bytosou ve¾kodunou rozdávate¾kou Boieho milosrdenstva,
dajúc sa vetkým k dispozícii
prostredníctvom prijatia a obrany
¾udského ivota  toho nenarodeného, ako aj toho opusteného
a vyradeného. [...] Skláòala sa
k vychudnutým ¾uïom, ponechaným na smr na kraji ciest, pretoe
videla ich dôstojnos danú im
od Boha. Pozdvihla svoj hlas pred
mocnými tohto sveta, aby spoznali
svoju vinu za tieto zloèiny  zloèiny!  chudoby, ktorú sami vytvorili. Milosrdenstvo bolo pre òu ,so¾ou, ktorá dávala chu kadému jej
èinu, a ,svetlom, ktoré preiarilo
temnoty tých, ktorí u viac nemali
ani slzy pre plaè nad svojou chudo4

bou a utrpením. Jej misia na periférii miest a na existenciálnych perifériách ostáva po dnené dni výreèným svedectvom o blízkosti
Boha k tým najchudobnejím spomedzi chudobných (Homília
4. septembra 2016).
Svätá Matka Tereza nám pomáha
pochopi, e jediným kritériom
náho konania musí by nezitná láska ku vetkým, bez oh¾adu na jazyk,
národnos èi náboenstvo. Jej príklad nás naïalej vedie k tomu,
aby sme otvárali perspektívy radosti a nádeje pre ¾udstvo a predovetkým pre trpiacich, ktorí potrebujú pochopenie a nenú lásku.
¼udská nezitnos je kvasom konania dobrovo¾níkov, ktorí sú takí
dôleití pre sociálno-zdravotnícky
sektor a ktorí ve¾mi presvedèivo
ijú spiritualitu dobrého Samaritána. Vyslovujem svoju vïaku
a povzbudenie vetkým dobrovo¾níckym zdrueniam, ktoré sa venujú prevozu pacientov a poskytovaniu pomoci, darovaniu krvi,
tkanív a orgánov. Osobitná oblas,
kde vaa prítomnos vyjadruje pozornos Cirkvi, je ochrana práv
chorých, predovetkým tých, ktorí
sú postihnutí ochoreniami vyadujúcimi si peciálne terapie. Netreba
zabúda ani na oblas senzibilizá-
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cie a prevencie. Ve¾mi dôleitá je
vaa dobrovo¾nícka sluba v zdravotníckych zariadeniach a v domácnostiach, kde popri starostlivosti
o telo poskytujete aj duchovnú podporu. Prospech z toho majú mnohí
chorí, osamelí èi starí ¾udia, ako aj
osoby s psychickými a motorickými problémami. Povzbudzujem
vás, aby ste aj naïalej boli znakom
prítomnosti Cirkvi v sekularizovanom svete. Dobrovo¾ník je nezitným priate¾om, ktorému mono zveri mylienky i pocity. Tým,
e chorého poèúva, vytvára pre neho
podmienky, aby sa z pasívneho prijímate¾a lieèby stal aktívnym subjektom a protagonistom vo vzahu, ktorý mu môe navráti nádej a pozitívne
ho naladi na prijatie terapie. Dobrovo¾níctvo odovzdáva hodnoty, postoje a týl ivota, ktorých základom je
kvas darovania. A tým sa aj starostlivos stáva ¾udskejou.
Duch nezitnosti by mal inpirova
predovetkým katolícke zdravotnícke truktúry, aby sa ich konanie vyznaèovalo evanjeliovým zmý¾aním,
a to tak v tých najrozvinutejích, ako
aj v tých najbiednejích oblastiach
sveta. Katolícke zariadenia sú povolané stelesòova zmysel daru, nezitnosti a solidarity, ako odpoveï na logiku zisku za kadú cenu, dávania

a reciproèného dostávania, bezoh¾adného vykorisovania.
Povzbudzujem vás vetkých na rôznych úrovniach, aby ste podporovali
kultúru vïaènosti a daru, nevyhnutnú
na prekonávanie kultúry zisku
a vyraïovania. Katolícke zdravotnícke intitúcie nesmú prepadnú èisto
podnikovému zmý¾aniu, ale musia sa
stara viac o lieèenie èloveka
ne o svoj zisk. Vieme, e zdravie je
relaèné, teda závisí od medzi¾udských
vzahov a potrebuje dôveru, priate¾stvo a solidaritu. Je dobrom, ktorému
sa mono naplno tei iba vtedy, ak
sa s ním dá podeli. Rados z nezitného daru je indikátorom zdravia
kresana.
Vetkých vás zverujem Márii, Salus infirmorum (Uzdraveniu chorých). Nech nám pomáha deli sa
o prijaté dary v duchu vzájomného
dialógu a prijatia, aby sme ili ako
bratia a sestry, pozorní voèi potrebám druhých, aby sme vedeli dáva
s ve¾koduným srdcom a osvojili si
rados z nezitnej sluby. Vetkých
s láskou uisujem o svojej blízkosti
v modlitbe a zo srdca vám ude¾ujem
apotolské poehnanie.
Vo Vatikáne 25. novembra 2018,
na slávnos Pána Jeia Krista,
Krá¾a vesmíru
Frantiek
5
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Pomazanie chorých a staroba
Poznáme príslovie: Sýty hladnému neverí. Myslím si, e by sa dalo
tie doda: Zdraví nebudú rozumie
pacientom ani mladí starým. Musíte ma skúsenos s chorobou, sami
musíte preíva chorobu, aby ste
lepie porozumeli tým, ktorí sú chorí. Vzniká otázka, môem vám je
poveda nieèo o chorobe, starobe,
o skúsenostiach s jeseòou èi dokonca zimou ivota? Urèite nie
je toho ve¾a, ale bol by som rád,
keby ste tieto riadky prijali ako slovo, ktoré osviei vae srdcia.
Prvá úvodná poznámka: Milovaní, hovoríme o starobe, o chorobe,
ktoré sú èasto spojené s osamelosou a dokonca aj so samotnou smrou. Dotýkame sa jedného z najväèích tajomstiev. Èím viac je toto
tajomstvo spojené s tajomstvom
kría, tým s väèou úctou sa musí
k nemu pristupova. Rád by som to
dnes urobil spolu s vami.
Putujúc poèas koledy z domu
do domu, stretávam obrovský zástup starých ¾udí. Vidím obrovské
drámy, ktoré preívajú títo ¾udia.
Mnohí z vás vedia, o èom hovorím.
Dobre vidím, ako èasto v týchto
problémoch zostávate osamelí, ne6

pochopení. Pýtam sa: Preèo? Myslím si, e je to tie preto, e dnes je
stredobodom pozornosti mladá generácia. Dnes mláde, fitness, krásny vzh¾ad, tvarovaná postava...  to
je téma pre reklamu. Starí vek
ani choroba sa neprezentuje  mono s jednou výnimkou  keï sa objaví starý, chorý pápe, ale to sa robí
nevedome. Okrem toho sa hovorí,
e mladí sú budúcnosou vlasti
a Cirkvi. Áno, je to pravda. Ale nemôeme poveda, e mladý èlovek
je dôleitejí ako starí èlovek,
e zdravé znamená viac ako choré.
V naej ¾udskej dôstojnosti sme si
vetci rovní! Vetci sú rovnako dôleití! Dnes by som chcel poukáza
aj na nieèo iné  vy, starí a chorí
¾udia ste skutoèný poklad, a to najmä poklad Cirkvi.
Pápe Ján Pavol II., sám v pokroèilom veku a chorý, napísal v osobitnom liste starým a chorým: Vy
ste osobitná komunita v Cirkvi.
Môete poveda: sme peciálnym
chrámom v Cirkvi utrpenia. A v tejto Cirkvi utrpenia je Kristus zvlátnym spôsobom prítomný.
Mohli by sme rozíri túto pápeovu mylienku: vy, ¾udia starí,
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chorí tvoríte úctyhodnú, najdrahiu
èas naej Cirkvi, naej komunity.
Preèo? Lebo v Cirkvi prezentujete
najväèiu svätos, najväèie tajomstvo a skutoènos naej viery  prezentujete Jeiovo utrpenie, utrpenie ukriovaného Krista.
Dokáete sa pozrie na svoje utrpenie, svoj vek, chorobu a osamelos ako na nieèo najposvätnejie
a najdrahie vo vaom ivote? Ste
skutoèný poklad Cirkvi, pretoe vy
sa za tú cirkev modlíte, prináate
obetu svojho utrpenia, a to je naozaj poklad Cirkvi. Musím vám to
poveda, vy najèastejie viete  neraz aj zo svojho nedostatku  podpori Cirkev, a to aj materiálne.
Roky plynú rýchlo a dar ivota, aj
napriek akostiam a utrpeniam, kto-

