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Nepoškvrnenej

Ďakujeme za štyridsaťpäť rokov
Boh dal narásť malému semienku
trpiacich, chorých – vyvolených.
Požehnanie zoslal na skupinku
v modlitbe ružencov posvätných.
Ďakujeme ti, Panna Mária,
za lásku Srdca nepoškvrneného,
že si nás stále chránila,
v ruženci ukázala jeho.
Ďakujeme za zakladateľku,
obety sestry Bernadety.
Boh odmenil jej nezištnú lásku
kvetom, Rodinou mnohých detí.
Premnohé sú modlitby, obety
a kríže všetkých našich členov.
Ich cenu pozná len Boh presvätý
a spása bude ich odmenou.
Ďakujeme za kňazov a všetkých,
ktorí sa Bohu zasvätili.
Zapáľ oheň lásky a posväť ich,
aby si nebo zaslúžili.
Vďaka ti patrí, Bože láskavý,
za všetkých našich dobrodincov,
žehnaj ich rodiny za námahy,
pokojom naplň jednotlivcov.
•
Sr. M. Jaroslava
Fotograa na prednej strane obálky:
Socha Panny Márie Kráľovnej pokoja vo farskom kostole v Dudinciach.

Foto: sr. M. Timotea
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Rodina Nepokvrnenej oslavuje 45. výroèie zaloenia tohto diela, ktoré od zaèiatku svojho
jestvovania pomohlo mnohým ¾uïom, urobilo
ve¾mi ve¾a dobra s pomocou a pod mocnou ochranou naej Mamy, Nepokvrnenej Panny Márie
a vïaka obetavej práci, ktorú za tie roky vykonali
tí, ktorí sa dali do sluby v tomto diele, aby bol
oslávený Boh, Panna Mária, aby sa konalo pre
due, pre ¾udí, pre Cirkev ve¾a dobra.
Ovocie diela Rodiny Nepokvrnenej cítili samotní chorí, ale cez ich modlitbu a obetované utrpenie i mnohí iní, ktorých tieto modlitby a obety
podporovali a drali, aby sa mohlo kona Boie
dielo v ¾uïoch i vo svete. Ïakujem osobitne
(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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za modlitby vetkých horlivých èlenov Rodiny Nepokvrnenej, ktorými
podporujete Svätého Otca a vetkých biskupov. Ïakujem za vetku pomoc chorým, ktorí sú na pomoc odkázaní a ktorí nali v Rodine Nepokvrnenej svoje zázemie a spoloèenstvo. Som rád a vïaèný, e som mohol by nieko¾kokrát s chorými v rámci púte Rodiny Nepokvrnenej
na vzácnom mieste zjavení Panny Márie v Lurdoch. Zvlá ïakujem aj
za modlitby za mòa, aby som s Boou pomocou dokázal by dobrým
pastierom èasti Cirkvi, ktorú mi Pán zveril cez Svätého Otca.
Prajem Rodine Nepokvrnenej, aby si vdy udrala krásneho, zdravého
ducha, ktorý je zárukou, e zdruenie pôjde svojou cestou pod¾a Boích
predstáv, a tak v èase naplní Boie plány, ktoré ovplyvnia astnú veènú
budúcnos mnohých.
Spolu s vami ïakujem za tých poehnaných 45 rokov a vyprosujem vetkým potrebné milosti, Boie poehnanie, ochranu a pomoc Panny Márie.
Zo srdca vám vetkým ehnám
: Mons. Stanislav Stolárik,
roòavský biskup

Pri vetkom vzdávajte vïaky
Vïaènos je spôsob ako vyjadri
svoju vieru. Vzdávaním vïaky
uznávame Boha za zdroj vetkého
dobra. Vïaka je znakom nádeje,
lebo cez Boha prichádza vetko
dobro, je vyjadrením lásky a pokory. Celý ná ivot by mal by neustálym úkonom vzdávania vïaky.
Zaèala som tieto riadky slovami
sv. Pavla, ktorý nás starostlivo nabáda, tak ako prvých kresanov,
k vïaènosti: Pri vetkom vzdávajte vïaky, lebo je to Boia vô¾a
v Kristu Jeiovi pre vás.
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Rodina Nepokvrnenej mala
na 16. mája 2020 naplánované stretnutie v Kostole Sedembolestnej
Panny Márie vo farnosti MartinSever, kde sme vetci chceli ïakova za 45 rokov, ktoré uplynuli
od jej zaloenia. Nae stretnutie sa
nemohlo uskutoèni pre situáciu,
ktorú preívame aj na naom Slovensku, pre rôzne opatrenia
a obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu.
Ale predsa sme sa stretli, aj keï
iným spôsobom, ako sme boli po iné
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roky zvyknutí. Nae duchovné stretnutie sa uskutoènilo od 1. apríla
2020, keï sme sa spoloène zaèali
modli Novénu k Pompejskej Panne Márii za ukonèenie pandémie.
Vïaka vám vetkým za horlivos,
s ktorou ste sa zapojili do modlitbového spoloèenstva ako ve¾ká rodina, ktorá je vdy spolu, keï treba
pomáha. Naozaj sme boli spolu
spojení v modlitbe.
Mnohí ste nám napísali, ako ste
zakusovali silu tejto modlitby. Lekárka, ktorá je dobrovo¾níèkou RN,
nám napísala: Keï sme sa zaèali
modli ïakovnú èas novény, zaèal
klesa poèet nových prípadov korony. Bola som vïaèná za toto obdobie stíenia a modlitby, mala som
naozaj èas a ve¾kú chu modli sa.
Naa èlenka Betka s celou rodinou nám poslala list spolu tabu¾kou,

do ktorej si s ve¾kou radosou a dôverou denne znaèili svoje modlitby
ruenca. V liste napísala: Novéna
spojila nau rodinu, rozírila lásku,
srdeènos a pochopenie, by jeden
druhému stále na blízku svojou
oporou a pomocou.
V deò, na ktorý bolo naplánované stretnutie v Martine, sme mali
peknú príleitos spoji sa duchovne prostredníctvom vysielania Rádia Lumen v priamom prenoste svätej ome z Katedrály sv. Frantika
Xaverského, ktorá bola obetovaná
za ivých a zomrelých èlenov
a za zakladate¾ku Rodiny Nepokvrnenej sr. M. Bernadetu Pánèiovú. Ïakovali sme za sestrièku
Bernadetu, e poèúvala Pánov
a Máriin hlas, aby na Slovensku,
v Èechách a v zahranièí vznikla
ve¾ká duchovná mariánska Rodina,
do ktorej môe patri kadý, kto sa
chce zapoji do modlitby posvätného ruenca. To je výsada kadého
èlena Rodiny Nepokvrnenej.
Rodina Nepokvrnenej sa vdy
vyznaèovala silou modlitby a obety
chorých, chudobných, opustených,
väzòov, ale aj zdravých, ktorí ochotnou slubou chcú a pomáhajú
vetkým bez rozdielu. Modlitba je
vdy najúèinnejou formou vzdávania vïaky. Bohu je ve¾mi milé, keï
3
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vidí nau vïaènos voèi tým, ktorí
nám mnohými spôsobmi pomáhajú v naom kadodennom ivote.
Preukazovanie vïaènosti nestojí
ve¾a, ale prináa ve¾ký úitok.
Vdy nás povzbudí vá záujem jeden o druhého aj vïaènos, ktorá je
pre vás prirodzenou ènosou,
a odha¾uje vau vnútornú hodnotu.
Preukazujete ju aj tým najmením
prejavom lásky, radosou a záujmom jeden o druhého.
Nikto nás lepie nenauèí ïakova
ako Nepokvrnená Matka. Vdy sa
na òu obracajme a spolu s òou ïakujme za poehnaných 45 rokov,
ktorými nás viedla, sprevádzala
a ochraòovala.
Mali sme ve¾kú túbu spoloène sa
stretnú ete v tomto roku, niekedy

v jeseni, a tak spoloène oslávi nae
krásne jubileum. Po zverejnení informácií, e do konca roka nebude moné verejné zhromaïovanie nad 1000
¾udí, vám chceme oznámi, e spoloène sa stretneme a na budúci rok
2021. Potom dodatoène oslávime 45
rokov zaloenia RN aj 30. výroèie
schválenia RN Apotolskou stolicou.
Vïaka Bohu, Márii a vám vetkým, ktorí nám akýmko¾vek spôsobom pomáhate budova toto Máriino dielo. Pozývame vás, aby ste
povzbudzovali ïalích ¾udí k dennej
modlitbe posvätného ruenca
a takto rozirovali nau Rodinu
o nových èlenov, ktorí svojou modlitbou budú Pánovi pomáha pri
záchrane duí a sveta.
sr. M. Alica

Èíta Sväté písmo s vierou
Dnes èítajú Sväté písmo aj vyznávaèi iných náboenstiev alebo dokonca aj ateisti. Nájdu v òom informácie o najstarích kultúrach,
literárne kompozície výnimoènej
umeleckej hodnoty a mylienky, ktoré ovplyvnili dejiny ¾udstva. Okrem
uvedených skutoèností my, kresania, berieme do rúk Sväté písmo
v presvedèení, e je to smernica pre
4

ná ivot, ktorá nám ponúka pevné
a nemenné hodnoty. Predpokladom
duchovného èítania Svätého písma
je hlad a smäd po Pánovom slove.
Kto èíta biblické texty len zo zvedavosti alebo povrchne, pre toho ostanú uzavreté a nedostupné.
Sväté písmo vzniklo uprostred veriaceho spoloèenstva a pre veriace
spoloèenstvo. Kto v òom nevidí len
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¾udské slovo, ale pristupuje k jeho
èítaniu s vierou, e sa mu prihovára samotný Boh, nachádza v òom
poehnanie a posilu. Èítanie musí
by prepojené s prijímaním sviatostí, úèasou na liturgii, ivotom modlitby, prehlbovaním duchovného ivota a skutkami lásky. Sväté písmo
nekritizujeme, ale èítame ho
na kolenách, lebo uznávame jeho
autoritu pre ná ivot. Sväté písmo
nám pomáha lepie preíva ná duchovný ivot a ná duchovný ivot
nám pomáha lepie pochopi Sväté
písmo. Správne poznanie biblického
textu je prístupné len tomu, kto má
ivý vzah k tomu, èo text hovorí.
Bez vzahu s Bohom sa Sväté písmo
stane len textom z minulosti. V reholi
cisterciánov sa vyaduje, aby mních
prvé vere preèítal na kolenách. Je to
aj pre nás výzva. Skúsme sa modli
a èíta Sväté písmo na kolenách, samozrejme, ak nám to ná zdravotný
stav dovolí.

akosti pri èítaní Boieho slova
nevznikajú preto, e nepoznáme
starobylé jazyky, históriu alebo kultúru alebo e nepoznáme metódu,
ako ho vyklada. Pramenia z toho,
e nemáme vieru, nie sme naladení
na Boiu vlnovú dåku.
Chceme ma istotu, e èítame
Sväté písmo správnym spôsobom?
Osvedèenou kolou jeho správneho èítania je ivot svätcov. Svätý
Anton, opát, sa rozhodol pre pustovnícky ivot pod vplyvom Jeiových slov: Ak chce by dokonalý, choï, predaj, èo má, rozdaj
chudobným a bude ma poklad
v nebi. Potom príï a nasleduj ma!
(Mt 19, 21). Svätý Benedikt vo svojej Reguli odkazuje na Sväté písmo
ako na najsprávnejiu normu ¾udského ivota. V ivotopise svätého Frantika z Assisi sa uvádza:
Len èo zaèul, e Kristovi uèeníci
nemajú vlastni ani zlato, ani striebro, ani peniaze, ani kapsu,
ani chlieb, ani palicu na cestu,
ani topánky, ani dve tuniky..., ihneï
zaplesal v Duchu Svätom a zvolal:
Toto chcem, toto iadam, po tom
túim z celého srdca! Svätá Terézia Jeiova, karmelitánka, pripomína, e sám Jei jej zjavil,
e vetko zlo na svete pochádza
z toho, e sa nepozná jasne pravda
5
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Svätého písma. Svätci vynikali
tým, e brali Sväté písmo ako normu, záväzok, nemanipulovali s ním,
nezjednoduovali si ho kvôli pohodliu alebo vlastným výhodám. Je
to èítanie bez kompromisov. Môeme poveda, e svätci sú ivým
evanjeliom. Nám sa skôr stáva,
e chceme, aby sa Boie slovo prispôsobilo nám a nie my jemu. Boh
vak chce od nás slobodnú odpoveï
zrelého uèeníka, nie infantilných
kresanov, ktorí sa tvária, e nevidia,
a h¾adajú výhovorky, preèo nekonajú. Nech je Sväté písmo pre nás kompasom, ktorý nám ukazuje cestu,
po ktorej máme kráèa.
Vetci uèitelia duchovného ivota
a vetky metódy èítania Svätého písma zdôrazòujú dôleitos ticha.
V Starom zákone sa Boh neprihovoril Eliáovi v silnom a prudkom vetre ani v ohni a zemetrasení,
ale v tichom a lahodnom vánku (porov. 1 Kr 19, 11-13). Evanjelisti
v Novom zákone predstavujú Jeia,
ktorý opustil zástupy a odiiel
na osamelé miesto a tam sa modlil
(porov. Mk 1, 35; Mt 14, 13; 17, 1;
Lk 5, 16 ). Ticho po preèítaní úryvku
zo Svätého písma nám umoòuje
poèúva vnuknutia Ducha Svätého.
Boie slovo vstupuje do náho srdca
a mysle. Tichom prejavujeme nau
6