ré ho sprevádzajú, je príli krásny
a cenný, aby sme sa mohli unavi,
napísal Ján Pavol II. Vidím krásu
svojho ivota a ïakujem za to Bohu?
Eucharistia  vïakyvzdanie  nás to
uèí. Mono preto starí ¾udia radi prichádzajú na svätú omu. Mono je to
preto, e aj napriek tomu, e im je to
aké, chcú sa nauèi za vetko poïakova Bohu. Som schopný vidie
Boie konanie vo svojom ivote a ïakujem za vetko?
Ale aby sme dokázali ïakova,
potrebujeme pomoc, ktorá sa nám
ponúka. Je to sviatos pomazania
chorých.
Skúsenos, ktorú mám, dokazuje,
e sviatos pomazania nie je zázraèný liek, ktorý ma postaví na nohy, ale je to sviatos, ktorá uzdravuje hlavne vnútorne. Je ve¾mi
potrebné, aby sme svoju chorobu,
starobu a vetko, èo sa s tým spája,
dokázali vnútorne prija a aby sme
dokázali bojova so svojou nervozitou a netrpezlivosou. Ve¾akrát
poèujem, ako si ¾udia prajú zdravie, astie, niekedy aj peniaze,
ale málokedy sa stretávam s tým,
aby si niekto prial trpezlivos, prijatie akostí, láskavos voèi tým,
ktorí sa o nás starajú.
Raz som sa musel naozaj zasmia:
Jeden z mojich starích spolubratov
7
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prijímal od jednej asi 95-roènej starkej úmysel na svätú omu, ktorý
znel za zdravie. Páter sa jej pýtal: A za èie zdravie? A ona: No,
za moje zdravie. Kòaz sa pousmial
a povedal: Nebolo by lepie prosi za dobrú smr a prija to, e tu
nebudem veène? Ona sa zahanbene na neho pozrela a povedala:
Viete aké je to aké prija,
e máte 95 a musíte odís? On jej
hovorí: Viem, ja mám 92.
Pomazanie chorých nie je len pre
uzdravenie tela, ale aj pre zahojenie rán, odpustenie hriechov, je to
aj prosba o ochranu pred duchovnými a telesnými bolesami.
Olej, ktorý sa pouíva pri pomazaní chorých, pomáha ochráni èloveka pred vnútornými bolesami.
Tu by som urobil malú odboèku.
Raz som bol pri krste u gréckokatolíkov a kòaz vysvet¾oval symbol oleja. Hovoril, e olej je kvapalina, ktorou keï sa natrieme,
vidíme, e je myk¾avá a klzká. To
má novopokrstenému pomáha vymyknú sa Zlému z rúk. Kòaz
uviedol aj príklad z dávnych èias,
keï li vojaci do boja, mazali sa
olejom, pretoe olej chráni pred
pá¾avou slnka, hojí rany, zjemòuje
kou a keï príde boj mua proti
8

muovi, pomáha ¾ahie sa vymyknú protivníkovi z rúk.
Preèo som odboèil k tomuto symbolu? Aj pri sviatosti pomazaní chorých pouívame poehnaný olej.
Èlovek sa stáva akoby myk¾avý
a to ho chráni práve pred vnútornými bolesami, ktorými nás Zlý môe
napáda a zneèisova. Máme sa mu
vymyknú z jeho pazúrov.
Vymyknutia z pazúrov zlého.
Boh cez pomazanie chorých odpúa hriechy a lieèi rany, ktoré hriech
spôsobil. Ve¾akrát sa stretávam
z otázkou: A môe mi Boh odpusti? Veï som spáchal to¾ko hriechov! Aj keï som sa z toho vyspovedal, stále ma to napåòa strachom.
A to sú pazúry Zlého. Boh odpúa
a zabúdame na to, e tie vyznané
a o¾utované hriechy viac pred Bohom neexistujú. Ten, kto nám ich
pripomína, je diabol  alobca.
Odpustený hriech neexistuje. Ostáva len láska.
Vyuívajme svoju chorobu v mladom i starom veku. Prosme si
o milos prija to ako dar. Nevyuívajme tento èas na to, aby sme sa
¾utovali, aby sme boli nepríjemní...
Staòme sa darom pre svoju rodinu,
pre Cirkev i svet.
P. Duan Hricko OCD
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Kríová cesta

jej história a uitoènos v ivote veriacich
Kresania od najstarích èias radi
a s ve¾kou láskou putovali na miesta spojené s pozemským ivotom
Pána Jeia. Pri návteve Jeruzalema s pohnutím prechádzali miesta
spojené s Jeiovým utrpením
a smrou od Pilátovej vládnej budovy a po Kalváriu. Pod¾a najstarej tradície prvý, kto si konal túto
pobonos kríovej cesty, bola Panna Mária. Pod¾a sýrskeho apokryfu z 5. storoèia na konci ivota prechádzala jeruzalemskými ulicami,
na ktorých sa odohrávala bolestná
cesta jej Syna, znova si tieto udalosti pripomínala a preívala ich so
svojím Synom. Túto pú v 4. storoèí konala aj sv. Helena, matka cisára Kontantína, ktorá nala Pánov
krí a po nej cisári Heraklius
a Teodor, horliví ctitelia svätého
kría. Sv. Hieronym, ktorý v tom
èase il v Betleheme, nám zachytil
správu o tom, e túto pú okrem
mnohých náboných kresanov hojne konali aj poèetní biskupi a mui
preslávení vysokou uèenosou. Tieto púte boli po obsadení územia
mohamedánmi preruené, a potom

v èase kriiackych výprav znova
obnovené. Treba spomenú,
e na týchto kriiackych výpravách
sa zúèastnili v roku 1217 aj ¾achtici a zemania zo Slovenska pod vedením uhorského krá¾a Ondreja II.
Keïe sa mnohí nemohli vyda
do Svätej zeme, buï pre chudobu,
ve¾kú vzdialenos, chorobu, ale aj
pre nepriaznivé a nebezpeèné okolnosti, zaèali stava tzv. kalvárie
a kríové cesty doma, najmä
v Európe. Medzi prvými ctite¾mi
Pánovho umuèenia vynikal ctihodný dominikán P. Alvarez, ktorý
v panielskej Cordobe zriadil prvú
kríovú cestu so trnástimi obrazmi, tak ako to videl v Jeruzaleme.
Od 14. storoèia duchovní synovia
sv. Frantika z Assisi, Mení bratia
frantikáni, spravujú mnohé kostoly vo Svätej zemi a nosia èestný titul strácovia Boieho hrobu. Práve frantikáni do svojich reho¾ných
kostolov ve¾mi èasto umiestòovali
zastavenia kríovej cesty, aby veriaci, ktorí sa pri nich modlia, mohli
získava milosti tak, akoby putovali
do Jeruzalema. V 17. storoèí sa roz9
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írila a ustálila dnená pobonos
kríovej cesty zo trnástimi zastaveniami. Prvé dve zastavenia sú
v pevnosti Antónia, kde sídlil Pilát,
potom je sedem zastavení ved¾a
Svätej cesty, po ktorej iel Pán Jei, dlhej okolo 700 metrov, a posledných pä je teraz v Bazilike Boieho hrobu. Frantikáni iadali
Apotolskú stolicu v Ríme, aby sa
pobonosti kríovej cesty, ktorá sa
koná v ktoromko¾vek frantikánskom kostole, udelili odpustky ako
pútnikom v Jeruzaleme. Blahoslavený pápe Inocent XI. vyhovel ich
iadosti a 5. septembra 1686 udelil
odpustky jeruzalemskej kríovej
cesty vetkým frantikánskym kostolom, pre vetkých frantikánskych
reho¾níkov a reho¾nice. Pápe Benedikt XIII. dòa 3. marca 1726 odpustky kríovej cesty rozíril
na vetkých veriacich, kedyko¾vek
si vykonajú pobonos v niektorom
frantikánskom, kapucínskom alebo minoritskom chráme. Ten istý
pápe zároveò dovolil, aby sa tieto
odpustky mohli na spôsob príhovoru privlastni duiam v oèistci. Pápe Benedikt XIV. 30. augusta 1746
dovolil, aby frantikáni s povolením
diecézneho biskupa mohli zriadi
zastavenia kríovej cesty v kadom
farskom kostole. Dodatoène ete
10

dovolil, e kríová cesta sa môe
zriadi vo vetkých kostoloch, kaplnkách a verejných oratóriach.
A tak sa kríová cesta rozírila
po celom svete a je takmer v kadom kostole. Na mnohých miestach
sú zriadené kríové cesty vonku
pod írym nebom, zvyèajne na kopcoch, ktoré sa volajú Kalvárie. Ve¾kým ctite¾om a írite¾om pobonosti kríovej cesty bol v tom
období frantikán sv. Leonardo
z Porta Maurícia, ktorý v Taliansku
poehnal a 772 kríových ciest,
a tie zakladate¾ Kongregácie redemptoristov sv. Alfonz M. de Liguori, ktorý bol ve¾kým ctite¾om
Pánovho umuèenia a ve¾a o òom
rozjímal, kázal a písal. Na Slovensku
medzi najznámejie kalvárie patrí
baroková Kalvária v Banskej tiavnici a v Preove, ktoré v prvej polovici 17. storoèia vybudoval jezuita
Frantiek Perger.
Najznámejia kríová cesta sa
koná kadoroène v antickom Koloseu. Tento bývalý Fláviov amfiteáter sa stal symbolom celého prenasledovania kresanov v prvých
troch storoèiach. Stavbu amfiteátra
zaèal v roku 72 cisár Vespazián
a v roku 80 ju dokonèil jeho nástupca Titus. Koloseum predstavuje
ohromnú elipsovitú stavbu, do kto-
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rej sa zmestilo 60-70 tisíc divákov.
S úpadkom Ríma klesal aj význam
Kolosea a v stredoveku z neho ostala len kamenná kostra, ktorú postupne rozoberali ako zdroj stavebného materiálu. Pred úplným
znièením ho zachránil pápe Benedikt XIV., ktorý ho zasvätil pamiatke umuèenia Jeia Krista a krvi
muèeníkov, ktorí tu poloili svoje
ivoty za vieru. Dal tu postavi prvú
kríovú cestu, ktorej pobonos sa
tu prvýkrát konala v roku 1750. Tradíciu kríových ciest v Koloseu obnovil v roku 1964 sv. pápe Pavol
VI., ktorý tu osobne viedol kríovú
cestu 14-krát poèas svojho pontifikátu. Svätý Ján Pavol II. poèas svojho dlhého pontifikátu nevynechal
ani jednu ve¾kopiatkovú kríovú
cestu v Koloseu. Aj v roku svojej
smrti na Ve¾ký piatok 2005 sledoval ako chorý pápe meditácie
kríovej cesty na monitore v svojej
súkromnej kaplnke vo Vatikáne.
Povestnou sa stala fotografia,
na ktorej vidno pápea sv. Jána Pavla II., ako sa èelom opiera o korpus
na kríi, ktorý dral v rukách. Akoby chcel osem dní pred svojou smrou spoji svoje utrpenie s utrpením
ukriovaného Spasite¾a a poveda
mu: Pane, ty vie vetko, ty vie,
e a mám rád. Spomínaný krí je

dnes v Sanktuáriu sv. Jána Pavla II.
v Krakove v Lagievnikoch. V tradícií kríových ciest v Koloseu na Ve¾ký piatok kadoroène pokraèovali
aj jeho nástupcovia: emeritný pápe
Benedikt XVI. a súèasný Svätý Otec
Frantiek.
Kríová cesta, èie rozjímanie
o utrpení a smrti náho Spasite¾a, je
pod¾a jednohlasného úsudku svätých otcov, spomedzi mnohých katolíckych poboností vetkým ijúcim i zosnulým najprospenejia
a na milosti najbohatia. Svätý Augustín hovorí, e niè nie je také spasite¾né, ako si pripomína, e Kristus trpel za nás. Podobne sv. Ján
11
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Zlatoústy píe, e medzi vetkými
dobrými skutkami niè nato¾ko nenapomáha spáse ako rozjímanie
o Kristovom utrpení. Pre ve¾kú prospenos tejto pobonosti Svätá
Cirkev ako starostlivá matka neprestáva povzbudzova svojich synov
a dcéry, aby túto pobonos konali
najmä v pôstnej dobe. Zároveò ich
úèas na tejto pobonosti, pri ktorej sa v meditáciách a v modlitbách
predstavuje Jeiovo utrpenie poèas
jeho kríovej cesty v Jeruzaleme,
obdarúva hojnými odpustkami.
V direktóriu sa píe: Kto koná pobonos kríovej cesty pred riadne
ustanovenými zastaveniami, môe
získa za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyaduje sa, aby sa
pohyboval od jedného zastavenia
k druhému a rozjímal o umuèení

a smrti Pána Jeia. Ak sa koná pobonos verejne, staèí, ak sa pohybuje ten, èo vedie pobonos. Tí, èo
sa pre vánu prekáku nemôu zúèastni na kríovej ceste, môu získa tie isté odpustky a to èítaním
a rozjímaním o umuèení a smrti
náho Pána Jeia aspoò nejaký èas,
napríklad tvr hodiny.
Povzbudzujeme vetkých veriacich, najmä èlenov Rodiny Nepokvrnenej, aby v tejto pobonosti èasto
sprevádzali poníeného Krista
na jeho kríovej ceste a spájali svoje
utrpenia s jeho utrpením pre dobro
Cirkvi a sveta. Buïme si istí, e Jei
nám to odplatí tým, e nás bude svojou pomocou sprevádza na naich
cestách ivotom a posilní nás pri nesení naich ivotných kríov.
Gabriel Brendza, farár v Selciach

Relikvie  impulz ku svätosti
Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová o uctievaní relikvií svätých
píe: Keï mu pobozká enu, nebozkáva ústa, ale duu milovanej  jej
bytos. To isté sa deje, keï si bozkom uctievame relikvie: duchovne si ctíme
ènosti a svätos kanonizovanej osoby, v ktorej sa zrkadlí Boia sláva.
V takmer kadom kostole èi kaplnke sa nachádzajú relikvie niektorých
svätých, ktorých si tam zvlá uctievajú. Preèo si uctieva relikvie a aké
duchovné ovocie nám to môe prinies, sme sa opýtali vdp. ¼udovíta Gabria (Luigiho), ktorý sa u nieko¾ko rokov venuje prehlbovaniu úcty relikvií svätých.
12
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Otec Luigi, mnohí veriaci vás
poznajú ako ve¾kého milovníka
relikvií. Ako ste sa k tomu dostali a preèo práve relikvie svätých?
Relikvie majú v sebe nieèo krásne, nieèo podmanivé. Dávajú nám
impulz ku svätosti. Sú takým mementom, aby sme aj my naplnili
zmysel náho ivota a vyplnili Boiu vô¾u celú.
Môete nám vysvetli, èo je
vlastne relikvia?
Slovo relikvia znamená fragment alebo pozostatok veci èi
predmetu. Relikvie svätých sú
materiálne veci, ktoré majú priamu
súvislos so svätými alebo s Pánom
Jeiom.

Ko¾ko stupòov relikvií v Cirkvi
poznáme?
Obvykle sú rozdelené do troch
tried: Relikvie prvého stupòa sú telá
alebo telesné úlomky svätca v podobe kúskov kostí alebo mäsa. Relikvie
druhého stupòa sú nieèo, èo svätý
osobne vlastnil, ako napríklad koe¾a alebo kniha (alebo fragmenty týchto predmetov) a tretieho stupòa sú tie,
ktorých sa svätec dotkol alebo sa tieto veci dotkli relikvie prvého, druhého alebo tretieho stupòa.
Preèo si vlastne uctievame relikvie a ako to môe obohati duchovný ivot veriaceho èloveka?
V modlitbe Verím v Boha je èas
vyznania Verím v spoloèenstvo
svätých a toto je presne ono. Verím, e so svätými môem tvori
spoloèenstvo a relikvia je toho vidite¾ným znakom a èasto aj prostriedkom.
Ak máme monos ucti si relikvie, akým spôsobom by to bolo
najvhodnejie?
Urèite najdôleitejia je v tomto
prípade zbonos; je to taký svätý
moment, keï skrze bozk, dotyk alebo pritúlenie si relikvie na srdce
dám priestor Bohu skrze príhovor
daného svätca, aby sa ma dotkol,
vyprosil mi potrebné milosti alebo
vypoèul moje úmysly.
13
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Tak, ako si môu ¾udia pomáha v pozemskom ivote, tak
môu ako orodovníka poiada
o príhovor niektorého svätca
v nebi. Môe Boh poui relikvie
svätých na uzdravenie a zázraky?
Áno, samozrejme, veï je to známa prax od poèiatku Cirkvi. Píe sa
o tom v samotnej Knihe kníh
v Starom (2 Kr 13, 20-21) i Novom
zákone (Mt 9, 20-22; Sk 5, 12-15
a Sk 19, 11-12). O skúsenosti uctievania relikvií píu aj mnohí historici a aj svätci. Krásny historický
záznam je uvedený v diele Skutky
sv. Polykarpa, ktoré boli spísané
pribline v roku 156: Obdivujeme
Krista, pretoe on je Syn Boí, muèeníkov si uctievame ako uèeníkov
a napodobòovate¾ov Pána. Polykarpove pozostatky sú pre nás cennejie ne najdrahie diamanty
a váime si ich viac ne zlato.
Aká relikvia svätého alebo svätej, je pre vás najvzácnejia a preèo?
Je to tá, ktorú nosím neustále pri
sebe  èiastoèka dreva z Kristovho
kría.
Máte nejaký osobný záitok,
ktorý sa vám alebo iným stal pri
uctení relikvie niektorého blahoslaveného alebo svätého? Tých
svedectiev je nespoèetné mnostvo:
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Od poehnania darom dieaa
neplodným párom, ktorým lekári
dali nulovú ancu, cez náhle uzdravenia z rakoviny, muskulárnych
dystrofií, depresií, cez nájdenie zamestnania, stratených vecí, ale aj
tých najväèích zázrakov, ktorými
sú milos obrátenia a odpustenia.
Prajem si, aby mi práve pre tieto
svedectvá Boh ehnal a zachoval
pamä. Verím, e èasom niektoré
z týchto svedectiev uverejním.
Povzbudzujem naich èitate¾ov
nanovo objavi håbku preívania
spoloèenstva so svätými a zakúsi
ich mocný modlitbový príhovor
kedyko¾vek to bude potrebné.
Za rozhovor ïakuje
sr. M. Timotea
(Poznámka redakcie: Vidite¾né
znaky tvoria prvok potvrdzujúci
Boiu vô¾u a napomáhajú viere.
Avak Boh nemusí vdy odpoveda
na nau iados. Boh môe rovnako dobre odmietnu splnenie prosby. Fakt, e to neurobí, netvorí precedens, na ktorý by sa teraz vetci
veriaci mohli odvoláva. Boh mono bude chcie zopakova taký prejav milosti, ale vôbec nie je zaviazaný, aby uspokojil nae vidite¾né
túby. Èoko¾vek robí, je vdy jeho
vlastným rozhodnutím.)
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Panna Mária
 Rozväzovaèka uzlov
(1. èas)

Pobonos k Panne Márii Rozväzovaèke uzlov sa rozvinula najmä poèas posledných rokov. V tomto roku by sme vám chceli na stránkach náho
èasopisu priblíi túto vzácnu pobonos k Boej Matke. Kieby sme si
uvedomili, akú nezastupite¾nú úlohu v naom ivote má pomoc Panny
Márie. Budeme èerpa z prednáok pátra Eliasa Vellu, ktoré odzneli poèas seminára o Panne Márii Rozväzovaèke uzlov minulý rok na seminári
v Tatranskej Lomnici.
V prvej èasti si priblíime túto pobonos a jej vznik a vysvetlíme si detaily na obraze Panny Márie Rozväzovaèky uzlov. Pannu Máriu Rozväzovaèku uzlov má vo ve¾kej úcte aj Svätý Otec Frantiek.
V naom ivote máme ve¾a uzlov,
ktoré je potrebné rozviaza. K tomu,
aby sme to dokázali, nám môe pomôc aj pobonos k Panne Márii
Rozväzovaèke uzlov. Je jednou
z mnohých mariánskych poboností, ktoré sú v Cirkvi rozírené. Táto
pobonos nemá by cie¾om, ale iba
prostriedkom, ktorý má vies
k Jeiovi. Kadá pobonos má
vies k premene náho srdca. Je
na nás, aby sme dovolili Panne Márii, aby nás viedla k Jeiovi. Keï
bol Svätý Otec Frantiek zvolený
za pápea, prvé, èo urobil, bolo,
e iiel do Baziliky Santa Maria
Maggiore a celý svoj pontifikát vloil do rúk Panny Márie.