podriadenos Boiemu slovu. Ak
chceme toti poèúva Boí hlas, potrebujeme sa zbavi vetkých ostatných hlasov  vonkajích aj vnútorných. ¼ahie je uzavrie sa pred
vonkajím hlukom, lebo staèí vyh¾ada tiché miesto. Utíi nae vnútorné hlasy vdy vyaduje ove¾a väèie
úsilie. Je potrebné uvedomi si, e cez
preèítaný biblický úryvok sa Boh prihovára konkrétne mne samému. Boh
sa nám neprihovára ¾udským hlasom.
On k nám u prehovoril  skrze preèítané Boie slovo.
Umenie poèúva je hlavne umením vnútorného ticha náho srdca.
Ticho prebúdza ná vnútorný sluch.
Je to nasmerovanie náho srdca
na Boha, ktorý sa nám prihovára.
Ticho umoòuje, aby toto jeho slovo preniklo do náho vnútra. Ticho
a mlèanie neznamená niènerobenie
 pasivitu èloveka, ako by sme sa
mohli mylne domnieva. Utíi sa
znamená poèúva Boha. Je to vnímanie Boieho posolstva. V tichu
sa odohráva akoby trávenie  porozumenie toho, èo sme èítali
vo Svätom písme.
Frantiek Trstenský
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Poï za mnou a pracuj v mojej vinici
List novokòazom

Drahí bratia novokòazi,
pred nieko¾kými dòami som doèítala biblický román Rubínová atva. Ústredným motívom príbehu
boli vinice. Vinice, ktoré vinohradník oetruje, orezáva a opatruje,
aby priniesli hojnú úrodu. Miestami
sa vinohrad podobá záhrade palíc
a pri poh¾ade naò je aké si predstavi, e raz zarodí... Ale keï sa
naplní èas, vinohrad prináa úrodu
hrozna, prináa plody práce, prináa poehnanie...
Drahí novokòazi,
aj Vy ste kadý vo svojom srdci
zaèuli Boí hlas: Poï za mnou
a pracuj v mojej vinici... Poï
za mnou a pracuj pre mòa, poï
a pracuj so mnou. Neboj sa, lebo ja
som s tebou!
Na Pánovo pozvanie ste odváne
odpovedali svojím áno a vydali ste
sa na cestu, ktorá je i bude nároèná. Svätý pápe Ján Pavol II. povedal, e ivot je zverený èloveku ako
poklad, ktorý sa nesmie premárni. Vy ste sa rozhodli venova tento poklad Pánovi. Rozhodli ste sa
by tu nie pre seba, ale pre druhých,
pre deti a mladých, seniorov, cho-

rých, opustených, biednych, odmietaných... a prináa im Jeia a radostnú zves, evanjelium.
Keï som v lete roku 2000 mala
monos a milos prei svoje prvé
duchovné cvièenia s Rodinou Nepokvrnenej vo Vrícku, ktoré pre
nás viedla sestrièka M. Bernadeta
Pánèiová, rozprávala nám i o tom,
aké je nesmierne dôleité modli sa
kadý deò za kòazov, zvlá za novokòazov. Tieto jej slová sa ma hlboko dotkli a po urèitom èase som
objavila modlitbu, v ktorej sú aj tieto slová: Mária, Matka Krista,
Matka vetkých kòazov na celom
svete. Ty miluje vetkých kòazov
zvlátnym spôsobom, lebo práve
oni sú tvojím najväèím pokladom.
Oni sú ivým obrazom tvojho Syna.
Prosíme, pomáhaj vetkým kòazom, aby vedeli s láskou a odvahou
pracova pre Jeia Krista, tvojho
milovaného Syna, vade tam, kam
ich pole.
Chcem Vás uisti, drahí novokòazi, e na ceste, ktorou ste sa práve
vybrali, nebudete nikdy a za iadnych okolností sami a opustení.
Za jednu ruku vás povedie Jei
7
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a za druhú Matka Boia, Panna Mária. Mama a Syn sú tí, ktorí Vás
budú vies tam, kde to bude potrebné, tam, kde Vás budú práve potrebova. A my, èlenovia Rodiny Nepokvrnenej, Vás chceme kadý
deò podopiera svojimi modlitbami a drobnými obetami.
Rodina Nepokvrnenej je ve¾ká
rodina, ktorá kadý rok zvlá pamätá na vetkých novokòazov a s láskou
a radosou Vám daruje duchovnú
kyticu modlitieb, obiet, dobrých skutkov a malých sebazaprení.
Zo srdca Vám prajeme, aby Vás
Pán mocne ehnal a chránil, nech
Vám daruje zdravie a silu pre Vau

zodpovednú slubu v Pánovej vinici a Matka Boia, Panna Mária,
nech Vás prikrýva svojím ochranným pláom, aby ste vdy a za kadých okolností mohli s odvahou
kráèa po ceste, na ktorú Vás pozval Pán.
Za Rodinu Nepokvrnenej
èlenka Alexandra Hollá

Cirkev vás potrebuje
Èlenovia Rodiny Nepokvrnenej u od vzniku tohto duchovného spoloèenstva v roku 1975 denne pri modlitbe posvätného ruenca pamätajú
na Svätého Otca, otcov biskupov a kòazov. Od roku 1979 sa u mnohí
èlenovia po zrelom uváení rozhodli do konca svojho ivota modli
a prináa obety sa niektorého z novokòazov. Medzi tých, ktorých u
na ceste ku sviatostnej úèasti na Kristovom kòazstve sprevádzali modlitby a obety chorých, patrí aj Mons. Frantiek Novajovský, ktorý
v súèasnosti pôsobí na tátnom sekretariáte vo Vatikáne.
Pamätáte si na svoje prvé stretnutie so sestrièkou Bernadetou?
Neviem, èi to bolo celkom prvé,
ale urèite si dodnes ve¾mi ivo pamätám na stretnutie s òou a ïalí8

mi jej spolusestrami  satmárkami
v Tatrách. Bolo to v roku 1965, nasledujúcu nede¾u po mojom prvom
svätom prijímaní. Boli sme ich spolu s mojimi rodièmi navtívi
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v Charitnom domove v Dolnom
Smokovci, kde vtedy pôsobili. Vtedy som sa im pochválil, e som u
sviatostne prijal Pána Jeia.
Rodina Nepokvrnenej si v tomto roku pripomína 45. výroèie
svojho zaloenia. Kedy ste sa dozvedeli, e prostredníctvom sestrièky Bernadety bolo zasiate toto
malé semienko dnes u ve¾kého
duchovné spoloèenstva?
O zaloení Rodiny Nepokvrnenej som sa od sestrièky dozvedel
prakticky hneï a od tej doby sa pravidelne modlievam za jej èlenov
a na jej úmysly. Ani sa mi akosi
nechce veri, e odvtedy uplynulo
u to¾ko rokov.
Patríte medzi tých, ktorí sa poèas bývalého reimu nieko¾kokrát
bezvýsledne hlásili do seminára.
Vtedy aj vás sestrièka zverila
do modlitieb viacerých chorých,
èlenov RN. Vedeli ste o tom?
Bolo to u v èase mojich stredokolských túdií, keï mi sestrièka
bola èasto duchovnou radkyòou. Aj
s jej pomocou a modlitbami sa vo
mne formovalo duchovné povolanie. Vedel som, e sa za mòa modlí
ona, aj to, e mòa i moje kòazské
povolanie zverovala do modlitieb
mnohých chorých. Dodnes som
vetkým za to ve¾mi vïaèný

a modlievam sa za nich. Bola to
práve ona, ktorá ma po opakovanom neprijatí do seminára usmernila na tajné túdium teológie.
Mali ste monos stretnú sa aj
osobne s týmito chorými?
S niektorými som sa stretol viackrát, o ostatných som len z rozprávania sestrièky vedel, e sa za mòa
modlia a obetujú. Vdy som také
stretnutie, zvlá s ako chorými
leiacimi pacientmi, povaoval
za milos a boli pre mòa povzbudením aj v povolaní.
Poèas svojej ilegálnej prípravy
na kòazstvo a aj neskôr po vaej
tajnej kòazskej vysviacke ste neraz ako ofér putovali so zakladate¾kou RN po celom Slovensku
a navtevovali ste chorých. Ako
ste preívali tieto stretnutia?
Bolo to tak trochu aj dobrodruné. Dnes si na to s úsmevom spomínam. Sestrièku toti niektorí chorí poznali ako reho¾nicu iní ako
laièku, s ktorou boli v písomnom
styku. Podobne aj niektorí príbuzní
chorých nevedeli, e je reho¾nicou.
Preto sa v aute poèas jazdy vhodne
prezliekala. V podstate len vymenila reho¾ný závoj za nejakú èiapku
alebo atku. Nikdy sa to neobilo
bez veselých komentárov a poznámok nás, spolucestujúcich. Toto
9
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putovanie za chorými bolo pre mòa
vdy ve¾kým záitkom a prípravou
do budúcna. Hneï po natartovaní
sme zaèali modlitbou, duchovným
slovom, rozjímaním, potom nasledoval ruenec, spev. Dodnes sa snaím poèas jazdy autom, ak to situácia dovo¾uje, zachova si tento
poriadok. No a potom stretnutie
s chorými Mnohých som videl
po prvý raz. Ilo èasto o ve¾mi aké stavy leiacich pacientov. Pokojné, trpezlivé znáanie niekedy aj dlhoroèného utrpenia mnohých z nich
v nehybnosti na posteli  odkázaní
na pomoc druhých  ma presviedèalo, e ak chorý dokáe svoj stav
prija a da mu zmysel, prináa to
obrovský úitok, a to nielen pre
neho, ale aj pre oetrujúcich.
Sestrièka Bernadeta bola asi
jediným svedkom Vaej kòazskej
vysviacky. Preèo práve ona?
Sestrièka nebola pri vysviacke,
tam sme boli len dvaja  otec (vtedy) biskup Ján Chryzostom Korec
a ja. Ale hneï po vysviacke mi otec
biskup dovolil, e jej môem
o vysviacke poveda. Vedel toti
o tom, e práve ona mi významne
pomohla ku kòazstvu. Keïe nieko¾ko dní po vysviacke prila
do Bratislavy, bola prítomná
na svätej omi, ktorú som slúil, sa10

mozrejme tajne, v súkromí. Take
takmer rok patrila k pár ¾uïom,
ktorí o vysviacke vedeli.
Ako dnes vnímate Rodinu Nepokvrnenej? V èom vidíte jej
prínos pre chorých a pre tých,
ktorí sa o nich s láskou starajú?
Ak èlovek trpí, je mu vdy ¾ahie, keï vie, e jeho utrpenie má
zmysel a môe prinies úitok. Povedomie duchovného zázemia
a duchovného spojenia, ktoré RN
vytvára, je ve¾mi dôleité. Mnohí
sa práve v chorobe a utrpení utvrdili vo viere, prípadne ju nali èi sa
obrátili. Vedomie, e sa spájam
s trpiacim Kristom, síce utrpenie
fyzicky neodstráni ani nezmení,
ale pomáha ho prekona a ¾ahie
znáa. No a pre príbuzných èi odborných zdravotníckych pracovníkov v rôznych sociálnych zariadeniach, ktorí sa o chorých s láskou
starajú, stále platí evanjeliové: Èoko¾vek ste urobili jednému z týchto
mojich najmeních bratov, mne ste
urobili (Mt 25, 40).
Èo vás najviac oslovilo na ivote sestrièky?
Odkedy som sestrièku Bernadetu
poznal, bola ako postihnutá, chodila s barlami, neskôr na invalidnom vozíku. V ivote prekonala
viacero akých, nebezpeèných
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a bolestivých operácií, ale nikdy
som ju nepoèul saova sa  a to
nielen na svoj zdravotný stav. Naopak, dokázala si to aj z¾ahèi nejakou vtipnou poznámkou. Vetci by
sme sa dennodenne mali uèi menej
narieka, nesaova sa na to i ono,
neh¾adie iba na seba a na svoje problémy, ale vidie aj druhých okolo
seba, ktorým môeme by uitoèní.
V posledných rokoch pôsobíte
v blízkosti Svätého Otca Frantika a asi dvakrát ste mali monos
osobne mu odovzda duchovnú
kyticu k Vianociam, ktorú pre
neho pripravili èlenovia RN. Ako
na tento duchovný darèek Svätý
Otec zareagoval?
Svätému Otcovi som vdy
v krátkosti vysvetlil, o akú duchovnú kyticu ide a kto mu ju posiela, kto