6. júla 2013 hovoril Svätý Otec
k saleziánom a reho¾níkom a predstavil im Máriu ako vzor v ich reho¾nom ivote: Mária má staros
o nae zdravie, o nae fyzické zdravie, nae psychické zdravie a o nae
duchovné zdravie. A práve tohto
sa dotýka Panna Mária Rozväzovaèka uzlov. Prakticky nám hovorí, e Mária nám pomáha v raste,
pomáha nám èeli problémom
a sta sa slobodnými a pomáha nám
èeli akostiam ivota.
1. Panna Mária mi pomáha rás.
V tom, e rastiem telesne nie je iadny problém, rastiem aj intelektuálne, ale nerastiem duchovne. Idem
na svätú omu, prijmem Oltárnu
15
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sviatos, mono sa i pomodlím ruenec, ale moje postoje sú stále rovnaké. Vo svojom duchovnom ivote
by som sa mal uèi viac odpúa,
ma dôvernejí vzah s Bohom,
oèisova svoju modlitbu... Mária
mi chce pomáha rás.
2. Mária mi pomáha èeli problémom, a tak ma robí slobodným.
Akýko¾vek problém, ktorý nesiem
na svojich pleciach, ma blokuje.
Nedáva mi príleitos kráèa vpred.
Pán Boh ma berie ako dospelého,
vái si moju dôstojnos. Nemôem
sa na neho obraca magickým spôsobom. Nebudem od neho oèakáva, e vetko urobí za mòa, ale on
mi povie, èo mám urobi. Panna
Mária v Káne Galilejskej zavolala
sluhov. Povedala im, èo majú robi:
Urobte vetko, èo vám povie Jei. Ona sama nenapåòala nádoby
vodou. Mária ich vedie k Jeiovi.
To, èo môem urobi ja, mám urobi, a to, èo môe urobi jedine
Boh, nebude iada odo mòa.
3. Mária mi pomáha èeli ivotu.
Pomáha mi vyuíva svoje charizmy, talenty, pretoe èasto som vo
svojom ivote statický, bojím sa.
Ak prekonávam prekáky stávam sa
silnejí. Svätci sa stali svätými, lebo
èelili ivotu, prekonávali prekáky,
ktoré aj my musíme prekonáva.
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Milosrdný Samaritán jediný prijal
výzvu a pomohol èloveku, ktorý sa
nachádzal v núdzi. Ostatní dvaja,
ktorí okolo neho prechádzali, neboli
zlí, ale nedokázali èeli problému.
Ani od Márie neoèakávajme,
e moje uzly rozviae magickým
spôsobom. Ona mi pomáha získa
svoju slobodu, ale v spolupráci so
mnou.
Pri inej príleitosti, keï sa Svätý
Otec prihováral veriacim na Námestí sv. Petra, nám predstavil správanie Panny Márie. Poukázal na jej
naèúvanie, rozhodovanie a konanie.
Toto sú tri ïalie dôleité veci,
na ktoré sa musíme pozrie, keï pozeráme na Máriu, ktorá rozväzuje
nae uzly.
Naèúvanie. Hlavná vlastnos Panny Márie je naèúva tomu, èo hovorí Boh. Èastokrát nemáme èas
na naèúvanie. Aj v naich modlitbách neustále hovoríme Jeiovi, èo
má robi. Ale Boh moje odporúèanie nepotrebuje. Musíme si nájs
èas na naèúvanie Bohu.
Rozhodovanie. Nestaèí len naèúva, potom musím urobi rozhodnutie, e urobím to, èo mi Boh hovorí.
Konanie. Kona znamená uvies
do praxe to, èo som poèul a k èomu
som sa rozhodol. Príkladom je Mária, ktorá ila navtívi Albetu. Pri-
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jala výzvu. Nebolo to jednoduché.
Bolo to 120 km. Nebola to cesta, ktorú vykonala v nejakom super dobrom
aute. Mono ila na somárikovi.
Panna Mária Rozväzovaèka uzlov
je znázornená na dvoch ikonách.
Jedna je nama¾ovaná v Grécku,
na Východe, a druhá bola nama¾ovaná na Západe. V roku 1980 kardinál Bergoglio, terají Svätý Otec
Frantiek pracoval v Nemecku
na svojej doktorskej téze o teológovi
Romanovi Quardinim. V jezuitskom
Kostole sv. Petra v Augsburgu, kde
pravidelne chodieval, objavil obraz,
ktorý mal názov Matka Boia roz-

väzujúca uzly. Tento obraz sa ho
ve¾mi dotkol.
Aký je pôvod tohto obrazu? V 17.
storoèí sa jednému manelskému
páru Wolfgangovi a Sofii zaèalo rozpadáva manelstvo. Po nieko¾kých
rokoch zaèali uvaova o rozvode.
Ete predtým ako Wolfgang oficiálne poiadal o rozvodové konanie,
zaiel za svojím farárom na pohovor.
Bol to jezuita Jacob Reme. On sa
zaèal modli k Panne Márii za tento
manelský pár spolu s Wolfgangom.
Mária zachránila manelstvo.
Po nieko¾kých rokoch sa synovec
tohto manelského páru stal reho¾níkom. Stal sa kanonikom v katedrále
a rozhodol sa, e jednu kaplnku zasvätí ako pripomienku uzmierenia
jeho tety a strýka. Potom vyh¾adal
maliara, aby do tejto kaplnky nama¾oval obraz Panny Márie. Tento umelec mal nápad, e nama¾uje Boiu
Matku ako rozväzuje uzol. Obraz bol
dokonèený v roku 1700.
Keï sa pozrieme na obraz Panny
Márie Rozväzovaèky uzlov, vidíme
niektoré dôleité detaily. Nad hlavou
Boej Matky sa vznáa holubica.
Holubica je symbolom trpezlivosti
a nevinnosti a zároveò aj symbolom
Ducha Svätého. Duch Svätý nad hlavou Boej Matky naznaèuje, e Boia Matka nemôe rozviaza iadny
17
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uzol bez moci Ducha Svätého. Boia Matka je na tomto obraze ako
tehotná ena, je lonom Boha Otca.
Mária je ochrankyòou aj náho ivota. Mária nás vedie k Jeiovi.
Ona dobre vie, e vetka moc pochádza od Ducha Svätého
a od Jeia. Panna Mária na tomto
obraze drí povraz, na ktorom je
nieko¾ko rôznych uzlov. Tieto uzly
znázoròujú nae problémy, nae
akosti, rodinné i finanèné problémy, nae akosti vo vzahoch,
zvlá problémy, ktoré vznikajú
z nedostatku pochopenia. Potom sú
to akosti s odpustením a problémy s akýmko¾vek hriechom. Kadý takýto problém ma spútava, je
prejavom nedostatku slobody. Boia Matka berie do svojich rúk povraz môjho ivota a postupne rozväzuje uzly. Jej hlavu obklopuje
koruna z dvanástich hviezd. Dvanás hviezd predstavuje dvanás izraelských kmeòov aj dvanás apo-

tolov. Pod nohami Boej Matky sa
nachádza starodávny had, ktorý
symbolizuje útok zlého ducha proti nej. Tento symbol nám ukazuje,
e sme v neustálom zápase medzi
Cirkvou a satanom. A nakoniec
pod nohami Boej Matky je mesiac.
Mesiac symbolizuje svetlo poèas
noci. Znamená èas i premenlivos.
Boia Matka nie je podmienená
èasom. My sa èasto znepokojujeme
nedostatkom èasu. Ale Mária nám
hovorí: Èas je v Boích rukách,
preto sa neznepokojuj!
Mária nás pozýva, aby sme k nej
prichádzali a ona nám bude pomáha rozväzova nae uzly. Jeden
z najväèích uzlov, ktoré môeme
vo svojom ivote ma, je uzol nejakej závislosti. Aj tento uzol môeme vloi do Máriiných rúk. Neexistuje iadny uzol, ktorý by
nemohol by rozviazaný.
Pod¾a prednáok p. Eliasa Vellu
spracovala sr. M. Jaroslava

O poèiatkoch úcty k sv. Filoméne
v Spiskom Podhradí
V predchádzajúcom èísle náho èasopisu sme vám priblíili ivot sv.
Filomény. Dnes sa dozviete nieèo o poèiatkoch úcty k sv. Filoméne na Slovensku zo svedectva HEDr. ¼uboslava Hromjáka, PhD., delegáta slovenského centra Arcibratstva sv. Filomény.
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Poèiatky úcty k sv. Filoméne
v Spiskom Podhradí súvisia
s mojou prvou cestou do Mugnano
del Cardinale k sv. Filoméne,
o ktorej som dovtedy niè nevedel.
Vybral som sa tam v roku 2008
na iados sr. Sávie z Kongregácie
Milosrdných sestier sv. kría. Poèas spiatoènej cesty z Mugnano del
Cardinale som sa presvedèil
o existencii sv. Filomény, keï som
pocítil jej mocné pôsobenie. Prila
mi na pomoc v akej situácii
a od tej chvíle zasiahla svojimi ípmi moje srdce. Moja úcta k sv. Filoméne sa preniesla aj na veriacich
zo Spiskej Novej Vsi a zo Spiského Podhradia poèas púte po stopách
talianskych svätých, ktorú som zor-

ganizoval v dòoch 9.  19. júla
2012. V rámci púte som sa 15. júla
2012 zastavil s pútnikmi vo Svätyni sv. Filomény v Mugnano del Cardinale, kde som slúil sv. omu
za obrátenie manela jednej
z pútnièiek, Moniky zo Spiskej
Novej Vsi pri príleitosti 30. výroèia uzavretia sviatostného manelstva. Tento pán bol s nami na púti,
ale z iných ako duchovných dôvodov. Sv. Filoména nebola necitlivá
voèi túbe pútnièky a sprostredkovala milos obrátenia jej manela
ve¾mi nenápadným spôsobom, charakteristickým pre sv. Filoménu.
Ako milovaná dcéra Jeia a Márie
si ho priviedla k Pánu Jeiovi,
k sviatosti zmierenia a k Panne
Márii do mariánskeho pútnického
miesta Monte Vergine, kam sme sa
odobrali s pútnikmi v nasledujúci
deò na sviatok Karmelskej Panny
Márie. Tam pred zázraènou ikonou
Matky Boej pristúpil Monikin
manel Alexander po 30. rokoch
k svätej spovedi. Jeho manelka ma
krátko pred sv. spoveïou poiadala o poehnanie kapuliara Karmelskej Panny Márie a obnovila si zasvätenie Panne Márii Karmelskej.
Od tých èias jej manel nastúpil
na duchovnú cestu a pravidelne sa
zúèastòoval na nede¾ných boho19
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slubách. Obdivuhodný zázrak
na orodovanie sv. Filomény pocítili
aj ostatní pútnici nielen poèas ïalích dní púte, ale predovetkým
po tom, ako manel pútnièky Moniky 7. februára 2013 poèas pracovnej
cesty vo Francúzsku náhle zomrel vo
veku 52 rokov. Mocný príhovor sv.
Filomény sa ukázal zrejmým potom,
èo po týdni nároèných vybavovaèiek
spojených s prevozom màtveho tela
manelka objavila v náprsnej take
ruenec sv. Filomény a obrázok malej ve¾kej svätice, ktoré si pri návteve Svätyne sv. Filomény ako jediný
zakúpil. A vtedy sme si uvedomili,
akým nenápadným spôsobom mocne zasiahla sv. Filoména. Na zádunej
svätej omi, na ktorej sa zúèastnila
väèina pútnikov z púte po stopách
talianskych svätých, sme oslavovali
Pána Boha za ve¾ký Boí zázrak
na orodovanie sv. Filomény, ktorá zachránila Alexandra pred veènou smrou a vyprosila mu od Pána Boha dar
obrátenia. Táto udalos upevnila pútnikov zo Spiského Podhradia
a Spiskej Novej Vsi v rozhodnutí
stretáva sa vo farskom kostole
v Spiskom Podhradí v pamätné dni
sv. Filomény.
K prvému takému stretnutiu dolo v Spiskom Podhradí síce u 10.
januára 2013, ale udalos obrátenia
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a smrti Alexandra podnietila pútnikov k rozhodnutiu spoloène si uctieva vetky pamätné dni sv. Filomény a k rozhodnutiu získa
dovolenie na liturgické slávenie
sviatku sv. Filomény od miestneho
spiského biskupa Mons. tefana
Seèku, èo sa aj v júli 2013 stalo.
Prvýkrát sme sv. omu ku cti sv.
Filomény v Spiskom Podhradí slávili 11. augusta 2013.
Zároveò sme boli obdarení ete
jednou peciálnou milosou. Rektor
Svätyne sv. Filomény v Mugnano
del Cardinale Mons. Giovanni Braschi po absolvovaní naej púte zriadil dòa 24. júla 2012 centrum è. 39
Arcikonfraternity sv. Filomény pre
Slovensko a za reprezentanta slovenského centra vymenoval práve
mòa bez toho, aby som o to èo i len
náznakom iadal. Centrum pre Slovensko má svoje sídlo v Spiskom
Podhradí, kde sa kadoroène poènúc
rokom 2013 11. augusta slávi sviatok sv. Filomény v Chráme narodenia Panny Márie. Takto si sv. Filoména priahuje due k Panne Márii,
k jej Nepokvrnenému Srdcu
a Boskému Srdcu Jeiovmu.
Za hymnu slovenského Arcibratstva sv. Filomény bola prijatá pieseò Spoj nás v jedno Pane, ktorou
èlenovia prijímajú medzi seba no-
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vých èlenov arcibratstva. V rámci
duchovnej starostlivosti o èlenov
arcibratstva sa kadoroène organizujú duchovné cvièenia na upevnenie jednoty s Bohom a so spolubratmi a spolusestrami v arcibratstve.
Chorých, ktorí sa stanú ctite¾mi
sv. Filomény, chcem povzbudi,
aby obetovali svoje utrpenie a mod-

litby za duchovné dielo, ktoré vyrastá zo írenia úcty k sv. Filoméne
a za budovanie jednoty èlenov Arcibratstva sv. Filomény. Neexistuje
toti silnejia modlitba ako modlitba dieaa a chorého, ktorý
s dôverou a láskou obetuje svoje utrpenie pre posvätenie sveta.
HEDr. ¼uboslav Hromják, PhD

Útoèisko hrienikov
Pouèím blúdiacich o tvojich cestách a hrienici sa k tebe obrátia ( 51, 15).

Ak si to dovolil poveda Bohu
almista, o ko¾ko viac mu to môe poveda ty, Panna Mária!
Útoèisko hrienikov, to je vari najsilnejie volanie, invokácia, nás ¾udí.
Vychádza z hlbín naej bytosti ako

silná riava, ako hukot mora, ako výkrik poslednej nádeje stroskotanca.
S touto invokáciou sme pred tebou, Mária, najpravdivejie takí, akí
sme. Sme úbohí a hrieni. Sme chudobní, sme v úzkosti a bolesti. Premárnili sme krstnú nevinnos. Na
dne due cítime: Nezaslúime si u
astie a rados z Boha. A h¾a, tu
staèí poh¾ad na krí Spasite¾a a na
teba, Mária, pod týmto kríom.
Spod kría vystupuje ako sviatos lásky, aby si sa nám darovala.
Si tu ako ivý testament svojho
Syna. Pod kríom a nezaujíma
naa totonos ani nae hodnotenie.
Tu si Matkou s otvorenou náruèou.
Rovnako prijíma davot malièkých ako stony starcov, volanie zúfalca a stroskotanca ako spev devy.
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Prebodnuté srdce, dobodané siedmimi meèmi, je otvorené pre vetkých. Celkom tak ako Kristovo Srdce prebodnuté kopijou.
Pod kríom si, Mária, ako naa
záchranná stanica. Staèí sa, hoci
aspoò v poslednom okamihu, k tebe
uchýli a ty pozdvihne k Synovi
duu svojho dieaa. Kto prejde cez
tvoje srdce  srdce nepokvrnené
a krásne  toho premení na brata
a sestru Jeia Krista.
Vïaka ti, Útoèisko hrienikov!
Hovorí vak, Mária, e aj v tomto a mono nasledova. Hovorí
mi, e ja i môj brat, i moja sestra,
e my vetci vykúpení Kristom, my
pokrstení, máme by tie útoèiskom
pre ostatných. Staèí ma otvorené
srdce v duchu evanjelia:

 neodsúdi toho, po kom hádu kamene,
 odpusti poklesky iných, ako nám
odpúa nebeský Otec nae,
 dobre robi tým, èo nás nenávidia,
 keï sme dostali na jedno líce, nastavi i druhé.
Pripomína nám celú reè Boieho Syna, Jeia, na vrchu. Staèí ju
praktizova a mnohí sa prostredníctvom nás dostanú do Boieho krá¾ovstva. Aké krásne je povolanie
pokrstených  by útoèiskom hrienikov, pohanov, ako ty, ó, Mária!
Útoèisko hrienikov oroduj za nás!
Sr. M. Bernadeta
 Miriam Liptovská
z knihy Krátke úvahy
o Loretánskych litániách