sa to za neho obetuje a modlí. Pri jej
preberaní poïakoval, ale pri následnom stretnutí, keï si ju u medzièasom mohol pokojne preèíta, vdy
sa opakovane poïakoval. Myslím,
e aj to spôsobilo, e ve¾mi dobre
vie, e na Slovensku sa za neho
modlia, e tam má svoje modlitebné zázemie, o ktoré sa môe oprie.
Èo by ste chceli zapria Rodine Nepokvrnenej k jej jubileu?
Aby pod ochranou naej Nepokvrnenej Matky, ktorej meno nosí,
vdy rástla nielen poètom, ale aj
svätosou jej èlenov.
S èím by ste sa ete v súvislosti
so sestrièkou Bernadetou alebo
RN chceli podeli s èitate¾mi?
Opakovane chcem a aj musím
vyjadri vïaènos mnohým známym i neznámym, ivým aj u zosnulým èlenom, ktorí sa modlia
a obetujú, pre ktorých je invalidný
vozík èi lôko obetným oltárom,
na ktorom posväcujú svoje bolesti
a obetujú ich za Cirkev a za jej potreby. Vïaènos za seba i za mnohých spolubratov, o ktorých viem,
e sa za nich obetujú a modlia.
V dnenej dobe Cirkev potrebuje
práve takéto ivé hrdinské obete,
ktoré dokáu pretransformova boles a utrpenie na poehnanie.
Za rozhovor ïakuje sr. M. Albeta
11
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Nemal sa narodi
 Peter, mohol by si sa zajtra zastavi na fare? Dohodli by sme tvoje
blíiace sa primície,  oslovil starí
kòaz mladíka v reverende.
 Ve¾mi rád, pán farár, práve som
sa vás chcel opýta, kedy by som
mohol za vami prís,  odpovedá
mladý diakon,  lebo u o pár dní
sa vraciam spä do seminára.
V pondelok dopoludnia zaiel
Peter na faru. Spolu s pánom farárom uvaovali, èo vetko je potrebné na primície pripravi. Termín
vysviacky a primícií u vedeli.
Keïe to bude v máji, Peter by rád
slúil svoju prvú svätú omu ako
votívnu o Panne Márii. Dohodli
spolu vetko potrebné a nakoniec sa
starostlivý pán farár opýtal:
 Peter, vie, býva zvykom,
e novokòaz ide do kostola
v sprievode z rodièovského domu.
Ako to urobíme v tvojom prípade?
 Pán farár, uvaoval som o tom.
Mal by som jeden návrh, ale neviem, èo na to poviete. Môj rodièovský dom síce stojí, ale rodièia
sú u v dome nebeského Otca.
Mamka zomrela, keï som bol druhákom v seminári a otca si povolal
Pán Boh ani nie dva roky po nej.
12

Bol by som rád, keby sprievod
do kostola iel od hrobu mojich rodièov. Spoloène by sme sa pri ich
hrobe pomodlili, a potom by sme
mohli ís do kostola. Cintorín je
vak od kostola dos ïaleko a vám
by to u asi robilo problém. A ja by
som bol rád, keby ste ma k oltáru
viedli vy.
 A èo povie na to, keby sme poiadali náho bývalého pána kaplána, ktorý poznal tvojich rodièov,
aby mal na cintoríne krátku pobonos on? Ja by som vás poèkal pri
bráne kostola a spolu by sme ako
starí a mladí brat v kòazskej slube prili k oltáru.
 Dobre, pán farár. Napíem pánu
kaplánovi Andrejovi. Urèite to rád
urobí.
Peter sa vrátil do seminára. Pokraèoval v túdiu a aj po duchovnej
stránke sa horlivo pripravoval
na významnú udalos svojho ivota. Vo svojich modlitbách èasto myslel aj na svojich obetavých rodièov,
Annu a Michala, a ïakoval im za to,
e mu dali ivot, za ich príklad
a dobrú kresanskú výchovu.
Tých pár mesiacov ubehlo ve¾mi
rýchlo. Pre malú farnos nadila dlho
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oèakávaná nede¾a, v ktorú ich rodák,
teraz u novokòaz Peter, prvýkrát
pristúpi k oltáru. U ako malý chlapec prichádzal do kostola spolu
s rodièmi a súrodencami. Ete skôr
ako pristúpil k prvému svätému prijímaniu, zaèal minitrova. Dnes
vak bude stá pri oltári u nie ako
minitrant, ale prvýkrát ako kòaz.
Na cintoríne sa pri hrobe rodièov
novokòaza zilo mnoho veriacich.
Peter nechal vetko na kòaza Andreja. Nevedel, aký priebeh bude ma
krátka pobonos. Na to, èo sa vtedy odohralo, nezabudne nielen novokòaz, ale urèite ani nikto z tých,
ktorí boli vtedy na cintoríne.
 Pred viacerými rokmi sa v tejto
malej dedinke,  zaèal kòaz, 
pod srdcom istej matky, pani Anny,
poèal nový ivot. Matka i otec sa ve¾mi teili na svoje ïalie diea. Jedného dòa istá dobromyse¾ná susedka, vzdialená príbuzná, zastavila

matku a rázne prehlásila: Toto decko sa nesmie narodi!!! Kto ho dochová? Máte u doma pä detí a toto
ieste vám naozaj netreba. Ty aj tvoj
mu u nie ste najmladí. Rozumela
si, to decko sa nesmie narodi!
Pani Annu to zarazilo. Po chví¾ke
ticha pevným hlasom povedala:
I keby som vedela, e stojím
nad vlastným hrobom, nebudem vrahom svojho dieaa. Pán Boh nám
ho poehnal, on nám dá silu postara sa o neho a vychova z neho dobré Boie diea. Vradi nebudem!
 Aj vïaka ve¾kej podpore svojho
manela,  pokraèoval kòaz, 
mamka diea donosila a priviedla
na svet zdravého syna. Keby sa nebola zachovala takto hrdinsky, koho
by bola zabila?
Kòaz stíchol. Len málo ¾udí vedelo, o kom je reè. Po chví¾ke ticha otec Andrej pokraèoval:
 Peter, ty vie, koho by bola zabila
táto matka, keby sa nerozhodla tak,
ako sa rozhodla. Áno, bola by zabila teba. To ty si sa nemal narodi.
Drahí bratia a sestry, áno bola by
zabila kòaza. My by sme tu dnes
nestáli a vaa farnos by dnes neslávila primície.
Zavládlo ticho. Mnohí si utierali
slzy. Nehanbil sa za nich ani novokòaz Peter.
13
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Po krátkej modlitbe za zomrelých
rodièov a prosbe, aby svojím príhovorom u Boha pomáhali synovi
na jeho kòazskej ceste, sa vydal
sprievod do kostola.
Pri bráne kostola ich èakal pán
farár, aby spolu s novokòazom
a ïalími kòazmi pristúpili k Boiemu oltáru.
Po svätej omi sa novokòaz priznal otcovi Andrejovi:
 Andrej, neèakal som, e bude
hovori o mojom narodení, ku ktorému pod¾a mienky niektorých ¾udí
nemalo dôjs. Vedel som o tom vetkom, ale nikdy som to tak hlboko
nepreil ako dnes pri hrobe rodièov.
Vlastne a dnes som si uvedomil,
e keby sa mamka a otec boli rozhodli poslúchnu údajne dobre mienenú radu susedky, bolo by dolo
k vrade kòaza. Ete raz ïakujem
Bohu, ale aj svojim rodièom za dar

ivota a ïakujem aj tebe. Vie, Andrej, celou cestou do kostola mi
v srdci zneli slová z Knihy proroka
Jeremiáa: Skôr ne som a utvoril
v matkinom ivote, poznal som a,
skôr ne si vyiel z lona, zasvätil som
a... a k tomu som ako svoju odpoveï Bohu na tieto jeho slová pridával slová almu: Utkal si ma
v ivote mojej matky. Chválim a,
e si ma utvoril tak zázraène.
Od týchto primícií ubehlo u pár
desiatok rokov. Napriek tomu otec
Peter aj s odstupom èasu s dojatím
spomínal na tieto chvíle a prezradil:
U nieko¾ko rokov vdy, keï
na poludnie zvonia zvony na Anjel
Pána, ïakujem Bohu za vtelenie
Boieho Syna i za moje poèatie. Zároveò ïakujem Panne Márii i mojej
mame za ich odhodlané áno, ktoré
dali Bohu.
Spracovala sr. M. Albeta

Úplné odpustky pre èlenov RN
Je nám u známe, e Apotolská penitenciária na základe právomoci,
ktorú jej udelil Svätý Otec, ochotne vyhovela iadosti predstavených Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta  Satmárok a dekrétom z 22. novembra 2018 ochotne udelila úplné odpustky, ktoré môu získa len èlenovia Rodiny Nepokvrnenej. Odpustky je moné získa za obvyklých
podmienok (sviatostná spoveï, eucharistické prijímanie a modlitba
na úmysel Svätého Otca).
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Tieto odpustky môu získa èlenov Rodiny Nepokvrnenej v niektoré
významné dni tejto ve¾kej duchovnej rodiny, pri spoloèných stretnutiach
alebo pri niektorých konkrétnych úkonoch. V predchádzajúcom èísle náho
èasopisu sme si priblíili dve z týchto príleitostí: Svetový deò chorých 
11. február  a kadoroèné stretnutie èlenov Rodiny Nepokvrnenej. Dnes
sa chceme venova ïalím dvom významným dòom.
Výroèný deò zaloenia Rodiny
Nepokvrnenej  18. máj
Preèo práve tento deò? V dnenej
dobe zvyknú ¾udia kadoroène
oslavova svoje narodeniny, slávnostnejie oslavujú ivotné jubileá.
Tak je tomu aj v prípade rôznych
organizácií a zdruení. Aj Rodina
Nepokvrnenej má deò, v ktorý sa
narodila, ako to zvykla hovorieva jej zakladate¾ka sestra M. Bernadeta Pánèiová. Bolo to na Turíce
v roku 1975. Táto slávnos pripadla
vtedy na 18. mája.
Sestra M. Bernadeta vo svojich
spomienkach uviedla: Jubilejný rok
1975: Na ortopedickom oddelení
sme dlhiu dobu leali viaceré pacientky. Ja som prekonala tri operácie kåbu i kolena. V nemocnici som
u bola ako doma. Pán si ma iste
vyvolil, aby som za ním kráèala úzkou a kamenistou cestou kalvárie.
Mala som pri sebe malé rádio
a kadý veèer som so svojimi siedmimi spolupacientkami poèúvala
vatikánske vysielanie modlitby svätého ruenca. Pritom sme museli