Fatima stále aktuálna
To je názov novej rubriky, o otvorení ktorej sme vás informovali
v minulom èísle èasopisu. Fatimské posolstvo je stále aktuálne. Aby nám
nezovednelo alebo aby sme na neho nezabudli, chceme sa z èasu na èas
k jeho obsahu vráti a oivi si ho. Dnes vám na túto tému ponúkame
slová kázne otca Daniela Galusa z 15. júla 2017.
Mária, Matka Boia, Matka Jeia a naa Matka sa zjavila vo Fatime v roku 1917. Prila v èase, keï
v Európe trvala 1. svetová vojna,
krvavá, straná a hrozná. Ve¾a mla22

dých zomieralo v nezmyselnom
zabíjaní. Mária sa zjavila v Portugalsku, v krajine, ktorá bola ako
prvá na svete vyhlásená za ateistickú krajinu.
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¼udia sa zaèali modli, zaèali vola
k Bohu. Prosili o milosrdenstvo, vyslobodenie z bezbonosti, ktorá
zavládla v krajine, ktorá bola kedysi
jednou z najkatolíckejích krajín
na svete, krajinou, v ktorej sa najviac
uctievala Mária. Ve¾a ¾udí  jednoduchých, úbohých  sa modlilo ruenec.
Mária nezabudla na svoje deti, nezabudla na národ. Zjavila sa vo Fatime,
v jednej z najmeních dediniek
v Portugalsku, nevzdelaným, jednoduchým deom, ktoré niè nevedeli
o Rusku èi o iných mestách, ktoré boli
mimo ich Fatimu. Nevedeli ve¾a
ani o prvej svetovej vojne. A týmto
jednoduchým deom v samom centre
zla sa ukazuje Mária s posolstvom pokoja, obrátenia, pokánia a modlitby.
Zjavuje Srdce Boha a svoje Srdce.
Mária prosila tri fatimské deti,
aby sa modlili ruenec. Touto modlitbou mali prosi, aby Boh na príhovor Panny Márie daroval svetu
pokoj. Mali sa modli za ukonèenie vojny. Panna Mária im s¾úbila,
e v októbri budú svedkami zázraku. Povedala, kým skutoène je. Prosila, aby èasto strelnou modlitbou
odovzdávali Bohu vetky obety,
ktoré z lásky k nemu prináajú
za hrienikov, a aby prináali vynáhradu jej Srdcu za hriechy a rúhania.
Tak málo. Jednoduché poslanie.

Poèas jedného zo zjavení deti videli peklo. Strach, utrpenie, ktoré
bolo spojené s víziou pekla, malo
by tie urèitou obetou, aby sa tam
hrienici nedostali. Obeta nevinných detí, utrpenie, ich modlitby,
viera, láska, dôvera bola potrebná,
aby niektorých ¾udí, mono zomierajúcich vojakov na fronte, zachránili od straného utrpenia, ktoré preívajú due, ktoré sú naveky
zatratené... Nevieme, ale môe to
tak by.
Deti videli miesto zatratenia, ktoré si vybrali zatratení ¾udia, a zlých
duchov. Pán Boh a Panna Mária
vak chcú, aby vetci ¾udia boli
navdy v nebi. Preto sa zjavila Matka Boia vo Fatime. Nie preto,
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aby straila peklom, ale aby sme
chceli a konali tak, aby sme raz
mohli by navdy v nebi. Mária tie
prosí o to, aby sa konali pobonosti
k jej Srdcu. Ono je záchranou pre
¾udí, pre hrienikov.
Môe si teraz poveda, drahý
brat a sestra: Nebo je pre mòa, Boh
ho chce otvori pre mòa cez svojho
Syna a Máriu. Nebo je pre mòa
otvorené.
Chceme by v nebi, prebýva
s Bohom, s Máriou, s anjelmi, so
svätými, s naimi patrónmi. Ideme
do neba! Niektorí mono zomrú
skôr, lebo sú starí, ale mono aj
niekto mladý ochorie alebo zahynie
pri nehode a predíde aj tých starích. Nevieme. K ivotu, ktorý nám
Boh dáva, treba pristupova
s pokorou. Nemá sa èoho bá. Ak
sa snaí i v Boej láske, v stave
posväcujúcej milosti, bude pripravený pre nebo a nebo bude otvorené pre teba. V èase tvojej smrti príde Jei, Mária, anjeli, svätí
a vezmú a do neba, do ktorého
patrí, lebo u v tebe je nebo, keï
ije v láske, keï verí, praktizuje
svoju vieru, uniká hriechu a zlu,
koná dobro, snaí sa vetkým
preukazova milosrdenstvo... Nebo
si zoberie to, èo mu patrí. Preto si
elajme, aby sme neustávali tu
24

na zemi v boji, keï nás to¾ko vecí
tlaèí, zarmucuje, máme to¾ko akostí, trápenia, starostí. Tu na svete
nebudeme i veène, sme tu krátko, iba chví¾u. Mária nám pripomína, aké úasné veci nám pripravil
jej Syn. Nepohàdajme tým, neodvrhujme to.
Matka Boia vo svojich neskorích
zjaveniach, keï u bola Lucia
v reholi, hovorila, upozoròovala, prosila, aby sme zachovávali èistotu srdca a tela, mysle a túob, lebo aj
od toho závisí naa veènos, nae
nebo. Lucia zloila s¾ub èistoty, chudoby, poslunosti. Vybrala si takúto
cestu ivota a takýmto spôsobom
chválila Boha. Boia Matka jej
s bolesou hovorila o vízii pekla, ktorú mala ako diea spolu s Hyacintou
a Frantikom. Hovorila, e ve¾a duí,
ktoré sú zatratené, si na zemi myslelo, e peklo nie je, preto ili tak, ako
by ho nebolo, èie dovo¾ovali si vetko, páchali rôzne hriechy neèistoty.
Preto odpoveïou na to má by ivot v èistote, kadý pod¾a svojho
ivotného stavu. Ten, kto ije v manelstve, má právo na intímny ivot,
ale v manelstve, mimo neho sú takéto skutky hriechom.
Kòaz, reho¾ná sestra, reho¾ník,
osoby ijúce samé, vdovy, vdovci,
osoby po rozvode majú povinnos
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i v èistote. Zrady, nevera sú tie
proti èistote. Taktie treba poveda
o antikoncepcii. Je to proste aký
hriech, zlo v manelstve. A o to je
to horie, ak to niekto pouíva
mimo manelského ivota. Treba sa
toho zrieknu. Rovnako je to aj
s ostatnými hriechmi proti èistote.
Dovo¾, aby sa skrze Máriu uskutoènilo uzdravenie tvojho vnútra v tejto sfére.
Pán Boh odpúa, ale treba sa kaja do konca ivota. Nie vdy sa to
dá napravi voèi osobe, ktorú si zranil, ktorej si ukrivdil, ale treba
k tomu smerova. Kresanská viera
vyaduje pokánie. Matka Boia hovorila vo Fatime: Pokánie, pokánie,
pokánie. Anjel, ktorý sa ukázal deom, hovoril: Pokánie, pokánie,
pokánie. Je potrebné, aby v naom
ivote nechýbalo pokánie, vynáhrada, zadosuèinenie, odprosovanie,
náprava zla, ktoré som spáchal...
Môem to robi modlitbou, slovom,
skutkom a tie pôstom, almunou
alebo obetovaním svojho utrpenia,
choroby. Takýto postoj je potrebný
pre nau duu.
Okrem vynáhrady za nae vlastné hriechy je tu aj vynahráda
za hriechy iných. Mária prosila,
aby deti prináali obety za svoj národ, za svet, aby nastal pokoj. Deti

zobrali slová Boej Matky váne
a konali pokánie, znáali rôzne utrpenia, trápenia, aby obeta nevinných priniesla pokoj, ukonèenie prvej svetovej vojny. Panna Mária
nenútila, nesúrila, bola to jej prosba. A deti svojím utrpením urèite
zachránili mnohých ¾udí od ohnivého pekla. Nastúpil pokoj a vïaka nim, mnoho ¾udí spoznalo Máriino Srdce a zaèali ho uctieva.
Keï si ctí Máriino Srdce, ctí si
Srdce, ktoré a po Bohu najviac
miluje. Skrze Máriino Srdce dostaneme vetko. Prostredníctvom jej
Srdca ïakujme, ale aj odprosujeme
Boha za vetko. Máriino Srdce si
uctievame aj pobonosou piatich
prvých sobôt. Osobne radím,
aby sme túto pobonos praktizovali celý ivot, a do konca. Nie iba
pä prvých sobôt v mesiaci  raz
v ivote. Nech je to celoivotné...
Odovzdajme sa Máriinmu Srdcu,
odovzdajme jej manela, manelku, deti, vnúèatá a celú rodinu, svojich známych.
Mária s nami poèíta. Matka Boia ráta s tebou. Áno, s tebou! Teraz si môe poveda: Mária so
mnou poèíta. A uká na svoje srdce hovoriac: Mária poèíta s mojím
srdcom. Áno, Mária poèíta s tebou,
so mnou, s naím srdcom, s naou
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vierou. Ak jej odpovieme na to, o èo
prosila vo Fatime, naozaj ve¾ké,
úasné veci sa budú dia vo svete,
v Cirkvi, v Európe...
Mária, Matka Boia Fatimská, zjavila si sa deom vo Fatime. Chceme, Matka, aby si vedela, e túime
odpoveda na tvoje posolstvo,
na tvoju pokornú prosbu. Chceme
poveda Bohu  cez teba  ÁNO.
Mária, Matka, odovzdávam sa ti.
Tebe vedome, dobrovo¾ne a neodvolate¾ne zverujem svoju myse¾,
vô¾u, ivot mojich blízkych (teraz
ich môe vymenova). Tebe chcem
patri, Mária. Tebe túim slúi, tú-

im uctieva tvoje Srdce a prináa
vynáhradu tvojmu Srdcu. Chcem
milova tvoje Srdce a nasledova a
vo vetkom. Chcem by posluným
tvojmu Synovi Jeiovi. Mária, pomô mi i èistým a pekným ivotom, prei milos vnútorného
uzdravenia môjho srdca, due
a tela. Mária, chcem prinies chválu Bohu a tebe, chcem by tvojím
fatimským dieaom. Chcem patri k tým, ktorí víazia v mene Jei
a v tvojom mene, Mária. Chcem by
prítomný pri tvojom víazstve. Mária, ty sama si povedala, e tvoje
nepokvrnené Srdce zvíazí. Amen.
Z po¾tiny preloila Gredka

Svedectvá a spomienky
na sestru M. Bernadetu

Mnohí z nás osobne poznali zakladate¾ku Rodiny Nepokvrnenej sestru
M. Bernadetu Pánèiovú. 30. marca 2019 uplynú tyri roky, ako ju Pán
povolal z tejto zeme do domu náho nebeského Otca. Spomeòme si zvlá
v tento deò na òu a poïakujme Bohu za ve¾ké dielo Rodiny Nepokvrnenej, ktoré vzniklo vïaka jej ochote spolupracova s Boím vnuknutím.

Aj takto apotolovala
sestrièka Bernadeta

Chcem sa podeli s jedným
z príbehov, ktoré som zaila so sestrièkou Bernadetou. Spolu s naím
chorým synom Slávkom sme boli
na prvej púti chorých do Lúrd. Ako
26

vieme, po páde totality sestrièka
Bernadeta èasto navtevovala väznice. Po tejto púti vzala videokazetu z tejto púte do väznice v Leopoldove. Krátko na to sa mi ozval pre
mòa dovtedy neznámy Duan  jeden z tamojích väzòov. Preèo nám
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napísal? Keï videl v zázname
z púte náho Slávka na vozíèku,
chcel sa s nami stretnú alebo nám
napísa, a tak mu sestrièka Bernadeta dala nau adresu. V prvom liste sa nám hneï vyspovedal. Dostal 27 rokov basy za to, e v amoku
zabil suseda a svoju manelku. Keï
videl, ako sa ná dvanásroèný
Slávko usmieva, hoci je chorý, ako
ve¾mi trpí, uvedomil si, e on, ktorý popáchal to¾ko zla, je zdravý...
To ním pohlo.
Písali sme si èasto. Trvalo to hádam aj desa rokov. Duan krásne
ma¾oval a kreslil. Dodnes mám odloené obrázky, ktoré nám posielal.
Po èase mu zomrel otec a on ve¾mi
chcel ís na jeho pohreb. Nepustili
ho vak. Mama ho zavrhla, zriekla
sa ho. Mal aj dve dcéry, ale ani mama

ani oni ho vo väzení nikdy nenavtívili. Ve¾mi sa preto trápil. A vo
väzení spoznal Boha. Povedal,
e predtým mu nikto nehovoril
o Pánu Jeiovi. Èi som musel zabi dvoch ¾udí, aby som sa dostal
k Bohu? Keby som bol vedel,
e Jei na kríi odpustil svojim nepriate¾om, aj ja by som bol odpustil
svojim, tým, ktorí ma podvádzali...
Po otcovej smrti sa Duan osobne stretol so sestrièkou Bernadetou.
Dal jej peniaze a prosil ju, aby ila
k nim domov, kúpila kvety a zaniesla ich otcovi na hrob. Keï sestrièka zazvonila u nich doma, odmietli ju prija, keïe boli
neveriaci. Ona sa vak nedala odbi a vravela, e ide od ich syna Duana. Mama jej na to: Ja nemám
takého syna. On pre mòa u dávno
zomrel. Sestrièka dovtedy ukrývala kyticu kvetov za chrbtom, no
po týchto slovách ju ukázala
a povedala: Idem od Duana
a prosím vás, dajte tieto kvety
na hrob Duanovho otca. On sám
ma o to prosil. Po tých slovách sa
mama rozplakala a zaviedla sestrièku Bernadetu na cintorín... A ¾ady
sa prelomili. Duana prila navtívi mama aj obe dcéry. Aj takto
apotolovala sestrièka Bernadeta.
Vierka
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Ohlasy
Milí èlenovia Rodiny Nepokvrnenej, zo srdca Vás pozdravujem
a úprimne ïakujem za duchovnú kyticu k Vianociam. Vdy preívam
ve¾kú vïaku za modlitby, ktoré sú
k nebu vysielané za nau Cirkev,
za rast Boieho krá¾ovstva, za obrátenie hrienikov, za zdravie pre chorých a na akýko¾vek iný dobrý úmysel. Osobitne ïakujem za úprimné
modlitby, cez ktoré odovzdávate
Svätého Otca, mojich bratov biskupov, aj mòa námu Pánovi a jeho
Nepokvrnenej Mame Panne Márii.
Vïaka vetkým èlenom Rodiny
Nepokvrnenej za vetky modlitby,
obety, sebazápory, za akýko¾vek
spôsob, prostredníctvom ktorého
vyprosujete pastierom Cirkvi milosti, Boiu pomoc, poehnanie, zdravie a vetko potrebné. Ste naou
ve¾kou oporou. Ste spolubojovníkmi v zápasoch o Boie krá¾ovstvo
v srdciach ¾udí a v celom svete.
Tento zápas nie je moný bez podpory tých, ktorí sa modlia v tichosti, skrytosti komôrky, o ktorej
hovorí Jei; ktorí sa postia, obetujú, aby tí, ktorí majú poslanie vies
Boí ¾ud, mali dostatok istoty Boej prítomnosti a jeho pôsobenia,
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síl, svetla Ducha Svätého, materinskej ochrany Panny Márie a pomoci svätých.
Silu zjednotenia v modlitbe preívam zvlá v posledných týdòoch, kedy ma aj cez moju chorobu podporilo modlitbou a obetou
mnostvo ¾udí. Máme krásnu rodinu  Cirkev, kde sa známi aj neznámi dokáu zjednocova v modlitbe
na úmysly, ktoré má Svätý Otec,
biskupi, kòazi slúiaci vo farnostiach, ktorí dokáu vidie aktuálne
aj dlhodobé potreby.
Prosím, pokraèujte ïalej! Pomáhajte Cirkvi tak, ako môete, lebo Vaa
pomoc je nevyhnutná! Ak nevidíme
hneï výsledky modlitieb a prináaných obiet, nikdy sa nenechajme
znechuti, lebo Pán na svoj èas vykoná svoje dielo, a vieme, e tým,
ktorí milujú Boha, vetko slúi
na dobré a On sa o vetko postará.
V tejto dôvere Vám zároveò
chcem popria poehnaný nový rok
2019, otvorené mysle pre vnímanie
Boích vnuknutí, otvorené srdcia
pre prijímanie Boích zámerov
a plánov s naimi ivotmi, s rastom
Cirkvi, so svetom. Nech Vás poèas
celého roka sprevádza materinská
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láska a dobrota Panny Márie, Nepokvrnenej, ktorú tak milujete
a ktorej sa môeme dennodenne
opä a opä zasväcova. Dôverujte Márii a uvidíte, èo sú zázraky,
povedal sv. Ján Bosco. Aj ja Vám
to zo srdca prajem a ehnám celú
Rodinu Nepokvrnenej.
: Mons. Stanislav Stolárik
roòavský biskup
Úprimne ïakujem za duchovnú kyticu k Vianociam, ktorú pripravili èlenovia Rodiny Nepokvrnenej. Váim si modlitby a obety,
ktoré èlenovia konali poèas celého
roka. Nech dobrotivý Pán vynahradí v hojnej miere vetkým darcom
a zhliadne na ich obety, utrpenie,
ale najmä dobrotu srdca.
Zverujem naej nebeskej Matke
Márii Vae ivoty a prosím patrónov
sv. Cyrila a Metoda, aby vetkým
èlenom Rodiny Nepokvrnenej vyprosili hojnos nebeského poehnania, zdravie tela i due, lásku, pokoj
a rados od Pána.
S pozdravom a poehnaním
: Mons. Tomá Galis, ilinský biskup
Vdy s ve¾kou radosou èakám
na nové èíslo èasopisu. Zakadým,
keï èítam príbehy èitate¾ov, ich
svedectvá, donúti ma to zamyslie