dáva dobrý pozor, aby sme lekárom, najmä primárovi, nezapríèinili nepríjemnosti. Bola doba komunizmu a vetko sa prísne sledovalo.
Pri jednom takomto veèernom
poèúvaní vysielania Vatikánskeho
rozhlasu sa celé osadenstvo rozplakalo. Vatikánsky rozhlas oznamoval, e u Svätého Otca Pavla VI.
v Ríme boli návtevníci z celého
sveta, len zo Slovenska nie.
Po skonèení vysielania som zaèala
premý¾a, ako uisti Svätého Otca
Pavla VI. o tom, e Slovensko napriek prenasledovaniu nezabúda
na Cirkev ani na jej pastiera  pápea. Nebolo moné osobne navtívi Rím a pápea, preto vznikol list
s textom:
Milovaný ná Svätý Otec Pavol VI.!
Sme pacientky na ortopedickej
klinike v Martine. Veèer èo veèer sa
spoloène modlievame modlitbu svätého ruenca na Vae úmysly. Zvlá
na ten Vá hlavný, ktorý sme sa
dozvedeli z Vatikánskeho rozhlasu:
Aby sa civilizácia lásky dostala
do celého sveta. Denne za to obe15
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tujeme ako choré spoloèenstvo
modlitbu svätého ruenca. Aby to
nebo poèulo, aby Matka Boia mala
z toho rados, prikladáme aj obetu. Na tieto Vae úmysly obetujeme
zbytok náho ivota a smr kedyko¾vek a akoko¾vek.
Ráno vetkých sedem pacientok
vlastnoruèným podpisom potvrdilo obetovanie vlastného ivota
i smrti. Zalepenú obálku sa podarilo posla Svätému Otcovi do Ríma.
Pacientky sa rozhodli aj po odchode
z nemocnice pokraèova v dennej
modlitbe ruenca. Do Vianoc pribudlo ïalích 846 ¾udí ochotných
obetova na tento úmysel ivot i smr
kedyko¾vek a akoko¾vek.
Otec Viliam Hoka, ktorý bol vtedy rektorom seminára v Bratislave,
povzbudzoval zakladate¾ku, aby v zaèatom diele pokraèovala: Nie konèi, ale ïalej sa rozvíja. Veï ste
predsa zaèali vo Svätom jubilejnom
roku. To musí vzrasta. Mali by ste
si da aj nejaké pomenovanie,
aby ste boli ako rodina chorých.
Prvé pomenovanie Zdravasový
útok sa po krátkom èase zmenilo.
Zakladate¾ka o vzniku nového pomenovania píe: Napísala som viacerým, aby rozmý¾ali nad novým
pomenovaním. Prilo ve¾a návrhov.
Niektorí navrhli pomenovanie Spoloèenstvo Sedembolestnej alebo
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Máriina rodina èi Rodina trpiacich.
Z mnohých návrhov sme vybrali
terajie pomenovanie Rodina Nepokvrnenej.
Do Rodiny sa postupne hlásili noví
èlenovia. Denne ich spája modlitba
posvätného ruenca (aspoò pä desiatkov), stretnutie pod kríom o 15.
hodine... Hoci v národe vládla prísna cenzúra, sestra Bernadeta si vdy
nala niekoho, kto íril túto mylienku medzi chorými i zdravými. Vhodní na túto slubu boli rovnako tudenti ako i staré mamy. Pomaly
zaèínali do tohto spoloèenstva vstupova aj kòazi.
To bol zaèiatok Rodiny Nepokvrnenej, ktorá vyrástla na ve¾ké
spoloèenstvo. Z malého semienka
vzklíèila ve¾ká Rodina chorých
i zdravých, ktorí obetovaním svojho utrpenia chcú spolupracova
na záchrane sveta.
V èase, keï bol 13. mája 1981
spáchaný atentát na pápea Jána
Pavla II., Vatikán zaèal viac zdôrazòoval Fatimské posolstvá. Zaèalo sa
viac hovori o modlitbe posvätného ruenca. Sestra Bernadeta spolu
so svojimi spolusestrami zostavila
Zlatú knihu fatimskú. Je to útla broúrka, ktorá v krátkosti opisuje cie¾
a spiritualitu Zdruenia Rodina
Nepokvrnenej a predovetkým je
tu uvedený rozjímavý ruenec, kto-
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chorým a trpiacim, v ktorých slúime samému Kristovi?! Veï on sám
povedal: Èoko¾vek ste urobili jednému z týchto mojich najmeních,
mne ste to urobili.
Ïakujme Bohu i Nepokvrnenej
za vznik i pôsobenie tohto spoloèenstva Boích i Máriiných detí.

rý sa èlenovia Rodiny Nepokvrnenej denne modlia. Tajomstvo ruenca sa opakuje v kadom zdravase
vdy inými slovami, ktoré umonia
modliacim ma zakadým iný poh¾ad na to isté tajomstvo.
Na zaèiatku sa broúrka írila prepisovaním na písacom stroji. V roku 1988, z príleitosti Mariánskeho roku, vydal SÚSCM v Ríme dve
vydania Zlatej knihy, ktorá bola farebne ilustrovaná.
A po schválení Rodiny Nepokvrnenej Svätou stolicou v roku
1991 sa mohla vytlaèi Zlatá kniha
fatimská aj na Slovensku. Postupne
bola preloená aj do èetiny, maïarèiny a najnovie aj do albánskeho
jazyka.
V tomto roku oslavuje Rodina
Nepokvrnenej u svoje 45. narodeniny. Ko¾kým u toto spoloèenstvo pomohlo objavi zmysel ich
vlastného utrpenia, ale aj sluby

Výroèný deò kánonického
schválenia Rodiny Nepokvrnenej  8. jún
Hoci Rodina Nepokvrnenej vznikla u v roku 1975, pápe Ján Pavol
II. ju oficiálne schválil a 8. júna,
v deò spomienky Nepokvrneného
Srdca Panny Márie, v roku 1991. Preèo? Tým, ktorí si pamätajú roky náboenskej neslobody na Slovensku,
je odpoveï jasná. A do pádu komunizmu sa èlenovia nemohli spolu verejne stretáva, vydávanie kníh alebo
èasopisu pre èlenov bolo nemyslite¾né. Z prvých rokov sa zachovalo pomerne málo písomností, pretoe èlenovia ili v strachu pred totalitou,
ktorá bola pri moci. Z tohto obdobia
nie sú presne známe ani mená,
ani údaje o poète èlenov, lebo bolo
nebezpeèné, aby sa viedla evidencia.
Vetko sa robilo v tajnosti. Viacerí
kòazi i tajne vysvätení otcovia biskupi Ján Chryzostom Korec a Peter Dubovský o Rodine Nepokvrnenej vedeli, podporovali ju, niektorí sa stali
17
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aj jej èlenmi, ale aj napriek tomu nebolo moné poiada Apotolskú stolicu o schválenie, pretoe musela pôsobi v ilegalite.
A po páde komunizmu poiadala
vtedajia provinciálna predstavená
sestra ¼udmila Kalafutová z poverenia generálnej predstavenej Kongregácie listom zo dòa 2. 2. 1991
Kongregáciu pre intitúty zasväteného ivota a spoloènosti apotolského ivota o schválenie Rodiny
Nepokvrnenej. Najprv sa uvaovalo, e by to mohol by Tretí rád. Pri
osobnej návteve biskupského úradu v Banskej Bystrici 1. 5. 1991
predniesol apotolský nuncius Giovanni Coppa na základe odpovede,
ktorú dostal z príslunej Kongregácie z Ríma, biskupovi Rudolfovi
Baláovi pripomienky, ktoré Kongregácia sestier Satmárok akceptovala. Pod¾a týchto pripomienok bola
vyjadrená povaha, cie¾, základné
princípy spirituality náboenského
spoloèenstva, z ktorej majú èlenovia
èerpa... Prijal sa návrh, aby Rodina
Nepokvrnenej nebola vedená ako
Tretí rád ale ako Zdruenie. Provinciálna predstavená poiadala listom
zo dòa 10. 5. 1991 Biskupský úrad
v Banskej Bystrici o zaslanie poadovaných materiálov prostredníctvom apotolskej nunciatúry v Prahe
na príslunú Kongregáciu do Ríma.
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Rodinu Nepokvrnenej oficiálne
schválil a potvrdil Svätý Otec Ján
Pavol II. dekrétom, ktorý vydala
Kongregácia pre intitúty zasväteného ivota a spoloènosti apotolského ivota pod èíslom S 65-1/91, 8.
júna 1991 na sviatok Nepokvrneného Srdca Panny Márie, ako Zdruenie pri Kongregácii Milosrdných
sestier sv. Vincenta  Satmárok.
Dekrét Kongregácie pre intitúty
zasväteného ivota a spoloènosti
apotolského ivota bol doruèený
prostredníctvom apotolskej nunciatúry v Prahe banskobystrickému diecéznemu biskupovi 5. júla 1991.
Obratom boli vetky materiály zaslané provinciálnej predstavenej
spolu so sprievodným listom otca
biskupa Rudolfa Baláa: Som rád,
e Vám môem oznámi radostnú
správu. Práve dnes na sviatok svätého Cyrila a Metoda priiel z Ríma
schválený dekrét Rodiny Nepokvrnenej, ktorý sme pred pár týdòami
posielali na schválenie.
Pápe, dnes u svätý Ján Pavol II.,
ktorý Rodinu Nepokvrnenej
schválil, sa v roku 2003 prostredníctvom otca biskupa Pavla Hnilicu sám prihlásil za èlena tejto ve¾kej duchovnej rodiny Boích detí
a detí Panny Márie.
Z archívnych materiálov
spracovala sr. M. Albeta

Rodina Nepokvrnenej

Vïaka za otvorené srdcia
A v týchto dòoch, keï sa uvo¾òujú mnohé opatrenia spojené
s pandémiou koronavírusu, mám
viac èasu vníma, ako ve¾mi nám
v tejto akej situácii pomohla Panna Mária a nae modlitby k nej. Nepokvrnená Matka nás priviedla ete
bliie k Bohu i k sebe navzájom,
aby sme pomocou Boej milosti vedeli správne vzdorova utrpeniu
na tomto svete a cez nezitnú slubu jeden druhému pochopili skutoènos, e vetci sme si bratmi!
Slúim v Domove sv. Jána z Boha,
je to denné centrum pre ¾udí
bez domova. Po celý èas pandémie
sme mali otvorené, aby sme boli
blízko k tým, ktorí nikoho nemajú...
So spolupracovníkmi sme si uvedomovali, e práve títo nai najbiednejí patria k najohrozenejím skupinám. Èasto sú v pokroèilom veku,
majú podlomené zdravie a keïe
nemajú prístup ani k èistej vode, je
pre nich aké dodriava aspoò základnú hygienu, o èom som sa presviedèal zakadým, keï som ich
navtívili v ich prirodzenom prostredí, èi u kvôli oetreniu alebo len pri
návteve a spoloènom rozhovore.
V Bratislave sa odhaduje okolo 5

a 6 tisíc ¾udí bez domova a mnohé
z opatrení, ktoré boli zavedené, mali
na nich vány dopad. Prázdne ulice
znamenali stratu aspoò tých pár eur,
ktoré dostali ako almunu,
a zatvorené obchody èi retaurácie
predstavovali problém, ako sa dosta
 hoc i k vyhodenému  jedlu a vode.
Najhorie vak bolo, e týmito opatreniami sa u nich ete viac prehlbovala sociálna izolácia, v ktorej ijú,
take denne sme boli s nimi a bola
to pekná skúsenos, ktorá mnohých
z nás nieèím obohatila.
Kadý, kto k nám do centra priiel, dostal rúko, dezinfekèný
prostriedok, mohol sa okúpa, prezliec alebo si opra veci, naobedova sa, oddýchnu si. Súèasou
naej sluby bola aj osveta a rozhovory o tom, ako sa chráni pred
nakazením èi ako postupova, ak by
sa u niekoho prejavili príznaky.
Mnohí vak mali na nás poèas dòa
otázky a pýtali sa: Preèo? Mnohí
mali strach z neistoty pýtajúc sa:
Èo bude ïalej? A niektorí
v oèiach aj slzy... Bolo vak povzbudzujúce vidie, e to viacerých vedie k tomu, e sú zodpovednejí
a viac sa zaujímajú o duchovné
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veci. Na vetko sme spolu h¾adali
odpovede cez duchovné prostriedky karantény, najmä cez pokánie
a spoloènú modlitbu, ktorá posilòuje nau solidaritu a najmä nádej.
Èasto sme hovorili o tom, e táto
pandémia nie je Boím trestom,
ale výsledkom ivota bez Boha!
Akoby sme kadým neo¾utovaným
hriechom otvorili priestor tejto pandémii. Prestali sme si vái najmeních, starých a chorých, nemali sme
pekné slovo pre zdravotníkov
a policajtov, neustále sme spochybòovali hodnotu tradiènej rodiny, nièili sme prírodu, vo¾ný èas sme trávili v nákupných centrách, mysliac
si, e si môeme vetko kúpi...
Tento nespútaný materializmus
a konzum nám poriadne pokrivil
hodnoty! Vzdialili sme sa od Boha
a na jeho miesto sme dali seba samých. Odsunuli sme náho dobrého Boha do úzadia, vyhnali sme ho
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zo kôl, z rodín, z práce, zo spoloèenstiev... Tak potom mu nemôeme vyèíta, preèo nás neochránil
a nieèo takéto dopustil! Boh nie je
proti nám! Je s nami, za nás, ale plne
repektuje slobodu, ktorú nám dal,
teda aj vô¾u odkloni sa od neho,
ís proti nemu!
Táto pandémia nás ve¾a nauèila!
Zahnala nás domov, z ulíc do rodín
a to bola príleitos aj na cestu
zvonku do vnútra, z povrchného
ivota do vlastného vnútra, kde
v håbke prebýva Boh. S ním sme
schopní pochopi aj krehkos a zranite¾nos, ktorú tak èasto preívame, no najmä to, e Boh zostáva
navdy s nami. Jeho milosrdenstvo
trvá naveky a Kristov krí je pre nás
pevným bodom aj uprostred kadej
situácie okolo nás a vo svete. Pandémia bola a stále je pre nás èasom
skúky, ale aj èasom milosti, monosou prejs cez utrpenie, oèisti
sa a zaèa odznova a lepie.
Po tejto skúke sa aj ja na mnohé
veci pozerám inak a viac sa modlím, prosiac o milos by ako pustovník v meste hlbie postavený
do trhliny, ako o tom hovorí prorok Ezechiel (Ez 22, 30), a takto
pracova a modlitbou vstupova
do Boieho mlèania pre dobro bratov a sestier. Teí ma, e tak vo ve¾-
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kom bolo vidie mnohé srdcia otvorené pre potreby slabých a najbiednejích. Avak aj tu sa ukázalo,
e nielen slabí potrebujú nás silných, ale aj my silní potrebujeme
slabých, ich modlitby a obetované
utrpenie.
Ïakujem za modlitby aj vám
vetkým z Rodiny Nepokvrnenej

a prosím, aby sme pamätali aj
na ¾udí bez domova. Mono sú nám
na poh¾ad nepríjemní, mono k nim
máme odpor, ale ve¾mi nás potrebujú... A nielen poèas pandémie
koronavírusu! Denne aj v nich môeme stretnú Boha, Syna èloveka, ktorý nemá kde hlavu skloni...
br. Márius-Dismas, Er.