sa nad sebou. Som rád, e v roku
2015 som mohol putova do Lúrd.
V roku 160. výroèia lurdských zjavení som sa kadý veèer modlil ruenec za kòazov, za chorých
a za tých, ktorí sa odvrátili od Pána.
Hoci dnes sa u nemôem zúèastòova pútí Rodiny Nepokvrnenej
ani spoloèných stretnutí, myslím
na ostatných èlenov. Spája ma
s nimi aj ná èasopis. Vïaka
za kalendár, Novénu k Panne Márii
z Pompejí, za kríové cesty... Mám
mnoho chorôb, ale vdy, keï sa
pomodlím ruenec, do srdca sa mi
vracia nádej, rados a cítim novú
silu. Vetkým èlenom Rodiny Nepokvrnenej prajem ve¾a radosti
a duchovných síl.
Martin
Keï roznáam èasopis alebo
kalendár tetukám v naej farnosti,
oberá ma to síce o èas, ale na druhej strane ma zasa uèia ve¾kej trpezlivosti a pokore. Teraz, keï som
strávila nieko¾ko dní v nemocnici
a bola som odkázaná iba na rádio,
èo sa týka sv. ome, nesmierne si
váim ¾udí, ktorí vedia svoje utrpenie premodli. Chcem vás preto
poiada o prijatie do Rodiny Nepokvrnenej. Ïakujem.
Jarka
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Informácie
õ S ve¾kou láskou sa vám chceme poïakova za vetky vae pozdravy
k Vianociam aj priania do nového roku. Vrelá vïaka taktie patrí
vetkým, ktorí sa za nás modlíte. Vae modlitby sú pre nás vzácne. Aj
my na vás vetkých pamätáme vo svojich modlitbách. Nech vám to
Pán Boh odmení svojím poehnaním.
õ Aj tento rok pozývame èlenov Rodiny Nepokvrnenej, aby sa prihlásili na naej adrese a zapojili do modlitieb za naich novokòazov. Vieme, e ak chceme ma dobrých a svätých kòazov, musíme sa za nich
modli. Veriaci majú sprevádza kòaza modlitbami a obetami. U teraz vám za naich budúcich novokòazov ïakujeme.
õ Opätovne vám ponúkame broúrku Novéna k Panne Máriii z Pompejí
spolu s obrázkom Panny Márie Pompejskej, na ktorom si môete zaznaèi úmysel, na ktorý si novénu konáte a ruence, ktoré sa modlíte.
Ïalou broúrkou, ktorú vám opä ponúkame je Od Tatier a k Lurdom
Slováci spievajú..., ktorá vyla z príleitosti 160. výroèia zjavení Panny Márie v Lurdoch. Èlenovia, ktorí majú pokodenú Zlatú knihu fatimskú, môu si ju objedna na naej adrese v slovenskom, èeskom aj
maïarskom jazyku.
õ Srdeène vám ïakujeme za vetky vae ruèné práce, ktoré ste nám zasielali poèas roka 2018 na lurdskú pú. Zatia¾ ich máme dos. Pán
Boh zapla a nech vám to Nepokvrnená so svojím Synom odmení.
õ V roku 2018 sa do Rodiny Nepokvrnenej prihlásilo 395 nových èlenov
zo Slovenska a 25 zo zahranièia. V uplynulom roku ste do Rodiny Nepokvrnenej nahlásili 305 zomrelých èlenov. Povzbudzujeme èlenov
Rodiny Nepokvrnenej, aby pre Nepokvrnenú získavali nových èlenov, ktorí sa budú modli a obetova za Svätého Otca a svätú Cirkev.
õ Chceli by sme sa s ve¾kou láskou poïakova pani Márii Krialkovièej
za jej ilustrácie pre èasopis Rodina Nepokvrnenej. Jej krásne ilustrácie
u po mnohé roky obohacovali ná èasopis a ve¾mi priliehavo dopåòali
kadý èlánok. Nech ju za to dobrotivý Boh obdarí svojím poehnaním,
pokojom a zdravím a Nepokvrnená Panna Mária nech ju chráni.
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õ Od tohto èísla sa na ilustrovanie náho èasopisu podujal pán Miroslav
Lechan. Ïakujeme mu za jeho ochotu podie¾a sa svojím talentom
na tvorbe náho èasopisu.
õ Ospravedlòujeme sa odberate¾om èasopisu Rodina Nepokvrnenej, e sa nám v roku 2018 nepodarilo do Vianoc vyexpedova vianoèné èíslo.
Spomienka na Miroslava Súkenníka
K íreniu èasopisu Rodina Nepokvrnenej v poslednom èase ve¾kým
podielom prispel pán Miroslav Súkenník zo Serede. Bol synom pána Michala Súkenníka, ktorý u 25 rokov tlaèí ná èasopis. Naa spolupráca zaèala ete v roku 1994. Vïaka ochote a obetavosti tohto otca a syna vydala
Rodina Nepokvrnenej okrem èasopisu aj viaceré publikácie a obrázky.
V závere roka, 15. decembra 2018, uprostred tlaèe náho èasopisu, si
Pán povolal 56-roèného Miroslava do veènosti. Nepokvrnená Panna
Mária nech mu vyprosí milos veèného prebývania s Pánom v jeho láske,
ku ktorej vetci kráèame. Prosíme o modlitby za neho aj za celú rodinu.
Organizaèné pokyny k stretnutiu RN na hore Butkov
Pútnici prichádzajúci osobnými autami nech sa dostavia na spodnú etá
lomu do 8. hodiny. Tam prestúpia do autobusov. Spoloène s pútnikmi prichádzajúcimi v autobusoch, ktoré sa taktie vèas dostavia na spodnú etá
lomu, bude organizovaný spoloèný odchod do Skalného sanktuária najneskôr o 8.15 hod. Vozièkárom bude umonený vjazd do Skalného sanktuária osobnými autami, ktoré musia by oznaèené znaèkou invalida.
Pre pútnikov prichádzajúcich vlakom bude odvoz do Skalného sanktuária zabezpeèený autobusmi s odchodom zo elezniènej stanice v Ladcoch o 8.10 hod. Zdatnejí pútnici prichádzajúci osobnými autami môu
parkova pod chatou Muflónka a do Skalného sanktuária vystúpi peo
kríovou cestou (cca 1,4 km).
Prosíme tých, ktorí budú organizova spoloèný autobus na stretnutie
RN na horu Butkov, aby nám do Rodiny Nepokvrnenej vo Vrícku telefonicky nahlásili, z ktorého miesta pricestujú, aby organizátori vedeli riadi
dopravu. Ve¾mi pekne vás prosíme o disciplinovanos a repektovanie usmernení organizátorov, ktorí vás bezpeène dopravia na miesto stretnutia.
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Osemsmerovka
Po vykrtaní vetkých slov, zvyných 36 písmen tvorí tajnièku.
AORTA, AKORD, ALELUJA, BARÁNOK, BOÍ SYN, BRÁZDA,
CESTA, DARCA, DAT¼A, DE¼BA, DOBRO, EMÍR, EMPATIA, IDEA,
ÍVERY, KÁNON, KORAL, KOPTI, KRÉDO, KRSTY, LÁSKA, LEKTOR,
MISIE, NEKTÁR, OÁZA, OBRAD, OBRODA, OPORA, PALLA, PASCHA,
PIEST, POKORA, PROSBY, RASTY, RIEKY, RODINA, SÍDLO, SPÁSA,
SPASITE¼, TORZO, VÏAKA, VE¼KÁ RADOS, VE¼KÒAZ, VIERA, VÍZIA,
VZKRIESENIE, IARA, IVOT, OLDY.
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Osemsmerovku pripravila Eleonóra Argaláová.
Správne vylútenie tajnièky nám polite písomne na adresu redakcie
najneskôr do 15. marca 2019.
Tajnièka osemsmerovky z èísla 5/2018 znie: Posilni nau vieru svojou
milosou, aby iarila aj z naich skutkov. Výhercovia sú: Frantiek ingovský z Koíc, Albín Koèi z Fintíc a ¼ubor Pätoprstý z Bratislavy.
Výhercom srdeène blahoeláme a posielame peknú knihu.
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Akcie Rodiny Nepoškvrnenej v roku 2019
Termín

Akcia

Miesto

23. 5. – 31. 5. 2019

16. púť chorých
do Lúrd

Lurdy – Francúzsko

22. 6. 2019

Stretnutie RN *

Hora Butkov – Ladce Mons. Tomáš Galis

30. 6. – 4. 7. 2019

Seminár
o odpustení

Tatranská Lomnica

P. Elias Vella

12. 9. – 15. 9. 2019

Duchovná obnova
(o sv. Filoméne)

Dolný Smokovec

Vdp. Ľubomír
Hromják

10. 10. –13. 10. 2019

Duchovná obnova
(o sv. Charbelovi)

Kostolná – Záriečie

P. František
Romaňák

Mons. Ján Orosch

Na seminár a duchovné obnovy sa môžete prihlásiť na adrese:
Rodina Nepoškvrnenej
038 31 Vrícko 190 • Slovensko
e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com • tel.: 043/493 37 41
* Prosíme tých, ktorí budú organizovať spoločný autobus na stretnutie RN na horu Butkov,
aby nám nahlásili, z ktorého miesta pricestujú, aby organizátori vedeli riadiť dopravu.

Duchovné obnovy vo Vrícku v roku 2019
Termín

Akcia

Miesto

Exercitátor

28. 3. – 31. 3. 2019

Duchovná obnova
pre ženy

Vrícko

p. Miloš Viktorín,
OCD

3. 10. – 6. 10. 2019

Duchovná obnova
pre ženy

Vrícko

Vdp. Marek Hraňo

Na duchovnú obnovu vo Vrícku sa môžete prihlásiť na adrese:
Milosrdné sestry sv. Vincenta – Satmárky
Dom Viery 131 • 038 31 Vrícko
e-mail: DomViery@satmarky.sk • tel.: 043/493 31 29
web: www.satmarky.sk/pg/pozvanky/
mobil: 0917 350 311(Orange)

Stretnutie

RODINY
NEPOŠKVRNENEJ
sa uskutoční 22. júna 2019 (sobota)
v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva
na hore Butkov – Ladce.
PROGRAM
09.30 – Príhovor o. Ľuboš Václavek m.ss.cc.
Téma: Matka Milosrdenstva
10.30 – Slávnostná svätá omša so zasvätením sa
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
Hlavný celebrant: J. E. Mons. Tomáš Galis,
žilinský diecézny biskup
12.00 – Obedňajšia prestávka
14.00 – Príhovor o. František Romaňák CSsR
Téma: 20 sobôt podľa Bartola Longa,
apoštola ruženca
14.30 – Modlitba rozjímavého bolestného
ruženca
15.15 – Kajúca pobožnosť so záverečným
eucharistickým požehnaním
Vedie: o. Ľuboš Václavek m.ss.cc.
so spoločenstvom Bethany

Srdečne Vás pozývame
a tešíme sa na stretnutie s Vami.
Duchovne sa budete môcť s nami spojiť
prostredníctvom Rádia Lumen.
Priamy prenos zo stretnutia sa začne o 9.30 h
a bude pokračovať až do 12. hodiny.