Panna Mária
 Rozväzovaèka uzlov
(6. èas)

V minulom èlánku o Panne Márii  Rozväzovaèke uzlov sme sa zamý¾ali nad uzlami, ktoré Panna Mária rozväzuje v naom ivote. Hovorili
sme o závislosti na práci, taktie sme hovorili o závislosti na nesprávnych prejavoch zbonosti a o iných závislostiach.
Aj v tomto èlánku budeme èerpa z prednáok, ktoré zazneli na seminári pátra Eliasa Vellu o Panne Márii  Rozväzovaèke uzlov v Tatranskej
Lomnici. Povieme si o ïalích závislostiach a budeme hovori o troch
zlatých princípoch: Prijmi sám seba takého, aký si, so svojimi obmedzeniami. Buï sám sebou, odstráò akúko¾vek masku. Zabudni na seba tým,
e sa daruje druhým.
Ïalou závislosou, ktorá sa pre (bila) a v tom nachádzajú urèité
niektorých môe zda zvlátnou, je zvrátené poteenie.
Závislosou môe by aj nakupomasochizmus. V masochizme sa
skrýva urèitá rados, ktorú preí- vanie. Obvykle sa to viac týka ien
vam vïaka utrpeniu. Je to psychic- ne muov. V nakupovaní vecí,
ké naruenie. Niekedy to môeme ktoré nepotrebujeme, môeme cíti
vidie i medzi manelskými pármi. urèité uspokojenie. Môe to by tie
Keï ena alebo mu prosí svojho problémom. Páter Elias povedal,
manela, manelku, aby ju bil, e sa stretol so enou, ktorá mu ho21
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vorila, e keï sa cíti zle, ide do nejakého nákupného strediska a minie
vetky peniaze, ktoré má so sebou.
Vráti sa domov a je spokojná. ena
je uspokojená a manel zaèína by
nespokojný. Niekedy môe by závislos úplne jednoduchá. Napríklad, e kdeko¾vek cestujeme, tak
si so sebou berieme svoj vlastný
vankú. Aj to môe by závislos,
ale nie je taká vána.
Ïalou vánou závislosou sú
hazardné hry  automaty. Táto závislos môe spôsobi v rodine úplnú pohromu. Jednou zo závislostí,
ktorá je ve¾mi rozírená, je závislos na alkohole. Je zaujímavé, e aj
v Biblii nachádzame rôzne texty,
ktoré ukazujú na závislos na alkohole. Napríklad Kniha prísloví (Prís
23, 29-35). Ïalí text nachádzame
u proroka Izaiáa (5, 11-12). Závislos na alkohole nie je nieèo nové,
netýka sa len naej doby.
Známy psychiater a psychológ
Jung hovorí, e dospelos, zrelos
obsahuje tri veci. Prvá vec je prija
seba samého takého, aký som, so
vetkým svojím obmedzením. Toto
predstavuje jeden z hlavných problémov k dosiahnutiu zrelosti. iarlime, závidíme druhým ich schopnosti a dary, talenty miesto toho,
aby sme sa pozerali na vlastné dary
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a schopnosti. Neustále si môeme
myslie, e nás nikto nemiluje,
e sme oproti druhým ¾uïom menejcenní. Ak prijímam seba samého, tak dozrievam: prijímam svoju
povahu, prijímam svoje vek, prijímam svoju inteligenciu... Musíme
prija skutoènos, e nie sme dokonalí.
Druhý prvok pod¾a Junga je by
sám sebou. Buï sám sebou, odstráò
masku zo svojej tváre. Bez toho,
aby sme si to uvedomovali, nasadzujeme si masky, javíme sa inými,
ne v skutoènosti sme. Ako keby
sme sa báli ukáza svoju podstatu,
ukáza kým sme. Mám strach, e ma
budú druhí odsudzova, e ma neprijmú, tak si dám na tvár masku.
Pozrime sa na sv. Pavla. Strhol vetky svoje masky, keï hovorí: Vidím
dobro, cením si ho, ale zisujem,
e robím pravý opak. Robím to, èo
nechcem robi. Som úboiak, chu-
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dák. Kto ma zachráni z tohto màtveho tela hriechu? (Porov. Rim 7, 1824). Pavol sa nám tu predstavuje
bez akejko¾vek masky. Hovorí, som
slabý ako vy, som hrieny ako vy.
V tom spoèíva zrelos.
Jung ïalej hovorí o treom rozmere dospelosti, ktorý je ve¾mi zaujímavý. Hovorí: Zabudni na seba
v darovaní sa druhým. Èím viac sa
darujem, rozdávam druhým, tým je
moja zrelos väèia. To sú tri zlaté
princípy. Nako¾ko sa nám podarí
dosiahnu takúto zrelos, nato¾ko
bude ma ná povraz menej uzlov.
Uzol nevzniká akosou, s ktorou
zápasím, ale vytvára sa vtedy, keï
mi toto utrpenie, akos berie slobodu. Ak mi nejaký uzol neberie slobodu, tak vlastne ani nie je uzlom.
Jung ïalej pokraèuje a hovorí:
Miera dospelosti alebo zrelosti závisí na tom, èi prijmem sám seba
alebo neprijmem. A toto je tie miera neurotika. Pokia¾ prijímam sám
seba, nie som neurotický a pokia¾ sa
neprijímam, som neurotický. Take
v urèitom zmysle kadý z nás je
neurotikom. Záleí len na miere,
v tom sa trochu líime. Niektorí sú
viac neurotickí, niektorí menej.
Nikto z nás neprijíma sám seba úplne takého, aký je. Keï hovoríme,
e mám prija seba samého takého,

aký som, to neznamená, e nebudem
so svojím stavom v prítomnosti niè
robi. My sa musíme vyda na nau
duevnú cestu, ale aj na tejto ceste
vdy ostaneme obmedzenými ¾uïmi. Nikdy nedosiahnem celistvos
svojej identity. To znamená, e sa
musím trvale snai. Jung bol presvedèený, e i neurotik môe by
uzdravený, keï preije pravú náboenskú skúsenos. Je to ve¾mi zaujímavé, pretoe to nehovorí len z náboenského poh¾adu, ale z poh¾adu
psychológa a psychiatra. Jung hovorí, e ak preijem pravú, úprimnú náboenskú skúsenos, tak sa miera
môjho neurotického správania
zmení. ia¾, dnes mnoho psychiatrov hovorí pravý opak. Hovoria,
e náboenské skúsenosti nás vedú
k neurózam. Áno, i to môe by, pokia¾ táto náboenská skúsenos nie
je pravá, pretoe k¾úèom náboenskej skúsenosti je realita, pravos.
Èastokrát duchovná terapia nestaèí. Nieeby Boh nemal dostatok
moci. Samozrejme, e má. Ale Boh
obvykle takto nejedná. Uvediem
vám príklad. Vezmite si alkoholika
alebo hazardného hráèa. Boh môe
uzdravi alkoholika bez akejko¾vek
psychologickej terapie, lieèenia.
Ale v obvyklom prípade Boh chce
od tohto èloveka, aby preiel neja23
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kou rehabilitáciou, lieèebným procesom. A k tejto psychologickej
pomoci pridávame duchovnú pomoc. Tieto dve terapie: prirodzená, psychologická a duchovná,
pod vplyvom Ducha Svätého, idú
ruka v ruke. ia¾, èastokrát sa deje
to, e pouívame len jednu z týchto
terapií. Vezmime si náho alkoholika, hazardného hráèa, ktorí prechádzajú kurzom rehabilitácie.
Z psychologického poh¾adu je to
skvelé, ale po skonèení toho programu má ten èlovek akoby prázdne
vnútro. Vyprázdnil svoje vnútro
od alkoholu, od drog, od hazardných hier, ale keï stojí tvárou tvár
problému, tak nemá v ruke niè, èo
by ho chránilo. Mladý èlovek rieil
problém pomocou drog, ale teraz

mu drogy zobrali. V okamihu, keï
zase stojí pred problémom, k èomu
sa obráti? Mnohé takéto programy
len vyprázdnia vnútro a nechajú ho
prázdne. Preto mnohí ¾udia po skonèení lieèebného programu upadnú
do iných závislostí. Na druhej strane, keï sa ti snaím pomôc len
skrze kristoterapiu, potom to nestaèí, aby si úplne odstránil uzol. Boh
je toho schopný, ale pokia¾ mám
nejaké psychologické prostriedky,
tak ich musím pouíva. Nepochybujem o tom, e Boh sa o nás stará,
ale nemôem od neho oèakáva,
e mi dá chlieb, bez toho, aby som
chodil do práce.
Z prednáok P. Eliasa Vellu
spracovala sr. M. Jaroslava
(Pokraèovanie v budúcom èísle)

Cesta medaily
V tomto roku si pripomíname 190. výroèie zjavenia Panny Márie sv.
Kataríne Labouré na Rue du Bac v Paríi, ktoré sa spája so Zázraènou
medailou. Toto výroèie je pre nás príleitosou zamyslie sa nad týmto
darom, ktorý dostalo ¾udstvo, nad posolstvom, ktoré medaila ukrýva.
Zázraèná medaila nie je nejaký amulet pre astie. Je to nástroj Boieho
pôsobenia pri mnohých uzdraveniach a obráteniach.
Koncom novembra 1830 pri svätej spovedi rozpovedala sestra Katarína videnie, ktorú mala 27. novembra, v sobotu pred prvou
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adventnou nede¾ou, poèas odpoludòajieho rozjímania. Videla tri rôzne obrazy. Najskôr uvidela Pannu
Máriu stojacu na bielej pologuli,
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pod nohami mala hada ltozelenej
farby. V rukách drala zlatú gu¾u,
na ktorej bol vztýèený malý krí.
Táto gu¾a predstavuje zemegu¾u
a kadého èloveka zvlá, ktorého
ja privádzam k Bohu, vysvet¾oval
vnútorný hlas. Na prstoch Panny
Márie sa objavili prstene, z ktorých
iarili nádherné lúèe a dopadali
na zemegu¾u pod jej nohami. Okolo tohto obrazu sa utvoril oválny
rám s nápisom: Bez hriechu poèatá
Panna Mária, oroduj za nás, ktorí
sa k tebe utiekame. V treom výjave videla opaènú stranu oválneho
rámu, na ktorom sa vynímalo písmeno M, do neho bol vsadený malý
krí. Pod M boli dve srdcia  jedno
ovenèené tàním, druhé prebodnuté

meèom. Keï si to dobre obzrela,
poèula hlas: Treba zhotovi medailu pod¾a tohto vzoru. Kadý, kto ju
bude nosi, obsiahne ve¾a milostí,
zvlá tí, ktorí ju budú nosi
s dôverou.
Katarína pochopila, e to má poveda spovedníkovi, inak ju to bude
trápi, kým mu to nepovie. Otec Aladel takmer nepoèúval tieto nové informácie. Bol rád, e od júla u mal
pokoj s podobnými správami. Mono si z toho zapamätal iba to, e ide
o akúsi medailu. To neprichádza
do úvahy. V Cirkvi nie je dovolené
èoko¾vek rozirova bez súhlasu
kompetentnej autority. Rázne jej
zakázal na to myslie. Sestra Katarína sa uspokojila. To, èo si Panna
Mária elala, to splnila  povedala
to spovedníkovi. V decembri videla tento obraz znova, ale neodváila
sa o tom hovori, keï jej to spovedník zakázal. Vnútorný hlas ju nútil
znova oznámi posolstvo. Na jar sa
o to pokúsila. Márna snaha! Otec
Aladel ju prediiel a zakázal jej
hovori. Vnútorný hlas neprestal
nalieha.
Èo robi? Na jeseò sa odváila
Panne Márii poveda: On ma nechce poèúva! Panna Mária jej povedala: On je mojím sluobníkom,
bál by sa ma zarmúti. Na jeseò
25
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sa teda odváila tretíkrát hovori:
Panna Mária je smutná. Tieto slová ho znepokojili. Nerozhodný,
dovolil Kataríne hovori viac. Radil
sa s otcom Etienom, generálnym prokurátorom lazaristov. Ten mal zakrátko ís k parískemu arcibiskupovi.
Otec Aladel sa k nemu pridal. Mons.
Quélena celkom zaujalo zjavenie
Panny Márie bez hriechu poèatej.
Vyarovanie Slnka spravodlivosti 
Krista  aké je to krásne vysvetlenie
tohto tajomstva! Proti razeniu medaily nemám námietky! Niè na nej neodporuje ani viere, ani zbonosti. Naopak, môe zve¾adi slávu Boiu,
súhlasil Mons. Quélen.
Otec Aladel nakreslil hlavné rysy
medaily. Radil sa so sestrou Katarínou. Koneène sa rozhodli da razi medailu, keï zrazu 26. marca,
uprostred faiangov, vypukla
v Paríi cholera. Poèet màtvych stúpal. Koncom mája sa zdalo, e epidémia ustúpila. Otec Aladel dal klenotníkovi Vachette objednávku
na zhotovenie 1500 medailí.
V druhej polovici júla sa vak cholera zaèala íri znova. Panika sa
zdvojnásobila.
Katarína dostala medailu zaèiatkom júla. Zah¾adela sa na òu. Bola
spokojná? Ona sa nepozastavovala
nad podrobnosami. Bola astná,
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e to podstatné tam bolo a e iados Panny Márie sa splnila. Teraz
ju treba rozirova, povedala. Bola
si istá, e ostatné urobí Pán Boh.
Prvé obrátenia a uzdravenia prevýili vetky oèakávania. Medailu
rozirovali bez odvolania sa na zjavenia. Na to by bolo potrebné kánonické vyetrenie celej záleitosti,
a potom bolo potrebné informova
o nej Rím, kde sa také správy neprijímali priaznivo. Úspech prevýil
diskrétnos. Zázraky sa mnoili.
¼udia sa zaèali zaujíma o pôvod
medaily. Do Domu sv. Lazára zaèali
celkom spontánne prichádza poïakovania s prosbou o ïalie medaily a o informáciu o jej pôvode.
Od februára 1834, teda ete pred
uverejnením prvého opisu, zaèali
medailu vola Zázraèná. Nastal
problém pre tak neoèakávaný
záujem o medailu a poiadavky o jej
pôvode. Prvé struèné, a hmlisté informácie uverejnili 20. augusta
v èasopise Mesiac Panny Márie.
Desatisíc medailí sa rozobralo
v priebehu dvoch mesiacov. Druhé
vydanie medaily v októbri, pätnástisíc kusov, sa rozobralo ete rýchlejie... V roku 1835 bolo rozobraných viac ako osem miliónov
medailí. V ïalích rokoch to u nebolo moné sledova.
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Obnovovala sa horlivos, pribúdali duchovné povolania. Predstavení
asli, súèasne ale vzrastali aj ich
obavy. Povolenie na írenie medaily
bolo dané len parískym arcibiskupom  teda pre jeho diecézu! Medaila sa vak íri do celého sveta!
Rímske úrady mohli právom prehlási, e ilo o zneuitie. Èo ak zasiahne Posvätné ofícium? Bolo potrebné zaèa kánonické vyetrovanie.
Katarína radikálne odmietala da
akúko¾vek výpoveï. Vyhlásila, e sa
u na niè nepamätá.
Do tejto situácie zasiahla Panna
Mária. V januári 1842 v Ríme dolo k zázraènému obráteniu idovského bankára Alfonza Ratisbona,
ktoré bolo pripisované pôsobeniu
Zázraènej medaily. Udalos bola
prijatá s ve¾kou publicitou. Kánonický proces konaný s Ratisbonom
spôsobil nielen vlnu ïalieho záujmu o Zázraènú medailu, ale otvo-

ril aj cestu k potvrdeniu medaily
v Ríme. Pápe Gregor XVI. dostal
jednu z prvých práve vyrazených
medailí a dal si ju zavesi nad svoje lôko. Podobne kladný vzah
k medaile prejavovali aj ïalí pápei: Pius IX., Lev XIII. a ïalí.
Panna Mária sama sa postarala
o schválenie medaily.
K vyznamenaniu a uznaniu medaily
patrí aj gesto pápea Pavla VI. V èase
II. vatikánskeho koncilu pri ukonèení závereèného zasadania nad kapitolou o Matke Boej a jej mieste
v Cirkvi. Pred odchodom z Ríma pápe kadému z 2000 biskupov daroval malú zlatú Zázraènú medailu.
Bolo to ve¾mi vhodné, pretoe Zázraèná medaila obsahuje vetko to, èo
Cirkev uèí o Panne Márii: o jej príhovore, o moci nad zlom vo svete,
o jej spojení s Jeiom Kristom,
o kríi v naom ivote...
Sr. Marianna Bucková, DKL

Svedectvá a spomienky
na sestru M. Bernadetu

Bohu zasvätenú enu, ktorá bola
síce malej útlej postavy, avak mala
ve¾ké srdce, som zaregistroval
po prvý raz ete ako iak siedmeho
roèníka základnej koly. Bolo to

v období tesne po páde komunistického totalitného reimu vo vtedajom Èeskoslovensku. V Katolíckej
cirkvi sme preívali jar slobody, èo
bolo vidie aj z vydávania kresan27
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skej tlaèe. Pri premý¾aní, akým
smerom by som mal kráèa ivotom, sa mi dostalo do rúk jedno
z prvých èísel èasopisu Zrno, kde
bol uverejnený rozhovor so zakladate¾kou Rodiny Nepokvrnenej,
sestrièkou Bernadetou Pánèiovou.
V tomto veku majú tínederi svoje túby, o ktorých sa mono nedokáu podeli s tými najbliími,
ale h¾adajú monos zdôveri sa
niekomu, koho pokladajú za svoj
vzor. Po dlhom otá¾aní som sa rozhodol zariskova a napísal som
sestre Bernadete list, v ktorom som
sa jej zdôveril s mojou túbou sta
sa kòazom. Zároveò som ju poprosil o akúsi formu duchovného sprevádzania a podporu. Èakal som
na odpoveï, keïe vak neprichádzala, na celú vec som aj zabudol.
O to väèie bolo moje prekvapenie,
keï mi bol predsa len list
od sestrièky doruèený. Písal sa koniec januára 1991. Ïakujem Ti,
e si sa odváil mi napísa. Ve¾mi
rada a budem vies ku Tvojmu
duchovnému a ivotnému ideálu 
by kòazom! To povolanie si si nevybral Ty, to Ti dáva Pán Jei. On
si a tiahne. To je po dare viery
najväèí dar od Pána Boha, stálo
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napísané v liste. Pre mòa to bol balzam na duu a ïalia Boia odpoveï na moju prosbu, ktorú som mu
adresoval: Hovor, Pane, tvoj sluha poèúva. Tento list mám doteraz, ako i vetky ïalie od mojej
duchovnej mamy Bernadety, odloený a rád si ho znova a znova èítam. A pritom premý¾am...
Èasto som listami sestrièku informoval o krokoch, ktoré som robil
aj na základe jej duchovných povzbudení. Vo farnosti Povaany,
kde som preil svoje detstvo
a obdobie dospievania, sa takto zaèal íri apotolát Rodiny Nepokvrnenej. Najprv v zariadení sociálnych sluieb a neskôr v celej
farnosti. Nie málo veriacich sa zapísalo do Zlatej knihy fatimskej
a Rodiny Nepokvrnenej. Vrcholom
tohto apotolátu bol deò, v ktorý
sestrièka zavítala na návtevu
do naej farnosti, aby sa stretla
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s veriacimi a povzbudila chorých
obetova svoje choroby a trápenia
dobrému Bohu. Pre mòa osobne,
vtedy som u bol gymnazistom, to
bolo prvé osobné stretnutie so sestrièkou Bernadetou. Dovtedy naa
komunikácia prebiehala iba formou
korepondencie. S èlenmi Rodiny
Nepokvrnenej z naej farnosti sme
zaèali chodieva i na spoloèné stretnutia Rodiny Nepokvrnenej
do Martina alebo na Velehrad...
Opä za tým bola táto malá pokorná ena, ktorá ma v listoch povzbudzovala, aby som zorganizoval
autobus pre naich èlenov. Tu nemôem zabudnú i na ¾udí, ktorí mi
v tom pomáhali.
Keï som zaèiatkom roku 1996
sestre Bernadete oznámil, e som
si podal prihláku do kòazského
seminára, napísala mi o svojich radostných pocitoch a prosbách chorým, aby sa za mòa modlili. Verím,
e mi tieto modlitby neustále pomáhajú na mojej kòazskej ceste. V tom
istom liste ma zároveò nezabudla
aj formova. Jej slová: ...vie, nie
je vetko len zaèa, to treba, to je
prvý krok za cie¾om, ale dôleitejie je potom i pod¾a toho ideálu,
ktorý sme si zvolili vo ve¾kej poko-

re ako prvá Slúka Pánova 
Panna Mária! mi ve¾mi pomáhali poèas rokov kòazskej formácie,
ale pomáhajú mi aj dnes. Zároveò
mi s¾úbila: Budem na Teba pamäta a do smrti, beriem si a sama
pod patronát. Môem len a len
dosvedèi, e bola týmto slovám
verná a skutoène sledovala, ako sa
moje povolanie do sluby Bohu
a ¾uïom vyvíja. Skrze sestru Bernadetu som naiel i nových príbuzných, ktorí mi nezitne pomohli
v èase mojich rímskych túdií,
aby sme sa nakoniec stali rodinou.
Rád si spomínam i na osobnú prítomnos sestry Bernadety a ïalích
sestier satmárok na mojich kòazských primíciách. Sestrièka ostala
skutoène verná svojmu prís¾ubu,
ktorý mi dala na zaèiatku mojej
kòazskej formácie.
Verím vak, e svojmu s¾ubu zostáva verná i po svojej smrti, ktorou sa narodila pre nebo. Cítim,
e sa na mòa pozerá i dnes, sleduje
moje kroky a skrze príhovor naej
nebeskej Matky Panny Márie oroduje u dobrého Pána Boha, aby som
vytrval v kòazstve jeho Syna, Jeia Krista a do smrti.
Vdp. Duan Kolenèík
29
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Fatima stále aktuálna
Nesmieme sa divi, e svedectvo fatimských detí nebolo v èase zjavení
mnohými prijaté. Tak je tomu aj dnes, hoci Hyacinta a Frantiek sú u
povýení na oltár a uctievame si ich ako svätých. Èi niekedy nepohàdame
malièkými, demi a seba samých povaujeme za schopnejích pre odovzdanie posolstva? Nu Boia logika je úplne iná. Vo Fatime, v Lurdoch,
v La Sallete, v Kibeho a inde boli práve deti pozvané oznámi ¾uïom váne
odkazy neba, upozoròujúce na morálne zlyhania i smutné následky pri
nedodraní podmienok nápravy. Tieto deti boli prvé, èo toto posolstvo
prijali a aj ili.
H¾adiac na príklad fatimských pastierikov si môe kadý z nás da pravdivú odpoveï na otázku: Aká je moja viera, nádej a láska? Dovo¾me,
aby konanie týchto detí roztopilo v naom srdci ¾ady vlanosti alebo ¾ahostajnosti.
Fatimské deti  hrdinovia
viery, nádeje a lásky
Viera
Frantiek pri zjavení anjela
a Panny Márie videl vetko, ale niè
nepoèul. Hyacinta vetko poèula
aj videla, ale s Pannou Máriou sa
nikdy nerozprávala. Iba Lucia sa
mohla s Pannou Máriou i rozpráva.
Panna Mária sa deom saovala,
e Jei je príli uráaný a vyzvala
nielen ich, ale vetkých ¾udí, aby sa
modlili a prináali obety za obrátenie hrienikov. Hoci Frantiek
tieto slová priamo od Panny Márie
nepoèul, nepochyboval o ich prav30

divosti, uveril im a s celou vrúcnosou detského srdieèka sa odvtedy
èasto i v skrytosti modlieval,
aby uteoval náho Pána, pretoe
je taký smutný.
Pozorujme vieru fatimských detí
v prítomnos Jeia v Eucharistii,
keï anjel pri svojom treom zjavení dral v ruke kalich a nad ním
hostiu, z ktorej kvapkali do kalicha
kvapky krvi. Deti denne, èasto
a do úmoru, opakovali modlitbu,
ktorú ich anjel nauèil: Najsvätejia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa ti klaniam...
Vetky tri deti sa spoloène rozhodli obetova sa za spásu duí! Napriek
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rôznym skúkam a vyhrákam neochvejne verili v pravos zjavení.
Pre záchranu úbohých hrienikov
dokázali mnoho trpie a denne sa
modlievali ruenec. Pritom to boli
deti veselé, radostného srdca, ob¾úbené u svojich rovesníkov.
Ako s týmito demi niekedy kontrastuje arbavos náho srdca, keï
máme prinies obetu alebo pomodli sa nejakú modlitbu navye, i keï
sme u tisíckrát poèuli, ako je to
ve¾mi potrebné. Èi niekedy neplatí
o nás  smutný svätý je naozaj
smutný svätý?
Nádej
Frantiek a Hyacinta poèas chrípkovej epidémie ako ochoreli. Zaèala sa pre nich ivotná kríová cesta, ktorú im predpovedala i Panna
Mária. No táto ich cesta utrpenia je
v mnohých veciach odliná od iných
¾udských kríových ciest. Vynikala
láskou ku kríu. A práve táto láska
otvorila srdcia malých súrodencov
pre pôsobenie Ducha Svätého. Vïaka tejto láske sa dostalo celému svetu nekoneèné mnostvo Boej milosti. Lucia denne navtevovala
chorého Frantika. Vo svojich spomienkach uviedla: Poèas choroby
bol Frantiek stále veselý a pokojný.
Túil potei Pána Jeia. Aj Hya-

cinta nazývala svoje utrpenie novou
príleitosou trpie za obrátenie
hrienikov. Lucia, ako najstaria
z detí, bola hlavným terèom podozrení a výsmechu. A keï z poslunosti musela odís do vzdialeného
klátora, v pokore prijala túto izoláciu. Svojou trpezlivosou a láskou
nás fatimské deti uèia, e aj utrpenie v ¾udskom ivote môe by ve¾kým duchovným bohatstvom. Neh¾adeli na ve¾kos obety. Ich túba
po záchrane hrienikov bola oivovaná od zaèiatku silnou nádejou
v Boie milosrdenstvo. U pri druhom zjavení anjela pochopili jeho
výzvu: Modlite sa, ve¾a sa modlite! Najsvätejie Srdcia Jeia
31
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a Márie chcú skrze vás prejavi milosrdenstvo. Neprestajne obetujte
Najvyiemu svoje modlitby a umàtvovanie.
Bolo by zahanbujúce, keby aj nám
nádej fatimských pastierikov neprenikla do srdca. Ko¾ko nezodpovedaných
otázok dokáeme vyriei, ak prijmeme ich spôsob myslenia a konania.
Prispejme k tomu, aby sa èím skôr
naplnil prís¾ub Panny Márie o jej koneènom víazstve vo svete.
Láska
Toto slovo fatimské deti naplnili
do bodky. Vieme si predstavi to
mnostvo modlitieb, sebazaprení,
poniovania a prijatých utrpení, ak
by za tým nebola láska? Tu u musíme stíchnu a da klobúk dolu
pred silou tohto ve¾kého svedectva
o láske. Najmä, keï ide o deti. Je
to a nepochopite¾né, e prináali
obety za neznámych hrienikov.
Do akej håbky tieto malé deti pochopili cenu ¾udských duí! Aká
túba po ich záchrane ich spa¾ovala po tom, ako v jednom videní
na nieko¾ko okamihov zazreli peklo!? A vo veènosti sa v plnosti dozvieme cenu ich obetavej lásky.
Vieme, e ich vlas  Portugalsko,
bolo uetrené od obèianskej vojny,
ktorá zúrila v susednom paniel32

sku, keï ich Panna Mária iadala
o modlitbu na tento úmysel.
A po zasvätení Portugalska Panne
Márii biskupmi v roku 1940 túto
krajinu obila Druhá svetová vojna. A ko¾ko úbohých hrienikov
fatimské deti zachránili! Aké je tajomstvo tejto ich duchovnej sily?
Láska k Bohu a k Panne Márii. Toto
tajomstvo platí i dnes. Mária ako
dobrá Matka viedla fatimské deti
najprv k Jeiovi v Eucharistii. Ona
je Krá¾ovná anjelov a pred svojím
zjavením poslala anjela, aby ich srdce naplnil láskou k Bohu cez poznanie eucharistického tajomstva.
Od tej chvíle srdcia detí milovali Jeia, i keï tí mladí ete vtedy neboli ani na prvom svätom prijímaní. Cítili, e Boh je láska a denne
ho uzmierovali za uráky, ktorých
sa mu dostáva od ¾udí.
Takto vyzerá láska k Bohu
a k blínemu. Kadý z nás si môe
pri mylienke na hrdinský ivot fatimských detí spytova svedomie.
Je tu vak aj výzva  pozva deti
naej doby k nasledovaniu ich priate¾ov z Fatimy. Milí rodièia, starí
rodièia, vychovávatelia  priblíte
deom Jeia a uète ich modlitbe
ruenca, najlepie spolu, osobným
príkladom, tak, ako to robili rodièia fatimských detí. Duch Svätý
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doplní, èo my nedokáeme, a potom môeme oèakáva lepie
èasy, po ktorých túime.
Napriek vetkým naim výhradám,
èi u skrytým alebo otvoreným, voèi
správaniu detí, nezabudnime, e sám
Jei chce, aby sme aj my boli ako
deti  jednoduchí a úprimní vo vzahoch. Svojich uèeníkov napomínal:
Ak nebudete, ako deti... Nikdy
nezabudnem na rozprávanie môjho
dávneho priate¾a, ruòovodièa:
Túto slubu som vykonával 30 rokov. Bola to zodpovedná a namáhavá práca  niekedy prakticky
bez odpoèinku, v kuse deò i noc!
Býval som na okraji mesta a do práce
som iiel peky, aby som sa mohol
modli ruenec. Cez deò som sa
vdy zastavil v chráme a tam jednoducho, detsky som odovzdával svoju prácu pod ochranu Panny Márie.
Nikdy som sa nedostal do nejakej nebezpeènej situácie. Ale jedenkrát

som dostal vidite¾né znamenie,
e Boia pomoc je stále so mnou.
S nákladným vlakom som maximálnou rýchlosou preiel vzdialenos
vye 300 km. Keï som priiel
do cie¾ovej stanice, po odpojení súpravy som s lokomotívou odchádzal
pomaly, takmer krokom, do ruòového depa a vtedy sa utrhla jedna os
 kolesá lokomotívy vyleteli mimo
ko¾ají. Bol to ¾udsky nevysvetlite¾ný prípad havárie. Keby sa to bolo
stalo skôr, poèas jazdy maximálnou
rýchlosou?
Keï si na to spomeniem, vdy mi
znejú jeho slová: ... jednoducho,
detsky som odovzdával svoju prácu
pod ochranu Panny Márie... I táto
udalos nás povzbudzuje k tomu,
aby sme so vetkou vánosou prijímali odkaz Fatimy, odovzdaný
prostredníctvom detí. Máme sa veru
od týchto detí èo uèi!
Ladislav tefanec

Svätý Michal
 silný bojovník proti zlu
Svätý Michal, archanjel, je patrónom Katolíckej cirkvi v boji proti
pokueniam a diablovi; rytierov,
vojakov, obchodníkov, parautistov,
policajtov, námorníkov.

Existencia duchovných bytostí, ktoré Sväté písmo zvyèajne volá anjelmi, je pravda viery. Anjeli sú èisto
duchovné stvorenia, majú rozum
a slobodnú vô¾u. Celou svojou by33
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tosou sú Boí sluobníci a poslovia,
osobné a nesmrte¾né stvorenia. Anjeli sú prítomní u od stvorenia sveta
a v priebehu celých dejín spásy, ve¾mi èasto ich spomína u Starý zákon.
Celý ivot Jeia Krista, jeho vtelenie, narodenie, verejná sluba,
úzkos v Getsemanskej záhrade,
zmàtvychvstanie i nanebovstúpenie
sprevádzajú anjeli. Budú aj pri Kristovom druhom príchode a budú mu
posluhova pri súde ¾udstva.
Do Kristovho návratu celý ivot
Cirkvi má úitok zo vzájomnej
a úèinnej pomoci anjelov. ¼udský
ivot je od detstva a po smr obklopený ich ochranou a orodovaním.
Pod¾a náuky Cirkvi má kadý veriaci pri sebe anjela strácu, ktorý ho
vedie ivotom. Kresanský ivot má
u tu na zemi vo viere úèas na blaenom spoloèenstve anjelov zjednotených v Bohu.
Spomedzi svätých anjelov sú nám
najznámejí svätí archanjeli  Michal,
Gabriel a Rafael, ktorí majú kadoroène svoj sviatok 29. septembra.
Michal  jeho meno znamená Kto
ako Boh  je vodca a kniea nebeského vojska. Bojoval proti vzbúrenému a pynému Luciferovi a ostatných
anjelov povzbudzoval k vernosti voèi
Bohu. Ako diablov ich pýcha
a neposlunos vzdialili od Boha, tak
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poslunos, pokora a horlivos
za Boie slová povýila Michala
nad iných anjelov. Svätá matka Cirkev si ho ctí ako svojho zvlátneho
ochrancu a veriaci ho vzývajú
o ochranu vo vetkých nebezpeèenstvách tela i due. Je to mocný
ochranca v pokueniach diabla
a s istotou vedie due pred Boí trón.
Meno sv. Michala sa nieko¾kokrát
spomína v Biblii. Prvýkrát je to
v Knihe proroka Daniela v 10. kapitole, v 13. a 21. veri, keï sa Danielovi zjavil anjel a okrem iného
mu povedal: Kniea Perzského
krá¾ovstva stálo proti mne dvadsajeden dní a h¾a Michal, jedno z prvých knieat, prilo mi na pomoc
A teraz sa vrátim bojova s perzským knieaom. Len èo vytiahnem,
u prichádza kniea grécke; a niet
jediného, kto by mi proti nim pomáhal, okrem Michala, váho knieaa. Druhýkrát sa spomína tie
v Knihe Danielovej, v 12. kapitole:
V tom èase povstane Michal, ve¾ké kniea, èo stojí nad synmi tvojho
národa (Dan 12, 1). Spomína sa
tie v Novom zákone, a to v 9. veri Júdovho listu: Keï sa archanjel Michal v rozhovore s diablom
prel o Mojiovo telo, neodváil sa
vynies rúhavý výrok, ale povedal:
Nech a Pán potrestá. Je to na-
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ráka na starú idovskú tradíciu
dialógu medzi archanjelom Michalom a satanom o Mojiovo telo,
ktorá sa nachádza v apokryfnom
spise Nanebovzatie Mojia. Pod¾a nej archanjel Michal ukryl Mojiov hrob. Satan ho odhalil a chcel
zvies idovský národ na hriech
tým, e by sa Mojiovi zaèali klaòa ako svojmu hrdinovi.
Na základe týchto pasáí zo Svätého písma dala kresanská tradícia
sv. Michalovi tyri úrady:
 bojova proti satanovi;
 zachraòova due veriacich
z moci satana, osobitne v hodine
smrti;
 ochraòova Boí ¾ud  idov
v Starom zákone, kresanov a Cirkev v Novom zákone;
 sprevádza due ¾udí zo sveta
pred Boí súd.
Chcem sa dotknú troch miest zo
svätej ome, kde sa spomínajú anjeli. Keï sa v liturgii spieva Glória,
úvodné slová tvorí posolstvo anjelov betlehemským pastierom pri narodení Jeia Krista. Spev Svätý,
svätý, svätý...  pochádza z videnia
a povolania proroka Izaiáa, ktorého pery oèistil anjel (porov. Iz 6, 2-4).
Záver kadej prefácie konèí odvolaním sa na prítomnos anjelov: Preto s anjelmi, archanjelmi...

Sv. Michal, archanjel, bol vdy
známy ako silný bojovník proti zlu,
najmä preto, e je zaznamenaný
v Knihe zjavenia apotola Jána:
Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho
anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli
a u nebolo pre nich miesto v nebi.
A ve¾ký drak, ten starý had, ktorý sa
volá diabol a satan, èo zvádzal celý
svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol
na zem a s ním boli zvrhnutí jeho
anjeli (Zjv 12, 7-9). Na základe tejto epizódy je svätý Michal èasto zobrazovaný v umeleckom prevedení,
ako zabodáva kopiju alebo meè
do Satana. Ten je èasto znázornený
ako had alebo drak.
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Modlitba, ktorú zloil pápe Lev
XIII., sa stala jednou zo základných
katolíckych modlitieb a mnohí
exorcisti ju odporúèajú kadému,
kto potrebuje bojova proti prítomnosti zla vo svojom ivote.
Sv. Michal, archanjel, bráò nás
v boji, buï nám ochrancom proti
zlobe a úkladom diabla. Pokorne

prosíme, nech mu Boh ukáe svoju
moc. A ty, kniea nebeských zástupov, Boou mocou zaeò do pekla
satana a iných zlých duchov, ktorí
sa na skazu duí potulujú po svete.
Amen.
Gabriel Brendza,
dekan  farár
Banská Bystrica-mesto

Ponuka knihy: Ve¾kos sv. Michala, archanjela
Rodina Nepokvrnenej vám ponúka knihu Ve¾kos svätého Michala,
archanjela, ktorú v týchto dòoch vydala. Ide o slovenský preklad diela,
ktoré otvára srdce pre úctu k sv. Michalovi, archanjelovi. Podnetom
na vydanie tejto tridsadòovej pobonosti k sv. Michalovi bolo odporúèanie Svätého Otca Frantika, aby sme sa obracali na Pannu Máriu a sv.
Michala, archanjela, a tak vyprosovali ochranu pre Cirkev pred diablom,
ktorý stále h¾adá, ako by nás oddelil od Boha a vzájomne rozdelil. Knihu
si môete objedna na adrese redakcie.

Ohlasy
V júni roku 2019 som dostal
od Rodiny Nepokvrnenej blahoelanie ku kòazskej vysviacke. Nedávno, keï som si nanovo pozeral
blahoelania k vysviacke, sa mi
opä dostal do rúk tento list. Hoci
skoro s roèným odstupom, no o to
viac s úprimným srdcom, sa chcem
poïakova celej Rodine Nepokvrnenej za vae modlitby a obety
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za nás kòazov. My kòazi ve¾mi potrebujeme vae modlitby a uisujem
vás, e aj vy ste v naich modlitbách... Ete raz vïaka za vae obety a modlitby!
Miroslav, kaplán
Srdeène pozdravujem celú Rodinu Nepokvrnenej a ïakujem
námu Pánovi i naej nebeskej Mat-
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ke, e u 45 rokov chránia rodinu
tých, ktorých spojilo utrpenie v tej
najrôznejej podobe. Nech je Rodina Nepokvrnenej naïalej rodinou pre vetkých, ktorí sa svojím
utrpením dostali a na kalváriu
svojho ivota.
Vetkých týchto trpiacich bratov
a sestry pokladám za silnejích
od seba vo viere, nádeji i láske. Dobrý Boh nech vás vetkých naïalej
ehná! S vïakou za vetky obetované modlitby a utrpenia zostáva
¼ubomír Grega,
pirituál kòazského seminára
Èlenom Rodiny Nepokvrnenej
som u 22 rokov. Chcem sa pripoji k tým, ktorí duchovne pomáhajú novokòazom. Aj ja sa chcem
modli za jedného z nich. Som telesne postihnutý a práve modlitba
posvätného ruenca mi pomáha
v mojom ivote, pri nesení kría.
Èasto, keï ma nieèo rozruí, upokojí ma práve táto modlitba. Je to
tá najlepia pomoc! Treba len veri
a Pán Jei a Panna Mária pomôu.
Milan Briestenský
U je tomu pár rokov, ako ste
mojej manelke Magdaléne zaèali
pravidelne posiela text duchovnej
obnovy. Kadý si so záujmom pre-

èítam a vdy nájdem nieèo pouèné.
Medzi mestom Vrbové a Smolenice je obec Chtelnica, kde som pred
viac ako polstoroèím vyrastal.
Nad touto obcou, v krásnom horskom prostredí sa nachádza kaplnka zasvätená sv. Rochusovi, ktorý
je od stredoveku vzývaný ako
ochranca pred morom a epidémiami. Tam som sa v tej dobe prvýkrát stretol s úctou k tomuto
svätcovi. Podrobnejiu zmienku
som naiel a teraz v duchovnej
obnove na máj  jún. Ve¾ká vïaka
za priblíenie ivota pomerne málo
známeho svätca. Tie ma milo prekvapili slová o sv. Korone, tie
málo známej, ale v tomto èase tak
aktuálnej svätici. Táto svätica je
uctievaná ako patrónka pred epidémiami a nepriaznivým poèasím,
ale aj ako symbol vytrvalosti vo
viere. Zaujala ma aj predchádzajúca duchovná obnova, venovaná
sv. lekárovi Giuseppe Moscatimu,
muovi obdivuhodného ivota.
Ve¾mi pekne vám ïakujem za tieto èlánky, ktorými ste poteili nielen mòa, ale iste aj ïalích, ktorým
posielate duchovnú obnovu. Túto
rados by so mnou urèite zdie¾ala
aj manelka Magdaléna, ktorá je u
rok vo veènosti.
Èitate¾ Marián
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Svedectvá z kría
Ruenec  môj príbeh
V mojom ivote nastalo obdobie
sucha  ani ruenec, ani denná modlitba... Vetko sa zaèalo meni, keï
som sa stala dospelou kresankou.
Vravím si, e k môjmu obráteniu
prispelo pä ien. Najprv Panna
Mária, potom moja maminka, reho¾ná sestra (animátorka na birmovke), birmovná mama a najlepia kamarátka. Reho¾ná sestra
mi hovorila o Rodine Nepokvrnenej: Táòa, ak chce, mohla by si
sa tam prihlási aj s maminkou.
Maminka sa prihlásila hneï,
ale mne to trvalo dva roky, kým som
si uvedomila, do akej Rodiny idem.
Èlenovia RN sa kadý deò modlia
ruenec. Ako to zvládnem ja?
Modlitba ruenca nám môe pripada niekedy ve¾mi dlhá a stereotypná. Stále opakujeme skoro tie

isté slová. Ale v týchto slovách je
ukrytý úasný poklad! Poklad lásky
a príbehu Svätej rodiny. Odvtedy,
ako ma sestrièka zaregistrovala
do Rodiny Nepokvrnenej, snaím
sa modli ruenec kadý deò.
Na zaèiatku to nebolo ¾ahké,
ale potom som preívala úasný
vnútorný pokoj a trpezlivos. Priznám sa, e nie vdy sa mi podarí
pomodli sa kadý deò ruenec. No
na druhý deò sa snaím pomodli
dva. Avak dôleité je modli sa ju
srdcom, urèite nie mechanicky.
Viem, e Panna Mária si cení akéko¾vek úsilie èloveka, ktorý sa chce
pomodli èo i len desiatok ruenca. Vyie spomínaným osobám
ïakujem za vetko a prajem
vetkým ve¾a poehnania a chuti
do modlitby ruenca.
Tatiana

Informácie
Milí nai èitatelia!
V dôsledku krízovej situácie nebolo moné skôr vyda druhé tohoroèné
èíslo náho èasopisu, preto vám ho teraz ponúkame ako dvojèíslie 2-3/
2020. Ïakujeme vám za porozumenie a eláme príjemné èítanie.
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õ Seminár s pátrom Eliasom Vellom OFM Conv., ktorý sa mal kona
od 28. 6. do 2. 7. 2020 a pú k Panne Márii z Pompejí a k talianskym
svätcom v termíne od 6. 9. do 13. 9. 2020, sú pre súèasnú svetovú
pandémiu koronavírusu zruené. Ak to situácia dovolí, radi by sme
pú do Pompejí zorganizovali na budúci rok 2021 pribline v tom istom termíne.
õ Ponúkame vám posledné vo¾né miesta na duchovnú obnovu pre èlenov RN, ktorá sa uskutoèní v termíne od 8. 10. do 11. 10. 2020 v Èièmanoch pod vedením otca ¼uboa Václaveka.
õ S láskou vás povzbudzujeme, aby ste sa aj tento rok zapojili do duchovnej kytice pre Svätého Otca a otcov biskupov k Vianociam 2020. Túto
kyticu pripravujú èlenovia RN kadý rok zo svojich modlitieb
a obetovaných dní a k nej pridávajú text s blahoelaním pre Svätého Otca
a otcov biskupov. Èlenovia zasielajú duchovnú kyticu kadý sám za seba
alebo v mene menieho èi väèieho spoloèenstva, prípadne celej farnosti. Nezabúdajme na tieto vzácne modlitby a obety, ktoré sú také potrebné tým, ktorým Boh zveril zodpovednú slubu vo vedení svätej Cirkvi.
Príspevky do duchovnej kytice je potrebné nahlási do 10. októbra.
õ Ve¾mi pekne ïakujeme vetkým, ktorí sa v tomto roku prihlásili modli sa a obetova za naich novokòazov. Nech vám to dobrotivý Boh
odmení svojím poehnaním. Nai novovysvätení kòazi, ktorých budete podporova svojou modlitbou, vám budú za vau duchovnú pomoc
urèite vïaèní.
õ Ïakujeme zo srdca vetkým za zaslané pozdravy a ve¾konoèné priania ako aj za blahoelanie k jubileu RN. Chceme sa osobitne poïakova za vetky vae modlitby a obety, ktorými sa prihovárate za nás
u nebeského Otca. Ani my na vás vo svojich modlitbách a obetách
nezabúdame.
õ Aj tento rok pripravujeme pre vás stolový kalendár RN spolu s malým
kalendárikom. Kalendár bude venovaný 30. výroèiu schválenia Rodiny Nepokvrnenej, ktoré si pripomenieme 8. júna 2020. V kalendári si
budete môc prezrie fotografie z akcií RN. Poèas celého roka nás budú
sprevádza mylienky Svätého Otca Frantika. Návratku na objednávku kalendára nájdete v nasledujúcom èísle èasopisu RN.
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Osemsmerovka
Túbou zakladate¾ky Rodiny Nepokvrnenej sr. M. Bernadety Pánèiovej bolo ruencovými... Po vykrtaní vetkých slov zvyných 32 písmen
tvorí tajnièku.
AKCIA, AMBIT, BAGDAD, BERNADETA, CESTA, COLNICA, DOBRA,
ENZÝM, ETUDA, FRÁTRI, HABIT, CHARITA, JAZVA, KÁLAY, KÁNON,
KRÉDO, LARGO, MIAZGA, MISÁLY, MODLITBY, NÁDEJ, NÁPIS,
OBILIE, OBRAZ, OFERA, OPÁTI, OSOBA, PÁNÈIOVÁ, PANNA MÁRIA,
PAMÄ, PIETA, POKORA, RENTA, RODINA NEPOKVRNENEJ,
RODINY, RUENCE, SOCHOR, SIENE, SKOBA, SPEVÁCI, SPLE,
SPOJE, TÓLA, TÁLIA, TATRY, TRASA, TURIEC, VIERA, VRÍCKO,
ZÁKON, ZÁVAN, ZÁA, ZNIEV, ALMY.
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Osemsmerovku pripravila Eleonóra Argaláová.
Správne vylútenie tajnièky nám polite písomne na adresu redakcie najneskôr do 31. júla 2020. Tajnièka osemsmerovky z èísla 1/2020 znie: Pôstny èas je èas milosti odbúra svoje neènosti. Výhercovia sú: Viera Angelovièová z Lipian, Anna Ondruková z Èerveníka a Helena Sinaiová
z Brehova. Výhercom srdeène blahoeláme a posielame peknú knihu.
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Modlitba
duchovného prijímania
K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam
a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca,
ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára
do tvojej svätej prítomnosti.
Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky,
túžim ťa prijať do chudobného príbytku,
ktorý ti ponúka moje srdce.
Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia
chcem ťa prijať duchovne.
Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe.
Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie
v živote i v smrti.
Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa.
Amen.
Pápež František
•
(Modlitba duchovného sv. prijímania,
ktorú navrhol pápež František veriacim
pri sv. omši 19. marca 2020)



„Čím dlhšie zostanete bez prijímania,
tým viac bude vaša duša slabšia
a nakoniec sa stanete
nebezpečne ľahostajnými.“

(sv. Ján Bosco)

